به مناسبت اول ماه مه؛ مصاحبهای منتشر نشده از رفیق شاهرخ زمانی

یادداشت پراکسیس :در شهریور  ۹۴شاهرخ زمانی در زندان بیداد جمهوری اسلمی جان ببباخت و یبباران و
همرزمانش را در خشم و بهت و اندوه بر جای گذاشت .مرگ ناهنگام او بیگمان تنها یکی از انبوه تازیانههببای
ستم سرمایه بر پیکر طبقهی کارگر ایران در این سال بوده است؛ اما شخصیت استوار و قابلیتهببای مبببارزاتی
کمنظیر شاهرخ زمانی جای تردیدی به جا نمیگذارد که فقدان او ،فراتر از هببر سببویهی سببمبولیک ،ضببربهی
سختی است برای همهی مبارزین رهایی طبقهی کارگر در ای ران .اگ ر گرامیداشبت ی اد مببارزان را تنه ا در
تداوم آرمانهای مبارزاتی آنها معنادار بدانیم ،شاید اول ماه مه بهانهی خوبی باشد بببرای گببوش سببپردن بببه
شاهرخ زمانی و دغدغههای او برای اعتلی جنبش کارگری و و پیکار رهاییبخش؛ باشد که از صببداقت کلم و
ایمان زلل او به مبارزهی رهاییبخش ،عزممان را برای تداوم خل ق این پیکار تازه کنیم.

گفتگوی حاضر در مهرماه  ۱۳۹۳به همت رفیق تیکا کلکی در قالب یک مکالمهی تلفنی انجام و ضبط شببده
است و حاصل کار برای پیادهسازی و انتشار در اختیار پراکسیس قببرار گرفتببه اسببت .در ایببن مکببالمه ،رفیببق
شاهرخ پاسخ مکتوب خود به پرسشهای چهارگانهای که پیشتر دریافت کرده بود را ]با سرعت تمام[ قرائببت
میکند .با اینکه متأسفانه کیفیت صدای ضبط شده چندان مطلوب نیست ،لزم دیببدیم کببه بببه همببراه متببن
پیاده شدهی این مصاحبه ،فایل صوتی آن را نیز )خواه به عنوان سند و خواه یادبود( در اختیار علقمندان قرار
دهیم .ذکر این نکته هم ضروری است که به دلیل کیفیت نامساعد صدا ،قادر بببه تشببخیص برخببی کلمببات و
عبارتها نبودیم .چنین عبارتهایی را در متن پیاده شدهی کنونی به صورت ]… [.ذکر کردهایم .در عین حال،
امیدواریم که از طریق بازخوردها و مشارکت رفقا ،بتوانیم این ابهامات را به زودی رفع کنیم.
یاد کارگر رزمنده شاهرخ زمانی را گرامی میداریم و اول ماه مه ،این روز تجدید میثا ق برای پیکار علیببه نظببم
سرمایه ،را به همهی کارگران و فعالین جنبش کارگری و مبارزان راه رهایی شادباش میگوییم.

***
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سؤال نخست:
آقای زمانی ،اخیرا شما در نوشتهی مشترکی ۱با کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده با عنوان »نامه بببه
تشکل ت مستقل کارگری« اشاره کردید که اعتراضا ت و اعتصابا ت کارگری در ایببران بببا افزایببش
چشمگیری نسبت به قبل در حال زیاد شدن است؛ و اشاره کردیببد کببه اکببثر ایببن اعتراضببا ت و
اعتصابا ت به صور ت خودجوش است .اگر ممکن است توضیح بدهید که منظورتببان از خودجببوش
بودن این اعتصابا ت و اعتراضا ت چیست و دلیل افزایش آنها را چه میدانید؟

.1تشکل تمستقلکارگریوفعالینمتشکلدراینتشکلها
ما چند روز پیش طی نامهای خطاب به کارگران ایران با این عنوان »چارهی ما کارگران در برابر اخراجها ،بیکاری ،فقر و مقابله بیا ییورش
سرمایهداری وحدت و تشکیلت است« به اهمیت تشکل و اتحاد کارگران بهعنوان تنها راه نجات طبقهی کارگر از استثمار پرداختیم.
اما در این نامه همانگونه که در شروع نامه اشاره شد روی سخن ما با شما فعالین کارگری متشکل در تشکلت مستقل کارگری در ایران
است ،همانگونه که در اخبار و گزارش ات مختل ف می بینیم و میش نویم اعتص ابات و اعتراض ات ک ارگری در چن دین م اه اخی ر روش
بیسابقهای داشته است ،اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق ،اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس ،اعتصاب کارگران کارخانه کاشی
گیلنا ،اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و چندین و چند اعتصاب و اعتراض کارگری دیگر.
با نگاهی عمیق به این اعتصابات و اعتراضات کارگری در چند ماه اخیر بیش از گذشته بحث اتحاد میان تشکلت مستقل کییارگری ذهیین
ما را به خود درگیر کرده است چرا که اکثر این اعتراضات و اعتصابات کارگری به طور خود جوش بوده و جای خییالی تشییکلت مسییتقل
کارگری برای سازماندهی هر چه بیشتر این اعتراضات به چشم میخورد .بدون شک این اعتراضات و اعتصابات کارگری روند رو به رشد
خود را حفظ خواهند کرد و ما شاهد اعتراضات و اعتصابات بیشتری هم خواهیم بود ،اما این به خودی خ ود ک افی نیس ت و ب ه ب اور م ا
تشکلت مستقل کارگری در ایران که سابقه اتحاد عملهایی را در گذشته نزدیک با هم داشتند باییید همچییون گذشییته بییا تمییام اختل ف
نظرهایی که دارند به عنوان تشکلتی که فعالین کارگری با تجربه را در خود متشکل دارند به فکر نزدیکی بیشتر و اتحاد عمل باشییند تییا
در این شرایط به عنوان سازمانده نقش بزرگی را ایفا کنند.
در شرایط کنونی که جای تشکل سراسری کارگران و یا حزب سیاسی طبقه کارگر خالیست این تشکلت مستقل کارگری هستند که باییید
این وظیفه خطیر را به عهده گیرند و بتوانند در این شرایط به عنوان تشکلهایی تاثیرگذار تجربیات گذشییته را در اختیییار کییارگران قییرار
داده و آنها را در امر سازماندهی و تشکل و اتحاد یاری رسانند .زیرا خود کارگران هم با گسترش اعتصابات و اعتراضات کییارگری نشییان
دادند که با اتکا به نیروی متشکل و متحد خودشان میتوانند راه پایان دادن به این فقر و فلکت اقتصادی را هموار کنند.
ما بهعنوان دو فعال کارگری زندانی که خود هم عضو تشکل مستقل کارگری بودیم و هستیم ،امیدواریم با آغاز این بحث بتوانیم حر فهییا
و بحثهای فعالین کارگری متشکل در تشکلت مستقل کارگری را بشنویم و همگی در راستای اتحاد واقعی تلش کنیم و بتییوانیم موانییع
پیش رو را از سر راه برداریم چرا که وحدت و تشکیلت تنها راه نجات است.
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کارگر
شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
زندان رجایی شهر
مهرماه۱۳۹۳
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با سلم و درود انقلبی به تمامی رفقا و تمامی مبارزین راه رهایی کارگران .همببانطور کببه میدانیببم طبقببه و
دولت سرمایهداری وابستهی ایران ،به عنوان جزئی از تیم جهانی سرمایهداری برای تأمین نیببروی کببار ارزان و
مواد خام شرکتهای امپریالیستی ،همگام با تشدید بحران سبباختاری نظببام ،فشببارهای فزاینببدهای در جهببت
اجرای سیاستهای پیچیدهشدهی نهادهای آنان ،مانند بانک جهببانی ،صبندو ق نزولخبواری بینالمللببی پببول،
برای تشدید بهرهکشی و انداختن بار بحران بر دوش کببارگران و ممزدبگیببران در پیببش گرفتببه اسببت .تسببهیل
دستمزدهای یکسان با خط فقر ،نببابودی امنیببت شببغلی ،در لببوای قرادادهببای سببفید-امضبباء و مببوقت ،قطببع
یارانههای مایحتاج ضروری مانند آب ،نان ،بر ق ،درمان ،تحصیل ،برداشتن گمرکات مببرزی و واردات کالهببای
بنجل و نابودی تولید و اشتغال داخلی مانند پوشبباک ،کفببش ،قطعهسببازی و بیکارسببازیی میلیببونی کببارگران،
خصوصیسازی و خودمانیسازی امکانات تولیدی ،مالی و خدماتی بین مافیای ثروت و قدرت ،دزدی ،چپاول،
غارت تمامی ثروتهای عمببومی و مسببائلی دیگببر ،فاصببله و تضبباد طبقبباتی را بببه اوج رسببانده و از سببرگیری
اعتراضات و اعتصابات کارگران و ممزدبگیران را به امری روزمره تبدیل کبرده اسببت .طبقهی کببارگر بببه عنبوان
نیرویی که بهجز قدرت بازوان و فکر خود صاحب چیزی نبوده و رادیکببالترین مبببارز سببنگر ضببد اسببتبدادی
میباشد ،با  ۱۴میلیون نفر و با خانوادهی  ۵۰میلیونی در رأس این گام از مبارزات میباشد ،بببه طببوریکه بببه
اعتراف شورای امنیت ملی حک ومت ،ه ر روز  ۴ت ا  ۷اعتص اب معم ولی و ه ر  ۱۵ت ا  ۲۰روز ،ی ک اعتص اب
تأثیرگذار در سطح ملی مانند ]اعتصابات[ بافق صورت میگیرد.
در اواسط مهرماه ،مجلس جمهوری اسلمی با حضور وزیر کار در مورد چگونگی مقابله با اعتصابات ،جلسببهای
غیرعلنی تشکیل داد .منظور ما از خودجوش بودن اعتصببابات ،غریببزی ،خودبهخببودی و بیبرنببامه بببودین ایببن
اعتراضات میباشد که در خلء آگاهی طبقاتی و تشکلهای پایدار طبقاتی یعنی حزب سیاسی و اتحادیههببای
سراسری […] ،در همبستگی طبقاتی آنان در سطح ملی و ]…[ مطالباتشببان ماننببد اشببتغال دائببم ،دسببتمزد
شایسته ،آزادی اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل و قراردادهای دستهجمعی ،این تجمعات و اعتراضببات
نمیتواند به اهرم فشار سراسری برای عقب راندن طبقه و دولت سرمایهداری تبدیل شوند .مزید بر علت فو ق،
]برقراری[ حکومت نظامی در کارخانجات و مؤسسات بزرگ از طریق بسببیج و حراسببت مسببلح کببه حببتی بببه
تشکلت زرد حکومتی مانند شوراهای اسلمی کار هم اجازهی فعالیت نمیدهند ،و منببع فعببالیت پیشببروان و
تشکلهای مستقل کارگری ،در عرصهي صنفی -قانونی بر پیچیدگی شرایط موجود میافزاید .هر روز بر ابعاد
فشار و تشدید بهرهکشی توسط ] [...حاکم افزوده میشود ،رد شکایت کارگران از دستمزد کبم توس ط دی وان
عدالت اداری ،رد چندینبارهی بیمهی بیکاری کارگران توسط شورای نگهبان ،و همچنین به تببازگی] ،یعنببی[
دو هفتهی قبل ،رد بیمهی کارگران ساختمان توسط همیببن شبورا ،جدیبدا تغییببرات در قببانون کببار ببه نفببع
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سرمایهداران ،ممشتی از خروار دولت سرمایهداری میباشد .در مقابله با این اوضاع ،کارگران چارهای جز تشدید
اعتصابات و حرکت به سوی وحدت تشکیلت ندارند.

سؤال دوم:
در نامهی یاد شده منظور شما از اینکه جای تشببکل سراسببری کببارگران خببالی اسببت چیسببت؟
میتوانید لطفا پیرامون تشکل سراسری کارگران و تشکیل آن کمی توضیح بدهید؟

طبقهی کارگر در طول  ۲۰۰سال تاریخ مبارزات طبقاتی خود علیه احزاب ،دولبت و طبقهی سبرمایهداری ،در
اشکال صنفی ،فکری و سیاسی ،اشکالی از تشکلهای پایدار و غیرپایدار به وجود آورده و نهادینه کرده اسببت،
که از مهمترین آنها در عرصهی سیاسی-فکری ،به حزب سیاسی ،شببوراهای کنببترل و نماینببدگان کببارگری،
کمیتههای انقلبی ،و در اشکال صنفی به تشکلهای سندیکا ،اتحادیه ،تعاونی و صندو قهای همیاری میت وان
اشاره کرد] .در ایببن میببان[ ،حببزب سیاسببی و اتحببادیهی سراسببریی تشببکلهای پایببدار هسببتند؛ و شببوراها و
کمیتههای انقلبی تشکلهای ناپایدارند که محصول شرایط انقلبی و پیامد مبارزات کارگری بببه عنببوان ابببزار
سرنگونی انقلبی سرمایهداری هستند ،و در صورت آگاهی طبقاتی و وجببود حببزب سیاسببی ،ابببزار حبباکمیت
مستقیم و دموکراتیک و از پایین برای تعیین سرنوشت اقتصببادی -سیاسببی بلواسببطهی کببارگران میباشببند.
مسالهی مهم در مورد این تشکلت این است که همانطوریکه مبارزات طبقاتی کارگران در تمام اشکال خود
علیه نظام سرمایهداری در محور نفی بهرهکشی ،به عنوان یک کلیت زنده و پویا در مسیر حبباکمیت کببارگران
قرار دارند و علیرغم اختلف سطح آنها ،و در صورت درک انقلبی در تغییر اجتماعی بنیادین ،نمیتوان ماده
و هستی آنها را از هم جدا کرد ،به همینگونه هم تشکلت طبقاتی پیشبرندهی این مبارزات نیز در صببورت
اعتقاد به تعیین سرنوشت کارگران توسط خودشان باید به هم پیوند بیابند .و در این راستا حزب سیاسببی بببه
عنوان اهرم ] [...عمل میکنند .این وسط در شرایط و موقعیت انقلبی که حبباکمیت سببرمایهداری در معببرض
فروپاشی قرار میگیرد ،شوراهای کارگران به عنوان بببدیل ایببن سیسببتم ،بببه طببور نطفهای ،ماننببد انقلب ۵۷
خودمان ،یا انقلبهای روسیه ،آلمان ،ایتالیا و انگلستان ،به طور خودبهخودی برای اداره و کنترل توسط خود
کارگران تشکیل میشوند .اما در نبود حزب سیاسی کارگر و یا انحراف آن ،به عنوان عالیترین مظهر آگاهی و
تشکل طبقاتی کارگران ،شوراهای کارگری نمیتوانند به مقام ادارهی کل جامعه ارتقا یافته ،و همانند تجربهي
 ۵۷ایران به کاریکاتور شورا تبدیل شده و از بین میروند.
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و یا کسانی که نقش اتحادیهها]ی کارگری[ را محدود به مبارزهی صنفی در چارچوب فروش بهتر نیروی کببار
در شرایط سرمایهداری میکنند ،و ارتباط آن را به عنوان تمرین و آمادهس ازی همبس تگی طبق اتی ک ارگران
برای تغییرات اجتماعی هر روز قطع میکنند ،عم ا
ل به ادامهی بهرهکشی و استثمار کمک میکننبد .در مبورد
چگونگی ایجاد این تشکلها به طوری که اشاره کردیم ،تشکلهای غیرپایدار طبقهی کببارگر یعنببی شببوراها و
کمیتههای انقلبی محصول ]اعتراضات تودهای[ و خودبهخودی میباشند ،اما حزب یا اتحادیهی سراسببری بببه
عنوان تشکلهای پایدار محص ول ک ار آگاه انه و ب ا برن امه و س ازمانیافتهی آگاه ان و پیش روان ک ارگری
میباشند ،که نسبت بببه شببرایط هببر کشببور سببرمایهداری و مشخصببات آن ،بهلحبباظ درجهی پیشببرفتگی یببا
عقبماندگی ،مناسبات اقتصبادی -اجتمباعی و سیاسبی ،درجبه و اشبکال سبرکوب دولتهبای سبرمایهداری،
سنتهای مبارزاتی و تجارب و آگاهی تشکلت طبق اتی ک ارگران ،وج ود اح زاب ص وری ک ارگری و ش رایط
سیاسی -اقتصادی ملی و جهانی ،نسبت به اوضاع فو ق ،چگ ونگی ایج اد تش کلهای پای دار از لح اظ علن ی و
غیرعلنی فر ق میکند .براین اساس ،در کشورهای سرمایهداریی مرکز ،که شرایط انقلبی وجود ندارد و سابقهی
فعالیت علنی و قانونی بیش تر میباشبد ،و فع الیت و جنب ش ص نفی و رفباهی در چ ارچوب نظ ام موجبود و
مبارزهي سیاسی و انقلبی برای تغییرات رادیکال برای حاکمیت کاپیتالیستی غلببه دارد ،در چنیببن شببرایطی
فعالیتهای علنی -قانونی مضمون عمده بوده و ایجاد تشکلت پایدار عمدتا علنی و آشکار میباشببد .مسببالهی
اصلی چگونگی پیشبرد فعالیت قانونی در شرایط فو ق بدون افتادن به دام اپورتونیسم و سازشکاری میباشببد.
برعکس ،در شرایط بحران انقلبی و ترس طبقه و دولت سببرمایهداری از انقلب و حبباکمیت کببارگری ،دولببت
سرمایهداری شمشیر را از رو بسته ،به کوچکترین جنبشی از سوی تشکلت طبقاتی مستقل کارگری حساس
بوده و آن را در منطفه خفه میکند .در کشور خودمان ،همانطور که اشاره کردیببم ،در اکببثر مؤسسببات بببزرگ
کارگری ،حکومت نظامی برقرار کرده و به تشکلهای زرد خودش هببم اجببازهی فعببالیت نمیدهببد .در چنیببن
شرایطی فعالین و پیشروان کارگری باید با بهکار بستن اصول سازماندهی مخصوص این شرایط و اسببتفاده از
تمامی قوانین جاری کشور و جهان در تأیید حق ایجاد تشببکل و اعتصبباب و همچنیببن اسببتفاده از امکانببات و
تشکلهای مورد قبول ،مانند صندو قهای همیاری و تعاونیها و درهمآمیزی امکانببات قببانونی و مببدنی ماننببد
سندیکاها ،با تحلیل مشخص هر محیط کارگری معین برای ایجاد سببندیکا و اتحببادیه ،گامبهگببام ،سببنجیده و
برنامهریزی شده در جهت ایجاد تش کلهای مس تقل ک ارگری حرک ت کنن د .ب ا ت وجه ب ه س رکوب و من ع
پایینترین سطح فعالیت قانونی و خطر اخراج و گرسنگی ،اول بایبد بهبترین نیروهبای مبؤمن ببه منبافع ک ل
طبقهی کارگر و معتقد به رهایی آنان را که خطر زندان و اخراج را به جان میخرند ،مببورد اسببتفاده و سببتون
فعالیت قرار گیرد ،ثانیا در کنار رعایت مسائل امنیتی ،محملسببازی و پوشبش طببیعی در قبانون تشبکلهای
علنی مانند صندو قهای همیاری ،انجمنهای فرهنگی ،هنری ،ورزشی و رابطهی عاطفی و خانوادگی ،در دیببد
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و بازدید و مراسمهای گوناگون را پوشش فعالیت خود قرار دهند .همگام با این مسائل و رع ایت دقی ق آنه ا،
باید از دل تشکلت مستقل موجود ،یک موسسهی فدراسیون سراسری به عنوان تجسببموارهی منببافع صببنفی
کل طبقهی کارگر طراحی و ایجاد کرد .این دو بخش فعالیت به عنوان کل و جزء ،تقویتکنندهی هم ،و یببک
]…[ راهنماییکننده از لحاظ انتقال تجربه و آگاهی طبقاتی ،به حرکتهای موثر و محیطهای کببارگری عمببل
خواهد کرد .این مساله از لحاظ تاثیرگذاری و ارتببباط از بیببرون در شببرایط خفقببان و سببرکوب لجامگسببیخته
دارای اهمیت حیاتی میباشد ،و اگر اصولی حرکت کند به نتایج درخشببانی میرسببد .مببا در تجببارب تبباریخی
جنبش کارگری خودمان ،در »شورای متحدهی کارگری« به عنوان فدراسیون کارگران ،همین روند را از سببال
 ۱۲۹۷در ] [...رض اخانی از طری ق ح زب ع دالت ب ا  ۱۶اتح ادیه ب ه عن وان فدراس یون سراس ری ،و ح زب
کمونیست با  ۳۲اتحادیه به عنوان فدراسیون سراسری ،یا همان »شورای متحده« تجربه کردیم ،که حتی پس
از سرکوب کامل در دورهی رضاخانی و به دنبال سرنگونی رضاخان در سببال  ،۱۳۲۰تعببداد ایببن اتحادیههببای
اندک قبلی به  ۱۷۲عدد رسید و کل طبقه و حتی اقشار دیگری از ستمدیدگان را تحت نفوذ و هببدایت خببود
قرار داد.
قدرت مادی و معنوی ] [..فدراسیون سراسری مرکب از تشکلهای مسببتقل موجببود در صببورت سببازماندهی
اصولی و ایجاد چند اعتصاب خوب ،میتواند با سرعت گسترش یافته و شبکلگیری تشببکلهای مسبتقل را در
محیطهای کارگری به اوج برساند .و در صورت گشایش فضای بایز فعالیت ،مانند انقلب  ، ۵۷از فضای موجود
در جهت استفادهی این نهادها نهایت استفاده را کرده و سالها آلیت دست نیروهای سبرمایهداری نباشبد .لم ب
مطلب اینکه طبقهی  ۱۴میلیونی کارگران ایران با  ۵۰میلیون خانوار ،به عنببوان مولببد تمببام مایحتبباج عببادی
مردم ایران ،مانند تغذیه ،پوش اک ،حمل و نق ل و دارو ،در مقاب ل ق درت یکپ ارچه و متح د جه انی و مل ی
طبقهی سرمایهداری و سیاستهای برنامهریزی شده ،ضدمردمی و ضدکارگری احزاب و دولببت سببرمایهداری،
چارهای جز اتحاد و همبستگی طبقاتی در تشکلهای پایدار خود ،یعنی حزب سیاسی و اتحببادیهی سراسببری
ندارد .و علیرغم مشکلت ،سختیها و اخراج و زندان ،ایجاد تشکلهای مسببتقل و طبقبباتی از نببان شببب هببم
واجبتبر ببوده ،و بببدون آن مببا هیچوقببت نمیتببوانیم ببه صبورت یببک طبقهی واحبد ] [...در مقابببل هجببوم
سازمانیافتهی و سراسری طبقهی سرمایهداری به هستی زندگیمان ،به مقاومت و مبارزهی مبؤثر و سراسبری
دست بزنیم.

سؤال سوم :
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شما اشاره کردید که تشکل ت مستقل کارگری ایران ،در گذشته اتحاد عملهایی با هببم داشببتند.
هدف از این اتحاد عملها چه بوده و چه دست آوردهایی داشتهاند؟

تاریخ پرافتخار جنبش کارگری ما مشحون است از تجربهی وحدت عملی ،طبقاتی و سراسری کببل طیفهببای
کارگری در قالب جبهه ،حزب ،اتحببادیهی کببارگری از سببال  ۱۲۹۰تببا سببال  ۱۳۳۲از گبروه همببت ،احببزاب
سوسیال دموکرات ،سوسیالیست ،وحدت کمونیست و توده ،تا فدراسیون سراسری در قالب شببورای متحببدهی
کارگری ،که تقریبا کل کارگران را در سختترین شرایط به صورت سراسری متحد و سازماندهی کرده بببود و
دستاوردهای خیلی مهمبی در زمببان خبودش داشبته اسببت] .از جملبه[ تحمیبل مبترقیترین قبانون کبار در
خاورمیانه به دولت قوام در سال  ،۱۳۲۵که کلیهی حقو ق پایهای س ندیکایی کبارگران مانن د امنی ت شبغلی،
بستن قراردادهای دستهجمعی ،حق تشببکل و اعتصبباب ،بببه رسببمیت شببناخته و تحمیببل کببرد […] .نفببت از
شرکتهای امپریالیستی انگلستان ،از طریببق اعتصببابات ]…[ کببه توسببط شببورای متحببده رهبببری میشببد ،و
همچنین تحمیل آزادیهای دموکراتیک مانند مطبوعات ،احزاب ،بیان و قلم بببه ارتجبباع حبباکم را بببرای مببا و
مردم به ارمغان آورد .در تاریخ نزدیکتر میتوان به وحدت سراسری کارگران و نق ش اعتص ابات سراس ری در
انقلب  ۵۷اشاره کرد ،که با اعتصاب شرکت نفت شروع و به کل طبقهی کارگر سببرایت کببرده و بببه جنبببش
درآمد که به اعتراف جریانات سرمایهداری ،با بستن شیرهای نفت ،تیر خلص را بر رژیم ستمشاهی وارد کرد،
به طوری که در همان زمان مردم ایران با شعار »کارگر نفت ما ،رهبر سرسخت ما ،درود خلق ایران بر تو باد!«
قدردانی خود را از شرکت قهرمانانه و بنیانکن کارگران ایران نشان دادند .در کنببار ایببن همبسببتگی طبقبباتی
سراسری برای سرنگونی رژیم ستمشاهی ،نمیتوان از پیدایش  ۵۶۰شببورای کنببترل کببارگری ،اداری تولیببد و
توزیع در مؤسسات ببزرگ یباد نکببرد ،کبه ببه عنبوان ] [...در نطفهی ادارهی دموکراتیبک از پبایین و تعییببن
سرنوشت کارگران توسط خودشان ،برای اولین بار در تاریخ مبارزهی کارگران به عنوان تجربهای ارزشببمند بببه
ثبت رسید .متأسفانه به دلیل نبود حزب سیاسی به عنوان عالیترین ش ور و آگ اهی طبق اتی ک ارگران] ،ای ن
حرکت[ نتوانست نقش تاریخی خود را ایفا کند .اینها نمونهای از وحدت طبقاتی کارگران در اشکال مختلببف
بود که باید این تجارب را در شرایط فعلی نیز ببه کبار گرفبت .مبا در دههی  ۱۳۸۰تشبکلی داشبتیم ببه نبام
»شبورای همباهنگی تشبکلهای موجبود« ،مرکبب از کمیتههبای همبباهنگی ،پیگیبری و تشبکلهایی ماننببد
سندیکای شرکت واحد و سندیکای نقاشان ،و همچنین تشکلهای چپ دانشجویی و آگاهگران کارگری .ایببن
شورا در عرصهی آگاهی طبقاتی ،در قالب نشریه ،گاهنامه و محافل مطالعاتی در مضامین ضرورت تشببکلهای
کارگری ،منشور مطالبات کارگری ،اخبار مبارزات کارگری نقش بهسزایی ایفا کببرده و میکنببد .در سببالهای
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نزدیک دست به حرکات عملی مانند برگزاری اول ماه مه ،مخصوصا در تهران و کردستان زدنببد .امببا مسببایلی
همچون شدت خفقان و سرکوب و نداشتن ساختارهای جوابگو ب ه ای ن ش رایط ب رای ادامه-ک اریی مب ارزهي
سازمانیافتهي طبقاتی ،به انحرافاتی همچون محافظهکاری ،[…] ،پرستش و نظارهگری جنبش خودبهخببودی،
و پراکندگی و بیبرنامهگی کارگران ]منجر میشوند که[ از طریق فرقهگراییی عاری از اتصال به بدنهی کارگری
با انتقال تجربهی مبارزات تشکلهایی با جهتگیریهای پوپولیستی و سوسیال دموکراتیک ،جنبش مسببتقل
کارگری را ] [...به زائدهی احزاب سیاسی سرمایهداری تبدیل میکنند] .بیتوجهی به این انحرافات از سببوی[
آگاهگران آگاهی طبق اتی و جنب ش مب ارزاتی ک ارگران از ش کلگیری تش کلهای پای دار )اتح ادیه و ح زب
سراسری( برای سازماندهی کلیهی اشکال مبارزهی طبقاتی جلوگیری کرده و طبقهی کببارگر را در تشببتت و
پراکندگی و بحران هویت عمیقی فرو میبرد] .بهطوری[ که حتی در صورت ایجاد شرایط مساعد مبببارزه ،وی
]این طبقه[ در بهترین حالت به دام ] [...دنبالههای جریانات سرمایهداری مانند سوس یالدموکراتهای راس ت
خواهد افتاد.

این نوع انحرافات که صدها کیلومتر از بدنهی مب ارزاتی در محیطه ای ک ار سیاس ی ک ارگران فاص له دارن د،
نمیتوانند از تجارب موجود برای رهایی کارگران استفاده کنند .به نظر ما ،کل نحلهها و جریانات کارگری باید
در دو سطح همکاری طبقاتی به تفاهم برسند :اول ،ایجاد فدراسیون سراسری در قالب مطالبات پایهی کببارگر
مانند اشتغال دائم ،دستمزد شایسته ،تدوین قانون کار مترقی ،در قبولندن حق ایجاد تشبکل مس تقل و حبق
اعتصاب ،حق بستن قراردادهای دستهجمعی .با استفاده از تجارب گفتببه شببده ،مخصوصببا تجببربهی »شببورای
هماهنگی تشکلهای موجود« در قالب تشکیل هیئببت مؤسببس فدراسببیون سراسببری از تشببکلهای مسببتقل
موجود برای رهبری و گسترش مکمل سطح اول استفاده کنند .ایجاد جبههی واحد سوسیالیستی-کارگری به
عنوان وحدت سیاسی کارگران در مقابل جریان سرمایهداری در محور خواستهایی مانند مبارزه بببرای انحلل
نهادهای نظامی ،مانند بسبیج و حراس ت از کارخانهه ا ،آزادی فع الیت مطبوع اتی و احبزاب ،آزادی زنبدانیان
سیاسی و کارگری ،مبارزه با دزدی ،غارت و ارتشای ثروتهای ملی و کنترل بر تولید و توزیع ،مقابله با واردات
کالهای بنجل و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و بیکارسازی میلیونی کارگران ،مبارزهی قانونی برای مسکن،
بهداشت و درمان رایگان در مقابله با پولیکردن این عرصهها و غیره .رفقا و دوستانی که از اتحبباد و همکبباری
در دو سطح فو ق برای سازماندهی عملی مبارزهی طبقه فرار کرده و مخالفت میکننببد ،و بببه چهرههببا و یببا
تشکلهای محدود خود میچسبند ،از تبدیل نیروی بیبرنامه ،خودجوش و غری زی و پراکن دهی ک ارگری ب ه
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نیروی آگاه ،متشکل و واحد در حد سراسری در مقابل طبقهی سببرمایهداری جلببوگیری کببرده و عم ا
ل آب بببه
آسیاب آنان میریزند.

سؤال چهارم:
شما اشاره کردید که در شرایط کنونی بسیار مهم است که تشببکل ت کببارگری بببه سببوی اتحبباد
عملهایی بروند تا بتوانند نقش تاثیرگذاری در روند مبارزا ت جاری طبقهی کببارگر ایببران داشببته
باشند .این اتحاد عملهایی که مد نظر شماست چه نوع اتحاد عملی است و در این زمینببه انتظببار
شما از تشکل ت مستقل کارگری چیست؟

با توجه به ارتباط این سوال با سوالهای فو ق ،ما ]بالتر[ به این سؤال هم پاسخ دادیم .اما با توجه به ضببرورت
حیاتی همبستگی طبقاتی و خروج از بحران هویت کنونی ،در جهت رسیدن به تشکلهای پایببدار و سراسببری
پیش روی جنببش کببارگری خبالی از فایبده
ی
طبقهی کارگر ،اشاره به پارهای از معضلت و مشکلت و مسببائل
نمیباشد .اول اینکه ،بهطوری که اشاره شد ،شدت سرکوب حتی جزئیترین اشکال فعالیتهببای قبانونی ،مبرز
بین فع الیت ص نفی و سیاس ی ،علن ی و غیرعلن ی ،ق انونی و غیرق انونی را برداش ته اس ت .دول ت و طبقهی
سرمایهدار ،با تحمیل تاوان سنگین بر فعالیتهبا و مب ارزات ص نفی -قبانونی از طریبق اخ راج و زن دان ،عم ا
ل
رهبری تشکلهای موجود را از بدنه جدا ک رده و آنهبا را وادار ب ه تمکیبن ب ه شبرایط ،نظ ارهگری و انفع ال
میکند ،که این مساله ،چشم اسفندیار و نقطهی ضعف اساسی تشکلهای موجود میباشد .برای خروج از ایبن
بنبست ،نیروهای رهبری تشکلهای موجود در شرایط تحمیل خفقببان و سببرکوب از طبرف دشبمن طبقبباتی
نباید خود را محدود به قوانین شرایط علنی و قانونی ببازی بکننبد ،و ببا از دسبت دادن شببرایط سببازماندهی
تشکلها با بدنهی تودهای ،مخصوصا علنیگری ،اعتماد آنان را از دست بدهند .از طرفی ،نقطهی قوت جنبببش
در این شرایط که به نوعی بحران انقلبی حاکم میباشد ،و هر خواستهی هرچند جزئی روی چارچوب سیاسی
مرتبط میشود ،در صورت وجود ساختارها و پیشروان کارآمد ] [...یا چنببد تشببکل متحببد ،تشببکل سراسببری،
مبارز و تودهای ،به نوعی مرکز ثقل جنبش سراسری میباشد .همببانطور کببه در نمببونهی سببندیکای شببرکت
واحد ،این سندیکا به پیشروی جنبش مستقل صنفی تبدیل شد که به دلیل وجود مشکلت و مح دودیتهای
ایجادشده نتوانست به سمت ایجاد فدراسیون سراسری حرکت کند .دولت سرمایهداری حبباکم ،دقیقببا پببس از
این نقطهی قوت است که فعالین کارگری را با حبسهای سنگین نگه داشته و یا علنببا تقاضببا میکنببد کببه از
صفحه | 9

کشور خارج شوند .دوم ،مشکل دومی که بیارتباط با مشکل بال نیست ،گره خوردن مبارزه برای نان و آزادی،
و نبود ساختارهای داخلی در سطح دوم مبارزه] ،یعنی[ جذب نیرو و تربیت نیرو میباشببد ،کببه بببدون چنیببن
پرچمدارهایی از لحاظ تربیت سیاسی و کیفیی نیروهای فعال کارگری ،با توجه به سببرکوب حبباکم ،هرکببس را
یارای قدرت ادامهی کاری فعالیت مبارزاتی نمیباشد .بنابراین ،روند بازتولید نیروهای کیفببی سببازماندهی در
این شرایط مختل شده و اساسا مبارزه در حد پراکنده و خودبهخودی درجببا میزنببد .بببرای برونرفببت از ایببن
وضع ،اوال باید با انحرافاتی که مبارزه بین جدال برای نان و نبرد برای آزادی دیوار چین میکشببند ،بببه طببور
جدی مبارزه کرد؛ چرا که تمامی اشکال فکری ،صنفی و سیاسی مبارزهی طبقاتی کارگری در جهببت تقببویت
] [...و مبارزهی طبقاتی آنان برای رهایی از ستم و بهرهکشی میباشد .ثانیا گردآوری آگاهترین ،باایمببانترین و
جسورترین پیش روان و فع الین ک ارگری ب ه عن وان س تون فق رات س اختارهای پای دار ب رای ادامهی ک اری
سازماندهی مبارزهی طبقاتی در شرایط سرکوب ،ضرورت دارد .سوم ،مروجین و روشنفکران آگبباهی طبقبباتی
کارگران ،مخصوصا در میان دانشجویان و محافل روشنفکری کارگری ،بایببد بببه دور از آمببوزش کلببی ،میببدان
مبارزه و عمل خود را با مبارزهی طبقاتی تطبیق داده و ]این میدان را[ در میان کببارگران ،بببه عنببوان نیببروی
اساسی تحرکات اجتماعیی رادیکال ،قرار دهند .بدون چنین کاری ،نشبر آگباهی طبقباتی در حبد آکادمیبک و
آموزش برای آموزش درجا زده و هیچ نتیجهای نخواهد داشت .چهارم ،دوس تان و رفق ای س اختار آگ اهگران
کارگری باید بدانند که افشاگری و تبلیغات سیاسی تنها اهرم پرورش سیاسی کببارگران میباشببد ،هرگببونه در
جا زدن در مبارزات اقتصادی کارگران به طوری که حوادث  ۸۸نشان داد ،ما را به دنبالهروان بیچون و چرای
حوادث و جریانات سرمایهداری تبدیل خواهد کرد .البته این مسبباله بایبد صبرفا از جنبهي مسبتقل و از زببان
جریانات کارگری بازگو گردد .آن ساختارهای طبقاتی و آگاهانهی کارگران که بتواند اعتمبباد بببه نفببس ،درک
] [...اجتماعی و ساختارهای خلقانهای را برای درک و شکست سرمایهداری رشببد و گسببترش دهببد ،مسببلما
میتواند توانایی خود را برای کارگران به اثبات برساند .بدون توانایی همهجانبه برای اندیشیدن و عم ل ک ردن
به شیوهای مستقل از سرمایهداری در داخل نظام ،ساختن جنبشی که بتواند از پس وظایفی برآی د ک ه پی ش
پای آن قرار گرفته ،غیرممکن است .و این وسیله عبارت از ساختار داخلبی توان ا ببرای س ازماندهی جنب ش
عملی و تبلیغات سیاسی میباشد .بدین جهت وحدت عملی در سطح دوم اتحبباد ،از مسببائل حیبباتی جنبببش
میباشد.
دوم ،برای تأکید دوباره و جمعبندی مسائل اشاره میکنیم که در راستای وحببدت عملببی بببرای سببازماندهی
کلیهی اشکال مبارزهی طبقاتی ،بایبد ببا دو انحبراف ج دی مببارزه کبرد .اول ،دنببالهروی از خودبهخودیسبم
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کارگری و تنزل آگاهی و تشکل کارگری در حد غریزی و پراکندگی؛ ثانیاا ،مبارزه بببا هرگببونه فرقهگرایببی،کببه
آگاهی و تشکل را از مسیر سازماندهی و هدایت مبارزهی طبقاتی جدا میکند.
ما در پایان ،تکرارا از تمامی فعالین و پیشروان کارگری میخواهیم به دور از انحرافات فببو ق ،در دو سببطح بببه
همکاری برای سازماندهی عملی مبارزات کارگران پرداخته و نگذارند عین دورههببای قبببل ،ایببن جنبببش بببه
زائدهی جریانات سرمایهداری تبدیل شود .اول ،سازماندهی در سطح جبههی متحد تمام کارگران ،بببر اسبباس
منافع صنفی آنان ،صرفنظر از اختلفات و گرایشات گوناگون .یک گببام عملببی و نقطهي شببروع ایببن مسبباله،
تشکیل یک فدراسیون سراسری متشکل از تمامی تشکلت مسببتقل کببارگران و پیشببروان کببارگری در تمببام
بخشهای کارگریست .دوم ،جبههي واحد سوسیالیستی کارگری در مقابله ب ا سیاس تهای عم ومی تش دید
بهرهکشی کارگران ،که قب ا
ل ذکر شد.
رفقا ،دوستان! با اوجگیری بحران ساختاری نظام سرمایهداری و فروپاشببی اقتصببادی-اجتمبباعی و
سیاسی آن ،چرخ زمان در مدار تکامل و به نفع ما کارگران میچرخد.بببرای رهببایی از اسببتثمار و
ستم و بهرهکشی ،برای ساختن جامعهای عاری از طبقا ت ،متحببد و یکپببارچه شببوید ،کببه در آن
صور ت ،آینده از آنن کارگران است.
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