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یارگرآيت جنبش  درباره موقعی بهروز سورن با جابر آليبیتگوگف  
شش ماه هشتاد و آبان مپنج بيست                                                                                              بهروز سورن

 
  

   ديدهي ما پاسخ م آه به سواالتیبي آلیبا تشكر از شما آقا: گزارشگران

   ؟ قرار داردیتي در حال حاضر در چه موقعی جنبش آارگر: سورنبهروز

     . زندکه چنين بحث های مهمی را دامن ميگزارشگران  سايتبا سپاس از :کليبیجابر

  کارگری را در معنای وسيع آن، يعنی مبارزات سنديکايی و فعاليت هایاگر جنبش

سياسی کارگری در نظر بگيريم، اين جنبش در سال های اخير در سطح و در عمق 

و فعاالن  گرچه لبه تيز سياست ضد کارگری رژيم اسالمی بطور هدفمند عليه کادرها. توجهی کرده است رشد قابل

که سياست سرکوب گرانه رژيم  ش نشانه گرفته است، می توان به وضوح مشاهده کردسياسی و سنديکايی اين جنب

بلکه برعکس اين جنبش تداوم يافته و تداوم آن تاثيرات  نه تنها نتوانسته مبارزات کارگران را به خاموشی بکشاند

 اجتماعی در دفاع از اين که امروز ما شاهد سمت گيری. اقشار مردمی گذاشته است اجتماعی معينی در بسيج ساير

آن عليه نظام  کارگران هستيم و بسياری جريانات بورژوايی، که زمانی در مورد طبقه کارگر و مبارزه ی مبارزات

که داعيه دفاع از مبارزات کارگران  سرمايه داری شک ترديد داشتند و آن را تخّيل می ناميدند اينک چندی است

 مبارزه و مقاومت کارگران در مقابل سياست  نتيجه ی ر عين حال کهاين وضعيت د. بخش های مختلف را دارند

نشان می دهد که طبقه کارگر به تدريج دارد خود را به عنوان يک جريان  های سرکوب گرانه ی رژيم است، خود

" شدن "حال به معنايی طبقه کارگر ايران طبقه ای در. نمی توان آن را ناديده گرفت، جا می اندازد مهم اجتماعی که

 رفرميست -کارگری، جريانات بورژوا  با اين همه نبايد فراموش کرد که در ميان بخش های فعال جنبش . دائم است

از جانب ديگر، . کارگران را در سنديکا محصور کند، فعال هستند و تفکر سنديکاليستی که کوشش می کند مبارزات

 از جنبش کارگری بويژه در کردستان توسط سازمان هایمنطقه گرايی نيز در بخش هايی  تفکر ناسيوناليستی و

من اين دو گرايش، يعنی  بباور. سياسی معينی که خود را سوسياليست و کمونيست نيز می دانند، دامن زده می شود

در شرايط کنونی خطر اصلی در به انحراف  گرايش رفرميستی و گرايش ناسيوناليستی که در ماهيت يکی هستند،

تاکنون عليرغم نفوذ اين گرايش ها در سازمان های سنديکايی و  اين که.  کارگری را تشکيل می دهندکشاندن جنبش

که  چندانی در فعاليت های عملی کارگران نداشته اند، را بايد به در اين واقعيت جستجو کرد جريانات سياسی، تاثير

اجتماعی هرگونه امکان  ح سياسی وشدت و حدت مبارزه طبقاتی در جامعه و ناتوانی رژيم از کمترين اصال

سياسی جامعه چنان حاد و غير قابل انعطاف است  در واقع شرايط اجتماعی و. مصالحه طبقاتی را از بين برده است

با اين همه جريانات . و ناسيوناليسم از طرف ديگر باقی نمی گذارد که جايی برای مصالحه و رفرم از يک طرف
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کوشند  دارای امکانات وسيعی در داخل و خارج می باشند، به عناوين مختلف میناسيوناليست که  رفرميست و

             . مبارزات کارگری را به آن سويی که می خواهند بکشانند

دگاه ين جنبش ديمتاثر از ا.  داشته استی ملموسیب هاير فراز و نشي اخی در سالها یكائيجنبش سند: بهروز سورن

 چپ با جنبش ی جنبش روشنفكریكين پروسه را در نزدي ا  . معطوف شده است به آنیف هائيز در طيچپ ن

    د؟ يكني میابي چگونه ارزیآارگر

نزديکی روشنفکران  بطور کلی و قاعدتًا جنبش و مبارزات عملی کارگران بستر مناسب و زمينه اصلی :جابر کليبی

، با ...پيوند جنبش های دانشجويی، معلمان، زنان و  ما اين روند را بويژه در نزديکی و. انقالبی به طبقه کارگراست

جنبش سنديکايی اما تحت تاثير مبارزه طبقاتی و . اخير بروشنی می بينيم مبارزات کارگران ايران در سال های

 همه"طرح تزهايی از قبيل . که بطور فعال در جنبش کارگری مطرح می شود، در نوسان است تزهای مختلفی

کارگر، طبعًا انعکاس خود را  ، يعنی مبارزات قانونی طبقه"علنی"يکا و تکيه تنها بر مبارزات از طريق سند" چيز

گرچه سنديکا يکی از ابزار مهم (و سنديکاليستی  طرح تزهای علنی کاری. در ميان روشنفکران نيز يافته است

اسی و ماهيت اجتماعی خود کوشند مبارزات کارگری را از مضمون سي که امروز می!) مبارزات طبقه کارگر است

 ترتيب مانع رشد و انسجام سياسی و سازمانی طبقه کارگر گردند، بيش از هر زمان ديگر تهی سازند و باين

                .است

ر ي چگونه تاثی به چپ آارگریل چپ روشنفكريتبد دریافته آارگريخودسازمان  مبارزات مستقل و:سورن بهروز

         گذارد؟ يم

مهم و مقوله جديدی در  اشاره شما به خود سازمان يابی کارگران در مبارزات اجتماعی، اشاره به مساله :بیجابر کلي

دوران جديدی در مبارزات طبقه کارگر آغاز شده  دقيقًا در همين رابطه است که در می يابيم. جنبش کارگری است

 ترور و اختناق ضربه   پايين و گسترده در شرايطسازمانيابی از. تفاوت دارد است که با سازمان يابی متمرکز سنتی

دست يافتن به  اين واقعيت در عين حال تزهای مبتنی بر عدم قابليت طبقه کارگر در. را کمتر می سازد پذيری جنبش

واقعيت که کارگران در مبارزه عملی  آگاهی طبقاتی و سازماندهی حزبی را باطل می سازد و تأييدی است بر اين

را در می يابند و در اين مسير است که به آگاهی   سرمايه داری است که موقعيت اجتماعی خودعليه نظام

نقش روشنفکران انقالبی و سازمان های سياسی کمونيستی در واقع . رسند سوسياليستی و سازماندهی طبقاتی می

نمی   روشنفکران چپ تاثيراين روند تنها بر. سرمايه داری کارگران و تسريع اين روند است کمک به مبارزه ضد

. عليه رژيم بسيج می کند گذارد بلکه کليت جو سياسی جامعه را دگرگون کرده نهادهای اجتماعی را سياسی و

. طبقه کارگر در دگرگونی های جامعه را دريافت درست در اين است که می توان نقش مهم و تعيين کننده ی مبارزه

         .ونی بدون تکيه بر جنبش کارگری امکان تحقق نداردکن دموکراسی و رفاه اجتماعی در دوران

زمانی که  زيرا روشن فکر چپ، تا. بايد اندکی تامل کنيم" چپ کارگری"و " چپ روشنفکری"مورد واژه در 

چپ "، "چپ کارگری" من ترجيح ميدهم به جای. موضع طبقاتی اش روشن نشده فاقد ارزش اجتماعی است

کارگری بودن لزومًا به معنای سوسياليستی و  را بکار برم، زيرا صرف کارگر يا" يستیچپ کمون"يا " سوسياليستی
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خود صفت کارگری داده اند، دارای سياستی سوسيال دموکرات و ضد  بسا احزابی که به چه. انقالبی بودن نيست

         . کارگری می باشند

         د؟ ينيبين جنبش را چگونه مي ای ضعف ها و قوت ها :بهروز سورن

وسيع و عميق  قوت های جنبش کارگری در تداوم، انعطاف پذيری، راديکاليسم اجتماعی و ظرفيت :جابر کليبی 

موجب شده که طبقه کارگری ايران به  پيگيری و تداوم مبارزات کارگران ايران در دهه اخير. دموکراتيک آن است

ر همبستگی جهانی در دفاع از کارگران ايران را اين ام .تدريج جای خود را در جنبش جهانی کارگری باز کند

طبعًا از اين سازماندهی منظور . کارگری اما، در فقدان سازماندهی سراسری است  ضعف جنبش . موجب شده است

امور صنفی می  من با اين نظر موافق نيستم که سنديکا تنها به. وسازمان های سنديکايی کارگران است احزاب

سياست از امور صنفی انحراف  بباور من، جدا کرد. ی در حيطه فعاليت های احزاب استپردازد ومسايل سياس

مسايل صنفی کارگران زمانی . طبقه کارگر شده است بزرگی است که تا کنون موجب به هدر رفتن پتانسيل انقالبی

از اين رو مبارزات . سرمايه داران مطرح می شوند، بيانی سياسی می يابند که در روند مبارزه اين طبقه عليه

در اين  تفاوت آن با احزاب. به نوبه خود و در حد گنجايش اجتماعی خويش، مبارزاتی سياسی هستند سنديکايی نيز

گيرد، بيان می کند در حاليکه   مسايل سياسی عام که منافع همه بخش های کارگری را در بر می است که سنديکا

شايد در فرصتی ديگر بتوان بيشتر در . نمايندگی می کند ارگر راحزب مسايل خاص و اهداف استراتژيک طبقه ک

يا (و سنديکا هردو ابزار مبارزه طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری هستند بهر رو حزب. اين زمينه سخن گفت

رفته  در کشورهای سرمايه داری پيش" کارگری"چنين باشد گرچه اغلب سنديکاها و بسياری احزاب  حداقل بايد

ا، از حقوق مزدبگيران يديگرر که در سطوح مختلف و با وظايف معيين و مکمل يک!) زار آشتی طبقاتی شده انداب

         . دفاع می کنند

     د؟ يدانير جنبش ها را آدام مي و سای گسترده جنبش آارگری موانع اتحاد و همبستگ:بهروز سورن

آلترناتيو سياسی  مهمترين مانع بر سر راه اتحاد و همبستگی جنبش های اجتماعی تشتت و نبود يک :جابر کليبی 

سطوح جامعه بطور ملموس وجود  اين که می بينيم جنبش های اجتماعی در عين حال که در تمام. مشخص است

عيتی عالوه بر شدت ترور و کنند، دليل اساسی چنين وض  پراکنده و بدون ارتباط با يکديگر مبارزه می دارند ولی

سازمانيابی کارگری و فعاليت های سياسی ضد رژيم اعمال می شود، نبود آلترناتيو  اختناق که بويژه عليه هرگونه

اتحاد و  در شرايط فقدان يک آلترناتيو سياسی معلوم نيست. اجتماعی در مقابل حاکميت اسالمی است -سياسی

بايد انجام بگيرد؟ اين  اساس و بخاطر کدام اهداف سياسی و اجتماعیهمبستگی ميان بخش های مختلف بر چه 

در (جنبش های اجتماعی که طبعًا مبارزات کارگری آلترناتيو اما در مبارزه عليه نظام سرمايه داری و توسطه خود

 ای دارد، در آن نقش تعيين کننده!) را بخشی از مبارزات کارگری می دانم اين جا من مبارزه روشنفکران انقالبی

کارگران  نگاهی گذارا به مبارزات اجتماعی در دهه اخير نشان می دهد که مسايلی که توسط. يافت تکوين خواهد

سنديکا و مبارزه برای کسب  بخش های مختلف توليد و خدمات در زمينه های دموکراتيک، از قبيل حق تشکيل

اثير اجتماعی مهمی در تحرک و رشد آگاهی سياسی ت حقوق اقتصادی و اجتماعی پايمال شده خود مطرح شده است،
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کارگر به عنوان طبقه ای که در تضادها و تناقضات نظام سرمايه داری  طبقه. بخش های ديگر جامعه گذاشته است

بنا بر  .به تدريج دارد تبديل به ديناميسم اصلی جامعه، بويژه در زمينه دموکراتيک می گردد در حال رشد است،

شاهد نوعی محوری شدن مبارزه   کنونی مبارزه در ايران به سمت چنين تحولی حرکت می کند و ما شرايط   اين،

           .کارگران در مبارزات اجتماعی هستيم

          در مقابله با اتحاد آارگران آدامند؟ ی اسالمی جمهوریر ضد آارگري تداب :بهروز سورن

آگاه است و می  ن کننده ی جنبش کارگری در جنبش های اجتماعیرژيم به خوبی به نقش مهم و تعيي :جابر کليبی 

که می تواند تماميت رژيم را به  داند که انسجام و اتحاد بخش های مختلف کارگری، آن جريان اجتماعی است

سياست اصلی رژيم در رابطه با . پراکندن آن استفاده می کند از اين رو از وسايل مختلف برای. مخاطره بياندازد

زمانی با ايجاد سازمان های اسالمی در مراکز . و هميشه سياست سرکوب بوده است بش کارگری از همان ابتداجن

های مترقی در ميان  کوشيد در ميان کارگران تشتت ايجاد کند و با اسالمی کردن محيط کار از نفوذ انديشه توليد

قدرت خزيدن جمهوری اسالمی جرياناتی چون  بهنبايد فراموش کرد که چند سال آغازين . کارگران جلوگيری نمايد

، در سرکوب جنبش کارگری نقش مهمی بازی ...و ) اکثريت(خلق حزب توده، سازمان چريک های فدايی

اصالح طلب، دوم خردادی ها و طبعًا رفرميست های جديد و قديم نيز به عاملی در   جريانات باصطالح . کردند

               . کارگران می باشندتشتت و اخالل در امر اتحاد ايجاد

         د؟ ي داریا ناگفته اي آ:بهروز سورن

جنبش های اجتماعی  طرح چند نکته در مورد اهميت مبارزه با ناسيوناليسم در جنبش کارگری و ساير :جابر کليبی 

 بهانه ای برای به ايران باال می گيرد، در شرايط کنونی ضرورت دارد، زيرا هر بار که جو حمله نظامی امريکا

پيدا می شود و " استقالل و تماميت ارضی "  حفظ و"از ميهن دفاع"سازش طبقاتی و حمايت از رژيم تحت عنوان 

گويی جمهوری اسالمی حافظ استقالل ايران در . اپوزيسيون را به همراه خود می برد برخی افراد و نيروها در

کارگران و زحمت کشان  تاريخ جامعه اين چنين منافع و مصالحنفوذ امپرياليست هاست؟ در هيچ دورانی در  برابر

مگر جمهوری اسالمی منافع : اساسی اين است  واقعًا سوال. ايران مورد چپاول امپرياليست ها قرار نداشته است

و که اين همه در مورد احتمال حمله نظامی قريب الوقوع به ايران سر  امپرياليسم امريکا را به خطر انداخته است

باين سادگی  اند؟ آيا بدون جمهوری اسالمی حمله به عراق، اشغال افغانستان و نظامی کردن منطقه صدا راه انداخته

توان توضيح داد؟ اين ها و بسياری  امکان پذير بود؟ نفوذ ايران در عراق زير سلطه ارتش امريکا را چگونه می

ی اسالمی در پروژه های سلطه گرانه امپرياليست ها در جمهور  و غير مستقيم  مسايل ديگر که بيان شرکت مستقيم

     . اهميت جمهوری اسالمی در استراتژی عمومی امپرياليسم امريکا را نشان می دهد منطقه است، در عين حال

مخالفان جنگ می کوشند برای  برخی ديگر با اختراع سه نيرو، يعنی امپرياليسم امريکا، جمهوری اسالمی و

اشکال چنين تزهايی که تضادهای . استقالل قايل شوند در خارج از نظام امپرياليستی جهانی نوعیجمهوری اسالمی 

پندارد در اين است که سرانجام در شرايط معينی که بحران ها در درون نظام  سياسی و اجتماعی را غير طبقاتی می

بدترين   اسالمی بازمی ماند و درحدت و شدت يابند، در بهترين حالت از مبارزه جدی با جمهوری امپرياليستی
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بيشتر وجود ندارد يکی جبهه  در واقع از نظر طبقاتی دو جبهه. حالت در کنار جمهوری اسالمی قرار می گيرد

تمام ادعاها و عوامفريبی هايش از اجزاء ارگانيک  سرمايه داری جهانی امپرياليستی است که جمهوری اسالمی با

نه تنها جمهوری اسالمی بلکه هيچ فرد ! مردم و نيروهای مترقی و انقالبی  هایآن محسوب می شود و ديگری توده

بدون مبارزه عليه  در نتيجه مبارزه عليه جنگ امپرياليستی. وجود ندارد که از اين دو جبهه مستقل باشد و سازمانی

امپرياليستی جدا از مبارزه مبارزه عليه جنگ  بنا بر اين. نظام سرمايه داری معنا و مفهوم خود را از دست می دهد

    !از قبيل ايران نيست عليه رژيم های سرکوبگر حاکم بر کشورهايی

  با تشكر از شما
  

  بهروز سورن
٢٠٠٧-١١-١٢  

www.gozareshgar.com  
 


