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 مصاحبه يوسف آبخون
   با محمد رضا شالگونی

  در بارۀ نقش اتحاديه های کارگری
 در جنبش کارگری

 
 اساسَا  وفراموش نبايد کرد که جنبش مارکسيستی،

مارکسيسم، بر پايه يک اصل خيلی مهم ولی خيلی ساده 
  عبارت از خود رهانی طبقه کارگرکهگذاشته شده است ،  

به دست خودشان  کارگرانردن اوَال  رها کيعنی  .است 
ثانيًا . سراغشان نمی آيد کسی، پيغمبری، ناجی ای. است

بدون تقابل کارگران با  عبارت از اينست که طبقه کارگر
منظورم طبقه است ، . سرمايه، نمی تواند بوجود بيايد

اگر بعبارت ديگر . کارگرانتوده  نه طبقه آگاه از خود ، 
 اگر بين آنها يک پيوندی ،نيم کارگران را روی هم تلنبار ک
ارگانيک از لحاظ اجتماعی و ی وجود نداشته باشد، پيوند

 اين حس طبقاتی که ما گروهی يعنی (از لحاظ جنبشی 
هستيم در مقابل کسان ديگر، و در اين تضاد منافعی داريم 

سرمان   می خواهند- دشمنانمان  و مخالفان–که ديگران 
 2در صفحه          .می آيد طبقه بوجود ن )را له بکنند

…………………………………… 
  

  درباره جدال حول چپ کارگری و چپ راديکال 
  درميان فعالين داخل کشور

  تقی روزبه
اخيرا بحثی مجادله انگيز درميان شماری از فعالين چپ 
دانشجوئی درداخل کشورحول مختصات جريان چپ وسمت 
 و گيری آن  مطرح شده که لب مطلب درباره تعريف چپ

دراين رابطه برخی .وظايف آن درشرايط کنونی دورمی زند
ازاين فعالين چپ تالش دارند تا آن را حول دوگرايش چپ 

  6بقيه در صفحه      .راديکال و چپ کارگری فرمول بندی کنند

.............................................  
                                                       

  *ديدگاه * 

  )1(چپ انقالبی و تشکالت کارگری 
  در برخورد با نقش سنديکاها و ديگر نهادهای صنفی، 
ما با دو انحراف اساسی روبرو هستيم که اگر چه از 
زوايای متفاوت و با بهانه های متضاد به نقش و 
عملکرد سنديکا ها نگاه کرده  و  برای نيروهای 

 متفاوتی را طرح می سوسياليست فعال در آن وظايف
کنند، اما در واقع هر دو به يک نتيجه مشترک، يعنی 
گسست از ايجاد روابط متقابل انقالبی بين سنديکا و 

  .فعالين سوسياليست، می رسند
     9در صفحه                                                  داراب زند بينا

.............................................  
  *ديدگاه  *

  بحثی در مورد دوران گذار
  مصاحبه صادق افروز با تراب ثالث

  
 ضرورت دوران گذار را از چند لحاظ می توان مورد توجه 

هنگامی که از يک وجه توليد به وجه توليد . قرار داد 
ديگری تغيير صورت می گيرد اگر اين تحول انقالبی ياشد 

يکی بعد . و جنبه دارد خود انقالب از ديد مارکسيستی د
منظورم از بعد . سياسی و ديگری بعد اجتماعی آن است 

وقتی طبقه . سياسی يا تحول سياسی تغيير طبقه حاکم است
حاکم تغيير می کند قدرت سياسی از يک طبقه به طبقه ديگر 
يا از بلوکی از طبقات به بلوک ديگری از طبقات منتقل می 

  .شود 
  13 در صفحه                                                                     

.............................................  

   - آتاک آلمان-ََچکيده سخنرانی ورنر رتز 

   »٨کنفرانس « در تجمع پايانی تظاهرات بزرگ بر عليه 

  20 در صفحه   

.............................................  
 احبه با آقای بهمن فاتحی، فعال جنبش معلمانمص

 در جمعبندی از عملکرد کانون صنفی معلمان ايران
  17 در صفحه                                          از سالم دمکرات

............................................. 

  )راه کا رگر ( سا زمان کارگران انقالبی ايران  از انتشارات     
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  مصاحبه يوسف آبخون با
   محمد رضا شالگونی

 در جنبش کارگری يه های کارگریدر بارۀ نقش اتحاد
  

  
  

گفتگوئی داريم با محمد رضا . با سالم به شما: سئوال 
شالگونی در رابطه با بحث هائی که در رابطه با تشکل 

کَال . مستقل کارگری در جنبش کارگری ايران مطرح است
در رابطه با اتحاديه های کارگری، بعنوان تشکل کارگری 

ديه های کارگری بيشتر روی اين بحث مطرح است که اتحا
 از اين  عده ایمبارزات اقتصادی متمرکز هستند  بهر حال
نظر شما در . زاويه اينها را تشکل های رفرميستی می بينند

  اين مورد چيست ؟
  

بعنوان کمونيست، چون ما کمونيست هستيم بايد : ج 
موضع خودمان را بعنوان کمونيست، قبل از هر چيز 

 وسياليسم ميخواهيم، سوسياليسم راما س.  روشن بکنيم
از همين االن برای . سال بعد نمی خواهيم" خدا" برای هم

آن مبارزه ميکنيم و طبيعی است که جنبش کارگری 
  .اينها بايد روشن باشد. سوسياليستی هم ميخواهيم

قبول نداشته باشد، فقط  مبارزه صنفی را اگر کسی اينها 
را قبول داشته باشد، اقتصادی کارگری مبارزه کارگری، 

هر کارگری کمونيست . القل نبايد بخودش کمونيست بگويد
نيست و يا هر کسی که در جنبش کارگری فعال است، 

ولی هرکس که  ميگويد من کمونيست . کمونيست نيست
بازی، بازی . هستم بايد اينها را برای خودش روشن بکند

  .با مسئله ای به اين بزرگی نميشود
  ،که  کمونيست هستيمشما نظر من و از نظر بنابراين از 

برای سوسياليسم مبارز ميکنيم، چون که  طبيعی است 
 عليه سرمايه داری ،ميخواهيم انقالب سوسياليستی بکنيم 

هيم که جنبش کارگری، واقعَا  يک جنبش  ، بخواهستيم
 اين ها . درست همه اين ها . کارگری سوسياليستی بشود

  .اساس وظائف ما است
منتها مسئله ای که هست، بنظرم اين نوع برخورد، با 

، ميتواند  که گفتيدجنبش کارگری و با مبارزات کارگران
يعنی دقيقَا پی آن چيزی را که ما بدنبالش هستيم، 

به مارکسيسم دنبالش هست، سوسياليسم دنبالش هست، 
  .هم بريزد

 اساسَا  وفراموش نبايد کرد که جنبش مارکسيستی،
، بر پايه يک اصل خيلی مهم ولی خيلی ساده مارکسيسم

  عبارت از خود رهانی طبقه کارگرکهگذاشته شده است ،  
به دست خودشان  کارگراناوَال  رها کردن يعنی  .است 
ثانيًا . سراغشان نمی آيد کسی، پيغمبری، ناجی ای. است

بدون تقابل کارگران با  عبارت از اينست که طبقه کارگر
منظورم طبقه است ، . اند بوجود بيايدسرمايه، نمی تو

اگر بعبارت ديگر . کارگرانتوده  نه طبقه آگاه از خود ، 
 اگر بين آنها يک پيوندی ،کارگران را روی هم تلنبار کنيم 

ارگانيک از لحاظ اجتماعی و ی وجود نداشته باشد، پيوند
 اين حس طبقاتی که ما گروهی يعنی (از لحاظ جنبشی 
کسان ديگر، و در اين تضاد منافعی داريم هستيم در مقابل 

سرمان   می خواهند- دشمنانمان  و مخالفان–که ديگران 
  . طبقه بوجود نمی آيد )را له بکنند

 پس بنابر اين اگر قبول بکنيم که سوسياليسم بر بنياد 
، بايد ببينيم که اصل خود رهانی طبقه کارگر بوجود ميآيد 

  اساس ماجرا . مييآيندکارگران چگونه به صورت طبقه در
گر، انبوه کارگرانی که رعبارت از اينست که طبقه کا

 در ،خودشان را بعنوان يک طبقه می فهمند و می شناسند 
 و از ،جريان مبارزه، از منافع خودشان آگاهی پيدا ميکنند

بدون اين روند ، . آگاهی پيدا ميکنندهم دشمن مشترکشان 
ل از نظر مارکسيسم معنا اساسَا مبارزه سوسياليستی الاق

اگر اين نکته را برای خودمان روشن بکنيم، خيلی . ندارد
  . از مسائل روشن ميشود

من فکر ميکنم ، اصل ماجرا عبارت از اينست که طبقه 
اگر .کارگر فاعل تاريخی دگرگونی بسمت سوسياليسم است

.  هستمتکسی اين را نپذيرد، نمی تواند بگويد مارکسيس
من  . نباشدست د، اما ماکسيشنازنينی باميتواند آدم 

 شما . قضيه را مطرح کنمتميخواهم به عنوان مارکسيس
بايستی روشن بکنيد که فاعل تاريخی دگرگونی بسمت 
سوسياليسم چيست؟ يعنی عامل و کارگزار تاريخی ، نقش 

اگر اين را قبول . تیستعيين کننده دارد در تئوری مارکسي
 داشته باشيم که طبقه کارگر، داشته باشيم، و اگر قبول

جمع ساده کارگران نيست، بلکه جمع آنهاست در پيکار 
بالفاصله  ،  که همبستگی شان را کشف ميکنند،طبقاتی

 چطور کارگران که پراکنده هستند :پيش مييآيديک مسئله 
ها  بعضی کهبا نظرگاههای مختلف، با اعتقادات مختلف، 

 بعضی ها به مليت مذهبی و بعضی ها ضد مذهبی هستند،
فالن اعتقاد دارند، بعضی ها به مليت بهمان اعتقاد دارند، 

ان شبعضی از آنها درآمدشان باالست، بعضی هاي
درآمدشان پائين است، بعضی از آنها در کارخانه های 
بزرگ کار ميکنند، بعضی ها در بخش خدمات هستند، 

 بايد جمع چطور ... بعضی ها در بخش کشاورزی هستند 
به مفهومی که گفتم ، يواش يواش در شوند که طبقه ب

يواش يواش که ميگويم نه اينکه . معنا پيدا بکندعمل 
آگاهی از خودشان  بايد  ، ولی خودشان سال ديگر" خدا"

جطور ميتوانند به آنها . داشته باشند تا طبقه معنا پيدا بکند
 اقتصادی هدقيقَا اينجاست که مبارز. اين دست پيدا بکنند

  .کارگران اهميت پيدا ميکند
ن آبنظر من بعضی از رفقای کمونيست در ايران، متاسفانه 

چيزی را که نقطه قوت جنبش اقتصادی کارگران است، به 
يعنی اينطوری فرض ميشود . ن تبديل ميکنندآنقطه ضعف 

مبارزه ای به که، گويا کارگر اگر مبارزه اقتصادی بکند، 
نکه مبارزه اقتصادی دقيقَا حال آ. استپرداخته بی اهميت 

 تک -آن نقطه ای است که کارگران در مقياس توده ای
  . با سرمايه روبرو ميشوند-شان  تک کارگران و در جمع

اينجا سئوال من اينست که گفتيد در مبارزه : س 
ست، و يا مهم اين است که  انايسوسياليستی، اصل 

گر يعنی کار! بگوئيم که اصل خود رهانی طبقه کارگر
 ه  چه ربطی به مبارز،اين بدست خودش رها ميشود

  ؟دارداتحاديه ای 
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 مصاحبه با محمد رضا شالگونی
نکته بسيار اين . دقيقَا اين را ميخواستم توضيح بدهم: ج

آنچه که بعضی از . کليدی است ای نکته ، مهم است
 احساسات انقالبی مطرح  و روحيهبامارکسيست ها 

يميت هم مطرح ميکنند که، ما ميکنند، با صداقت و صم
ما ميخواهيم دولت را براندازيم، ما . سوسياليسم ميخواهم

.  بسيار عالی است ،ميخواهيم سرمايه داری را براندازيم
م سرمايه داری را يبحث برسر اين نيست که نميخواه

بحث اين نيست که نميخواهيم دولت را ! براندازيم
 نميخواهيم حااله بحث بر سر اين نيست کيا! براندازيم

توانيم، بايد بنه هر لحظه، اگر همين االن هم . راندازيمب
 کی ما بايد براندازد؟ اين )چه کسی  ( منتها کی!  براندازيم

اصل نکته عبارت ! د طبقه کارگر بايد باش"ما"اين ست؟ ه
را بجای طبقه کارگر بگذاريد، اگر عامل ديگری . از اينست
د آزاديخواه باشيد، ولی نمی يتواند، مييد مترقی باشيميتوان

 اما! نکته اينست. توانيد سوسياليست مارکسيستی باشيد
 طبقه کارگر است، بالفاصله همان "ما"اگر گفتيد که اين 

ئوال مطرح ميشود که به آن اشاره کردم، اين گارگران، س
با تنوعات و اختالفات و مدارج مختلف شان، چطور 

! که بگويند ما و آنها . شوندميتوانند به يک طبقه تبديل 
!  و ما -آنها که صاحبان وسائل توليداند -سرمايه داران 

صرفًا در چطور اين را ميتوانند احساس کنند؟ نه اينکه 
 اين تمايز طبقاتی، چگونه بلکه همچنين در عمل ،تئوری، 

از يک طرف، در ميان کارگران همبستگی ؟حاصل ميشود
 اين اگر از طريق ؟گرو شکاف با ديگران از طرف دي

 از هيچ - در مقياس توده ای-مبارزه اقتصادی آغاز نشود
بنابراين آنهائی که فکر . راه ديگری نمی تواند آغاز شود

 جنبش کارگری ضعفميکنند  مبارزه اقتصادی نقطه 
 ه قوتط نقهاست، و يا نقطه ضعف اتحاديه است، دقيقَا ب

  .حمله ميکنند، ضعف ه ، به عنوان نقطآن
ترديدی نيست که بايد روشن کنيم اتحاديه برای چيست؟ 

که اتحاديه در سياست مداخله نميکند، و  نيست اين همسأل
 مسئله اين ،حتی سياست انقالبی نبايد در پيش بگيرد

 مسئله عبارت از اينست که اهميت اتحاديه قبل از .نيست
 اهميت مبارزه اقتصادی در سازمان يابی  درهر چيز ،
  .اين نکته اصلی است ! به صورت طبقه استکارگران 

که پيوند  با سرمايه است کارگر در روند روياروئی خودش
خودش را با هم زنجيرانش و اختالف اش را با سرمايه 

در : در نققطه های بر خورد با سرمايه  ؛ ميکندکشفدار 
  در صنف آنها ،، در تک تکمختلف اقتصادیواحدهای 

ارخانه شان، در محله کارشان، شان، در رسته شان  در ک
اگر اين را از کارگر بگيريم، يعنی . در محل زندگی شان

، به  و بی اهميت بشماريماو را تحقير بکنيماين رويارويی 
  .نظر من پايه را درهم ريخته ايم

مبارزه اقتصادی عضی ها اهميت پايدار بنظر ميرسد که ب
 قبول ، است مرحله اين يک :ميگويند. را قبول ندارند

داريم که مبارزه اقتصادی، مبارزه کارگران ناآگاه خام 
  .ولی وقتيکه آگاه شدند، ما بايد آنرا شتاب بدهيم. است

گر بلوغ رحال آنکه مبارزه اقتصادی فقط مال طبقه کا
 از مبارزه است ، سطحیبلکه يک  ، نيافته و ناآگاه نيست

 آدمی مهم است بدانيم که. که تا آخر ادامه خواهد داشت
 ميگويد - که خيلی قاطع از کمونيسم دفاع ميکند-مثل لنين

حتی در دولت شورائی که طبقه کارگر قدرت را بدست 
زيرا برای مبارزات . ميگيرد، اتحاديه باز هم مهم است

بعالوه . مسائلی مطرح استهم چنان اقتصادی کارگران، 
فرض کنيد که قدرت در دست کارگران است، در دست 

. ولتری تشکيل شده استرگر است و دولت پطبقه کار
گارگران مثَال نساجی مسائلی دارند که ممکن است دولت 

چه بايد کرد؟ کارگران . کارگری آن مسائل را زير بگيرد
يک سلسله مسائل ! مسائل خودشان را مطرح ميکنند

هست که در سطح اتحاديه، در سطح به اصطالح مشخص 
  . اقتصادی مطرح است

 اقتصادی را از کارگران بگيريد، اصَال راه جمع مبارزهاگر 
بنابراين . متوقف کرده ايد. آمدن آنها را در پايه گرفته ايد

اين . اساسَا تبديل انبوه کارگران به طبقه متوقف ميشود
  .نکته مهمی است

رفرم چه؟ رفرم هم  بالفاصله اين مسئله مطرح ميشودکه،
ضعف جنبش مبارزه برای رفرم، نقطه . همين طور است

! مالبته فرق دارد، رفرم با رفرميس. گری نيسترکا
صرفًا مبارزه برای رفرم نيست ، نفی مبارزات  مرفرميس

. انقالبی و ضرورت دگرگونی های ساختاری است
. انقالبيون و کمونيست ها هم برای رفرم مبارزه ميکنند

 اين نکته .که چه درکی از رفرم داريماست اين مسأله اما 
  .ستمهمی ا

  
 يا -اينجا داديد اين بود که اتحاديه ها تا توضيحی که : س

بعنوان يک طبقه متشکل را   توده کارگر -مبارزه اقتصادی
اگر هدف مبارزه طبقاتی، تامين سوسياليسم، نابودی . ميکند

اگر نظام سرمايه داری، تامين منافع کارگران باشد، و 
 و اقتصادی مبارزات اتحاديه ای فقط به مبارزات روزمره

؟ ميپردازند، آنگاه چطور ميتوانيم اينها را بهم ربط بدهيم
چطور مبارزه اتحاديه ای ميتواند به مبارزه برای الغاء 

کارگران و يا پايه ای نظام سرمايه داری و يا تامين منافع 
  ؟سوسياليسم، کمک نمايد

  
اما قبل از اينکه توضيح بدهم، بايد . توضيح ميدهم: ج 

م که اصَال کارگران چگونه بصورت طبقه صحبت بکني
يعنی اين فکر که . ميخواهند در بيايند؟ کتاب که نميخوانند

   ،اصَال از طريق مجهز کردن کارگران به انديشه های واال
 ،به تاريخ جهان، به اقتصاد سياسی، به فلسفه متعالی

ميشود دنيا را عوض کرد،  الاقل از نظر ماترياليسم 
  .ستتاريخی مردود ا

 مسئله عبارت از اين است که، انديشه متعالی نيست که 
بلکه مسئله ای که مارکس مطرح . تحول ايجاد ميکند

ميکند، اينست که مردم عادی، طبقه محروم، در تالش 
برای بهبود شرايط زندگيشان است که انديشه متعالی را 

  .اين نکته مهمی است. ميتوانند کشف نمايند
 اينکه بگوئيم اصَال چطور به پس بنابراين، قبل از

سوسياليسم ميرسيم، بايد بگوئيم که چطور طبقه بوجود 
در ذهن يک  به صورت يک انتزاع که  طبقه، مفهوم.ميآيد

 و همه آنهائی که اينمثًال که ( ست اتحليل گر اجتماعی 
يعنی  (با واقعيت طبقه  )  شرايط را دارند کارگر هستنداين

روابط اجتماعی شرايط يکسانی انبوهی از افراد که در 
و در متن همين روابط اجتماعی از سرنوشت  دارند

مشترک شان آگاه ميشوند و با هم ديگر همبستگی پيدا 
  .نبايد يکی گرفته شود) ميکنند 

 زنده، بعنوان يک ارگانيسم هاگر اين به عنوان يک پديد
 که از نظر مارکسيسم مطرح -اجتماعی واقعی مطرح است

   ميتواند فاعل تاريخی حرکت باشد، بالفاصله اين  که-است
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سئوال مطرح ميشود، که چطور اينها بايد با هم ارتباط 

در پائين ترين . بگيرند؟  اين در مبارزه اقتصادی ميشود
در محيط کار، يا در محيط زندگی که .  آعاز ميشودسطح

ايه دارهای منفرد سرم. کارگر با سرمايه روبرو ميشود
 نفر کارگر، 100يعنی اينکه مثَال . مجزا و کارگران مجزا

 نفر کارگر، در اين کارخانه يا آن کارخانه، بااين 50
يک سطح . سرمايه دار و يا آن سرمايه دار روبرو ميشوند

 تمرکز طبقه هدولت نقط. ديگر، در سطح دولت است
يه داری، امعه سرماجدولت اساسَا در . سرمايه دار است

و طبقه کارگر که ميخواهد با . دولت سرمايه داران است
دولت روبرو شود، بايستی بمثابه طبقه بتواند در بيايد و 

چه در سطح مبارزات صنفی مجزا و چه در ( روبرو شود
 متصل  به هم سطح مبارزات صنفی که در سطح سياسی

،  استمبارزه طبقاتی  چون که مبارزه سياسی )دنميشو
 يعنی کل کارگران -آنجا که به طبقاتی تبديل ميشودزه مبار

 چرا؟. را در بر ميگيرد، علی القاعده مبارزه سياسی است
 در وساطت دولت که  (آنجا که پای دولت به ميان بيايد

خودش را ميان طبقات می اندازد، که گويا داور بی طرف 
 . مبارزه طبقاتی است و خصلت سياسی دارد )است
در سطح بخش های مختلف گری جدا از هم ، کار اتمبارز

طبقه کارگر، آنجا که کارگران بخش های مختلف کارگران 
با بخش های مختلف طبقه سرمايه دار روبرو ميشوند و 
هر کدام مطالباتی دارند که با مطالبات بخش ديگر فرق 

 مثَال کارگران نساجی خواسته هايشان با کارگران  (ميکند
يا کارگران کارگاههای کوچک . ميکندمثَال ذوب فلز فرق 

يک سلسله مسائلی دارند، و کارگران رشته خدماتی  چيز 
. هنوز به معنای دقيق کلمه طبقاتی نيستند ) ديگری است

ولی وقتيکه اينها به مثابه طبقه کارگر با دولت، با مسائل 
 ، پای دولت به ميان ميآيد وعمومی طبقه روبرو ميشوند

 پای مطالبات و باصطالح ،يان ميآيدپای قانون گذار بم
 ، مبارزه خصلت طبقاتی پيدا مقررات فراگير به ميان ميآيد

آنجا که پای دولت به ميان ميآيد، مبارزه سياسی و. ميکند
 در هر دو سطح، ناگزير مبارزه  در هر حال ،.ميشود

از پايه شروع ميکند و هم به کار را  هم  است کهاقتصادی
  . سطح سياسی ميرساند

 کارگران بنابر تحليل مارکس و در زندگی -اگر کارگران 
 بخش به اصطالح مرفه جامعه - واقعی هم اينطور است

 القاعده بخش محروم هستند و بنابر اين ینيستند، عل
آنهائی نيستند که بيشترين آگاهی را دارند، بيشترين سواد 

 اگر چنين است، بايد. بهترين تکنيک را ميدانند، را دارند
 ساده یاينها از طريق. ببينيم که اينها چگونه جمع ميشوند

 از -" چه ميشود؟ و رنجهای من   منافع من،"يعنی  -
 کامًال مشخص و ملموس طريق خواسته ها و نيازهای

خواسته ها و مبارزه برای اگر اين . شان جمع ميشوند
 به حرکت در انَکارگر بگيريد،  اوالاز آنها نيازهايشان را 

ثانيَا نمی توانند ، )است انبوه کارگران منظورم  ( دنآينمی 
بنابر اين نمی توانند در مقابل . همديگر را پيدا بکنند

  .دشمن مشترک صف آرائی داشته باشند
وقتيکه طبقه بميان ميآيد، .  وجود دارددر اينجا مسئله ای

 اکثريت جامعه) ماکس به قول ه ک  (مخصوصَا طبقه کارگر
جنبش "  در جامعه سرمايه داری، او، و جنبش است

کميت کارگران، خود يک کيفيت ،  " اکثريت عظيم است
حرکت بسمت سوسياليسم، انچنان پيکار بزرگی . است

، آنچنان نبرد تعيين کننده ای است که، اگر اکثريت  است
جامعه در آن درگير نشود، يعنی کل طبقه درگير نشود، 

  درگير شد، تا چه برسداصَال نمی شود در چنين مبارزه ای
 عدد  آيابنابر ان مهم است که. به اينکه پيروز بشويم

اکثريت عظيم کارگران در آن  يا بزرگ، يعنی کل کارگران،
  در گير ميشوند  يا نه؟ 

در جامعه هميشه داريم کسانی را که کارگران سوسياليست 
هستند، کارگرانی که انقالبی هستند، کارگرانی که به واقع 

( د از جان و زندگی شان، خانواده شان بگذرندن هستحاضر
و خيلی هم عالی است و ميخواهيم که همه کارگران 

 اگر همه مانند ،)اينطور باشند، همه ما هم اينطوری باشيم
 اين  ولی واقعيت اينست که. اينها باشند همه چيز حل است

 در زندگی اتفاق  يعنی. شرط ممتنع الوقوع استشرط يک
 که اکثريت اما مهم است. همه اينطوری نميشوند. نمی افتد

 -کارگران که چنين نيستند ، در متن زندگی روزمره شان 
در  -يش  نيازها وشيا ه اندک خواستهبا همانهر کس 
  آن عدد بزرگ در اين جاست که.شوند ميدر گيرمبارزه 

 پيوند ميان  نقطه شکل گيری.معنای خود را نشان ميدهد
همين مبارزه برای خواست ها و مسائل کارگران  انبوه

سيار مهم است که ما به کيفيت ب. کوچک و روزمره است 
،  توجه بکنيم- کيفيتی که طبقات ديگر ندارند-طبقه کارگر

يعنی اگر . اينجا کميت ، کيفيت است . يعنی کميت آن
کارگران، کل جنبش کارگری، کل طبقه کارگر، مورد توجه 

ارگری، کيفيت طبقه کارگر، بعنوان نباشد، در واقع کيفيت ک
و آنهائی که .  وجود ندارد،عامل تاريخی تحول مفقود است

 -در واقع به انديشه های واال بيشترين  تاکيد را ميکنند
 واقعيت اينست که -البته با نيت خير، با احساسات انقالبی

مسئله .به ان عدد بزرگ، به کل جنبش بی توجهی ميکنند
،  ها آگاهترين بخش کارگران هستنداينست که کمونيست

  .خود کارگران کجا هستنداما بايد ديد 
  

در واقع آنهائی که تلقی منفی به اتحاديه ها دارند، يا : س 
مخالفت ميکنند با اتحاديه ها به عنوان تشکل کارگری، 
بحث شان اينست که مبارزات اتحاديه های کارگری، 

، تجربه تاريخی در آنگونه که در تاريخ نشان داده شده است
کشورهای مختلف، بهرحال به رهائی از سرمايه داری يا 

گری نرسيده است، زيرا مبارزه رتُامين خواست های کا
مخالف اين نيستند که اتحاديه ها ميتوانند .رفرميستی ميکنند

  .کل بکنندشکارگران را متحد يا مت
  
بايد اولين نکته اينست که آيا اتحاديه ادعا ميکرده و يا : ج

مارکيست ها انتظار اين را ميداشتند که بايد ادعا بکند و يا 
يا مثَال جای برساند ،  م سوسياليسکارگران را بهاتحاديه 

ه سياسی يا جای مبارزه سوسياليستی را بگيرد؟  زمبار
 که  بوده است ایعاميانهتصور بوده، تصوری اگر چنين 

ه چنين هيچ وقت مارکسيسم ب. ربطی به مارکسيسم ندارد
اعتقادی نبوده که اتحاديه ميتواند کارگران را به 

يک سطح مبارزه و پيکار فقط اين . سوسياليسم برساند
. سطوح ديگری وجود دارد. کارگری است، نه بيشتر از آن

 آيا .اين خيلی مهم است و بايد به آن توجه داشته باشيم
 ها مبارزه اقتصادی را قبول داريم يانه؟ مبارزه برای رفرم

   سرمايه داری را قبول داريم يا نه؟در محدوده
توجه .  بهبود چقدر اتفاق می افتد اساس هم اين نيست که
تاکيد مارکس  حتی از اوائل مورد. بکنيد به خود مانيفست

  . است، که کارگران در مبارزاتشان دست آوردهائی دارند
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ضی وقت ها شکست  بع،بعضی وقت ها موفق ميشوند

اما حتی آن موقعی که موفق ميشوند، دست . ميخورند
آن  و ولی يک چيزی وجود دارد. آوردهايشان پايدار نيست

نيروی خود را به عنوان يک طبقه پيدا که  ست ااين
 اتحاديه هاصوَال بزرگترين وظيف. کشف ميکنند ،ميکنند

که، يواش يواش اين را در بين  است عبارتست از اين
ارگرانی که پراکنده هستند، الکترون آزاد هستند، ايجاد ک

  . اين يکی. بکند
وقتی انسان چيزی را  که، است نکته دوم عبارتست از اين

عقب عقب برود که ازآن طرف   نبايد تاآن حد، نفی ميکند
که شما ميگوئيد تابحال  وقتی.  پرت بشود ته دره،بيفتد

سئوال مطرح ميشد اتحاديه ها هيچ کاری نکرده اند، اين 
د ظرفيت چنين چيزی وجود ي کارگر شاهکه، در خود طبق

  ندارد؟ 
سئوال اين است که، آيا اشکال ديگری از مبارزه بوده 

که ما بايد بگوئيم ! است و نکرده اند؟ سئوال مهمی است
که چرا مثَال علی القاعده مبارزه اقتصادی وجود دارد، مثَال 

ر موارد خيلی نادر و در اتحاديه ها وجود دارند ولی د
دوره های کوتاه انقالبی است که مثَال شکل های انقالبی تر 
  . تشکل کارگری بوجود ميآيد؟  آن شرايط را بايد بشناسيم

البته بايد توجه داشته باشيم که ، مبارزات کارگران  فقط 
مبارزات کارگران با تمام سطوح . اتحاديه ها نبوده است

ولی خيلی از دست . ی داشته اندشان دست آوردهای بزرگ
در يک جائی حتی . آوردها را هم نتوانسته اند داشته باشند

. اما بعدَا به عقب رانده شده اند. پيشروی هائی کرده اند
نکته ديگری که بنظرم خيلی مهم است که توجه داشته 

که هر کجا  دست آورد  است باشيم، عبارتست از اين
کارگران به مثابه يک ، وع داشته اند، آيا انجا در مجم

طبقه، بمثابه يک کل وارد ميدان شده اند و تحوالت بزرگ 
را بوجود آورده اند، يا نه، يک حزب کوچک انقالبيون اين 

  کار راکرده است؟
 ،نجا که خود کارگرانآيعنی . بنظر من پاسخ روشن است

جنبش و فاعل دگرگونی بوده اند، در مقياس بزرگ، 
 آوده ، دست آوردها ملموس تر و تس بد چيزیکارگری

در جاهای ديگر اصَال چنين چيزی اما . پايدارتر است
 ديگران برای کارگران کارهای مفيدی انجام اگر. نبوده

 يا بعدَا خود اين رهائی بخش ها ، به اصطالح -داده اند
ان تبديل ررها کنندگان کارگران، خودشان به  وبال کارگ

ردها بسيار زود گذر بوده شده اند، و يا انکه دست آو
  .است

،  بعنوان فاعل دگرگونی اعتقاد داريمر طبقه کارگاگر به
 ، نه صرفًا  متحد کنيم را مجموعه طبقهبايد تالش کنيم

اين اتحاد بدون مبارزه . کارگران انقالبی و سوسياليست را
 رفرم در چارچوب سرمايه  مبارزه برایاقتصادی، بدون

.  اين سطحی از مبارزه است.داری امکان ناپذير است
فراتر رفتن از سرمايه داری، برانداختن سرمايه داری، 
سطوح ديگری را ميخواهد که هم زمان با مبارزات 

ها بايد اتفاق  اقتصادی، هم زمان با  مبارزه برای رفرم
  .اين مسئله ای است که بايد توجه کرد. بيفتد

اقتصادی ح طدر سبايد کسی که ميگويد، مبارزه کارگران 
کمونيست نيستيم، ما  يا ميگويد ، ما متوقف بشود،

معلوم است .  رفرميست استنميخوايم دولت را براندازيم،
ن اتحاديه هائی ي چنين کارگرانی داريم، چنکه هميشه

 اتحاديه های ،خب اينها اتحاديه های زرد هستند. داريم
که  ولی  کار ما اين نيست که چون. سازشکار  هستند

  . اتحاديه هائی هستند، اصل ماجرا را انکار کنيمچنين 
تصادفَا بدترين چيز اينست که کارگران را، انبوه کارگران 

مبارزه اقتصادی  فقط به  بدهيم که يیرا بدست آنها
! ند که جز اين چيزی نيستيچسبيده اند، و ميخواهند بگو

مبارزه اقتصادی بسيار بسيار مهم تر از آن است که 
ت رفرميستها سده را ب  سوسياليست ها آن، کمونيست ها

بايستی آنرا قبضه بکنند، . و اصالح طلبان و امثالهم بدهند
. نفوذ خودشان را در سطح مبارزه اقتصادی تحکيم بکنند

از طريق برسميت شناختن مبارزه اقتصادی، از طريق 
 سنگر کندن  برای وقتصادی، اسنگرکندن در بطن مبارزه 

انيم در ميان انبوه کارگران نفوذ پيدا ست که ميتورفرم ها
  .بدون اينها نميشود کارگران را متحد کرد .کنيم 

  
 ادسئوال آخر اين است که اتحاديه  وسيله ای برای اتح: س 

و در ادامه اش، سطحی از مبارزه . طبقاتی کارگران است
کارگران برای بهبود شرايط شان و تَامين خواسته هايشان 

  . چرا در سوسياليسم ضروری است اتحاديه اما.است
  

که  الاقل اين حرف لنين است. خيلی روشن است: ج 
نه . ميگويد حتی در دولت شورائی، اتحاديه ها الزم است

مسائل اقتصادی، . بدليل اينکه جای شوراها را بايد بگيرد
صنفی و امور روزمره ای هستند که بخش های مختلف 

 اينها را از طريق  ، وکارگران، با همديگر کلنجار ميروند
اقتصادی ومطالبات جزئی های اتحاديه هايشان، تشکل 
  .کنندميشان ميتوانند حل و فصل 

  .با تشکر از شما که در اين مصاحبه شرکت کرديد: س 
 2007 ماه مای - 1386اين مصاحبه در خرداد ماه   ( 

  . )صورت گرفته است
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  * پيوندها* 

  روابط عمومی سازمانايميل 
net.public@rahekargar 

  عمومي سازمانروابط تلفن 
0049-69-50699530 
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
   راه کارگرتيسا

www.rahekargar.net 
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

org.etehadchap.www  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
مشخص ميشوند " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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  و و چپ راديکالری درباره جدال حول چپ کارگ
  درميان فعالين داخل کشور

گرچه نفس تالش برای روشن کردن هويت چپ وبويژه تأکيد برجهت 
گيری کارگری آن بطورکلی امری مثبت وحتا ضروری است،اما 
بنظرمی رسد که شيوه پيشبرد آن دارای اشکاالتی است که اگراصالح 

 سازنده نشود ،می تواندموجب گل آلودشدن زمينه های ديالوگ
ومؤثربين جريانات گوناگون چپ درحهت تقويت زمينه های اقدام 

به گمان من . مشترک دربرابربورژوازی واستبدادمذهبی حاکم گردد
اگرشدت ودامنه چنين بحث هائی کنترل نشود واگربويژه  
ازنظرمحتوائی و جهت گيری حول راهبردهاو وظايف اصلی و کالن  

رمول بندی های  دقيق همراه چپ  پيش رانده نشود،واگربا ف
نگردد،چنين مجادالتی می تواند خود به مضمون فعاليت چپ تبديل 
شده و درعمل از تأکيد برتقويت عملکرداجتماعی  چپ  بکاهد 
والجرم عليرغم نيات  خيرمجادله کنندگان با ايجاد تشتت و تفرقه، بر 

که -طبقاتی -برآمد وبالندگی چپ درجهت هويت يابی اجتماعی 
 آسيب برساند و چپ رااز -درشرايط کنونی باجوانه های آن مواجهيم

تبديل شدن به درختی برومند وپيمودن راه و انجام وظايف خطير 
درحقيقت مشغول .وتاريخی اش دراين لحظات سرنوشت ساز بازدارد

شدن بيش ازحدالزم به چنين مجادالتی وبهمين اندازه مهم پيشبردآن 
 های اثباتی ونه درلفافه کليات درعرصه های مشخص وبشيوه

فرقه ای -نامفهوم، امرپوست اندازی و فرايند عبورازچپ ايدئوژيک
طبقاتی را می تواند دستخوش اختالل -به يک چپ  اجتماعی

روندی که بنابه طبيعت پيچيده خود درطی يک فرايند تدريجی .بکند
برای روشن شدن . ونه بصورت ضربتی وفراخوانی قابل حصول است

شترادعای فوق می توانيم به چندين اشکال ناشی ازکاربرداين ترم بي
  :به عنوان يک مقوله پايه ای برای  تمايزدرميان چپ ها اشاره کنم

 ازجمله تبعات طرح بحث به شکل کلی و غيردقيق می 
توانددر تقابل قرارگرفتن واژگان راديکال و کارگری دربرابرهم باشد 

يژگی های چپ کارگری، راديکال بودن وحال آنکه می دانيم يکی ازو
بديهی است درچنين وضعی برای جنبش دانشجوئی و جنبش .آن است

کارگری وسايرجنبش های اجتماعی بطوردقيق روشن نخواهد شد 
براستی مضمون اصلی منازعه وآن چه که درپشت اين فرمول بندی 

بخصوص اگردرنظربگيريم که درواقعيت .ها نهفته است  چيست
کاربرد اصطالح چپ راديکال، فراگيرترازآن است که بتوان تاريخی 

نگاهی به ادبيات . آن را به يک گرايش و نحله معين نسبت داد
سياسی چپ نشان می دهدکه تحت اين عنوان گرايشات گوناگون وحتا 
. ازجهاتی  متضاد وجود دارند که خود را چپ راديکال می نامند

رای شمول به شاخصه يک درچنين وضعيتی اختصاص اين عبارت دا
جريان معين  برای مبارزه عليه مواضع انحرافی آن، حاصلی 

که .جزآشفتگی بيشتر درصفوف هم اکنون آشفته چپ نخواهد داشت
نتيجه ناخواسته اش  دامن زدن به جو بی اعتنائی درميان صفوف 

پراکنده چپ و ايجاد تشتت دربدنه اجتماعی ودامن زدن به قطب  
ازسوی ديگرتقليل .س وبرپايه های سطحی می گرددبندی های زودر

طبقاتی به -مختصات اساسی سمت گيری برای يافتن هويت اجتماعی
يک مشخصه می تواند برجامعيت حرکت وبرچندوجهی بودن آن 

بعنوان مثال،بی شک کارگری . وترکيب متوازن آن ها، لطمه وارد کند
 چرا که می .شدن چپ بسيارمهم والزم است ولی هنوز کافی نيست

مثال حزب کارگرانگلستان (توان کارگری بود ولی رفرميست هم بود
ميدانيم که کمونيست ها ضمن آن که بخشی از ).ازبدوپيدايش خود

صفوف طبقه کارگررا تشکيل می دهند،درعين حال با مشخصه دفاع 
پيگير ازمنافع عمومی طبقه وهمبستگی صفوف طبقاتی کارگران 

ربرابربورژوازی نيز متمايزمی درمقياس ملی وجهانی د
بنابراين ضمن بحث و احيانا تأکيد ويژه بروجهی ازوجوه چپ .شوند

چراکه . بايد ازتأکيد يک جانبه و مطلق گرايانه برآن اجتناب کرد
درفرايند شکل گيری می تواند موجب لطمه وارد شدن به پيشبرد 

 فعالين مساله اصلی  و کليدی يعنی برقراری پيوندمتقابل وارگانيک
چپ  با بدنه جنبش های اجتماعی و طبقاتی که خود را متعلق به آن 
می دانند ووقفه درگردآوری نيرو حول پيشبرد آماج اصلی  برای  
پايان دادن به چنين گسست مزمن و تباه کننده ای گردد که طبعا مانع 

اگراين .ازبروزخالقيت و اثرگذاری چپ درمقياس کالن می شود
که -د درک ازمفهوم طبقه کارگر ودامنه شمول آنپرسش را درمور

هنوزدرميان چپ ها بقدرکافی شفاف نشده و اجماع جاافتاده ای حول 
مطرح کنيم آنگاه به کلی بودن اين ترم وتقسيم بندی -آن وجود ندارد

زودرس چپ براين پايه ونه البته طرح آن برای پيشبردگفتگووبحث  
مساله آنست که . ی خواهيم بردبرای تدقيق عمل اجتماعی خود،بهترپ

فرصت مهمی را که اکنون برای برآمد چپ جهت تبديل شدن به 
نيروئی اثرگذاردرمقياس کالن فراهم آمده  به نحو احسن مورد 
استفاده قراردهيم ودراين راه توان و انرژی عمده خودرا برای آن چه 
که مانيفست حزب کمونيست آن را عملکرد اجتماعی دربرابرکشف 

ودراين راه برای غافل نماندن . شهود فرقه ای می نامد،بکارگيريمو
  ازمقصد اصلی از صرف بيش ازحدالزم امکانات و نيروی فکری خود 

آزمونی که حاال .پرهيزکنيمبه جريانات  ماندوکارشکن وپرمدعانسبت  
دربرابرچپ قرارداردآن است که آيا می تواند گذارازيک چپ 

پی که تبديل به بخش الينفک واثرگذاری فرقه ای به چ-ايدئولوژيک
طبقاتی شده باشد را، به سرانجام برساند -ازجنبش های اجتماعی

يانه؟بی شک انجام چنين وظيفه سترگی آن هم درشرايط سهمگين 
سرکوب و نيمه تمام ماندن نقد عملکرد چپ درطی چندين دهه 

 اکنون آنچه که شرايط.درسطح ملی وبين المللی امرآسانی نيست
حساس کنونی ازچپ ها می طلبد،همانا نشان دادن چنان بلوغی است 
که با خودآگاهی به روند تکوين خويش همراه باشد 
وبتواندباهوشياری وبردباری قادربه پيمودن همه راه پرچم وخمی 

اگربخواهيم ازچندين عالمت بالينی .باشد که تازه شروع شده است
 را درچندين مؤلفه  چنين بلوغی سخن به ميان آوريم بايد آن

  :جستجوکنيم
درترکيب راديکاليسم با اجتماعی شدن،درهنرگردآوری 

) بانيروهای همسو(بيشترين نيروحول آماج اصلی،ترکيب اتحاد عمل
درکنار پيشبرد مبارزه نظری،پيوند مبارزه نظری واولويت بندی آن 

که خود را بجای مبارزه (با نيازهای واقعی جنبش ودربسترپيشبردآن
ول مسائل کلی وتجريدی درطرح مطالبات اثباتی ومشخص ح

) وملموس جنبش طبقاتی وپيشروی بربسترآن نشان می دهد
،درنظرگرفتن خود ويژه گی های کنونی صفوف چپ وشرايطی که 

ازجمله پراکندگی صفوف آن و لزوم فائق آمدن (درآن قراردارد
خود برآن،تکميل نقدعملکرد گذشته چپ درسطح ملی و جهانی که 

دربرگيرنده مقوالت و عرصه های بسيارمهی است،پيش روی 
،که درنظرگرفتن  )درشرايط سرکوب وخودويژگی های اوضاع سياسی

همه اين ها،مستلزم يک حرکت چندوجهی است که البته شالوده آن 
طبقاتی وقرارگرفتن -تحقق پيوند با جبنش های اجتماعی

اگربخواهيم .سايرملزومات برروی آن ودرجهت تقويت آن است
ازميان همه الزامات اين گذار بردو نکته کليدی اشاره کنيم بايد به 

حول تقويت (دوعامل ضرورت همسوئی،اتحاد عمل و همکاری
توسط همه ) اجتماعی-صفوف همبستگی جنبش های طبقاتی

نيروهائی که درزيرچترمبارزات ضداستبدادی،ضدامپرياليستی و 
 ودامن زدن به گفتگوو پلميک آزادی وبرابری می گنجند ازيکسو،

حول مسائل مشخص و مرتبط با آماج فوق ومبارزه عليه گرايشات 
که خود مستلزم پذيرش گوناگونی .بازدارنده ازسوی ديگراشاره کنيم
بنابراين دريک کالم پذيرش يک .و پلوراليسم درميان چپ ها است

جريان چپ متکثر وچندگونه درزيرچتراهداف کالن مشترک،ضمن 
سياسی مهمترين آزمون چپ -راری مبارزه  وديالوگ نظریبرق

وداع بااين ضرب المثل .دربرابرپيمودن راه خود بسوی هدف است
عاميانه که دوپادشاه دريک اقليم نگنجند،رمزپيشروی چپ دراين 

  . مسيرخطيراست
گرچه ما هنوزبا فراهم شدن کامل همه مشخصات بلوغ وخود 

، بااين همه افق چندان هم تاريک آگاهی برتکوين چپ  فاصله داريم
عوامل .نيست ومشاهده شفق هائی درسينه آسمان نويدی برآن است

پايه ای مربوط به برآمد چپ ونيزبروزجوانه های اميدبخشی از سمت 
  :گيری اين چپ دريک سال گذشته تأييدی براين ادعاست

تشديد شتابان قطب بندی طبقاتی واجتماعی درجامعه که -الف
 اصلی، زاينده والهام بخش حيات چپ ومبارزه عليه نظام خود منبع

هرگز نبايد ازاين سخن عسگراوالدی،اين (سرمايه داری است؛
نماينده تيپيک بورژوازی ممتازه درحاکميت، بسادگی گذشت که می 

اگرشکاف طبقاتی موجود کنترل نشود، شکست به مراتب : گويد
  )صول گرا استسنگين تری ازدوم خردادی ها، درانتظارجناح ا

اجتماعی با يک نظام -آميخته شدن اين قطب بندی طبقاتی-ب
سياسی استبدادی به غايت  منحطی که به مثابه چاشنی انفجاری 
دربهم ريختن صفوف طبقه حاکم عمل می کندو ميدان عمل مناسبی را  

  برای تکوين يک فرايند انقالبی فراهم می سازد؛
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  .... چپ راديکالدرباره جدال حول چپ کارگری و و
 تحوالت مهم جهانی پس ازفروپاشی بلوک شرق ودست -ج

آوردهای آن تجربه شکست خورده  بهمراه بحران فزاينده نظام 
سرمايه داری،وازجمله بحران هژمونيک وتشديد خوی آدم خواری 

اجتماعی جهانی –آن که موجب برآمد نوينی درجنبش های طبقاتی 
  .شده است
مثبت ومنفی بيش ازچندين دهه عملکرد انباشت تجربيات - د

تجربيات منفی (جنبش چپ درکشورخودمان که دربرابرمان قراردارد
  ؛)خودمی تواند زاينده اقدامات مثبت وروبجلو باشد

بنابراين زايش نوين چپ را نمی توان يک امرتصادفی 
. اين زايش ازآبشخورگسترده ای نشأت می گيرد.وموسمی تلقی کرد

دهه پراتيک چپ درايران،انباشت 4اززيرخاکستر برکشيدن شعله 
اجتماعی،ورود به مراحل نهائی انحطاط يک -شکاف  های طبقاتی

استبدادمذهبی وبرآمد جنبش های ضد سرمايه داری جهانی، آن 
. عوامل بنيادينی هستند که به خيزش نوين چپ  قوام ودوام می دهند

که برآمد نوين چپ باتوجه به چنين آبشخورهائی ،می توان ادعا کرد 
بااين همه فعليت يافتن . ازپتانسيل وپويش نيرومندی برخورداراست

چرا که با تالش متقابل دشمنان .همه پتانسيل فوق تضمين شده نيست
طبقاتی نيرومندو بشدت فعال ازيکسو ودرجه تکوين خود آگاهی به 

نقدنيمه تمام  تجربيات . روندتکوين خويش  ازديگرسو مشروط است
ته برای  دست يابی به رويکردها و آلترناتيوهای اثباتی،والجرم گذش

البته .خطر فروغلطيدن مجدد به گودال فرقه گرائی هنوزمنتفی نيستند 
اما اين هم مهم .  انتظار دست يابی يک شبه به  هدف نيز وجود ندارد

است که چپ بداند نيل به اين هدف اجتماعی نه ازطريق مبارزه 
نظری بدست -اجتماعی-زطريق يک اقدام عملینظری صرف بلکه ا

- درحقيقت درشرايط کنونی مهمترين مسأله تئوريک. خواهد آمد
سياسی،همانا  يک اقدام عملی وپايداردرجهت تقويت پيوندارگانيک 
فعالين چپ با بدنه اجتماعی به عنوان پيش شرطی پايه ای برای  

ازيکسو پيوندی که ضرورتا .پيشروی بسوی تحقق سايرشروط است
بايد موجب تقويت صفوف همبستگی جنبش بشود و ازسوی 
ديگرموجب همگرائی صفوف چپ درراستای آماج های کالن و 

در پاسخ  واقعی و ازمنظرکمونيستی به انبوه سؤالت .مشترک
پيشاروی جنبش تنها می توان باقرارگرفتن چپ درزيستگاه طبيعی 

تماعی زنده و هم  اج-يعنی دربستر مبارزه طبقاتی.خود نزديک شد
اکنون جاری ازيکسو وگشودن باب ديالوگ بربسترآن وبراساس 

مشروط کردن چگونگی فيصله بخشيدن به .نيازهای آن ازجانب ديگر
منازعات بی پايان نطری وعملی وتعيين تکليف نهائی با آن ها، 

را تنها با ارجاع آن ها " فرقه های چپ"وتنظيم دقيق مناسبات بين 
ه طبقاتی وجنبش های اجتماعی والبته با درنظرداشت به متن مبارز

اولويت منافع عموم وهمبستگی  وپذيرش پلوراليسم درآن می توان 
وگرنه داستان رنج آوردشمنی ها و تجزيه ها و .تحت کنترل درآورد

تجربه نو . انشعاب های بی پايان سرنوشت گريزناپذيرمان خواهد بود
ورده و نافرجام بشيوه فرقه را اين باربايد بجای تالش شکست خ

ای،ازبيرون وازباال برای دست يابی به ايدئولوژی وبرنامه وسازمان 
به !" به تنها سازمان واقعی طبقه"ناب وبا دادن فراخوان 

پيونديد،بايدازجائی ديگر،از ميان جنبش ها وباهدف تقويت صفوف 
 آن،درهمکاری ازپائين وتقويت منش تحمل پلوراليسم وراه اندازی

اکنون برکسی پوشيده نيست که چپ . کارنظری براين مبنا جستجوکرد
پس ازيک فترت طوالنی درحال زايش نوين ودرحال تجديد سازمان  

اين چپ درعين وفاداری به آرمان های پايه ای وهويتی خود .است
اما نمی خواهد بارديگر باهمان سيما و خطاهای گذشته درصحنه 

سب دست آوردهائی ازتجربه ازسوی ديگرچپ ضمن ک.ظاهرشود
. گذشته خود،اما هنوزبه نقد کامل و همه جانبه آن دست نيافته است

ازاين روست که تااين درجه به اهميت خود آگاهی بر روندتکوين 
خويش،جهت به پايان بردن زايش موفقيت آميزچپ تأکيد می 

چپ باوقوف به اين معضل بايد ازيکسو دست آوردهای تاکنونی .کنيم
را پايه پيشروی اش قراردهد و ازسوی ديگربا آگاهی به خود 

وضعيت شرايط تکوين خود،آن را فراهم سازد وازافتادن به دام 
وسوسه  هائی که ديگران با دلمشغولی های ديگر، دربرابرش پهن 

درحقيقت عزم چپ درپيوندبا جنبش های اجتماعی .می کنند احترازکند
زمنده والينفکی ازاين جنبش وطبقاتی  باهدف تبديل شدن به بخش ر

ها ودر دفاع ازهمبستگی ومنافع عمومی آن ،عصاره نقدی است که 
کاربست عملی آن درحکم پاسخ کمونيستی دادن به وضعيت پيشاروی 

اجتماعی -يعنی پاسخی به  تشديد قطب بندی طبقاتی:آن است

درجامعه،حل مشکل استبدادمذهبی، وهمسووهمراه شدن با 
اين آن .جهانی درمبارزه عليه نظام حاکم برجهان رويکردهای مثبت 

شالوده اصلی است که تنها برپايه آن می توان ازمقوالتی چون 
سخن به ميان ...جايگاه  ومعنای حزب و سازمان وبرنامه  

چنين اقدامی يعنی قراردادن هرم چپ برقاعده اصلی .آورد
ف خود چپ نمی تواند بااولويت بخشيدن به ديگروظاي. وپايدارخود

طبقاتی،ودرحالی که  دربيرون -نسبت به وظيفه يافتن کالبداجتماعی
ازجايگاه طبيعی خويش قرارگرفته است،به وظايف تاريخی خود 

اگربپذيريم که اين وجود اجتماعی است که به . پاسخ بدهد
شعوراجتماعی شکل می دهد، چپ ناگزيراست  دربسترتغييروضعيت 

ن به خود،به سايروظايف خويش کنونی خود،وهويت اجتماعی بخشيد
ازاين روهرگونه فعاليتی که مبارزه ايدئولوژيک .پاسخ مناسب بدهد

درچهارچوب موقعيت کنونی چپ يعنی وضعيت فرقه راعمده کند،خود 
می تواند درحکم  بازتوليد چپ ايدئولوژيکی باشد  که قراراست مورد 

 امری نه  بديهی است که  دراين صورت چنين. نقد و نفی  قرارگيرد
فقط پاسخِ  درخور به بحران نيست بلکه خود نشانه تداوم بحران 

بنابراين نيروهائی که به ضرورت واهميت پيوندهای اجتماعی . است
وطبقاتی به مثابه مهمترين و حياتی ترين وظيفه چپ درشرايط کنونی 
پی برده اند،الزم است که همه توش و توان خود رادراين 

ده ازآن بکاربگيرند و نبايد نيروی خود را مسيروالزامات برآم
درمنازعه بی ثمرونافرجام باجرياناتی که دغدغه های ديگری دارند 

آن ها را می توان به نحوديگری به صحنه پيکاراصلی کشاند .بباددهد
دراينجا بايد .و درصورت امتناع وکارشکنی البته منزوی ترساخت

ش بس دادن درميان توجه کنيم که اصال چيزی هم چون موعظه آت
برعکس مسأله فقط قراردادن اين منازعات بربستروظيفه .نيست

اصلی چپ وپيش بردآن درچهارچوب مبارزه طبقاتی ونيازهای واقعی 
ازاين روتأکيد برنکات فوق هيچ کدام به معنای نفی  .آن است

ضرورت مبارزه با جريانات ديگرمدعی چپ وبارويکردهای 
ازجمله با رويکردهای -ه نفوذتخريبی آن هاديگرالبته به ميزان دامن

چپ را درانحصارخود " سرقفلی"تماميت گرايانه ای که مدعی اند 
هم چنان . دارند وبدنبال سربازگيری برای تصرف قدرت هستند نيست

که به معنای آتش بس با چپ رفرميستی که سربرآستان بورژوازی 
ادن مبارزه نظری بلکه به معنای قرارد. وحاکميت می سايند هم نيست

وعملی با آن ها درجايگاه واقعی خودوبهمين دليل ازقضا يک مبارزه 
هدف آن است که هم شالوده يعنی امرپيوند با .مؤثرتربا آن هاست

جنبش ها وکانونی کردن اين وظيفه سترگ، قربانی تالش های فرعی 
ديگرنشود وهم رابطه مشخص ومعناداری بين آن ها و ضرورت 

  .مباحثات نظری برقرارگرددپرداختن به 
بديهی است که مبارزه نظری يا آن چه که معموال گفته می 
شود مبارزه ايدئولوژيک بخش الينفک و مهمی ازمبارزطبقاتی بوده 

باين .ودارای اهميت زيادی درتقويت وپيشبرد جنبش پرولتری  است
طبقاتی و بخشی ازآن -اعتبار مبارزه نظری يک مبارزه سياسی

گرباين دليل تصورکنيم که هرمبارزه نظری بخودی خود اماا.است
بخشی ارگانيک ازمبارزه طبقاتی بوده و موجب تقويت جنبش 

چرا که هرمبارزه .کارگری می شود اشتباه بزرگی را مرتکب شده ايم
طبقاتی الزاما درانطباق با نيازهای مبارزاتی پرولتاريا -نظری

گرفته ازنيازهای فرقه ای وبرخاسته ازآن نيست بلکه می تواند نشات 
آنگاه درچنين حالتی نه .بوده و آب به آسياب تقويت فرقه گرائی بريزد

فقط موجب تقويت صفوف طبقاتی وهمبستگی مزدوحقوق بگيران 
نمی شود بلکه حتامی تواند موجب پراکندگی و شقه شقه شدن آن 

دراين رابطه اشاره به يک درک نادرست ويک تجربه منفی می .شود
  :ند مفيد باشدتوا

اين تصورکه گويا هرکس با ادعای کمونيستی داشتن -1
بخودی خود جوازنمايندگی کارگری را بدست می آورد وازجانب 
پرولتاريا و ازمنظرآن سخن می گويد، هيچ ربطی به جنبش طبقاتی و 

وفراترازآن  نشاندهنده اوج بيگانگی با جنبش . کمونيستی ندارد
 دربطالن اين انديشه همان بس که .رهائی بخش پرولتری است

هرکس وجريانی می تواندبا اين تصورومنطق خود رانماينده  
روشن است که توهم خود برگزيدگی .وسخنگوی پرولتاريابداند

درمغايرت کامل با انديشه مرکزی مارکس وکمونيست ها درامر 
ِ  . خودرهانی طبقه قراردارد چنين ادعائی نه فقط  حتا ازسطح

ورژوائی نطام نمايندگی که بهرحال با شاخص های چون مکانيسم ب
آزادی  انتخابات  همراه است عقب تراست،بلکه درگوهرخود شانه به 

  ) وگونه ای ازواليت مداری( شانه تماميت گرائی وخود گزينی
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  ...درباره جدال حول چپ کارگری و و چپ راديکال
المت برخاسته ازآن می سايد که درتداوم خود،با قراردادن ع

تساوی بين حاکميِت طبقه وحزب، حزب و رهبری،ونهايتا تبلورآن 
ودريک کالم زائده سازی طبقه وتبديل "نابغه"دريک شخصيت 

تکميل می ... جنبش هابه سياهی لشکر تحت کنترل حزب ودولت و
همه اين انديشه های اسارت آور، فی الواقع با سوسياليسم .شود

درنگرش به . کامل قراردارندوخودحکومتی پرولتاريا، درمغايرت
جنبش پرولتری به مثابه يک جنبش دارای ظرفيت خودرهان،معنای 
حزب وتشکل ها  برخالف نگرش بورژازی که جادوی سازمان 
وحزب و تشکل را بعنوان طوقی برای افکندن افسار کنترل جامعه 
وطبقات زحمتکش ودرخدمت جداکردن قدرت ازتوده ها،بکارمی 

 درخدمت رهائی طبقه ازنظام طبقاتی وحاکميت گيرد،ابزاری است
و بنابراين  مکانيسم اصلی اين سازمان ها  .اکثريت برای اکثريت

درجهت تسهيل امرخودرهانی ودموکراسی مستقيم و مشارکتی 
والجرم مبتنی برنفی تقسيم کاراسارت آوربورژوائی استوار بر بدنه 

تنی برهيرارشی ورهبری و جدائی آن ها ازهم  وبطورکلی سيستم مب
نبايد فراموش کنيم که جنبش سوسياليسم آلترناتيوسرمايه .می باشد

داری درهمه عرصه ها ازجمله اصل نمايندگی وکالتی و ساختارهای 
سيستمی .است) مجری(وپيکره) مغز(سلسه مراتبی متکی بررهبری

که درآن قدرت ازجنبش،طبقه وجامعه مبتنی برافرادآزادوآگاه وقادربه 
نی و خودحکومتی جداشده وانباشت قدرِت همزاد سرمايه خود رها

که به موازت بيرون کشيدن .وبيگانه با مولدين را بوجود می آورد
ارزش اضافی ازدست توليدکنندگان مستقيم،وظيفه پاسداری ازآن را 

جداکردن محصول اضافی ازتوليدکنندگان به موازات . به عهده دارد
درا درايجادابزارهای سازمانی جداکردن قدرت ازآن ها،نهايتا خو

حزب پيشتازومبتنی برهيراررشی رهبری وبدنه وماشين دولتی 
مارکس در مانيفست حزب . دربرابرمردم ودربرابرآن ها قرارمی دهد

تخيلی می -کمونيست، درعبارتی موجزدرتوصيف کمونيسم انتقادی
جای عملکرداجتماعی راکشف وشهودخودشان "نويسد درنزدآنان، 

 و جای تشکل تدريجی  پرولتاريا به صورت طبقه را يک می گيرد
اين نظريه نطفه ای درمانيفست  ". سازمان اجتماعی من درآوردی

درپرتوتجربه انقالب فرانسه مبنی برلزوم درهم شکستن ماشين 
) مطرح شده درمبارزه طبقاتی فرانسه(دولتی بجای تصرف آن

رولتاريا با بهره باجهش بزرگی همراه شد که گوهرآن اين است که پ
گيری ازساختارهای مبتنی برتقسيم کار وسلسه مراتب بورژوائی 

عرصه ای که . قادرنيست که امرخودرهانی خود را سازمان دهد
يابهتراست (بيگانگی با آن درنزد چپ اسيرجادوی سازمانِ  فی نفسه

بگوئيم سازمانی فراطبقاتی ومستقل ازهدف ها هم چون آچارفرانسه 
اما کمونيست ها . ا نوع سازماندهی خودرهان،بيدادمی کندوبيگانه ب)

بنابه تعريف، جايگاه خود را درميان طبقه وبه مثابه بخشی ازآن تنها 
درتقويت ظرفيت های خود رهان ومتشکل کردن پرولتاريا به مثابه 

آن ها شايستگی .عامل دگرگون کننده شرايط بردگی جستجومی کنند
ی واقعا موجود ومبارزه برای فراروی خود را دربسترمبارزه طبقات

  .ازآن نشان می دهند
، درهمان بهارکوتاه مدت 57نسل گذشته چپ درپی انقالب -2

آزادی نشان دادکه دارای نفوذوپايگاه قابل توجهی درميان کارگران و 
اما متأسفانه بدليل داشتن ديد فرقه ای ودوربودن .زحمتکشان است

ازهمين رو .ن عملکردش منفی بودازبينش و عملکرد کمونيستی بيال
درنظرگرفتن تجربه منفی نسل گذشته، برای پيش روی بعدی و 
اجتناب ازاشتباهات گذشته توسط نسل جديد چپ دارای اهميت زيادی 

درتجربه مقطع انقالب، چپ با داشتن ديد مطرح شده  .است
نسبت به طبقه که خود را نماينده خدادادی و سخن گو 1دربند

) عوام الناس(ن پيشتازطبقه می پنداشت که بايد پس تازانوفراترازآ
بدنبالش روانه گردند، بابردن يک جانبه منازعات فرقه ای به ميان 
طبقه که هيچ ربط مشخص و معناداری هم با مطالبات ومنافع آنها 
نداشت ، بجای تقويت صفوف آن،عمال آن را به  ويترينی شقه شقه 

رنگارنگ نه برمدارمسائل واقعی شده ازکارگران حول تشکل های 
. کارگری،بلکه حول  گرايشات اين يا آن چپ وغيرچپ تبديل کردند

بديهی است که بيالن چنين عملکردی هم به تضعيف همبستگی طبقه 
کارگرو بدبينی کارگران به اهداف نيروهای چپ وغيرچپ منجرشد 
وهم سبب آن شد که رژيم باسهولت هرچه بيشتری نه فقط جنبش 

وتداوم همين بينش درطی .قه کارگر بلکه چپ را نيزتارومارکندطب
بيش ازدودهه هرگونه بسترسازی دراين عرصه را به فراموشی 

درصورتی که اگردرآن زمان با درنظرگرفتن واقعيت گرايشات .سپرد

گوناگون ايدئولوژيک درميان چپ ومدعيان کارگری ازيکسو وتقويت 
شخص و فراگيرکارگران صفوف اتحاد طبقاتی حول مطالبات م

ودرراستای منافع عمومی آن ازديگرسو،بااقدام به اتحاد عمل واقدام 
مشترک دربرابربورژوازی وجمهوری اسالمی وعليه آن بخشی 
ازمدعيان دروغين چپ که درکنارجمهوری اسالمی قرارداشتند می 
شد با تقويت صفوف کارگران و چپها دربرابرتعرض ضدانقالب هار، 

البته برهمين بستر .قاومت بيشتری را سازمان دادسنگرهای م
ودرچهارچوب آن به مبارزه نظری وايدئولوژيک با نظراتی که آن ها 
را نادرست و انحرافی می پنداشت پرداخت ومی توانست اين کار را 
به نحوی پيش به برد که به طبقه کارگروفعالين آن فرصت  بدهد که 

  به درستی ويانادرستی اين يا خوددرپرتوتجربه های عينی وزنده اش
بنابراين اتحاد عمل کارگری دربرابربورژوازی و پيش .آن نظرپی ببرد

بردمبارزه نظری دراين جهارچوب ودرجهت تقويت آن راه اصولی 
بود که البته چپ آن زمان ازداشتن چنين بلوغی فرسنگ ها فاصله 

  .داشت
 بی شک انباشت مسائل حل نشده وشرايط مناسب برای 
عروج مجدد چپ می تواند هم بصورت ناقص وفورانی صورت گيرد 

شق نخست می تواند موجب تشتت .وهم بصورت سنجيده واگاهانه
وازدست رفتن فرصت بالقوه طالئی شود وشق دوم موجب تولد يک 

بايد بکوشيم که با تقويت خود .چپ نيرومند واثرگذاربرسيررويدادها
دن فرصت بوجود آمده آگاهی برقوانين تکوين خويش ازسقط ش

شرايط حساس ازماکمونيست ها وظايف بس سنگين .جلوگيری کنيم
تری ازدل مشغولی به دعواهای فرقه ای و جاه طلبی های 

بکوشيم که وفاداران به آرمان عمومی طبقاتی .ايدئولوژيک می طلبد
  .و تقويت همبستگی صفوف طبقاتی باشيم

مسائل طبقاتی اگربپذيريم که مشغله اصلی سوسياليست ها،
ومبارزه برای نفی عوامل گسست طبقاتی هستند،آنگاه روشن می 

گردد که قراردادن نظرات اخص خويش به عنوان پيش شرط  
همکاری جهت تقويت صفوف طبقاتی جزترجيح منافع فرقه ای 

ونيزاگربپذيريم که درچهارچوب .برمنافع طبقه معنای ديگری ندارد
ی برای برون رفت ازتجزيه ها جنگ بی پايان فرقه ها هيچ راه

والجرم بی اثرکردن بيش ازپيش نقش چپ وجود ندارد و تنها راه  
برون رفت ازجنگ های فرسايشی فرقه گرائی دربسترهمکاری حول 

اجتماعی مقدوراست، پس تمام توان -تقويت جنبش های طبقاتی
خويش را برای تغييرريل چپ بسوی پيوندبا جنبش ها به عمل آوريم 

بته هم چنين نبايد فراموش کنيم که جمهوری اسالمی صياد چيره وال.
دستی است که تجريه متراکم سه دهه سرکوب را باخود بهمراه دارد 
و با گل آلودشدن آب،می تواند ماهی های خود را باسهولت به مراتب 

  .بيشتری  صيد کند
  :خالصه کنيم

طبقاتی بايد اساسا -چپ معطوف به جنبش های اجتماعی
کرد اجتماعی خويش را درجهت برطرف کردن گسست چپ عمل

طبقاتی بکارگيرد باهدف تبديل شدن به بخشی -ازجنبش های اجتماعی
ارگانيک و فعال ازاين جنبش ها درجهت دفاع ازکليت منافع 

هيچ پرنسيپ وپيش شرطی مهم ترازآن .وهمبستگی طبقه وجنبش ها
ا باپذيرش تنه.برای کمونيست ها ومدافعان طبقه وجود ندارد

پلوراليسم درچهارچوب مبارزه ضداستبدادی،ضدامپرياليستی 
ومبارزه برای آزادی وبرابری، ايجاد فضای همکاری بهمراه مبارزه 

سياسی وبادرنظرگرفتن اولويت پيوند است که چپ می تواند -نظری
  . ازگرداب تفرقه وخونريزی داخلی بدرآيد

ری با جريانات عميقا ازنظرشيوه برخورد  مدافعان سمت گيری کارگ
فرقه گرا يا پوپوليستی،بهتراست بجای آن که اين مبارزه 
بطورمستقيم ناظربر تغييرمواضع آن ها باشد،حول طرح مسائل 

ارائه پيشنهادات و مبادرت به اقدامات ابتکاری .مشخص صورت گيرد
نظيرنمونه های (طبقاتی-واثباتی معطوف به جهت گيری اجتماعی

ری به کارگران زندانی ويا تشکيل فروم های ابتکاری صندوق يا
نه فقط به ..)  طبقاتی و–گفتگو ميان فعالين جنبش های اجتماعی 

معنای برداشتن  گام های عملی بسوی هويت اجتماعی دادن به 
جنبش چپ است،بلکه می تواند درمنزوی کردن عملی فرقه گرائی و 

ازمبارزه کلی جلب آن ها بسوی هدف پيوند با جنبش کارگری مؤثرتر
والبته برهمين بسترمی توان با نظرات عمومی و . ايدئولوژيک باشد

نادرست آن ها،بدون آنکه برگردآوری نيرو حول آماج اصلی لطمه 
  86-03-21-11-06-2007              .وارد کند،به مجادله پرداخت

  تقی روزبه                                                        
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  *ديدگاه * 

  )1(چپ انقالبی و تشکالت کارگری 
  پيشگفتار

اخيرًا با انتشار مقاله ای در نقد مطالب مطروحه در مصاحبه آقای 
رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد (اسالو 

از طرف رفقای ) سايت روز(با دانا شهسواري )  اتوبوسرانی
" چپ های"از طرف " وا مصيبتا"، فرياد " لغو کار مزدی"

اما در .  کرد" حيرت زده"رفرميست به آسمان رفت و ايشان را 
، آنقدر خونسرد بودند که فرصت را برای "شگفتی"ميان همين 

طرفداران " قهرمان"وارونه جلوه دادن قضايا و احراز مقام 
گويا به همين .  سنديکا و سنديکاگری مناسب تشخيص دهند

ده های سياسی ايشان در زودی فراموش کرده اند که پدر خوان
همان هايی بودند که در طول مبارزات انقالبی و " حزب توده"

و سال " تشکيالت تهران" ، از طريق 40کارگری اواخر دهه های 
، در باالترين رده هاِی حزبی،  60 تا اواسط دهه 57های انقالب 

ِ  حکومت های ارتجاعی پهلوی و رژيم  با دستگاه های امنيتی
سرکوب و بازداشت همين فعالين مستقل کارگری و اسالمی در 

اما اگر ايشان در ميان .  مبارزان انقالبی همکاری می کردند
خود حافظه شان را از دست داده اند، ما و ديگر " حيرت زدگی"

مبارزان انقالبی و فعاالن کارگری هنوز داغ از دست دادن رفقای 
ش کرده و يا می خود را در سينه محفوظ  داشته، نه هرگز فرامو

و از اينکه اين حضراِت گيج و حيرت زده ، در نوشته .  بخشيم
لغو "های خود با غرض ورزی و دروغ، سعی  کنند ما و رفقای 

را در کنار حکومت اسالمی و ارگان های ضد کارگری " کار مزدی
چرا که از . ِ آن جلوه دهند، اصًال حيران و غافلگير نمی شويم

 پدر خوانده هايی، چنين رفتارهايی را انتظار فرزندان خلِف چنان
داشته و می دانيم که کارکرد ايشان چيزی جز گمراهی مبارزان 

  .  انقالبی و فعالين کارگری و توده های مردمی نمی تواند باشد
 سال جنبش های اجتماعی رو به اعتالء 28اينک که پس از 

دمی ای چون گذاشته و می روند تا مردم متفرق را در نهادهای مر
سنديکاها و اتحاديه های کارگری و انجمن های دانشجويی و 

متحد سازند ، اين انگل های سياسی ... تشکالت مستقل زنان و 
جنبش مردمی چسبانده و نيش  نيز زالو صفتانه خود را بر بدنه ی

زهر آگين خود را بر پيکره ِی اين نهادهاِی بالقوه انقالبی فرو 
زمانی که باالخره پس از نزديک به سه دهه درست در . برده اند

تار و پود حکومت اسالمی در حال گسستن است و اصالح طلبان 
و ديگر ليبرال ها برای به دست گرفتن قدرت سياسی و جايگزينی 

حکومت مذهبی در حال سازماندهی خود و اتحاد با يکديگر و  
يسم همسويی با منافع سرمايه داری جهانی به سرکردگی امپريال

رفرميست نيز خود را " چپ های"آمريکا می باشند، می بينيم که 
برای پيوستن به اين ائتالف شوم کانديد کرده اند و برای اينکه 
بتوانند حضور ننگين خود را در چنين ائتالفی به آمريکا و 
هواداران آن تحميل کنند تا ايشان نيز از  چپاول کارگران و ديگر 

 احتمالی سهمی ببرند،  چون هميشه، زحمتکشان و قدرت سياسی
مبارزات کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی را وجه المصالحه 
قرار داده و با تبليغ تئوری های سازشکارانه و تقويت عملی جناح 
راست در جنبش کارگری، وفاداری و قابليِت خوش خدمتی خود را 

ت که مبارزه اما اگر قرار اس.  به اربابان سرمايه به اثبات برسانند
ی مردم ايران و طبقه کارگر آن به نتيجه رسيده و ساختار 
ديکتاتوری طبقاتی را به نفع طبقه کارگر متحول ساخته و 
دمکراسی مستقيم توده ای را در شوراهای کارگری و منطقه ای 
برقرار  سازند، چپ انقالبی بايد مبارزه ای بی وقفه را عليه 

ِ  راستگرايان ليبرال و تئوری ه " چپ"ای سازشکارانه ی
رفرميست به پيش برده و چهره ِی سرمايه دارانه آنها را در ميان 

و با طرد ايشان از .  کارگران و ديگر اقشار انقالبی افشاء  کنند
تشکالت کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی، مبارزات مردمی 
را به سمت تحوالِت ساختاری قدرت و بنيادين روابط سرمايه 

  !به پيش برندداری 
  شرايط کنونی مبارزه طبقاتی و وظايف چپ انقالبی

در اثر شکست سياست های نو ليبرالی سرمايه جهانی و افشای 
  ماهيت ضد مردمی آن در چشم جهانيان، در بسياری از کشورهای 

ِ  (!)" در حال توسعه"عقب نگاه داشته شده و  جنبش های
 به ربع قرن از خواب اجتماعی به حرکت در آمده و پس از نزديک

تحرکات جنبش های اجتماعی در آسيای .  زمستانی بيدار گشته اند
جنوبی و مرکزی، آمريکای التين، و حتا در قلب کشورهای غربی 
چون فرانسه، آلمان و آمريکا همه دال بر بيداری مجدد جنبش 

البته طبيعی است که اين .  های اجتماعی در سراسر جهان دارد
 لحاظ تنوع در موقعيت های اجتماعی و جغرافيايی، جنبش ها، از

در مراحل مختلف و اشکال متنوع ظاهر گردند و هر يک داراِی 
اما آنچه در کليه ِی ايشان بصورت .  مشخصاِت ويژه ای باشند

مشترک حضور داشته، خصلت ضد سرمايه داری و  ضد سياست 
  . است"  جنگ"و " جهانی سازی"های نوليبرالیِ  

  
اما ويژگی .  يران نيز شرايط عمومی بر همين منوال استدر ا

شکل حاکميت سياسی و منافع طبقاتی قشرهای مختلف سرمايه 
داری دولتی و خصوصی، همراه با تضادهای طبقه حاکمه و 
سرمايه جهانی، و مجادالت درونی هيئت حاکمه، شرايط بحرانی 

 دور، مردم آن را به جايی رسانده است که در آينده ای نه چندان
نتوانند حکومت را تحمل کرده و حکومت نيز نتواند بدون سرکوب 

هم اکنون نيز ما شاهد .  های قهرآميز بر مسند قدرت باقی بماند
تحرکات خيابانی اقشار مختلف کارگری و جنبش های اجتماعی 

اما .  بوده که سرکوب قهرآميز حکومتی را به دنبال داشته است
انقالبی ظهور کند، بدين معنا است که طبقه آيا صرف آنکه شرايط 

کارگر و ديگر اقشار تحِت استثمار و ستم، از درون اين مجادالت 
پيروزمندانه گذر کرده و به دمکراسی و آزادی خواهند رسيد؟  

 و مسلط شدن ضد 57مسلمًا تجربه ِی تاريخی شکست انقالب 
روياهای انقالب بر حاکميت آن دوران، ما را از لغزش مجدد به 

اين درست است که سرمايه داری در .  خوش باورانه باز می دارد
ِ  سرنگونی را تجربه می کند، که از  ايران دوره ی بحرانی
يکطرف منافع طبقه حاکمه و اميال آن با منافع سرمايه جهانی 
خوانايی نداشته و رقابت جناح های مختلف انحصارهای دولتی و 

اما، از . ا متالشی خواهد کردخصوصی، در هم و با هم، آن ر
طرف ديگر، جناح های ليبرال دور از محافل قدرت و  ثروت نيز 
به اين شرايط واقف بوده و با ايجاد عملی  ائتالف هايی با ارتجاع 
غير حاکم، و در هماهنگی با سياست هاِی سرمايه جهانی، خود را 

يطی و اين در شرا.  در موضع تصرف قدرت سياسی قرار داده اند
است که جنبش کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی در تفرق و 

و با در نظر گرفتن تئوری های .  عدم سازماندهی به سر می برند
سازشکارانه ِی مسلط بر رهبرِی بخش کوچک سازمان يافته ِی 
آن،  چون کانون صنفی معلمان و سنديکای شرکت واحد 

ارانه ای را ترسيم آينده ای نه چندان اميدو... اتوبوسرانی و 
درست در چنين زمانی است که انقالبيون چپ نيز، .  ساخته است

در گسستگی کامل از يکديگر و  در اقليت مطلقِ  سازمان ها و 
  . نهاد هاِی جنبش های اجتماعی به سر می برند

پس، اگر ما خواهان تغيير اين شرايط هستيم و اميدواريم  که 
قوا را به سمت منافع طبقه کارگر و بتوانيم با تالش خود توازن 

قرار دادن آن در موضع قدرت تغيير دهيم، بايد به ضعف های خود 
چيره شده، به گسستگی صفوف خود پايان داده و در ارتباطی 
ارگانيک با نهادهای کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی قرار 

 مسلمًا در اين راه، مانع اصلی موفقيت ما، تئوری های.  گيريم
رفرميست در مقابل " چپ"سازشکارانه و موانع نظری است که 

رهبران اتحاديه های صنفی و محافل سياسی چپ قرار داده است، 
اما، متاسفانه در صفوف چپ انقالبی نيز ما با توهماِت چپگرايانه 
ای روبرو هستيم که با نفی لزوم تنوع سازماندهی طبقاتی طبقه 

از مبارزه ِی صنفی و قانونی کارگر و محکوم کردِن هر شکلی 
باعث جدا نگاه داشتن ما از توده های کارگری و ديگر اقشار تحت 

و " سنديکا ها"مواضع چپ روانه در مقابل .  ستم گشته است
کانون های صنفی و تحرکات برابری طلبانه ِی زنان و حقوق 

و التقاطيون " لغو کار مزدی"که از طرِف رفقای ... کودکان و 
اتخاذ گشته است، در مقطع کنونی، خطری جدی " يکالچپ راد"

بوده که بايد با دامن زدن به مباحث نظری، سعی در معالجه ِی 
البته بايد به .  اين بيماری و بر طرف کردن عوارض آن نمود

خاطر داشت که ظهور و تداوم چنين نظراتی ناشی از شکست 
انقالبی رفرميست ،در طی دهه ها به جنبش " چپ"هايی است که 
  چپ روی، "لنين در قسمت چهارم مقاله ِی .  وارد آورده است
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  )1(چپ انقالبی و تشکالت کارگری 
به صراحت تجربه ِی کمونيست های " بيماری کودکانه ِی کمونيسم

روسيه را در اوايل قرن گذشته در چگونگی مبارزه با اين عارضه 
رای اين او معتقد است که بهترين معالجه ب.  طرح نموده است

بيماری، پيشگيری از ظهور آن، يعنی مبارزه عليه تئوری های 
و جلوگيری از ) رفرميست" چپ("کمونيست های راستگرا 

شکست هايی است که اين تمايل سرمايه دارانه به جنبش کارگری 
اما، در حال حاضر، و در شرايط  حساس .  تحميل می نمايد

مشخص " چپگرا" رفقای کنونی، ما بايد تفاوت ديدگاه خود را از
رفرميست " چپ"سازيم تا باعث گمراهی مردم و  سوء استفاده ِی 

به خصوص که در مجادالت اخير رفرميست ها با .  نشويم
، ايشان پشت جنبش اصيل سنديکايی پنهان گشته و "چپگرايان"

، " سنديکاليسم"هر مبارزه ای را عليه نظرياِت سازشکارانه ِی 
  .ه سنديکاها و رهبران آن می نمايانندبرابر با دشمنی علي

  
  چپ انقالبی و جنبش سنديکايی

  
نيازی به تکرار و واهمه ای از اختالف نظر نيست اگر بگوئيم که 

 و تسلط ضد انقالب بر ارکان حاکميت و 57هنگام شکست انقالب 
 سال اعمال ديکتاتوری سياه مذهبی و 17قدرت سياسی، قريب به 
البی و فعالين کارگری و انحالل و انهدام قتل عام  مبارزين انق

با همکاری ( تشکالت مستقل کارگری و سازمان های چپ انقالبی 
، ) باالترين رده های رهبری حزب توده و چريک های اکثريت

 را متحمل چنان ضرباتی نمود که ی سوسياليست–جنبش کارگری 
لی صحنه سياسی و مبارزاتی خا.  تار و پود آن را از هم گسيخت

گشت و تمامی مواضع آن به اشغال نهادهای وابسته به حاکميت 
  .ارتجاعیِ  سرمايه داران انحصاری دولتی و خصوصی در آمد

اما با پايان يافتن جنگ و مرگ رهبری کوريزماتيک، و عدم 
توانايی حکومِت مذهبی به پاسخگويی به انتظارات مردمی،  و 

ر تشکيل دهنده اش، افشای فساد بيکران در دستگاه ها و عناص
باعث تقليل نفوذ روحانيون بر مردم و  در هم شکستن توهم 

فشارهای روزافزون زندگی بر ترس .  آنان گشت" عدالت خواهی"
ايشان از سرکوب غلبه کرد و اعتراضات منفرد و خودبخودی 

بزرگترين و معروف ترين تجلی اين اعتراضات قيام .  آغاز گشت
 بود که هم به مردم و هم به 1374ال خودبخودی اسالمشهر در س

.  حکومتيان پايان دوران رکود و آغاز دوران اعتالء را گوشزد کرد
طبقات محروم تداوم شرايط فقر و درماندگی را تحمل نداشتند و 
متوجه شدند که اگر سرنوشت خود را به دست نگيرند، اوضاع 

 .روز به روز بدتر خواهد شد
 آگاهی داشتند و متوجه تغيير روحيه حکومتيان نيز از اين حقيقت
جناح های غير غالب در حاکميت . در بخش تحتانی جامعه بودند

که برای سال ها از مواضع کليدی  به حاشيه رانده شده بودند، 
موقعيت را برای بازگشت خود مناسب تشخيص داده و با حرکتی 
ه آکروباتيک مواضع سياسی و چهره ِی اجتماعی خود را تغيير داد

و با شعارهای اصالح طلبانه ِی به ظاهر همسو با خواست های 
اما در واقع به دنبال سوء استفاده از . مردمی وارد صحنه شدند

فشار از (احساسات و توان مردم بعنوان اهرمی برای چانه زنی 
با چنين تاکتيکی که در خالء .  بودند) پايين و چانه زنی از باال
ه بود، آنها توانستند به مردم اميدهای آلترناتيوی جدی اتخاذ گشت

را از طرق پارلمانی و تحرکاِت " اصالح پذيری حکومت" واهیِ  
صرفًا قانونی القاء کنند و اقدام مستقيم مردمی را به کانال های 

بدين ترتيب بود که واقعه ِی دوم .  زير کنترل خود هدايت سازند
يده و فرسوده  شکل گرفت و با جايگزينی توهم پوس1376خرداد 

، جنبش مردمی "اصالح پذيری"با روياهاِی " عدالت اسالمی"ِی 
فرو " اصالح پذيری"مردم که در رويای .  را به بيراهه کشاندند

رفته بودند، از اقدام های مستقيم دست شسته و نتيجتًا از تشکل و 
اما حکومت .  سازماندهی خود باز مانده و چشم به باال بستند

ی ارتجاعی تر از آن بود که حتا تن به اصالحاتی استبداد مذهب
با شکست هاِی پياپی تاکتيک پارلمانی و .  ظاهری و  محدود دهد

ِ اصالح طلبان، عليرغم در تصرف داشتن مواضع  صرفًا قانونی
کليدی قدرت، و تمکين به احکام رسمی و غير رسمی ولی فقيه و 

  ين توهم نيز سر تابعيت از استبداد حکومت مطلقه، تاريخ مصرف ا
آمد و به خصوص پس از شکست طرح دو گانه ِی رئيس جمهور 

  " اقدام مستقيم مردمی"، روحيه ِی 1380در پاييز و زمستان 

اين واقعيت را می توان در .  مجددًا بر اذهان مردم مسلط گشت
موضعگيری های جنبش دانشجويی که همواره پيشاپيش ديگر 

سوی آتی جنبش های اجتماعی اقشار مردمی، نشانگر سمت و 
 به بعد و گسست از خط اصالح طلبی، 1378 تير 18است، از 
  .تعقيب کرد

در همان سالها بود که تحرکات سازماندهی کارگران در اشکال 
هيئت موسسان سنديکاهای "فعاليت مجدد .  متنوع آغاز گشت

کانون های "، و بازسازی و تحرک مجدد 81در سال " کارگری
کميته پيگيری ايجاد "در همان سال، تشکيل " انصنفی معلم

کميته هماهنگی " و ايجاد 83در سال " تشکل های آزاد کارگری
سنديکای "، احياء 84در سال " برای ايجاد تشکل کارگری

در بهمن ماه همان سال و  " کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
در آذر " اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار"شکلگيری

 و تاسيس و احياء تشکالتی ديگر در طی اين سالها، از 85ماه 
..." سنديکای کارگران نقاش " ، ..."سنديکای فلز کاران "جمله 

نتيجه و محصول همين دوران و شرايط جديد مبارزه طبقاتی بوده 
 . اند که همچنان ادامه دارد

 در اينجا بايد اعتراف کنيم که از ميان اين تشکالت، شکل 
کايی سازماندهی کارگران، با وجود کليه نواقص و کمبودهای سندي

.  آن، از موفق ترين نمونه ها بوده و طبيعی است که اينگونه باشد
شکل سنديکايی در طول تاريخ مبارزه طبقاتی کارگران عليه 
سرمايه داری همواره از ابتدايی ترين اشکال سازمانی اين طبقه 

مثابه ِی علم مبارزه طبقاتی، از ظهور مارکسيسم ،ب.  بوده است
کليه متفکرين و رهبران کارگری از اهميت سنديکا گفته اند و 

چرا که سنديکا .  برخورد علمی با اين پديده را گوشزد کرده اند
حاصل مبارزات خودبخودی طبقه کارگر بوده است و تنها شکلی 
از اشکال متنوع سازماندهی کارگران است که کليه ی اقشار 

برای .   را برای دفاع از حقوق حقه خود متحد می سازدکارگری
عضويت در سنديکا هيچ پيش شرط سياسی و ايدئولوژيک وجود 
نداشته و صرف کارگر بودن کافيست تا هرکس بتواند در صفوف 

و از آنجاييکه منافع روزمره ِی کارگران را هدف . آن جای گيرد
اسطه های آموزشی قرار داده، پس لزوم پيوستن به آن نيازی به و

نداشته و در آن کارگران با درجات مختلف آگاهی به دور يکديگر 
در سنديکا ها و اتحاديه هاست که کارگران .  جمع می شوند

يکديگر را بمثابه يک طبقه مشترک المنافع در مقابل کارفرما و 
حکومت حامی آن می يابند و در طول مبارزات خود برای احقاق 

ی شان از قبيل حق داشتن تشکالت مستقل  سياس–حقوق صنفی 
کارگری، حق اجتماعات، حق اعتصاب و حق دريافت مزد بيشتر و 

و در پيوند با فعالين با تجربه و آگاه ... شرايط کار مناسب تر و 
کارگری، آموزش های ابتدايی الزم  جهت درک منافع کوتاه مدت 

ی و فرا و درازمدت طبقاتی و شيوه های مختلف مبارزات قانون
  . را فرا می گيرند...  قانونی، مخفی و علنی و 

البته هستند کسانيکه مبارزه ی طبقه کارگر و اشکال سازماندهی 
آن را منحصر به مبارزات صنفی و روزمره و کوتاه مدت کرده و 

چرا .  شيوه ی مبارزه را به فعاليت های قانونی محدود می سازند
ز اشکال متنوع سازماندهی که بعلت ويژه گی هاِی اين شکل ا

طبقه کارگر، انواع و اقسام ديدگاه ها و ايدئولوژی ها در آن 
همانطور که گفتيم تنها شرط عضو شدن در .  حضور دارند

سنديکا، کارگر بودن است و کارگران نيز از مادر سوسياليست 
زاده نشده و در ابتدا تحت تأثير سيستم آموزشیِ  مسلط بر جامعه 

.  متداول، معموًال حامل نظرات سرمايه دارانه می باشندو باورهای 
پس در درون سنديکا ها، يک فعال کارگری چپ انقالبی با انواع 
تفکرات غير کارگری روبرو بوده و برای هدايت چنين تشکالتی 
دائمًا در حال مبارزه ايدئولوژيک با رهبران و اعضاء سازشکاری 

اتحاد و سازماندهی طبقه که به جاِی اعتماد و تکيه بر قدرت 
کارگر، چشم به باال داشته و از منافع درازمدت خود و طبقه خود 

البته سرمايه داران نيز با گزينش، تطميع و .  غافلند، می باشد
تحميق چنين عناصری آنها را در اختيار خود در آورده و عليه 

اما سرمايه داران هرگز قدرت .  ديگر کارگران به کار می گيرند
ريد کليه و يا حتا اکثريت کارگران متشکل در سنديکا ها و خ

اتحاديه ها را نداشته و با مزدور سازی اندکی از ايشان، اهداف 
  پس وظيفه ِی عنصر انقالبی چپ در اين .  خود را پی می گيرند

نوع تشکالت تبليغ و ترويج سوسياليسم انقالبی و اهداِف آن در 
  ذب آماده ترين نيروهای کارگری به جهت انتقال آگاهی طبقاتی و ج
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  )1(چپ انقالبی و تشکالت کارگری 
کميته های انقالبی محل کار و منطقه جغرافيايی و مبارزه ای بی 

يعنی ديدگاهی که سنديکا را تنها " (سنديکاليستی"امان با ديدگاه 
شکل سازماندهی کارگری دانسته و فعاليت های آن را محدود به 

عناصر چپ .  می باشد.) و قانونی می سازدخواسته های صنفی 
انقالبی فعال در درون سنديکاها با اعتماد به توان و نيروی طبقاتی 
کارگران همواره خواهان حفظ دمکراسی درونی آن بوده و روال 
.  دمکراتيک را در دخالت حداکثری اعضاء تبليغ و رعايت می کنند

آموزند که قدرت نه در درون چنين تشکلی است که بايد کارگران بي
ايشان بايد بيآموزند که . در رأس که بايد در منشاء آن باقی بماند

با انتخاب سخنگو و نماينده برای پيشبرد فعاليت های سنديکايی، 
 هيچ 

اختياری را از خود سلب نکرده و در هر مقطعی که نمايندگان و 
اند سخنگويان را  مناسب با مسئوليتی که به ايشان واگذار کرده 

اما در عين حال، .  گزينند نيافتند، او را خلع کرده و ديگری را بر
عناصر آگاه چپ انقالبی بايد همواره با تحليلی صحيح از شرايط 
عينی مبارزه طبقاتی و محدوديت های شکل سنديکايی، خود و 
کارگران آگاه و آماده را محدود به چنين تشکيالتی نکرده و با 

 سوسياليستی و ارتقاء –ميته های سياسی سازماندهی ايشان در ک
سطح مبارزاتی، به غنای هر چه بيشتر فعاليت های سنديکايی 

اين کميته ها در حقيقت به معنای تشکيل فراکسيون .  بيافزايند
های چپ انقالبی در درون سنديکا ها عمل کرده و با حرکتی 
 يکپارچه سعی در تاثير گذاری در تصميمات روزمره و درازمدت

البته نقش و وظايف ديگری خارج از .  سنديکا خواهند داشت
سنديکا و در قبال اشکال ديگر سازمانی نيز بر دوش اين کميته ها 

  . هست که از حوصله ِی بحث اين بخش خارج است
  

  سنديکاليسم و چپ انقالبی
  

پس می بينيم که برای ما شکل سنديکايی مبارزه از آنجا که  
زين سازماندهی طبقه کارگر است تا چه منشاء و نقطه ِی آغا

در برخورد با نقش سنديکاها و ديگر .  اندازه اهميت دارد
نهادهای صنفی، ما با دو انحراف اساسی روبرو هستيم که اگر چه 
از زوايای متفاوت و با بهانه های متضاد به نقش و عملکرد 
ن سنديکا ها نگاه کرده  و  برای نيروهای سوسياليست فعال در آ

وظايف متفاوتی را طرح می کنند، اما در واقع هر دو به يک 
نتيجه مشترک، يعنی گسست از ايجاد روابط متقابل انقالبی بين 

در باال گفتيم که ديدگاه .  سنديکا و فعالين سوسياليست، می رسند
و سازشکاری که از نيرو و توان ) بورژوايی(سرمايه دارانه 

ر هراس است و همواره خواهان مبارزات انقالبی طبقه کارگر د
کنترل و محدود ساختن آن در چارچوب تنِگ منافع صنفی می 

متاسفانه با رجوع به فعاليت .  می ناميم" سنديکاليسم"باشد را 
های سنديکاها و کانون های صنفی در انواع جنبش های کنونی 
موجود در ايران متوجه می شويم که اين طرز تفکر هم اينک 

 داشته و رهبران صنفی را تحت تاثير خود قرار داده دست باال را
اين ديدگاه به بهانه های مختلف و تحت تأثير مستقيم .  است

تبليغاتی و تهديدهای حکومتی منکر ماهيت سياسی مبارزات 
طبقاتی کارگران بوده و بين خواسته های صنفی و سياسی ايشان 

ی بهمن فاتحی از مثًال اگر به جمعبندیِ  آقا.  ديوار چين می کشد
فعالين جنبش معلمان ايران رجوع کنيم، می بينيم که ايشان مسئله 

اول اينکه وقتی از کانون صنفی : "را اينگونه توضيح می دهد
صحبت ميکنيم در واقع دو گرايش يا خط اصلی که در کانونها 
وجود دارد رابايد مد نظرداشت که تبلورش را در سياستهای اتخاذ 

يکی خطی که . می بينيم }  ن-فرهنگيان { اهنگیشده شورای هم
خواسته های اکثريت معلمان را در نظر دارد و بدنبال تحقق اين 

و يکی هم گرايش قانون گرا،که بدنبال پهلوانی در . خواسته هاست
ميان جناحهای حکومت ميگردد تا بخشی از خواسته های محدود 

اين گرايش در اينجا منظور من عمدتا . معلمان را متحقق کند
شورای هماهنگی است که متاسفانه در اين دور اعتراضات غالب 

يک گروه با اين دليل که تمام حقمان را که نميدهند، پس ... بود 
  خواسته هايمان راچنان محدود کنيم تا حکومت آنهارا بپذيرد، 

 سال تحمل فقر و محروميت از ابتدايی ترين ٢٨گروه ديگربعد از 
  خود، ديگر حاضر به کوتاه آمدن و به کم قانع بودن حقوق انسانی 

همين تفاوت عمال بين خواسته ها . نيست و تمام حقش را ميخواهد
. و حتی شکل اعتراض اين دو گروه تفاوت زيادی بوجود مياورد

واقعيت اين است که اين خط و سياست جريانی است که عالرغم ... 
رسيدن به خواسته هر نيت و سابقه ای که داشته باشد برای 
چيزی که توده معلم . هايش، به بخشی از حکومت چشم اميد دارد

آنرا رد "  سال گذشته، عدالت کجا رفته٢٨" در همان ابتدا با شعار
اين جريان قدرت اعتراضی معلمان را بعنوان عامل فشار . کردند

جهت متقاعد کردن حکومت برای رسيدگی به خواسته های آنها در 
 و نه آن نيروی تعيين کننده ای که ميتواند اهداف نظر ميگيرد

به همين علت از اين قدرت بشکل قطره . مبارزه را متحقق کند
بيش از آنکه بفکر بميدان کشاندن معلمان . چکانی استفاده ميکند

برای پيگيری خواسته هايشان باشد، نگران خارج شدن اعتراضات 
و طرح خواسته  !! "خشونت آميز"از کنترل خود و انجام حرکات 

فقط کافی است اين اظهارات .... های سياسی از سوی معلمان است
و تصورات را با خواست معلمانی که با وجود بگير و ببند و 
فشارهای مختلف خواهان ادامه مبارزه تا به آخر هستند را با هم 

بين . مقايسه کرد، تا اختالف اين دو موضعگيری را متوجه شد
که بدون هيچ توهمی به مبارزه، کل خواسته های تفکر و سياستی 

معلمان را درنظر دارد اما مجبور است ملزومات مبارزه علنی را 
رعايت کند، با تفکری که ميخواهد اعتراضات معلمان را به دنبالچه 
درگيری جناحهای حکومت تبديل کند و ظاهرا مبارزه را از اين 

د که مردم آن را بخوبی کانالها پيش ببرد، تفاوت زيادی وجود دار
ظاهرا شکست دوم خرداد درست زمانی که .  ... تشخيص ميدهند

دولت و مجلس را در دست داشت اينها را به عقيم بودن خط 
هر کس مجاز است در خلوت خود به هر . اصالحات متقاعد نکرده
اما خواستهای مليونها معلم معترض و . رويايی باور داشته باشد

 که برای رسيدن به ابتدايی ترين حقوق خود خانوادههای آنها
سالهاست متحمل بيشترين فشارها شده اند را نميتوان به برآورده 

اين خط قبال درجامعه امتحان خود را . شدن اين روياها منوط کرد
بنظرم . اکثريت معلمان توهمی به اين سياستها ندارند. پس داده 

 گرفتن آنها ازکانون معلمان اين خط را تشخيص داده اند و فاصله
نظر " –و سپس در مقابل سوأل مستقيم ...." به همين دليل است

شما در مورد ادعای رهبری کانون که مبارزات معلمان را صرفًا 
اين ادعايی ست برای : "می گويد" صنفی اعالم می کرد چيست؟

محدود کردن اعتراضات معلمان که بجز خود حکومت ، رهبری 
درعين اينکه هم حکومت و .   آن تاکيد داشتکانون هم خيلی روی

وقتی مسئوالن بد حجابی را .  هم معلمان ميدانند اين واقعيت ندارد
هم مسئله سياسی و مخالفت با حکومت قلمداد ميکنند، مبارزه يک 
ميليون معلم عليه تبعيض را کامال صنفی اعالم کردن از هيچکس 

 کردن خواسته های هدف چنين ادعايی محدود.   نميتوان پذيرفت
اينها اول خواست . معلمان حتی در زمينه های مطالبات صنفی است

صنفی را به خواست افزايش حقوقها تقليل ميدهند و بعد تحقق اين 
به اين ترتيب . خواست را به اجرای نظام هماهنگ منوط ميکنند

خواست سياسی داشتن . هرخواستی بجز اين سياسی تلقی ميشود
به اين ترتيب کسی .  اين مملکت چه عواقبی داردهم ميدانيم در

ممکن است خود کانون . جرُات اعالم خواسته های ديگر را نميکند
متوجه اين وجه موضوع نباشد اما از طرف حکومت مطمئنن بطور 

وانمود ميشود تا با زدن " صنفی" آگاهانه خواسته های معلمان 
ه، سرکوب اتهام سياسی به رهبران و چهره های شناخته شد

من هم می پذيرم معلمها در .    اعتراضات را مشروع جلوه دهد
اما هرکس که دو روز در اين .  وهله اول خواسته های صنفی دارند

مملکت زندگی کرده باشد ميداند که اوال خواست افزايش حقوقها 
نظام هماهنگ طرحی است که . تنها بخشی از خواسته های ماست

ر به اجرای آن نبوده اگر هم اجرا ميشد تا کنون هيچ دولتی قاد
بخش ناچيزی از اين خواست را بر آورده ميکرد و نه کل آن 

خواست اجرای اين طرح، . مطالباتی که ما برايش مبارزه می کنيم
دوما هر خواستی چه .  يعنی بدنبال نخود سياه فرستادن معلمان

رغم سياسی و چه صنفی بال فاصله با سرکوب پاسخ ميگيرد و عال
راه مقابله با اين سياست حکومت اين . ميل ما سياسی ميشود

نيست که ما هم خواسته هايمان را درهمان چارچوبی که حکومت 
اگراعتراض مابه زندگی زير خط فقر و .  ميخواهد محدود کنيم

  نداشتن آزادی خواسته هايی سياسی هستند بايد گفت بله ما خواسته 
 برای سرکوب را هم از دستشان سياسی داريم، تا همين حربه

 )مصاحبه با سايت سالم دمکرات(." بگيريم
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  )1(چپ انقالبی و تشکالت کارگری 
اگر با دقت به اظهارات اين معلم مبارز توجه کرده باشيم، جنبه 

 به جنبش طبقه "سنديکاليسم"های مختلف محدوديتهايی که 
اصوًال بحث بر سر آن .  کارگر تحميل می کند را خواهيم شناخت

نيست که آيا در مقطعی کارگران يک سنديکا صرفًا خواسته های 
اينکه خواسته ی کارگران در مقطع معينی .  صنفی داشته باشند

چيست را بايد دمکراسی درونی سنديکا و يا اتحاديه مشخص 
بر مبنای ديدگاه " سنديکاليسم"ينست که پس بحث بيشتر ا.  سازد

، از خواسته های واقعی توده های "نمايندگی"سرمايه دارانه ی 
کارگر فاصله گرفته و تنها خواسته هايی را مطرح می کند که قابل 

در اينجاست که ما می گوييم يک .  قبول و تحمل حکومت ها باشد
ا تکيه عنصر چپ انقالبی همواره به دمکراسی درونی سنديک

داشته و به تصميمات اتخاذ شده از طرف بدنه ی سنديکا احترام 
اين بدين معنا نيست که لزوما با اين تصميم ها همنظر .  می گذارد

باشد، بلکه منظور ما اينست که بايد به اعضاء سنديکا نشان دهد 
که قدرت تصميم گيری بايد در منشاء باشد و نه در نهاد 

دوم اينکه، سنديکاليسم با ادعای "!  ويیسخنگ"و يا " نمايندگی"
مبارزات صنفی و محدود ساختن خواسته های " سياسی نبودن"

کارگران به خواسته های قابل تحمل حکومت ، در عمل سياست 
های اصالح طلبانه را پياده کرده و مبارزات سنديکا را به دنبالچه 

س پ.  ی رقابت جناح های حکومت سرمايه داری تبديل می کند
حتا .  ديدگاهی ضد سنديکايی و ضد کارگری است" سنديکاليسم"

اگر همچون کانون صنفی معلمان ايران، نمايندگان آن با حسن نيت 
به آن گردن نهاده باشند و حاضر به پذيرش زندان و سرکوب 

 .باشند
همين نکات را آقای محمد اشرفی يکی از فعالين شاخص کارگری 

 در مورد " کل های آزاد کارگریکميته پيگيری ايجاد تش"از 
نيروهای برگزار کننده ی مراسم اول ماه مه امسال مطرح می 

وابستگان به {به اينكه راست وابسته با توجه : " دقت کنيد.  سازد
تالش مي آند بخش راست  مستقل } ن-... خانه کارگر و -حکومت

را با خود همراه آند و در همين مقوله }  ن–سنديکاليست ها {
راست مستقل نيز آگاهانه اين مسير را تعقيب مي آند ، در اين 
حالت وظيفه چپ در جنبش آارگري انجام آار فرهنگي و آگاهي 

آه اگر اندآي آوتاهي شود با .  رساني به بدنه راست مستقل است
توجه به اعتباري آه طي دوسال اخير راست مستقل بر مبناي 
اعتراضات درست خود بدست آورده است مي تواند بسياري از 
آارگران را تحت لواي صنف گرايي و قانون گرايي به دامن راست 

 .وابسته آشانده جنبش را دچار رآود آند
هم گرايي ميان راست وابسته و راست مستقل ضمن اينكه باعث 
مي شود راست مستقل ، استقالل خود را از دست بدهد در همين 

مسلمًا .  حال انحراف وحشت ناآي را به جنبش تحميل خواهد آرد
  . تكليف ميان اين سه بخش روشنتر خواهد شد86در سال 

 هاي مختلف مذاآرات صورت گرفته ميان فعالين چپ با بخش
راست مستقل نشان داد آه سياست راست مستقل دقيق و آگاهانه 

سياست امتياز گيري و . در جهت هم گرايي با راست وابسته است 
هرچند آه راست .الس زدن با ليبراليسم اين تز را تقويت مي آند 

وابسته هنوز امتيازي جز چراغ سبز، نداده است اما زمينه هاي 
 الس زدن با بخشهاي ليبراليسم از جمله آروبي نزديكي با توجه به

نزديك شدن اين دو بخش ... و دارو دسته اش و ملي مذهبي ها و
عوامل سرمايه داري مانند آروبي و احزاب . را نشان مي دهد

روزنامه اي مانند اعتماد ملي براي فريب و بدست آوردن راي 
نين نقشه آارگران فعاليت خود را صد چندان آرده اند، افشاي چ

اي در بعد نظري و عملي در سطح بدنه جنبش آارگري به سرعت 
و با هجمه ي وسيع وظيفه و رسالت تاريخي راديكاليزم آارگري 
است، آه اگر آوتاهي شود جنبش آارگري يك دوره ي ديگر به 

  .حاشيه رانده خواهد شد
ائتالف هاي سال گذشته نشان داد راست مستقل به پشتيباني چراغ 

ها و وعده وعيد هاي ليبراليسم تالش آرده به هر طريق سبز 
  ممكن از ائتالف با راديكاليزم  و چپ آارگرِي با نام و نشان دوري 

  
  

آنند تا براي دوستان جديد شان ثابت آنند آه همانهايي هستند آه 
  .آنها الزم دارند

امروز راست مستقل به دليل عدم شرآت در قدرت آه نتيجه افتراق 
و و راست وابسته است تن به مبارزه مثبت داده است ، پس ميان ا

از مذاآره و هم گرايي دو بخش راست مرز ميان آنها آم رنگ 
شده و مبارزه راديكال و حرآتهاي مستقل آن به سمت صفر ميل 

راست راديكاِل ديروز آه بخش عمده آمك هاي .  خواهد آرد
فت آرده است، دريافتي خود را به صورت هاي مختلف از چپ دريا

در سكانس بعدي مقابل چپ همراه با ليبراليسم و راست وابسته 
در واقع با شروع مذاآرات اعالم نشده با .  صف آرايي خواهد آرد

ميزان . ليبراليسم  و راست وابسته اين مسير شروع شده است 
توان و آمادگي بالفعل و سپس بالقوه راديكاليزم آارگري مي تواند 

  . تعيين جهت مسير آينده را رقم بزندتعيين يا عدم
به دليل تحت فشار بودن جنبش آارگري و عدم توازن قوا ، 
هرگونه مذاآره و در هرسطحي ميان آارگران با عوامل سرمايه 

ما . داري و آارفرمايي منجر به شكست جنبش آارگري خواهد شد
از دوستان خود مي خواهيم تن به مذاآره با دشمنان طبقه آارگر 

يا . دهند ، آه از نظر ما چنين مذاآراتي سازش و مماشات استن
اگر بنا به داليل ساختار فكري، مذاآره را الزم مي دانند، حداقل 
براي کسب آگاهي الزم ، حضور آارگران و خبر نگاران را در 

تا مذاآره ي فوق در . جلسه مذاآره ، شرط قبول مذاآره قراردهند
قبول نكردن .  ري صورت بگيردحضور جمع و رو به جنبش آارگ

  .اين پيشنهاد نشان دهنده طرح سازش و مماشات خواهد بود
جنبش آارگري رو : گزارش تحليلی محمد اشرفی از اول ماه مه(" 

  )به رشد
 

ضد در ماهيت " سنديکاليسم"پس می بينيم که مشکل اساسی 
کارگری آن بوده که راه حل های سرمايه دارانه را در مقابل جنبش 
کارگری گذاشته و بر خالف خواسته ی کارگران که با اعتماد به 
نيروی خود خواهان مبارزه تا پيروزی هستند، راه سازش و 
مماشات با سرمايه داری را برگزيده و جنبش کارگری را به 

يگری که از گفته های هر همچنين نکته ی د.  شکست می کشاند
دو نفر از اين فعاالن کارگری در می يابيم نفوذ گسترده ای است که 

اينجاست که وظيفه ی چپ .  بر جنبش کارگری دارد" سنديکاليسم"
انقالبی در شرکت در تشکيالت سنديکايی و برقراری ارتباط متقابل 

 ايجاد با عدم.  با بدنه ی کارگری آنها، دو چندان برجسته می شود
پيوندی متقابل با پايه های کارگری متشکل در سنديکاها و اتحاديه 
ها و انجمن ها و کانون ها و اصوًال هر جايی که بدنه طبقه کارگر 
و توده های متشکل در جنبش های اجتماعی در آن حضور دارند، 
.  عمًال ما ميدان را بدون مبارزه به رقيب بورژوا واگذار کرده ايم

ر ميان مردم به افشاگری گسترده عليه ايدئولوژی ما بايد د
ليبراليسم و سنديکاليسم بورژوايی بپردازيم و ماهيت ارتجاعی و 

به خصوص امسال که سالی .  حکومتی آن را به ايشان بنمايانيم
انتخاباتی است و جناح های مختلف حکومتی برای پيروزی در آن 

کاليست و چپ های وعده و وعيدهای فراوانی به سردمداران سندي
رفرميست خيانت پيشه و حامی راستگرايان سنديکايی خواهند داد 
و  در صورت موفقيت قشرهای کارگری و بدنه جنبش های 

 . اجتماعی را از مبارزات انقالبی رويگردان خواهند کرد
امسال .   امسال، سالی بسيار حساس برای چپ های انقالبی است

فه سياست عدم دخالت در مبارزات سالی است که ما بايد بدون وق
را به )  سياست تحريم انتخابات(انتخاباتی جناح های حکومتی 

ميان مردم و به خصوص اقشار کارگری برده و در عوض، دخالت 
ما بايد در اين روند و .  حداکثری و مستقيم توده ای را تبليغ کنيم

 برای کسب موفقيت در آن صفوف خود را فشرده تر ساخته و بر
سر اتخاذ استراتژی و تاکتيک انقالبی برای جلوگيری از جذب 

 .توده های کارگری به کانال های بورژوايی سياست، متحد شويم
        پايان بخش اول

  .....ادامه دارد .                                                                 
  1386 خرداد –بينا داراب زند 

.................................................  
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  *ديدگاه  *

  بحثی در مورد دوران گذار
 مصاحبه صادق افروز با رفيق تراب ثالث

 نظر شما در مورد دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم  :س
چيست ؟ وقتی برنامه های سازمان ها و گروه ها و احزاب چپ 

شويم که يک درک غلط از ايران را مطالعه می کنيم متوجه می 
دوران گذار و سوسياليسم وتفاوت بين آنها در اين برنامه ها  وجود 

من می توانم يک ليست طوالنی از برنامه اين گروه ها را در . دارد
در اين جا به اختصار تنها اشاره ای می کنم به . اين مورد بياورم 

ارا اين اين رفقا در برنامه شان آشک.برنامه فدائيان کمونيست
در برنامه اين سازمان .اغتشاش فکری را به نمايش می گذارند 

  :چنين می خوانيم 
 اجتماعی –سوسياليسم  پايان راه  رفرماسيون اقتصادی         "

ثابتی نيست بلکه دوران گذار از سرمايه داری   به کمونيسم است 
ود ابعاد جديدی به خ(!) می دانيم مبارزه طبقاتی در سوسياليسم .

همه اين  برنامه ها با اين درک نوشته شده اند که . "می گيرد 
سوساليسم همان دوران گذار است که با پيروزی کارگران آغاز 
. ميشود و اين خالف درکی است که مد نظرمارکس و لنين بود 

درکی که براين باوربود که بين وجه توليد سرمايه داری و وجه 
و آن طور که . نی گذار هست توليد سوسياليستی يک دوران طوال

ديکتاتوری مارکس بارها تکرار کرده در اين دوره دولت چيزی جز 
اين برنامه ها هيچکدام اين را . نمی تواند باشد انقالبی طبقه کارگر

دراين رابطه لطفا درکتان را از دوران گذار ، . درک نکرده اند 
لتری ، و حکومت کارگری ، ديکتاتوری پرولتاريا ، دمکراسی پرو

آيا با لنين هم عقيده هستد که همان طور که .سوسياليسم بيان کنيد 
بارها در جزوه هايش بخصوص بعد از انقالب اکتبر اشاره کرده 
سوسياليسم جامعه ای است عاری از طبقات عاری از استثمار 

رفقای چپ ايرانی اوال ازدولت سوسياليستی صحبت می کنند بعد .
اتی در سوسياليسم که خيلی با نظرات لنين می گويند مبارزه طبق

  .خواهش می کنم نظرتان را دراين مورد باز کنيد . فرق دارد 
 به نظر من ضرورت دوران گذار را از چند لحاظ می توان مورد  :ج

هنگامی که از يک وجه توليد به وجه توليد ديگری . توجه قرار داد 
اشد خود انقالب از ديد تغيير صورت می گيرد اگر اين تحول انقالبی ي

يکی بعد سياسی و ديگری بعد اجتماعی . مارکسيستی دو جنبه دارد 
منظورم از بعد سياسی يا تحول سياسی تغيير طبقه حاکم . آن است 

وقتی طبقه حاکم تغيير می کند قدرت سياسی از يک طبقه به . است
ل طبقه ديگر يا از بلوکی از طبقات به بلوک ديگری از طبقات منتق

به طور مثال در انقالب بورژوا دمکراتيک قدرت سياسی . می شود 
البته منظور . از اشراف و فئودال ها به بورژوازی منتقل می شود 

خرده بوژوازی هم . من از بورژوازی فقط سرمايه داران نيستند 
 سهمی از قدرت سياسی را 

نابر ب. . ولی در راس اين بلوک سرمايه داران بزرگ بودند . دارد 
اين در هر انقالبی ، چه بورژوا دمکراتيک و چه سوسياليستی يک 

ولی اين انتقال . جنبه از اين انقالب ، انتقال قدرت سياسی است 
قدرت سياسی به اين دليل صورت می گيرد تا يک انقالب اجتماعی 

يعنی يک وجه توليد هم از نظر .را به دنبال خود داشته باشد 
اقتصادی به يک وجه توليد جديد متحول اجتماعی و هم از نظر 

 سياسی –هدف از انقالب سياسی همين انقالب اجتماعی . بشود 
بنا بر اين هرگاه از انقالب بورژوا . يعنی تغيير کل نظام . است 

دمکراتيک يا انقالب سوسياليستی صحبت می کنيم هم جنبه سياسی 
بخواهم به سوال حاال اگر . و هم جنبه اجتماعی آن را در نظر داريم 

يعنی   . شما باز گردم خود همين انقالب اجتماعی يعنی دوران گذار
اين تغييراتی  که بايد صورت گيرد تا يک وجه توليد از آنچه هست 
به چيز ديگری تبديل شود يک دوره ای از تحوالت اجتماعی ، 

همين را به طور کلی دوران گذار می . اقتصادی و فرهنگی الزم دارد
ولی يک تفاوت کلی بين انقالب سوسياليستی و انقالب  . گوييم

انقالب اجتماعی بورژوايی تقريبا . بورژوا دمکراتيک وجود دارد 
يعنی انتقال . بخش عمده اش قبل از انقالب سياسی انجام می شود 

 اقتصادی  از وجه توليد فئودالی به وجه توليد سرمايه –اجتماعی 
يعنی رشد توليد .الی آغاز می شود داری در همان بطن جامعه فئود

مارکس در توضيح اين رشد به نقش .کااليی در دل جامعه فئودالی 
نيروی دريايی انگليس ، پرتغال ، هلند و اسپانيا در دوران فئودالی 

اين نيروی دريايی که به تجارت جنبه بين المللی و . اشاره می کند 
بازار وسيعی پيدا گسترده ای می داد برای مجصوالت مانوفاکتور 

و به همين دليل موجب گسترش مناسبات سرمايه داری در . کرد 
به همين دليل هرگاه انقالب بورژوا . بطن جامعه فئودالی شد 

دمکراتيک را مورد مطالعه قرار می دهيد متوجه خواهيد شد که 
به .بورژوازی حتی قبل از انقالب  صاحب قدرتی  اقتصادی هست 

يس ، فرانسه ، پرتغال ، هلند و اسپانيا يک طور مثال در انگل
اشکالی از پارلمان که بورژواری می توانست حرفش را بزند وجود 

 سال قبل از آنکه کرامول بيايد و ماجرا را فيصله بدهد 100.داشت 
در فرانسه . به نوعی با اشرافيت و فئوداليسم حق مشاوره داشت 

بورژوازی فرانسه به . ت قبل از انقالب کبير يک پارلمان وجود داش
اين مثال ها . عنوان جماعت سوم در اين پارلمان نمايندگانی داشت 

همه بيانگر اين واقعيت است که سرمايه داری قبل از انقالب سياسی 
ولی اين به .  اجتماعی می رسد –به يک مرحله از رشد اقتصادی 

. ت معنی توقف انقالب اجتماعی پس از پيروزی انقالب سياسی نيس
بورژوازی هنگامی که حاکم می شود و قدرت سياسی را در دست 
می گيرد اقدامات ديگری هم انجام ميدهد تا مقررات دست و پا گير 
فئودالی را  از جلوی پای مناسبات کااليی بردارد به آن باج دادن 

به طور خالصه بايد . های محلی در گوشه و کنار خاتمه می دهد 
بورژوازی در جهت ايجاد يک بازار ملی پس گفت تالش هايی را که 

از کسب قدرت سياسی انجام می دهد می تواند دوران انتقال از 
در اين دوره هنوز نمی . فئوداليسم به سرمايه داری محسوب بشود 

هنوز . توان گفت که سرمايه داری به طور کامل غلبه کرده است 
لی از تحوالت از عليرغم آنکه خي. توليد کااليی تعميم يافته نيست 

جامعه فئودالی به سرمايه داری قبل از انقالب بورژوا دمکراتيک 
انجام می شود ولی ادامه اين تحوالت به پس از پيروزی انقالب 

از جمله اين تحوالت دو موضوع مهم وکليدی . موکول می گردد 
انقالب ارضی . اول مسئله ارضی و دوم وحدت ملی است .است 

دال ها و اشرافيت قبل از انقالب بورژوا چيزی نيست که فئو
آنها به زور انقالب مجبور به پذيرش . دمکراتيک به آن تن در دهند 

در مورد وحدت ملی نيز بايد گفت که ايجاد بازار ملی بدون . شدند 
يعنی حتی در مورد سرمايه داری نيز . انقالب امکان پذير نيست 

مسئله ارضی . جود دارد يک دوره انتقالی پس از پيروزی انقالب و
دوره .، مسئله ملی و مسئله زبان واحد در اين دوره حل می شوند 

 در اروپای غربی و آمريکای 19 و 18 ،17ای که  در قرون 
بنا بر اين در انقالب بورژوا دمکراتيک .شمالی ما شاهدش بوديم 

هرچند انقالب اجتماعی اش قبل از انقالب سياسی شروع می شود 
 از اقدامات انجام نشده آن مثل انقالب ارضی پس از ولی بخشی

در انقالب سوسياليستی مسئله کامال .انقالب سياسی انجام می گيرد 
به اين معنی که سوسياليسم چون به معنی اجتماعی .متفاوت است 

کردن توليد است نمی تواند قبل از تسخير قدرت سياسی صورت 
 از کسب قدرت سياسی مالکيت خصوصی را نمی توان قبل. بگيرد 

اين امکان در يک محوطه کوچک جامعه سرمايه داری . ملغی کرد 
. وجود ندارد تا يک مناسبات کوچک سوسياليستی برقرارشود 

مالکيت سوسياليستی از آن جا که می خواهد کل جامعه را درکنترل 
اجتماعی قرار دهد نمی تواند خرد خرد و تکه تکه در اين شهر يا 

ا در اين کارخانه و آن کارخانه در بطن جامعه سرمايه آن شهر و ي
ولی .  توليد سوسياليستی بايد سراسری باشد .داری پديدار شود 

بعضی از جنبه های انقالب اجتماعی سوساليستی در بطن جامعه 
به طور مثال حق بيمه . سرمايه داری شروع به رشد می کنند 

ه ويژگی های سرمايه بيکاری ، بهداشت مجانی  و رفاه اجتماعی ک
ولی اين . داری ندارند و در نتيجه مبارزات کارگران بدست می آيند 

. تغييرات صرفا در سطح باز توزيع است و نه در سطح توليد 
عادالنه تر کردن توريع  که به نحوی عواقب وخيم جامعه سرمايه 

اين ها به نوعی اقدامات سوسياليستی . داری را ماليم تر می کند 
وب می شوند  و در دل جامعه سرمايه داری انجام می شوند محس

يعنی می خواهم بگويم که نمی توانيم اين مسئله را کامال سياه .
  پس اگر بخواهم اين بخش را خالصه کنيم بايد بگوييم . وسفيد بکنيم 

در مقايسه با انقالب . هر انقالبی دو جنبه سياسی و اجتماعی دارد 
ب سوسياليستی  وجه اجتماعی آن عمدتا پس از بورژوايی ،در انقال

و بسيار پيچيده تر است  چون بايد . انقالب سياسی صورت می گيرد 
مارکس اين دوران را دوران انتقال و يا دوران . از صفر آغاز کند 

در کتاب گروندريسه ، مارکس اين تئوری دوران .گذار می نامد 
  مارکس می گويد که هر وجه در اين اثر . انتقال را تئوريزه می کند 
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  بحثی در مورد دوران گذار
اول توليد به معنی اخص کلمه ، يعنی .توليد چهار وجه مختلف دارد 

دوم وجه توزيع است .رابطه بين ابزار توليد و کار چگونه است 
سوم وجه .يعنی اين کاالهای توليد شده چگونه توزيع می شود .

. افراد چگونه مبادله می شودمبادله است يعنی کاالهای رسيده به 
در هر وجه توليدی اين چهار وجه با . چهارم وجه مصرف است 
به طور مثال در جامعه سوسياليستی . وجه ديگر متفاوت است 

وجوه توليد ، مصرف ، مبادله و توزيع با اين وجوه در جامعه 
به همين ترتيب در مقايسه  با . سرمايه داری کامال متفاوت هستند 

از . ه فئودالی اين وجوه در جامعه سرمايه داری ديگرگونه اند جامع
ديدگاه مارکس در يک وجه توليدی جا افتاده و به بلوغ رسيده ، اين 

 و اين در حالی است .چهار وجه بايد با هم همخوانی داشته باشند 
از نظر مارکس .که اين چهار وجه باهم و همزمان تغيير نمی کنند 

به . شد تا اين چهار وجه با هم منطبق شوند يک زمانی طول می ک
طور مثال پس از انقالب سوسياليستی از بوژوازی بزرگ خلع يد 
می شود ولی هنوز هيچ تغييری در وجه توليد و مبادله و مصرف 

اين چهار وجه اگرچه باهم مرتبط هستند ولی .انجام نگرفته است 
 انقالب مداخله بخصوص زمانی که. باهم و همزمان تغيير نمی کنند 

  . کند 
اين همان تئوری است که بر اساس آن می توان ضرورت دوران 

 همانگونه که مارکس در کاپيتال توضيح می .گذار را توضيح داد
دوره . سال طول کشيد 200دهد اين دوره برای سرمايه داری اروپا 

در انگليس پس از .ای که مارکس آنرا توليد کااليی ساده می نامد 
 سال طول می 120کرامول قدرت را به دست می گيرد حدود آنکه 

کشد تا سرمايه داری به صورت يک سيستم بالغ جا افتاده مستقر 
 سال طول می کشد تا سرمايه داری 50همينطور در فرانسه . شود 

انطباق وجوه مختلف توليد به زمان .به معنی مدرن کلمه غالب شود 
تگی به شکل انقالب و شرايط دارد البته زمان انتقال بس.احتياج دارد

به طو ر مثال هرگاه . منظور از شرايط رشد نيروهای مولد است . 
 صورت بگيرد انتقال به سوسياليسم  8انقالب در کشورهای جی 

در چنين شرايطی زمان .احتياج به دوره آن چنان طوالنی ندارد 
نی در از يک سو قدرت اصلی اقتصاد جها. انتقال کوتاه خواهد بود 

دست کارگران است و از سوی ديگر مزاحمت های قدرت های 
چون مقاومت آنها قبال در هم شکسته شده .امپرياليستی وجود ندارد

ولی اگر انتقال در کشورهای پيرامونی آغاز بشود اين انتقال . است 
اوال سطح نيروهای مولد نازل تر است و .بسيار کند تر خواهد بود 

شرايطی بايد صورت بگيرد که کشورهای پيشرفته دوم اين انتقال در 
سرمايه داری يک لحظه از مزاحمت و خرابکاری غافل نخواهند بود 

بحث در مورد زمان انتقال بايد به طور کنکرت و مشخص صورت . 
بسته به اينکه در کجا انجام شود زمان انتقال متفاوت خواهد .بگيرد 

 دوره انتقال ضروری است اما عليرغم اختالف مدت زمانی اين. بود 
در رابطه .اين خالصه تئوری مارکس در مورد دوران انتقال است . 

با انقالب سوسياليستی ، مارکس يک عنصر جديد را به اين تئوری 
بر خالف انقالب .اضافه می کند وآن عنصر آگاهی است 

سوسياليستی انقالب سرمايه دارانه در بطن جامعه فئودالی نضج می 
لذا بعداز انقالب  بورژوازی کار آن . روع به رشد می کند گيرد و ش

تاريخ در جريان حرکتش به رودخانه ای . چنان دشواری ندارد 
ولی اين سوی . رسيده است و حاال از اين سو به آن سو می جهد 

در حاليکه در انقالب .رودخانه با آن سوی آن تفاوت چندانی ندارند
جامعه قبل و بعد از انقالب مشاهده سوسياليستی يک تغيير کيفی بين 

به همين جهت در دوران انتقال به سوسياليسم به نقش . می شود 
. آگاهانه طبقه ای که اين رسالت تاريخی را بر عهده دارد نياز داريم

 ديکتاتوری و اين همان چيزی است که مارکس از آن به عنوان
 که اگر اين انقالبی از آن جهت.  نام می برد انقالبی پرولتاريا

ديکتاتوری به طور انقالبی مناسبات کهن را دستخوش تغيير و 
پس اين گذار بايد . تحول نسازد اين انتقال صورت نخواهد گرفت 

کارگران بدون آنکه نقشه ای از قبل داشته .آگاهانه و با نقشه باشد 
باشند اقداماتی انجام می دهند و بعد اين اقدامات را تصحيح می کنند 

انگونه که مارکس در مانيفست توضيح می دهد زمانی که هم. 
کارگران طبقه حاکم می شوند اقدامات اقتصادی را مدام تکميل می 

مداخله آگاهانه اين طبقه ويژگی اين دوره از . کنند و جلو می روند 
  . انتقال است 

 شما به وضوح تئوری دوران گذار را از ديدگاه مارکس باز  :س
های دوران گذار از فئوداليسم به سرمايه داری و از کرديد و تفاوت 

از ديد مارکس پيروزی .سرمايه داری به سوسياليسم  را شرح داديد 
انقالب کارگری تازه آغاز دوره ای است که طبقه کارگر بايد آگاهانه 
وجوه مختلف توليد را باهم هماهنگ کند تا به سر منزل مقصود که 

ی که مارکس از آن به عنوان دوره ا.سوسياليسم است برسد 
خوب حاال برای ما باز . ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا ياد می کند 

کنيد که آيا لنين و ديگر رهبران بلشويک با همين درک انقالب 
 روسيه را رهبری کردند ؟ آيا از ديد آنها پيروزی انقالب 1917

ليسم بود اکتبر به معنی آغاز دوران گذار از سرمايه داری به سوسيا
؟ و بعد چه اتفاقاتی افتاد که منجر به شکست انقالب شد ؟ دوران 
گذار با موفقيت طی نشد و دوباره وجه توليد سرمايه داری غالب 

   . گشت 
به نظر من رهبران طراز اول انقالب اکتبر ، کسانی چون لنين،  : ج

ترتسکی ، بوخارين و پرابژنسکی همگی بر اين نظر بودند که حاال 
من هرکسی . ا تسخير قدرت سياسی ، دوران گذار آغاز شده است ب

اين رهبران بر اين . را که مخالف اين نظر است به چالش می طلبم 
باور بودند که سوسياليسم جامعه ای است که در پايان دوران گذار 

و اين جامعه ای است عاری از طبقات ، عاری .به آن خواهند رسيد 
ولی اين جامعه فاز اول کمونيسم است . ت از استثمار ، بدون دول

هنوز به آن در جه از رشد و بلوغ نرسيده که بنا به گفته مارکس .
از هرکسی به اندازه استعدادش کار گرفت و به اندازه نيارش از 

چون هنوز يک مقدار اجبار اقتصادی هست . محصول اجتماعی داد 
يعنی جامعه به اندازه .اکر کار نکنيد هيچ چيز دريافت نخواهيد کرد . 

که مارکس از آن . سهمی که شما به آن داده ايد به شما خواهد داد 
به عنوان بقايای توزيع بورژوازی در جامعه کمونيستی نام می برد 

الغای دولت ، .ولی خصوصيات اين جامعه بسيار مشخص است . 
نم اينکه اگر کار نکنم دريافت نمی ک. الغای طبقات و الغای استثمار 

توليد .به اين معنی نيست که اگر دريافت کنم استثمار می شوم 
آن سازمانی که جامعه . کنندگان روی محصول اضافه کنترل دارند 

را هدايت می کند دولت نيست که بخواهد منافع يک طبقه را در 
يک نوع . يک نوع اداره است . برابر يک طبقه ديگر حمايت کند 

ولت به معنای بورژوايی کلمه و يا د. تنظيم اداری توليد است 
هرگاه ادبيات بلشويک ها و کمينترن . ديکتاتوری پرولتاريا نيست 

از ديد . را در اين دوره مطالعه کنيد جز اين چيزی نمی بينيد 
. بلشويک ها مسئله به اين صورت بود که سوسياليسم وجود ندارد 

و پس از  .ساختمان سوسياليسم در دوران گذار تازه آغاز می شود
يک دوره ای به پايان می رسد و به وجه توليد غالب تبديل می گردد 

البته يک مقدار از گيج . اين همان فاز اول کمونيسم خواهد بود .
سری بين واژه های سوسياليسم و کمونيسم را می توان متوجه 

آنها هرگاه از وجه توليد صحبت می کنند . مارکس و انگلس کرد 
ليسم و لی هرگاه از جامعه صحبت می کنند می می گويند سوسيا

سوسياليسم از نظر لغوی به معنی مالکيت اجتماعی .گويند کمونيسم 
به همين دليل در متون تئوريک مارکس نمی گويد وجه توليد . است 

کمون . کمون از نظو لغوی به معنی يک تجمع است . کمونيستی 
بنا بر اين مارکس  .  سياسی–يک واژه اجتماعی است تا اقتصادی 

به جامعه می گويد جامعه کمونيستی و به وجه توليد می گويد وجه 
در نتيجه اين اشنباه در خود مارکس و انگلس . توليد سوسياليستی 

خود . که آن هم ريشه های سياسی دارد . هم تا حدودی هست 
از او می پرسند چرا اسم خود را . مارکس به توضيح آن می پردازد 

 گذاشتی و اسم اتحاديه تان را اتحاديه کمونيست ها ناميدی کمونيست
؟ چرا شما که مدام از وجه توليد سوسياليستی صحبت ميکنيد اسم 
گروهتان را کمونيست گذاشته ايد ؟ در پاسخ مارکس می گويد به 
دليل وجود جريانات مختلف سوسياليسم ارتجاعی ترجيح می دهد با 

م کمونيسم مارکس ميخواهد خود را از با انتخاب نا.آنها قاطی نشود 
اين سوسياليست های تخيلی ارتجاعی که سن سيمونی و بابوفی 

ولی در همان موقع در فرانسه واژه کمونيست .بودند متمايز کند 
پس از گذشت چند .رواج داشت و در انگليس واژه سوسياليست 

سال انترناسيونال دوم که مجبور به درگيری با سوسياليست های 
ما به کسی مقل . ارتجاعی نبود دوباره خود را سوسياليست ناميد 

هال دريپر احتياج داريم که برود و ريشه های اين واژه ها را در 
ولی تا . و به اين اغتشاش پايان دهد .  در بياورد 19 . 18قرن 

آنجا که من آشنايی دارم مارکس هرگاه به  مقوالت اقتصادی اشاره 
  ليسم  و هرگاه جامعه آينده را مد نظر دارد می دارد می گويد سوسيا

دليل ديگر اين اغتشاش فکری ، شرکت احزاب .گويد کمونيسم 
  هنگامی که يک حزب سوسيال . سوسيال دمکرات در انتخابات است 
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دمکرات در انتخابات شرکت می کرد نمی گفت که هدفش آغاز 

مه های تبليغاتی اين طور عنوان می شد در برنا. دوران گذار است 
اين هم به اغتشاش . که هدف ساختن جامعه سوسياليستی است 

آنچه می خواهم بگويم اين است که اين گيج سری  . دامن می زند 
در خود نقد برنامه گوتا هم کمی اغتشاش . ريشه های تاريخی دارد 

رکس و ولی اگر بخواهم جمع بندی کنم از نظر ما. وجود دارد 
انگلس همه جا وقتی از توليد صحبت می کنند به سوسياليسم اشاره 
می کنند و هرگاه جامعه را مد نظر دارند کمونيسم را مطرح ميکنند 

امروزه متاسفانه . ولی از نطر من هيچ فرقی بين اين دو نيست . 
واژه کمونيست آنقدر بدنام شده که من ترجيح می دهم از واژه 

امروز تا می گويی کمونيست شما را . ده کنم سوسياليست استفا
بنا بر .مترادف می کنند با احزاب سنتی وابسته به شوروی سابق 

علت .اين من ترجيح می دهم خود را سوسياليست بنامم تا کمونيست 
در اين سال . بر می گردد 1936اصلی اين اغتشاش به سال 

يان رسيده است استالين ادعا کرد که کار ساختمان سوسياليسم به پا
. استالين در اين ادعا به ميزان دولتی شدن اقتصاد اشاره می کند .

اگر به نوشته های لنين برگرديم متوجه می شويم که او اقتصاد 
بخش اول در اختيار .  بخش توضيح می دهد 3جوان شوروی را با 

. بخش دوم در اختيار سرمايه داران خصوصی است . دولت است
 کوچکی از اقتصاد را تشکيل می دهد بخش بخش سوم که بخش

در اين بخش کنترل و مديريت در دست کارگران .سوسياليستی است 
در بخش دولتی اگرچه از سرمايه دار خصوصی خلع يد شده  .است 

کارگران در امر . ولی توليد را يک عده تکنوکرات می چرخانند 
سرمايه لنين اين بخش را . کنترل و تصميم گيری شرکت ندارند 

داليلی که استالين می آورد تا نشان دهد .داری دولتی می نامد 
ساختمان سوسياليسم تکميل شده است با آن مدل لنين از 

استالين سوسياليسم را در ميزان . سوسياليسم کامال متفاوت است 
 يا 80در اين سخنرانی او با تکيه بر اين که .دولتی شدن می ديد 

شده است نتيجه می گرفت اقتصاد  در صد اقتصاد دولتی 90
اين ادعا از چند جنبه دارای اهميت . سوسياليستی غلبه کرده است 

 1936يک آنکه خود استالين بر اين باور است  که تا . . است 
او می گويد در سال . دوران گذار در حال طی شدن بوده است 

 . و ما به سوسياليسم رسيده ايم. اين دوران به پايان رسيد 1936
بعد از استالين پرسيدند بر طبق نظر لنين در سوسياليسم طبقه 
نيست ، دولت نيست  ولی تو دارای دولتی به اين قدرت مندی و 

؟ .چگونه اين جامعه می تواند سوسياليستی باشد . مستبدی هستی
 لنينيسم مسکو دست به کار –از اين جا به بعد آکادمی مارکسيسم 

انه اين اغتشاش فکری را دامن بزند تا می شود تا عامدانه و آگاه
به همين . استالين را از مخمصه ای که درآن گير کرده بود رها کند 

کل گيجی جنبش چپ در .منظور تئوری انتقال را مخدوش می کند 
.  است 1938-1936سطح جهانی ريشه اش در همين مباحثات 

 چون بخش عمده چپ ايران مارکسيسم را از همين آکادمی مسکو
فرا گرفته اين گيج سری در مورد تئوری انتقال را از همين طريق 

به هر حال ادعای مترادف کردن دوران انتقال . به ارث برده است 
ريشه اين اغتشاش در اين . وسوسياليسم به اين زمان برميگردد 

 يک جريان 2007و همان طور که شما گفتيد حاال در سال .جاست 
  .  می زند فدايی می آيد و چنين حرفی

 حاال پس از اينکه مشخصات دوران گذار از سرمايه داری به  :س
سوسياليسم  و تفاوت های آن را با سوسياليسم به عنوان يک وجه 
توليد مشخص کرديد و گفتيد در سال های اول پس از انقالب اکتبر 
در اقتصاد روسيه ما شاهد آن هستيم که سرمايه داری دولتی ، 

صی و توليد سوسياليستی در کنار هم حضور سرمايه داری خصو
از توليد سوسياليستی منظورم بخشی است که تحت کنترل . دارند 

می خواستم نظرتان را در مورد برخورد بلشويک ها .کارگران است 
ايا فکر می کنيد .با خرده بورژوازی  ، بخصوص دهقانان بيان کنيد 
 يک ضرورت گرفتن زمين از دهقانان کوچک اشتباه بود ؟ يا

اقتصادی آنها را به اين کار واداشت ؟ و بعد سياست نپ که برای 
جبران اين افرلط صورت گرفت يک عقب نشينی بيش از اندازه 

  نبود؟
در عمل در انقالب روسيه  سه مسئله وجود داشت که ويژگی  : ج

يکی اينکه روسيه کشور بسيار . اين انقالب را مشخص می کرد 
در ارقام اغراق آميزی که از سوی بلشويک ها . د عقب افتاده ای بو

 مليون نفر در 10ارائه می شد  جمعيت پرولتاريای روسيه را 

 120در همان زمان در روسيه حدود . تخمين می زدند 1917
. مليون دهقان وجود داشت که هنوز در روابط سرواژ قرار داشتند 

و کار داشتند بنا بر اين بلشويک ها با يک کشور عقب افتاده سر 
برای حرکت به سمت سوسياليسم می بايست نيروهای مولد را رشد .

بحثی که بين بلشويک . بدهند و برای رشد نياز به انباشت اوليه بود 
ها مطرح بود اين بود که اين انباشت اوليه چگونه بدست می آيد 

اين انباشت اوليه در آن سال های اول انقالب به عنوان انباشت .
همان گونه که مارکس در توضيح دوران . يستی معروف شد سوسيال

انتقال به سرمايه داری از مقوله انباشت اوليه سرمايه داری صحبت 
 – 1920می کند ،در بين  بلشويک ها هم در همان سال های 

يکی . بحث انباشت اوليه سوسياليستی به شدت در می گيرد 1921
ضوع کار می کرد از تئوريسين های عمده ای که روی اين مو

. پرابژنسکی بود که بعد ها به اپوزيسيون چپ و تروتسکی پيوست 
مثل اين پيشنهاد که . پيشنهاد های مختلفی در اين زمينه داده شد 

. صنايع بايد وسائل توليدی  که مورد استفاده بخش کشاورزی باشد 
بعد با فروش اين محصوالت به .  . مثل تراکتور و غيره توليد کنند 

هيچ .  بخش کشاورزی سود حاصله را به بخش صنعت باز گردانند
اين . راه ديگری برای انباشت سوسياليستی جلوی پای آنها نبود 

يعنی وقتی انقالب در يک کشور عقب . يک تئوری انباشت است 
افتاده رخ می دهد نيروهای مولد را بر اساس چه مدلی بايد رشد داد 

 در مورد جامعه ايران نيز صادق اين يک مسئله کليدی است که. 
اگرچه در مقام مقايسه وضع امروز ايران به مراتب از وضع .است 

و قادر است در . ايران نفت دارد .  بهتر است 1917روسيه در 
در حالی که روسيه .بازار جهانی نفت ارز خارجی دريافت  کند 

نی زمانی که انقالب در روسيه رخ می دهد به يک مع. ارزی نداشت 
می دانيد که انقالب در پتروگراد و . بورژوازی غافلگير می شود 

اگر تز های آوريل . مسکو رخ می دهد و بعد گسترش پيدا می کند 
را به ياد داشته باشيد لنين در آنجا می گويد بلشويک ها چگونه می 

مسئله کليدی اين بود . توانند قدرت را بگيرند و بعد آن را حفظ کنند 
شويک ها قدرت را بگيرند آيا قادر به حفظ آن خواهند بود که اگر بل

سرانجام به اين ارزيابی می رسند که  می توانند و بعد رفتند و .
ولی به محض اينکه قدرت تسخير شد . قدرت سياسی را گرفتند 

به همين دليل بلشويک ها جنگ داخلی را . جنگ داخلی آغاز شد 
الب پرولتری بايد يک جنگ گويی پس از هر انق. تئوريزه کردند 

در حالی که الزاما اين طور نيست و شرايط ويژه . داخلی آغاز شود 
بر طبق اين . روسيه را نبايد تعميم  به همه جای دنيا تعميم داد 

تئوری همواره پس از هر انقالب پرولتری بايد يک جنگ داخلی 
.  شت بنا بر اين همواره يک دوره جنگ داخلی خواهيم دا.آغاز شود 

ولی الزاما از نظر . اين ممکن است نزديک به واقعيت باشد 
 که جنگ داخلی آغاز می 1918از سال . تئوريک در ست نيست 

شود بلشويک ها برنامه اقتصادی را که در مورد دوران گذار تدارک 
. برنامه اقتصادی که خيلی منطقی بود . ديده بودند کنار می گذارند 

هدف استراتژيک اين برنامه هم . ساله بعد 5 ساله اول و 5برنامه 
بردن محصوالت . صنغتی کردن کشاورزی : کامال مشخص بود 

صنعتی به بخش کشاورزی و انتقال ارزش اضافی حاصله به بخش 
صنعتی به منظور رشد سريع تر صنعتی ، تا نيروهای مولده در يک 

ار گذاشته ولی اين برنامه نيمه تمام کن. کشور عقب مانده رشد کنند 
 برنامه بلشويک ها از اين به بعد تبديل شد به برنامه سياسی . شد 

اگر کشاورزان به سفيد ها می پيوستند بلشويک ها به منظور تنبيه . 
در شهر ها و روستا ها اين خلع . ، اموالشان را مصادره ميکردند 
 يد از مالکيت خصوصی به طرز 

بال اشاره شد اجتماعی کردن همان طور که ق. غير منطقی جلو  رفت 
توليد خرد و واحد های .مستلزم يک تمرکز و تراکم در توليد است 

  اين منجر به ايجاد بوروکراسی  .کوچک را نمی توان اجتماعی کرد 
. گل و گشادی خواهد شد که از کل اين واحد ها بزرگتر خواهد بود 

ه بخش اين سياست نه تنها نيرو های مولد را رشد نمی دهد بلک
مهمی از اضافه محصول را به جيب يک عده بورکرات مفت خور 

اجتماعی کردن توليد به معنی برنامه ريزی کردن توليد . ميريزد 
به جای هرج و مرج بازار عنصر برنامه وارد توليد می شود .است 

ولی در . اين برنامه را نمی شود بر واحد های کوچک اعمال کرد . 
يل فشار های سياسی بلشويک ها  از واحد دوره جنگ داخلی به دل

ولی پس از جنگ داخلی به علت . های کوچک هم خلع يد کردند 
 سياست عقب نشينی می کنند وخامت اقتصادی بلشويک ها از اين

  . دوره ای که وضع اقتصادی به مراتب از زمان تزاری بد تر است 
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شورش های . يست ، قحطی هست دوره ای که پول نيست ، کار ن

به همين دليل . مختلف هست مثل شورش کرونشتات و غيره 
و اين عقب نشينی بيش از آن . بلشويک ها عقب نشينی می کنند 

ابعاد اين عقب نشينی بسيار وخيم بود . چيزی بود که می بايد باشد 
 آنها نه تنها عقب نشستند بلکه سرمايه داری را بخصوص در .

راه را برای . ورزی تشويق به سرمايه گذاری کردند بخش کشا
سرمايه گذاری و مشارکت سرمايه خارجی باز کردند و انحصار 

آنها فکر می کردند اين . ازروی تجارت خارجی برداشته شد 
و در دوره بعد . اقدلمات برای حيات دولت کارگری ضروری است 

تقال به پس از پشت سر گذاشتن مشکالت دوباره به برنامه ان
آنها فکر می کردند قدرت دولتی در . سوسياليسم باز خواهند گشت 

در . دست شان است و می توانند اين عقب نشينی را کنترل کنند 
 - همين دوره مرگ لنين اتفاق می افتد و قدرت گيری جناح بوخارين

بوخارين متعلق به " کوالک ها ثروتمند شويد " شعار . استالين 
 اين سياست به شکل گيری يک اليه کوالک های .همين دوره است 

ثروتمند منجر می شود که در واقع حزب را نيز در کنترل خود می 
 استالين شروع ميکند به پس 1928-1927در سال های . گيرند 

آنها را به زور به مناطق ديگر . گرفتن اجباری زمين از دهقانان 
. ر پاسخ می دهد و مقاومت آنها را با قتل و کشتا. کوچ می دهد 

حاال نمی خواهم وارد اين بحث بشوم که در اين مقطع اسم اين دولت 
اين دولت با هر اسمی که برايش بگذاريد شروع .را چه بايد بگذاريم 

در دوره انتقال . کرد به حمله بسيار  گسترده به خرده بورژوازی 
 به سوی سوسياليسم داوطلبانهاگر نتوانيد واحد های کوچک را 

از نظر تاريخی اين اثبات شده . لب کنيد در واقع بازی را باخته ايد ج
يعنی تنها شکلی که می شود دهقانان را به طرف واحد های .است 

اين کار با زور نمی شود . سوسياليستی جلب کرد داوطلبانه است 
به زور سر نيزه و گرفتن لقمه نان از گلوی کسی نمی . انجام داد 

  .  درست کرد شود آدم سوسياليست
با اين روش ها انتقال به سوسياليسم به عکس آن تبديل خواهد شد 

شما اگر در حال حاضر به . يعنی ضد انقالب را تقويت خواهد کرد . 
کشور های اروپايی نگاهی بيندازيد متوجه يک اليه بزرگ خرده 

اين اليه بزرگ هيچ منطق اقتصادی ندارد . بورژوازی می شويد 
ايه داری نمی تواند به همين اندازه که توليد کنندگان جامعه سرم.

مستقل را از توليد جدا ميکند به همان اندازه برای آنها کار تهيه کند 
بنا بر اين دائما اين گرايش به سمت بيکاری پوشيده را دامن می . 

ولی بار آوری کار آنقدر باال رفته که با بيمه و رقاه اجتماعی . زند 
در کشور های پيشرفته توليد را . را سر پا نگاه دارد می تواند ملت 

ولی در همين اقتصاد بعضی  .  جمعيت هم انجام داد 3/1می توان با 
مثال چه . ها با چنگ و دندان به وسائل خرد خودشان چسبيده اند 

منطقی وجود دارد که اگر يک نفر می تواند در انگليس در کارخانه 
 لير 300 تا 200 شود و روزی اتوموبيل سازی مشغول به کار

حقوق بگيرد اين کار را نمی کند و به جای آن يک مغازه سيگار 
فروشی باز می کند و زن و بچه و دختر عمو و پسرخاله را به کار 

يعنی يک بخش وسيعی . می گيرد تا اينکه بخور نميری در بياورد 
 به.  بدون دليل و منطق مشخصی به وسائل خردشان چسبيده اند 

يک تکه مغازه ، به يک کارگاه فکسنی  و يا به يک ماشين ابو 
اين توده را پس از سرنگونی دولت بورژوا با برنامه . قراضه 

ريزی اقتصادی منظمی خيلی راحت می توانيم داوطلبانه به سوی 
 برنامه 1917همان طور که در اوائل انقالب . سوسياليسم بکشانيم 

بلکه ايجاد تعاونی در .ن نبود بلشويک ها اشتراکی کردن همگا
بلشويک ها در کنار مزارع تعاونی ، مزارع . روستا ها بود 

برای اينکه به کشاورزان نشان . سوسياليستی مدرن براه انداختند 
دهند اين مدل بسيار بهتر است و آنها را داوطلبانه به سمت 

که لنين آن را رقابت . با يک رقابت سالم .  خودشان جلب کنند 
با نشان دادن اينکه در اين قسمت ها کار .  سوسياليستی می ناميد 

خود کشاورزان . کمتر است ، راحت تر است ، توليد بيشتر است 
و به بخش های .تعاونی ها داوطلبانه چنين تصميمی را بگيرند 

اين عنصر انتقال  داوطلبانه به اقتصاد . سوسياليستی ملحق شوند 
خرد  ، هم از نظر سياسی و هم از نظر سوسياليستی از واحد های 

برای اينکه شانس موفقيت داشته . اقتصادی يک عنصر کليدی است 
باشيم  بايد اين توده غير پرولتر در سرنوشت انتقال سهيم وشريک 

قدرت % 100ديکتاتوری پرولتاريا به اين معنی نيست که . باشد 
 بورژوايی همانگونه که در ديکتاتوری. در دست پرولتاريا است 

بورژوازی ديگران را . قدرت در دست بورژوازی نيست  % 100
بهترين شکل انتقال به سوسياليسم آن . هم به شکلی سهيم می کند 

اين .  است که توده وسيع غير پرولتری را هم در قدرت سهيم نمود 
. يک مقوله کليدی است که متاسفانه در جنبش چپ ما گم شده است 

به هر حال .يک توده وسيع خرده بورژوازی داريم در ايران نيز ما 
اين را می توان ديد که پس از انقالب گرايش به سمت باال رفتن 

اين ها را . وزنه خرده بورژوازی نسبت به طبقه  کارگر بوده است 
از نظر اقتصادی هم به . نمی شود به زور سرنيزه سوسياليست کرد 

گاه انباشت سوسياليستی از ديد. نفع انباشت سوسياليستی نيست 
بهتر است به آنها وام بدهيم ، تراکتور بدهيم ، علم بدهيم برای 

از طريق فروش ماشين آالت صنعتی که . اينکه توليد را باال ببرند 
در کارخانه های سوسياليستی توليد شده ارزش اضافی به بخش 

تصرف محصوالت آنها برای سربازان به . صنعتی منتقل می شود 
  .  نيست واز نظر سياسی  انتقال را نابود خواهد کرد صرفه

انتقال به سوسياليسم يعنی رسيدن به يک وجه توليد که ديگر کسی 
کار به خاطر اجبار . به خاطر فرار از گرسنگی نيست که کار ميکند 

انسانها داوطلبانه   در کار .نيست بلکه به خاطر عالقه است 
از خود بيگانگی وجود . ی برنداز کارشان لذت م. مشارکت دارند 

در برنامه ريزی .توليد کنندگان در  کنترل توليد شرکت دارند . ندارد 
رسيدن به چنين مرحله ای هرگاه عنصر مشارکت را .  مداخله دارند 

. اين فاکتور سوم کليدی است .از آن  حذف کنيد محال خواهد بود 
ن چنان به آن متاسفانه رهبران بلشويک  حتی قبل از استالين آ

 به بعد نظر استالين کامال در مورد 1928از سال . توجه نکردند 
.  بر طبق نظر جديد ، مردم نمی فهمند .  حزب ودولت تغيير کرد 

و اين انتقال . تنها حزب می فهمد که  عنصر با شعور جامعه است 
بقيه افراد جامعه هم بايد به حرف حزب . را سازمان  دهی می کند 

عليرغم آنکه بلشويک ها به اهميت مشارکت در . هند گوش بد
دوران گذار کم بها دادند معذالک يک تفاوت اساسی بين در ک آنها 

و ديگری اصال . يکی کم بها می دهد . و درک استالين وجود داشت 
و عمال ديکتاتوری حزبی را تئوريزه . ضرورت آن را نفی ميکند 

  . می نمايد 
  .: نکته کليدی در اين زمينه اشاره کنم 3به طور خالصه بايد به 

 يک برنامه ريزی منطقی نمی تواند به دور کشور حصار بکشد – 1
يک سری محصوالت  می . و به اقتصاد جهانی بی تفاوت باشد 

بايست در بازار جهانی بفروش برسد تا با استفاده از ارز حاصله از 
  آن تکنولولوژی پيشرفته خريداری شود 

 اقتصادی  جلب توده خرده مالک  چه صنعتی و چه  از نظر– 2
  . کشاورزی به اقتصار سوسياليستی  بايد  داوطلبانه باشد 

 از نظر سياسی ، شکل قدرت و نهاد هايی که قدرت را اعمال – 3
همه بايد احساس کنند که در .می کنند بايد مردم را سهيم بکنند 

  . سرنوشت انتقال نقش دارند ودخيل هستند 
  .  نکته کليدی هستند که می شود از تجربه روسيه آموخت 3 ها اين

باالخره آنها هم .از نظر من اپوزيسيون چپ هم از اشتباه بری نبود 
همان بی توجهی به اصل .از دل بلشويک ها بيرون آمده بودند 

مشارکت ، همان بی توجهی به مسئله داوطلبی در مقابل زور و 
نطقی اقتصادی در بين اپوزيسيون همان بی توجهی برنامه ريزی م

ولی اپوزيسيون چپ با اينکه خودش در اين . چپ هم ديده می شود 
 سهيم بود ولی به اين اشتباهات 1924-1917اشتباهات در دوره 

اين جريانی بود داخل حزب که به ضرورت برش از اين .پی برد 
اپوزيسيون چپ سعی کرد تا . اشتباهات و تصحيح آن واقف شد 

حثی چون انباشت اوليه سوسياليستی ، اشتراکی کردن داوطلبانه  مبا
. و مسئله ضرورت دمکراسی در دوران انتقال را دوباره احيا کند 

امروز اگر در سطح جهانی جرياناتی داريم که به اهميت اين مسائل 
. واقف شده اند همه را مديون تالش های اپوزيسيون چپ هستيم 

م در اين زمينه دست آورد قابل توجهی متاسفانه بين الملل چهار
ولی . .خود من هم به همين دليل از اين جريان برش کردم .نداشت 

سهم اپوزيسيون چپ را در مورد تمرکز روی اين مسائل کليدی نبايد 
از جمله مهمترين دست آورد های تئوريک آنها .فراموش کرد 

بسياری  نقدشان از تئوری سوسياليسم در يک کشور است که ريشه 
عليرغم اين ها من فکر می کنم هنوز روی تئوری . لز مشکالت بود 

  . دوره انتقال کار اساسی نشده است 
خود ترتسکيست ها هم عليرغم توجه شان به اين تئوری کار چندانی 

هنوز بر سر خيلی از مسائل در دوره انتقال . بيرون نداده اند 
  ب ايران فرض کنيم فردا مثال در مورد انقال. اغتشاش وجود دارد 
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  بحثی در مورد دوران گذار
خوب حاال با ،و طبقه کارگر فدرت را به دست بگيرد.انقالب شود 

از نظر سياسی آيا شورای تهران ..بقيه می حواهيم چه کار بکنيم 
برای مغاره داران تصميم می گيرد يا مغازه داران هم حق وحقوقی 

چه . حقوق خود را بيان کنند .دارند ؟ اگر دارند کجا بروند و حق 
نهادی هست که توده غير پرولتری  از طريق آن بتواند زندگی اش 

حزب . را بيان کند ؟ جواب های بسيار مضحکی شنيده می شود 
که . کمونيست کارگری می گويد همه اينها  را به شورا می آوريم 

را وقتی همه . در واقع شورا را به مجلس بورژوايی تبديل می کند 
بياوريد در شورا که رای بدهند آن وقت دبکتاتوری پرولتاريا در اين 
وسط چه نقشی خواهد داشت ؟ پاسخ استالينيست ها نيز روشن 

آنها می گويند از کل بورژوازی و خرده بورژوازی خلع يد می . است
اين ها فقط در چهارچوب مسائل صنقی خودشان حق اظهار . کنيم 

اند انسان .اين نمی تو. سياسی حقی ندارند نظر دارند در چهارچوب 
به همين دليل شکل دولت . ها را داوطلبانه به سوسياليسم جذب کند 

انتقال به عنوان يک مسئله کليدی در سطح جنبش جهانی مطرح 
ولی هدوز چپ بين المللی يک مدل ارائه نداده است که بر . است 

ديگر زمان . کرد اساس آن يک اتوريته در سطح بين المللی ايجاد 
مارکس نيست که بگوييم توده ها بايد انقالب کنندو بعد ببينيم آنها 

اين همه .ما االن قادر به نظر دادن هستيم .در عمل چه می سازند 
مدل روسيه، مدل جين ، مدل اروپای شرقی و مدل . مدل داشتيم 

امروز نمی توانيد بگوئيد ما نمی دانيم شکل دولت چه خواهد . کوبا
  بود
ر من بعد از انقالب و قدرت گيری طبقه کارگر بايد يک مجلس ظبه ن

موسسان فراخوانده شود و همه توده ها ، بدون استثنا ، حتی 
بورژوازی خلع يد شده هم بايد اجازه داشته باشد درباره شکل قانون 

  .  اساسی دوران گذار وشکل دولت کارگری بحث کند ونظر بدهد 
زمان دادکه اين توده های  ايز بايد بگونه ای سای سياسی را ننهاد ه

اعمال ديکتاتوری . غير پرولتری به نحوی در قدرت سهيم شوند
به نظر من کل جامعه بايد . پرولتاريا بايد حدود و ثغور داشته باشد 

و اين امرنمی تواند مختص حزب ويا . در تصميم گيری دخيل باشد 
د دخيل شوند و چگونه توده اين مدل که چگونه باي. شوراها باشد  

ها بايد در دوران گذار در سياست سهيم شوند در جنبش مفقود است 
بقيه هم که . ترتسکيست ها هم در اين مورد کاری نکرده اند . 

و تنها مدلی که هست مدل سوسيال دمکرات . اعتقادی به اين ندارند 
که که دولت چيزی شبيه دولت بورژوا پارلمانتاريست است . است 

. يک حزب انتخاب می شود و به قدرت می رسد . مردم رای بدهند 
اين مدل دولت بورژوا . اين مدل دولت کارگری دوران گذار نيست 

چون دولت کارگری دوران گذار ، مالکيت را . پارلمانتاريسم است 
. متفاوتی داشته باشد به سمت اجتماعی کردن می برد بايد شکل 

ر سطح بين المللی در مورد آن صورت ث آنچنانی دحولی هنوز ب
چپ ايران که اصال صورت مسئله را از برنامه خود . نگرفته است 

تا صجت از مجلس موسسان می شود فورا يک . پاک کرده است 
برچسب بورژوا می چسبانند وخيال خودشان را راحت می کنند به 
ده طور خالصه کليدی ترين مسئله برنامه کمونيستی برای دوران آين

و کليدی ترين مسئله   برای احيای مجدد سوسياليسم در صحنه بين 
المللی پاسخ به اين سوال است که شکل دولت در دوران انتقال 

در واقع .ابعاد قدرت و حدود و ثغور قدرت چيست . . چگونه است 
پاسخ به اين سوال  از جمله راه هايی است که ما می توانيم با 

يعنی ارائه  مدل روشنی از .   مبارزه بکنيمبحران اعتبار سوسياليسم
  .  دولت در  دوران انتقال 

 به نظرتان چه اسمی برای ناميدن دولت اين دوران مناسب تر  : س
 است ؟

اما . يک پديده علمی نيست . اسم بيشتر ريشه در فرهنگ دارد  : ج
مثال اسامی عجيب و غريبی . به شرطی که اغتشاش ايجاد نشود 

سوسياليستی ايران  يا دولت کمونيستی خلق خاور ميانه چون دولت 
من اسمی بهتر از آنچه بلشويک ها انتخاب کردند . مغشوش هستند 

همان طور .جمهوری فدراتيو سوسياليستی شورائی  . سراغ ندارم 
که گفتم اسم چندان مهم نيست ولی خود من فکر می کنم جمهوری 

 سياسی اين دوران است شورايی بيان کننده شکل اصلی نهاد های
  پايان بخش اول                                   .که شورايی هستند 

.پانوشته های را ميتوانيد در سايت راه کارگر مالحظه نمائيد  
......................................................................................... 

  

 اتحی، فعال جنبش معلمانمصاحبه با آقای بهمن ف
 در جمعبندی از عملکرد کانون صنفی معلمان ايران

  دياکوبوسيله ى , 2007 مه 30چهار شنبه   -  سالم دمکرات  

 مليون مردم ديگر اين کشور از فقرو اختناق به ستوه ٦٩معلم هم مثل 
ما نميتوانيد در کشوری زندگی کنيد که حق انتخاب پوشش ش. آمده است

شما نميتوانيد در . نداريد، وخواست آزادی پوشش را نداشته باشيد
کشوری زندگی کنيد که همسايه ات، که کارگر فالن کارخانه است، را 
بخاطر اعتراض به نداشتن تشکل وپايين بودن دستمزد لت وپار ميکنند، 

اين . رصدی به حقوقتان کل مشکالتتان حل ميشودوفکر کنيد با افزايش د
تصوير که ما صرفا بدنبال اضافه شدن حقوقهايمان، آنهم در حدی که 

  .حکومت صالح بداند هستيم، واقعيت ندارد
آيا بنظر شما اهداف اعالم شده ِی کانون صنفی بيانگر نيازها و  -١

دافی را می اهداف اکثريت معلمان ايران بود؟ اگر نبود، کانون چه اه
  بايست برای خود انتخاب می کرد؟

اول . برای پاسخ به اين سواالت الزم است ابتدا دو نکته را مشخص کنيم
اينکه وقتی از کانون صنفی صحبت ميکنيم در واقع دو گرايش يا خط 
اصلی که در کانونها وجود دارد رابايد مد نظرداشت که تبلورش را در 

يکی خطی که . ماهنگی می بينيم سياستهای اتخاذ شده شورای ه
خواسته های اکثريت معلمان را در نظر داردو بدنبال تحقق اين خواسته 

و يکی هم گرايش قانون گرا، که بدنبال پهلوانی در ميان . هاست
جناحهای حکومت ميگردد تابخشی از خواسته های محدود معلمان را 

ای هماهنگی اينجا منظور من عمدتا اين گرايش در شور.متحقق کند
نکته بعدی اين  .است که متاسفانه در اين دور اعتراضات غالب بود

است که معلمان چه خواسته هايی دارند، چون متاسفانه در تمام اين 
يکی از کارهای . مدت خواسته های معلمان بطور شفاف طرح نشد

مهمی که بايد انجام شود بنظرم تعيين و ارائه خواسته های واقعی اين 
تعيين و ارائه خواسته ها هم مبنايی برای انسجام . ضات استاعترا

اگر  .مبارزه بوجود ميآورد و هم امکان مماشات را محدود ميکند
بخواهيم خواسته های معلمان را بايک جمله مشخض کنيم، همان 

در اينجا معيشت، افزايش حقوق ومزايايی . معيشت ومنزلت خواهد بود
ورداری از يک زندکی مناسب را ميسر را مد نظر دارد که امکان برخ

افزايش حقوقها متناسب با نرخ تورم، برخورداری از امکانات . ميکند
بهداشتی و درمانی ، رفع مشکل مسکن، امنيت شغلی از جمله اين 

اصالح سيستم آموزش وپرورش، برچيده شدن بساط  .خواسته هاست
کرده، آزادی حراست واختناقی که اين نهاد در آموزش وپرورش ايجاد 

تشکل واعتراض،آزادی بيان وعقيده خواسته های ديگر معلمان هستند 
اينها خواستهای اکثريت جامعه  .که در واقع منزلت ما را تضمين ميکنند

حتی خواست اصالح سيستم آموزش وپرورش خواست تمام . است
کسانيست که قرار است اين سيستم مسئول تعليم وتربيت فرزندانشان 

 مليون مردم ديگر اين کشور از فقرو اختناق به ٦٩م هم مثل معل.باشد
شما نميتوانيد در کشوری زندگی کنيد که حق انتخاب . ستوه آمده است

شما نميتوانيد . پوشش نداريد، وخواست آزادی پوشش را نداشته باشيد
در کشوری زندگی کنيد که همسايه ات، که کارگر فالن کارخانه است، را 

به نداشتن تشکل وپايين بودن دستمزد لت وپار ميکنند، بخاطر اعتراض 
. وفکر کنيد با افزايش درصدی به حقوقتان کل مشکالتتان حل ميشود

اين تصوير که ما صرفا بدنبال اضافه شدن حقوقهايمان، آنهم در حدی 
کانون تالش کرد خواسته  .که حکومت صالح بداند هستيم، واقعيت ندارد

دی که فکر ميکرد ميتواندبا چانه زدن با های معلمان را به موار
بعد از بگيروببندها و سرکوب وحشيانه . حکومت بدست آورد محدود کند

اعتراضات توسط حکومت وتحت فشار معلمان مجبور شد خواست 
عذرخواهی دولت بخاطر سرکوب معلمان و شکايت از عوامل سرکوب 

خواست معلمان خواست اجرای نظام هماهنگ بعنوان  .را هم اضافه کند
که ازطرف کانون مطرح شد در واقع شکل معوج خواسته های معلمان 
بود و بنظر من خواست واقعی ما را حتی آنجا که به وضعيت معيشتی 

اينکه کانون چه اهدافی را می  .خود معترض بوديم، نمايندگی نميکرد
چون کانون . بايست برای خود انتخاب می کرد را نمی شود جواب داد

مجموعه ای از گرايشات مختلف است و هر . مجموعه واحد نيستيک 
يک گروه . گرايش هم با توجه به افق و ديدگاههايش خواسته هايی دارد

با اين دليل که تمام حقمان را که نميدهند، پس خواسته هايمان راچنان 
 سال تحمل ٢٨محدود کنيم تا حکومت آنهارا بپذيرد، گروه ديگربعد از 

ت از ابتدايی ترين حقوق انسانی خود، ديگر حاضر به فقر ومحرومي
همين . کوتاه آمدن وبه کم قانع بودن نيست وتمام حقش را ميخواهد

  تفاوت عمال بين خواسته ها وحتی شکل اعتراض اين دوگروه تفاوت 
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ميتوان شرايطی را در نظر گرفت که گرايشات   .زيادی بوجود مياورد

مختلف مثال بر سر ميزان پيشنهادی حداقل دستمزد ويا شکل برگزاری 
در چنين حالتی ميتوان مجموعه ای .اعتراض واعتصاب اختالفاتی دارند

اما با . از خواسته ها که مورد توافق گرايشات مختلف باشد را تعيين کرد
 به تفاوت فاحشی که ميان اين دو گرايش در کانون هست، نميتوان توجه

ازخواسته های آنها معدل گيری کرد و آنرا بعنوان خواسته های همه 
نه در کانون ونه در هيچ تشکلی چنين چيزی عملی . گرايشات طرح کرد

 .نيست

آيا رابطه ِی رهبری کانون صنفی با تودهِ  معلمان را ارتباطی متقابل  -٢
   سازنده ارزيابی می کنيد؟و

شورای هماهنگی کانونهای صنفی عالرغم تالشهايی که کرد نتوانست 
در اين دوره خود را به عنوان رهبری منطبق بر اعتراضات معلمان 

حتی از درجه نفوذی که در ميان معلمان داشت، تاحدودی .تثبيت کند
 و رهبری اولين بروز عدم انطباق بين حرکت عمومی معلمان .کاسته شد

بسياری . کانون در همان تجمعات بهمن واسفند ماه خود را نشان داد
ازمعلمان با توجه به حضور دهها هزارنفر با روحيه باال در آن تجمعات 
، خواهان ادامه اعتراضات بودند ، اما رهبری کانون با اميد بستن به 

مورد  .ردمذاکرات، تجمعات را پايان داد وتوده معلم را از صحنه خارج ک
هرچند حکومت فشار .  فروردين شورای هماهنگی بود١٠دوم بيانيه 

زيادی براعضای کانونهای صنفی آوردتا آنها را وادار به لغو بيانيه کند، 
اما نبايد فراموش کرد که تا قبل از صدور اين بيانيه اکثريت همکارانمان 

 حضور و.  فروردين بودند١٤خواهان شروع اعتصاب سراسری از 
اعالم آمادگی اکثريت معلمان برای ادامه مبارزه موقعيت مناسبی بود تا 

اما بيانيه شورای هماهنگی با .خواسته هايمان را به حکومت تحميل کنيم
ايجاد وقفه در روند اعتراضات باعث تضعيف روحيه اعتراضی معلمان 

متاسفانه کانون در برخی موارد حتی از موجوديت خود بعنوان يک  .شد
نگاه کنيد به (کل صنفی مستقل از دولت هم نتوانست دفاع کندتش

اعتراض ما به در ج نامه ای با امضائ ازطرف جمع کثيری از معلمان 
سياست عمومی شورای  ).و پاسخ يکی از اعضائ شورای هماهنگی

هماهنگی تا کنون در جهت متقاعد کردن بخشهايی از حکومت برای 
 رسيدگی به خواسته های 

به همين دليل نخواست از قدرت اعتراض .  بوده استمعلمان
معلمان،حمايت بخشهای ديگر جامعه ونهادهای بين المللی برای فشار به 

چيزی که طی چند سال گذشته در اعتراضات ( حکومت استفاده کند،
و همين ) کارگری، دانشجويی و زنان به درجات زيادی رايج شده است

کت شد، بلکه خود کانونهای صنفی سياست نه تنهاباعث تضعيف کل حر
بعضی  .راهم در برابر فشارها و اذيت وآزارهای دولت ضربه پذيرساخت

اعضای شورای هماهنگی برای توضيح اين سياستها ، وجود سرکوب 
وحشيانه اعتراضات و فشارهايی که بر خود اعضای کانون اعمال 

ونظرات اين اما با نگاهی به مجموعه سياستها . ميشود را طرح ميکنند
دوستان می بينيم نه فشار سرکوب و نه آنطور که برخی دوستان و 
همکاران فکر ميکنند، اشتباه محاسباتی شورای هماهنگی، هيچکدام اين 

واقعيت اين است که اين خط و سياست  .سياستها را توضيح نميدهد
جريانی است که عالرغم هرنيت و سابقه ای که داشته باشد برای 

چيزی . خواسته هايش، به بخشی از حکومت چشم اميد داردرسيدن به 
 سال گذشته عدالت کجا رفته ٢٨که توده معلم در همان ابتدا با شعار 

اين جريان قدرت اعتراضی معلمان را بعنوان عامل . آنرا رد کردند
فشارجهت متقاعد کردن حکومت برای رسيدگی به خواسته های آنها در 

 تعيين کننده ای که ميتواند اهداف مبارزه را نظر ميگيرد ونه آن نيروی
به همين علت از اين قدرت بشکل قطره چکانی استفاده . متحقق کند

بيش از آنکه بفکر بميدان کشاندن معلمان برای پيگيری خواسته . ميکند
هايشان باشد، نگران خارج شدن اعتراضات از کنترل خود و انجام 

ه های سياسی از سوی معلمان و طرح خواست" !!خشونت آميز"حرکات 
نمونه اين تفکر را در مصاحبه اخير آقای بهشتی با خبرگزاری  .است

ايشان در اين مصاحبه نمايندگانی را . ايلناوروزنامه اعتماد ميتوان ديد
ميکند که ! که به طرح استيضاح فرشيدی رای مخالف دهند تهديد

د و از آنها ميخواهد معلمان در انتخابات بعدی به آنها رای نخواهند دا
ظاهرا ايشان اميدوارند نمايندگانی که از  .خود را نماينده ملت بدانند

هزارو يک صافی حکومت رد شده اند تا بعنوان نماينده مجلس انتصاب 

شوند، با اين تهديد متقاعد شوند وبرای اعاده حقوقی که سال ها ست 
 درغير اينصورت . برايشان مبارزه ميکنيم، اقدامات موثری انجام دهند

معلمان بجای ادامه اعتراض و اعتصاب منتظر دور بعدی انتخابات شده 
فرشيدی و احمدی نژاد را مدتها  .تا به اين دسته از نمايندگان رای ندهند

. پيش معلمان، کارگران و دانشجويان در خيابانها استيضاح کرده اند
ز خود حکومت استيضاح وحتی برکناری اينها توسط مجلسی که بخشی ا

اين نوع اظهارات  .هست، هيچ خواسته ای از معلمان را براورده نميکند
بعنوان نماينده معلمان در کنارتالشی که برای استيضاح فرشيدی و 
جديدا برای استيضاح احمدی نژاد ميکنند، نشان ميدهد اين گرايش در 

در کانون می خواهد از اعتراضات معلمان بعنوان ابزاری برای شرکت 
اختالفات جناحهای حکومت استفاده کند تاموقعيت خود و جناح مورد 

فقط کافی است اين اظهارات و تصورات را با  .نظرشان را تقويت کنند
خواست معلمانی که با وجود بگيرو ببند وفشارهای مختلف خواهان 
ادامه مبارزه تا به آخرهستند را با هم مقايسه کرد، تا اختالف اين 

بين تفکر وسياستی که بدون هيچ توهمی  . را متوجه شددوموضعگيری
به مبارزه، کل خواسته های معلمان را درنظر دارد اما مجبور است 
ملزومات مبارزه علنی را رعايت کند، باتفکری که ميخواهد اعتراضات 
معلمان را به دنبالچه درگيری جناحهای حکومت تبديل کند وظاهرا 

يش ببرد، تفاوت زيادی وجود دارد که مردم آن مبارزه را از اين کانالها پ
، ١٣٨٢/ ٨٣ما تجربه اعتراضات سال  .را بخوبی تشخيص ميدهند

در آن . زمانی که دوم خرداد در اوج قدرت بود را فراموش نکرده ايم
زمان هم ، اعتراضات معلمان بشدت سرکوب شدو تعدادی از 

خود آقای . کردندهمکارانمان را در کرج به شکل وحشيانه ای دستگير 
درهمان زمان . بهشتی و تعدادی از سخنگويان کانون نيزدستگير شدن

هم همين گرايش با طوالنی کردن اعتراضات واميد به راههای قانونی 
ظاهرا شکست دوم خرداد درست  .باعث دلسردی در ميان معلمان شدند

 زمانی که دولت و مجلس را در دست داشت اينها را به عقيم بودن خط
هر کس مجاز است در خلوت خود به هر . اصالحات متقاعد نکرده

اما خواستهای مليونها معلم معترض و . رويايی باور داشته باشد
خانوادههای آنها که برای رسيدن به ابتدايی ترين حقوق خود سالهاست 
متحمل بيشترين فشارها شده اند را نميتوان به برآورده شدن اين روياها 

اکثريت .  خط قبال درجامعه امتحان خود را پس داده اين. منوط کرد
بنظرم معلمان اين خط را . معلمان توهمی به اين سياستها ندارند

 .تشخيص داده اند و فاصله گرفتن آنها ازکانون به همين دليل است

در مصاحبه ِی گذشته با سالم دمکرات گفته بوديد که راديکاليسم  -٣
. انون های صنفی تجلی کامل نيافته استموجود در توده ی معلمان در ک

  ؟چگونه می توان اين فاصله را از بين برد و يا نزديک تر ساخت

ازبين رفتن اين فاصله بستگی دارد به پيشروی گرايش ديگری که در 
گرايش قاطعی که هم در کل حرکت معلمان و هم در . ابتدا اشاره کردم

 گرايش که خواسته های به هر ميزان اين. کانونهای صنفی وجود دارد
واقعی معلمان را نمايندگی می کند، خود را بصورت تشکلها، طرح و 

ازبين رفتن فاصله را . برنامه نشان دهد گرايش مقابل منزوی تر ميشود
بايد از کانون . کانون احتياج به خانه تکانی دارد.من اينطور می بينم

ل اعضا برگزار خواست برای تعيين خواسته ها جلسه هايی با شرکت ک
هرچه معلمان در اين جلسات گسترده تر وفعالتر شرکت کنند، گرايش .کند

معلمان حق دارند در تشکلی که قرار . قانون گرا را ميتوانند عقب برانند
است تشکل باشد نظراتشان را اعمال کنند، خواسته هايشان رابگويند و 

ی از کانون مجاز هيچ بخش.از کانونها بخواهند آنها را مبنا قرار دهد
نيست پشت درهای بسته تصميماتی اتخاذ کند و آنرا خواست وتصميم 

بنظرم اگر اين اتفاق بيفتد، اگر معلمان و  .يک مليون معلم اعالم کند
بخشهايی ازکانون که با سياستهای فعلی آن مخالفند ،دخالت بيشتری در 

با معلمان تصميم گيريها وسوخت وساز آن داشته باشند، فاصله کانون 
  .ازبين خواهد رفت

 نظر شما در مورد ادعای رهبری کانون که مبارزات معلمان را صرفًا -٤
 صنفی اعالم می کرد چيست؟

اين ادعايی ست برای محدود کردن اعتراضات معلمان که بجز خود 
درعين اينکه هم .حکومت ، رهبری کانون هم خيلی روی آن تاکيد داشت

وقتی مسئوالن بد حجابی .ند اين واقعيت نداردحکومت وهم معلمان ميدان
را هم مسئله سياسی و مخالفت با حکومت قلمداد ميکنند، مبارزه يک 

  م کردن از هيچکس نميتوان مليون معلم عليه تبعيض را کامالصنفی اعال
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هدف چنين ادعايی محدود کردن خواسته های معلمان حتی در پذيرفت
اينها اول خواست صنفی را به خواست . زمينه های مطالبات صنفی است

افزايش حقوقها تقليل ميدهند وبعد تحقق اين خواست رابه اجرای نظام 
به اين ترتيب هرخواستی بجز اين سياسی تلقی . هماهنگ منوط ميکنند

سياسی داشتن هم ميدانيم در اين مملکت چه عواقبی خواست . ميشود
. به اين ترتيب کسی جرُات اعالم خواسته های ديگررا نميکند. دارد

ممکن است خود کانون متوجه اين وجه موضوع نباشد اما از طرف 
وانمود " صنفی" حکومت مطمئان بطور آگاهانه خواسته های معلمان 

ان وچهرهای شناخته شده، ميشود تابا زدن اتهام سياسی به رهبر
من هم می پذيرم معلمها در  .سرکوب اعتراضات را مشروع جلوه دهد

اماهرکس که دوروز در اين مملکت .وهله اول خواسته های صنفی دارند
زندگی کرده باشد ميداندکه اوال خواست افزايش حقوقها تنها بخشی از 

چ دولتی نظام هماهنگ طرحی است که تا کنون هي.خواسته های ماست
قادر به اجرای آن نبوده اگر هم اجرا ميشد بخش ناچيزی از اين خواست 
را برآورده ميکرد و نه کل آن مطالباتی که ما برايش مبارزه می 

 .خواست اجرای اين طرح، يعنی بدنبال نخود سياه فرستادن معلمان.کنيم
دوما هرخواستی چه سياسی و چه صنفی بال فاصله با سرکوب پاسخ 

راه مقابله با اين سياست . رد وعالرغم ميل ما سياسی ميشودميگي
حکومت اين نيست که ما هم خواسته هايمان را درهمان چارچوبی که 

اگراعتراض ما به زندگی زير خط . حکومت ميخواهد محدود کنيم
فقرونداشتن آزادی، خواسته هايی سياسی هستند بايد گفت بله ما 

ربه برای سرکوب را هم از دستشان خواسته سياسی داريم، تا همين ح
در زمينه خواسته های کمتر صنفی هم خط کانون همين  .بگيريم

تغيير سيستم آموزش وپرورش ازنظررهبری . محدوديت ها را دارد
کانون، يعنی دخالت دادن تعدادی از فرهنگيان برای ايجاد تغييراتی در 

آموزش و اين يعنی نديدن اين واقعيت که در .همين سيستم موجود
پرورشی که اساسش را آموزش مذهبی وسرکوب آزادی بيان وعقيده 

سيستمی که در آن معلم و دانش آموز آزادی ابراز نظر . شکل ميدهد
ندارند وبجای اشاعه علم ودانش وايجادزمينه های شکوفايی علمی و 
انسانی فرزندانمان، خرافات مختلف را درميان آنان دامن ميزند، با 

بنابر اين خواسته هايی که از طرف  .نفر قابل اصالح نيستدخالت چند 
  .کانون تا به حال اعالم شده، خواسته های واقعی معلمان را بيان نميکند

 داليل عدم حمايت اکثريت معلمان و عدم شرکت ايشان را در آکسيون -٥
  های اعالم شده از طرف کانون صنفی معلمان را چه می دانيد؟

يداند بدست آوردن هر خواسته ای با اعتراض و در جامعه ماهرکس م
بامظلوم نمايی واينکه ما هم از خودتان هستيم . مبارزه متحقق ميشود

خواسته های ما . وغيره مطالبه هيچ بخشی از مردم بدست نيامده است
ما طی سالهای گذشته راههای مختلفی . هم از اين قاعده مستثنی نيست

از اعتصاب . ان امتحان کرده ايمرا برای رسيدن به خواسته هايم
ولی همانطور . وتظاهرات مقطعی تا تالش برای مذاکره وراههای قانونی

االن ديگر به اين نتيجه .که همه ميدانيم تمام اين تالشها بی نتيجه بود
رسيده ايم که تحقق خواسته هايمان با يک مبارزه قاطع وگسترده ممکن 

ن ، بنظرم با آگاهی کامل از اين دوراخير اعتراضات معلما .خواهد بود
 فروردين درحال پيشروی ٢٧ و٢٦واقعيت تا مقطع اعتصاب 

 هزار نفره ما در تاريخ پس از انقالب، اتفاق ٢٠ تا ١٥تجمعات .بود
بر اساس گزارشاتی که ازدور . بيسابقه ای در اعتراض به حکومت بود

ين  فرورد٢٧ و٢٦افتاده ترين شهرها ی سراسر کشوراز اعتصاب 
از طرفی به  .ميرسيد اکثريت معلمان در اعتصاب شرکت کرده بودند

علت سابقه کانون در اعتراضات قبلی ومهمتر اينکه در هر حال تشکل 
موجودی بود وانتظارميرفت بتواند اعتراضات را سازماندهی و رهبری 

اما از مقطع . کند، کانون توانست بر اين اعتراضات تاثير بگذارد
 فروردين به بعد به دليل عملکرد کانون که نمونه ٢٧ و ٢٦اعتصاب 

هايش را اشاره کردم ونبود تشکل ديگری که اعتراضات را رهبری کند 
برای . به مرورشرکت معلمان در اعتراضات و تجمعات کاهش پيدا کرد

اينکه معلوم بود بارهبری و سياستهای کانون اعتراضات به نتيجه 
بنظرم  .ين را بخوبی تشخيص دادندنميرسد و اکثريت همکارانمان ا

ضعف شورای هماهنگی درسازماندهی اعتراضات عامل ديگراين 
درحالی که در بعضی شهرها مثل کرمانشاه ،همدان . موضوع بود

وخمينی شهر برای آزادی دستگيرشدگان تجمعات اعتراضی برگزار شد، 
 ه شروع وپايان اعتصاب، برنام. در شهرهای ديگر اين اتفاق نيفتاد

تجمعات وحتی خواسته ها درخيلی موارد روشن نبود وهمين باعث 
  .سردرگمی در ميان معلمان می شد

 آيا کانون صنفی معلمان ايران بايد تنها قالب تشکيالتی برای معلمان -٦
باشد؟ و يا وجود قالب های ديگری را در کنار آن توصيه می کنيد؟در 

ر اين تشکالت چه بايد صورتی که پاسخ مثبت باشد، ماهيت و ساختا
  باشد و رابطه اش با کانون به چه صورتی خواهند بود؟

بدون . تشکل برای پيشبرد هر مبارزه ای از نان شب هم واجب تر است
اگر هم حرکتی شروع شود . تشکل هيچ مبارزه ای به سرانجام نميرسد

يا بزودی سرکوب ميشود يا بر اثرتشتت و پراکندگی به جايی نخواهد 
اين واقعيت را هم در اعتراضات معلمان تجربه کرديم و هم تجربه .رسيد

بنابر اين هرچه ما متشکلتر .اعتراضات بخشهای ديگر آنرا تايئد ميکند
برنامه وافق حاکم  .باشيم شانس به نتيجه رسيدن حرکتمان بيشتر است

 . بر تشکل نقش تعيين کننده ای درجهت گيری و سرانجام مبارزه دارند

 فقط سياستها ورهبری قاطعی که کل خواستهای واقعی معلمان بنظر من
را، بدون هيچ توهمی ، درنظر داشته باشد، ميتواند حرکت معلمان را 

عاملی که درکنار اينها امکان نمايندگی شدن کل .نمايندگی ومتشکل کند
تشکلها . خواستهای ما را تضمين ميکندساختارچنين تشکلهايی هست

ظر مستقيم معلمان را درتصميم گيريهای مختلف بايد امکان اعمال ن
وجود مکانيسمی که اين را تضمين کند، احتمال مماشات . بوجود آورند

 .وسازش ويا انحراف از خواسته های واقعی ما را به مراتب کمتر ميکند

بنظرم اولين . کانونها در حال حاضر تنها تشکل موجود معلمان هستند 
 سازش کارو قانون گرا ازراس کانونها و کارما بايد کنار زدن گرايش

چرا که تا وقتی اين گرايش در کانونها قدرت .شورای هماهنگی باشد
اعمال نظر وسياست داشته باشد، کانون نميتواند تشکل واقعی معلمان 

روند کنارزدن اين گرايش در کانون توسط معلمان شروع . محسوب شود
کارانمان به عملکرد کانون اين را دراظهارات وانتقادات هم.شده است
اگر کانون هرچه سريعترحساب خود را از اين سياستها جدا . ميشود ديد

نکند، از مبارزه معلمان کنار زده خواهد شد وهمان موقعيتی را در ميان 
همانطور  .معلمان پيدا خواهد کرد که خانه کارگر در ميان کارگران دارد

 ا.دگی نکردکه گفتم کانون خواسته های ما را نماين

. عتراضات ما با سياستهای فعلی غالب در کانون به نتيجه نخواهد رسيد
به همين دليل الزم است درعين تالش برای تبديل کانون به تشکل واقعی 

مجمع عمومی و شوراها  .معلمان، به فکر ايجاد تشکلهای ديگر هم بود
 در .اشکال ديگری هستند که متشکل شدن ما را بخوبی ممکن ميکنند

. حال حاضر مجمع عمومی معلمان در بسياری از مدارس وجود دارد
همکاران ما درجريان اعتراضات جمع ميشدند و راجع به مسائل مختلف 

در کنار اينها االن ما به تشکلهای .بحث وتصميم گيری می کردند
بنابر اين پاسخ  .وسيعتری در سطح منطقه ، شهروکشورهم نيازداريم

هرچه تشکلهايی با مشخصاتی که .ال شمامنفی استمن به بخش اول سو
بعالوه وجود چنين .گفتم بيشتر باشد، حرکت ما موفق تر خواهد بود

تشکلهايی موجب تقويت کسانی درکانون خواهد شد که با خط فعلی آن 
  .مخالف هستند و کمک ميکند مخالفت خود را علنی تر ابراز کنند

اهه گذشته چه می باشد؟ جمعبندی کلی شما از مبارزات چند م -٧
  دستاوردها و کمبودهای آن چه بوده است؟

اعتراضات اخيرما که از سال گذشته شروع شد، يکی از مهمترين 
 گذشته عليه تبعيض ونابرابری بوده ٢٨مبارزات در جامعه ما طی 

از مهمترين ويژگيهای اين اعتراضات، گستردگی آن در سراسر . است
 توهم نسبت به اقدامات حکومت برای سرکوب بعالوه نداشتن. کشور بود

اعتراضات وخواسته هايما ن که خواسته های بخشهای وسيعی از 
جامعه را نمايندگی ميکند، جنبه های ديگراعتراضات اخير ما بوده که نه 
تنها آنرا از حرکات دورههای قبلی خود ما متمايز ميکند بلکه جايگاه 

اين دور از اعتراضات، با  .دهدمهمی درکل مبارزات جامعه به آن مي
گرچه در اين تجمعات . تجمعات پرشور دهها هزا نفره ما آغاز شد

خواست اجرای نظام هماهنگ پرداختها برجستگی پيدا کرد اما خواست 
افزايش حقوقها متناسب با تورم، برخورداری از يک زندگی شايسته، 

هبی از اصالح سيستم آموزش وپرورش و برچيده شدن جو پليسی مذ
آموزش وپرورش نيز خواسته های ديگر مابودند که خود را در شعارها 

  تجمعات  .و اظهارات معلمان نشان ميداد
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همکارانی که ترديد داشتند، بسرعت . اسفند ماه تنها آغاز حرکت بود
ترديد هارا کنار گذاشته وتنها طی چند هفته اکثريت همکارانمان در 

  .سراسر کشور به اعتراضات پيوستند

عالرغم اقدامات حکومت برای مقابله با گسترش اعتراضات، اعتصاب 
 درصدی معلمان برگزار شد وبا ٩٠ تا ٨٠ فروردين با شرکت ٢٧ و٢٦

انفصال می شويم رديگر نشان داد ما نه مرعوب دستگيری و تهديد و
ونه نسبت به وعده های حکومت مبنی بر رسيدگی به خواسته هايمان 

  .متوهم هستيم

 برعکس هراقدام حکومت مارا به ادامه اعتراض مصمم 
تالشهای حکومت و برخی جريانات برای محدود کردن خواسته .ترميکند

 ما و در تقابل قرار دادن" قشر مظلوم معلم" ها و اعتراضات معلمان به 
معلمان بروشنی اعالم کردند . با ساير بخشهای جامعه هم بی نتيجه ماند

 سال است به آنها تحميل شده معترضند ٢٨به تبعيض ونابرابری که 
وخواهان اجرای عدالت برای همه مردم وبرخورداری همه احاد جامعه 

  .از يک زندگی انسانی هستند

تراضات، اشتراک همين ويژگيهای حرکت معلمان، يعنی گستردگی اع
خواسته ها با سايربخشهای معترض جامعه ودرنتيجه جلب توجه 
وحمايت وسيع آنها باعث شده حکومت قادربه سرکوب اين اعتراضات 
نباشد، بلکه به روشهای مختلف مثل اعالم آمادگی برای مذاکره ويا 
وعده افزايش حقوقها، تالش کند با طوالنی کردن اعتراضات ودر عين 

 داشتن جو ارعاب تا آنجا که امکان دارد، ما را از ادامه مبارزه حال نگه
 .دلسرد کند

عالرغم نقاط قوتی که در باال به آنها اشاره شد، اعتراضات معلمان فاقد  
رهبری منسجم وقاطعی بود که با اتکاء به قدرت توده معلمانی که برای 

  .به پيش ببردتحقق خواسته هايشان به ميدان آمده بودند، اين حرکت را 

تجربه يک مبارزه سراسری با اين وسعت و مصمم شدن اکثريت معلمان 
برای بدست آوردن مطالباتشان که درجريان اين اعتراضات بوجود آمد، 

  .بنظر من مهم ترين دستاورد اين دوره بود

وعده افزايش ناچيز . آنچه مسلم است اعتراضات ادامه خواهد داشت
عملی شود ويا وقفه ای که تعطيالت تابستان حقوقها حتی در صورتی که 

ميتواند در سير اعتراضات بوجود آورد، نميتوانند مبارزه معلمان را 
بنابر اين الزم است خود رابرای شروع مجدد اعتراضات  .متوقف کند
ازتعطيالت تابستان بايد برای آماده سازی حرکتهای بعدی .آماده کنيم
  .استفاده کنيم

  : که بايد صورت گيرندعبارتند ازمهمترين اقداماتی

 حفظ وگسترش شبکه ارتباطات ميان معلمان وبا فعالين بخشهای -١
  .ديگر مانند کارگران ودانشجويان وايجاد ارتباط با نهادهای بين المللی

 در صورت امکان دخالت بيشتر در کانونهای صنفی برای کنار زدن -٢
  .ديگرگرايش قانونگرا وتالش برای ايجاد تشکلهای 

 تهيه و ارائه ليست کليه خواسته های معلمان بمنظور ايجاد مبنايی -٣
  .برای هماهنگی درميان تشکلهای مختلف

بسرانجام رسيدن اين اقدامات مستلزم دخالت حد اقل بخشهايی از 
بنابر اين الزم است تعداد هرچه . فرهنگيان در سراسر کشور خواهد بود

   .قدامات دخيل کنيمبيشتری از همکاران را در اين ا

.............................................  

  ََچکيده سخنرانی ورنر رتز

   - آتاک آلمان- 

   »٨کنفرانس « در تجمع پايانی تظاهرات بزرگ بر عليه 

  روستوک 

  
  

 انسانی که امروز برای اعتراض به 80000با سالم به 
سرمايه داری .  در اينجا گرد هم آمده اند8کنفرانس سران گ 

بما پايان تاريخ و پايان مبارزات و پيروزی خود را اعالم 
  .نمود

بخش جنوب مکزيک به اين  اما جائی در فقير نشين ترين 
ادعای سرمايه داری پاسخ داده شد وبا برخواستن بر عليه 
. نئوليبراليسم نشان داده شد که جهانی ديگر ممکن است

جهانی که در آن بسياری از جهان های ديگر جا خواهند 
 .داشت

با اين وجود همچنان بما گفته شد که آلترناتيو ديگری وجود 
 خصوصی گشت و قطعه به قطعه  ندارد و همچنان همه چيز
  .زندگی ما از ما گرفته شد

 بعد ما شاهد زاتله شديم و بعد از زاتله شاهد ژنوا بوديم و 
برايمان روشن شد که دنيای ديگری مدتهاست که وجود دارد ـ 
و امروز در اينجا در روستوک اين جهان ديگر در همين 

 جا خواهد ميدان قرار دارد و در هفته های آينده  هم همين
  .بود

در ميان گروه .  در اطراف هايليگن دام و در ميان اين ميدانها
در مبارزه روزمره . در خيابان ها. های کاری و غرفه ها

اين جهانی ديگر تنها در مبارزات ما به واقعييت می . عملی ما
اين جهانی ديگر ما هستيم و شما . پيوندد و نه جائی ديگر

  .هستيد
همچنين .  معنا نيست که ما برنده شده ايم البته اين به آن

جهانی برای امنيت . ديگران هم جهانی ديگر را می سازند
 وعده 8دولت آلمان و دولت های گ . سود و سرمايه گذاری

تجارت آزاد را به مردم سراسر جهان می دهند و اين در 
زيرا که بايد در . حقيقت وعده نيست بلکه تهديدی بيش نيست

  يم تجارت آزادی که خانم مرکل می خواهد چيست ؟ابتدا بدان
که اين تجارت آزاد به مفهوم آزادی سرمايه :"  او می گويد 
  که بتوانند هر چيزی و هر کسی را بخرند و در . گذاران است 
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  ََچکيده سخنرانی ورنر رتز

   - آتاک آلمان- 

   »٨کنفرانس « در تجمع پايانی تظاهرات بزرگ بر عليه 

  
در کل برای اين .  سود های مطمئن حاصلشان بشوداين ميان

نگاه اساسا تمامی چيز هائی که بايد زندگی ما را ممکن و 
خوش آيند سازند مهم نخواهند بود بلکه تنها مهم اين است که 

  . اين چيز ها خريد و فروش شوند
پول نداری؟ بيچاره ـ . تو مريضی ـ پول دوا و دکتر را بپرداز

تو گرسنه . ت آرزوی سالمتی می کنيماز صميم قلب براي
نمی توانی بخری؟ بنابراين . هستی؟ مواد غذائی  بخر

  ميليون مردم ديگری است که 800وضعييت تو هم بمانند 
 ميليارد انسان 12گرسنگی می کشند در حاليکه ساالنه برای 

من تنها می توانم بگويم که اين . مواد غذائی توليد می شود
  .وردسيستم بدرد نمی خ

اين سيستم ثروت را در نزد اقليتی متمرکز می سازد و 
بسياری از چيزها به خصوص بخش های خدمات همگانی را 
  .به خود اختصاص می دهد و مردم را از هستی ساقط می کند

  
 دليل اين ادعا اين است که انسانها بعد از سال های طوالنی 
 4 کار و زحمت مجبور می شوند زير پوشش قانون هارتس

قرار بگيرند واين خود از هستی ساقط کردن انسانهاست 
زمانی که  ثروت های عمومی ربوده می شوند و بيمه های 
قانونی درمانی و بيمه های بازنشستگی در دست های سرمايه 
گذاران خصوصی قرار داده می شود و تمامی اين وقايع اتفاقی 

  . نبوده بلکه اين سياست اين سيستم است
 تنها تهديد نمی کند بلکه خيلی جدی به خواسته اين سياست

  . هايش عمل می کند
 بانک جهانی اعالم نمود که در سرتاسر جهان 1994در سال 

بيمه های بازنشستگی بايد خصوصی شوند و قوانين 
  . بازنشستگی از نو سازماندهی گردند

  
سبز در آلمان بر سر کار / زمانی که دولت سرخ2000در سال 

يه اروپا  استراتژی ليزابون را تصويب نمود و در بود، اتحاد
  با طرح جديد قانون بازنشستگی اولين قدمهای 2001سال 

  . بزرگ خصوصی سازی خدمات همگانی در آلمان آغاز گشت
و شما خوب می دانيد که تهيدست شدن بازنشستگان همچنان 
در حال شدت است و کسی که اين اوضاع را می بيند تنها می 

بگويد که اين مجموعه سرمايه داری بدرد نمی خورد و تواند 
تنها زندگی انسانها را به درآمدی وابسته می کند که چون 

تنها از طريق اين فقر . درآمد بيکاری بخور و نمير است
و اين همه در . عمومی آنها سود بيشتری حاصلشان ميشود

ر حالی اتفاق می افتد که جهان هيچگاه به اندازه امروز سرشا
  .از ثروت نبوده است

 از اين روی هر آنچه که زمانی چون رويا بنظر می رسيد می 
تواند امروز به حقيقت به پيوندد و آنهم چيزی نيست جز 

  اما اين ممکن نخواهد بود اگر که .  زندگی خوب برای همه
با وجود اينکه همه . ََهمه کس و همه چيز تبديل به کاال شود

دازه کافی وجود دارد اما در قانون چيز برای همه کس به ان
خريد و فروش بايد کمبود کاال ها حاکم شود تا به اين وسيله 

  .قيمت ها شکسته نشود و به دلخواه آنها باقی بماند
 هر انسانی از اين حق برخوردار است که در اين منفعت ها 

هيچکسی اجازه ندارد اين حق را از مردم بگيرد . شريک باشد

ت های اين جهان متعلق به تمامی مردم جهان و تمامی ثرو
حقوق بشر يعنی شريک بودن در ثروت و زندگی . است

  : من بار ديگر با صدای بلند می گويم. اجتماعی
که در سرتاسر جهان برای همه به اندازه کافی همه چيز وجود 

  ! دارد
 در سرتاسر جهان انسانها بپا خاسته اند و حق خود را طلب 

 چين ، در هندوستان ، در ويتنام تالش می شود در. می کنند
با : به طريقه توسعه سرمايه داری به اين حق دسترسی شود

وجود اينکه من ميدانم که اين خود يک بن بست است و به 
جائی نمی رسد اما اين حق اين کشورهاست که سهم عادالنه 

 در آفريقای جنوبی ، در ناميمبيا و در برزيل. خود را طلب کنند
هم اکنون کارزارهائی برای برقرار شدن درآمد پايه ای برای 
همه انسانها در حال انجام است و اين دقيقا همانی است که در 

  .باره اش صحبت می کنيم
اما .  اينکه انسانها از نتيجه زحمت و کارشان بايد زندگی کنند
  .در صورت نبود کار هم انسانها بايد زندگيشان تامين شود

  
کای التين و در شيلی نئوليبراليسم پيروزی اش را  در آمري

آغاز نمود اما امروز انسانهای اين قاره دولت های نئوليبرالی 
ما به اين مردم . را يکی بعد از ديگری از قدرت خلع می کنند

  . از صميم قلب تبريک می گوئيم
همينطور در کشور ما هم مبارزات پيکرخود را نشان می 

به مبارزه ) شرکت تلفن(  تله کوم شاغلين کنسرن. دهند
  . پرداخته اند و امروز هم در اين تجمع سخنرانی کردند

  در اثر مبارزه کارگران خصوصی شدن شرکت ترن رانی
از اين رو . به عقب انداخته شد) شرکت حمل و نقل با قطار ( 

شايد ما بتوانيم با مبارزه مان درهدف های ديگر هم موفق 
(  جلوگيری ازخصوصی سازی انرژی هدف هائی چون. شويم

که تا کنون زير پوشش دولت بوده است و در حال قرار گرفتن 
  ). در دست های بخش خصوصی است

ما می خواهيم از خصوصی سازی مجموعه ملزومات 
زندگی خوب برای مردم سرتاسر . زندگيمان جلوگيری کنيم

  . جهان ممکن است
  .ما حتما به اين هدف دست خواهيم يافت

 برگردان ناهيد جعفر پور

ََjungewelt 2.06.2007 

 

.............................................  
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