مصاحبه ميليتانت با رفيق عليرضا بيانی به مناسبت اول ماه مه

ارزيابی جنبش کارگری در آستانه اول ماه مه ١٣٩٠

عليرضا بيانی

ميليتانت :با تشکر از شرکتت در اين مصاحبه .لطفا پس از معرفی خود؛ توضيح بده که بر اساس تجارب
خودت در ايران ،سازماندھی اول ماه مه سالھای پيش را چگونه ارزيابی کرده و نکات مثبت و منفی آن چه
می دانی؟
با درود به شما و تشکر از ترتيب دادن اين مصاحبه.
من عليرضا بيانی ھستم و فعاليت کارگری خود را مرتبط با گرايش مارکسيزم انقالبی می دانم .دوره ای
ازفعاليت ھای خود را در ايران و در ھمکاری با »شورای ھمکاری تشکل ھا و فعالين کارگری« گذراندم و
اکنون کمی بيش از يکسال است که در خارج از ايران زندگی می کنم.
خوب می دانيم درايران تشکل ھای کارگری مستقلی که بتواند به طور منظم مراسم اول ماه مه را سازمان
دھد وجود ندارد ،با اينحال ميل و تالش برای اجرای مراسم در ميان کارگران آنقدر ھست که خانه کارگر را
ناچار کند تا برای از دست ندادن ابتکار عمل ،خود برنامه ھايی را به عنوان مراسم اول ماه مه تدارک ببيند.
کارگران زيادی با تمايل به اجرای اين مراسم و بدون داشتن تشکل ھای مستقل خود ناچار می شوند در چنين
مراسمی شرکت کنند اما نکته مھمی که در اينجا وجود دارد اين است که آنھا تا کنون بارھا نشان داده اند وارد
اين مراسم شده و ابتکار عمل را از دست خانه کارگر گرفته و شعارھا و مطالبات خود را مطرح کرده اند؛ به
طوريکه اغلب اين مراسم ،پايانی طبق برنامه قبلی خانه کارگر نداشته و با فشار خانه کارگر و نيروھای
سرکوب مراسم زودتر از برنامه پيش بينی شده پايان گرفته است.
زمينه عينی که خانه کارگر را وادار می کند تا مراسم اول ماه مه را برگزار کند تمايل وسيع کارگران به
اجرای آن است .ھمانطور که خود خانه کارگر به عنوان نھادی دولتی به اين دليل ساخته شد و به عمر خود تا
امروز ادامه داد که به خوبی با تمايل کارگران وسيعی که در تالش برای داشتن تشکل کارگری خود بوده اند
آشنا است .در غير اينصورت نه نظام جمھوری اسالمی و نه دست پخت ھای ساخت خود نظير خانه کارگر،
کمترين عالقه ای نه به اجرای مراسم اول ماه مه و نه کمترين عالقه ای به خواست کارگران جھت احيا تشکل
ھای مورد نياز خود نداشته اند .اما فشار از پائين در ھمه دوره ھای حيات جمھوری اسالمی ،سرمايه داری
حاکم در ايران را وادار کرده تا به کارگران بگويد" :تشکل می خواھيد ،بفرمائيد ،خانه کارگر تشکل شما
است ،مراسم اول ماه مه می خواھيد ،بفرمائيد در مراسم خانه کارگر شرکت کنيد"! منتھی از يکسو وضع
جمھوری اسالمی از اين که ادعا می کند ھم بدتر است ،يعنی حتا گاھی تشکل دست ساخت خودش ھم برايش
دردسر است .و از سوی ديگر کارگران به دليل عدم دسترسی به تشکالت مورد نياز خود ھمين نھاد ھا را به
نوعی ،وسيله ای برای ابراز خواسته ھای خود کرده تا جايی که ابتکار عمل را از دست اين نوع نھاد ھا
خارج کرده و رژيم جمھوری اسالمی را حتی با تشکالت دست ساخت خودش به دردسر انداخته است.
مشابه اين وضعيت در جنبش دانشجويی و تشکالت دانشجويی ساخت دولت ھم مشاھده شده است ،تا جائيکه
حکومت جمھوری اسالمی برای منحل کردن تشکل ھای دست ساخت خود به ھمان مقدار بايد تالش کند که

برای ممانعت از ايجاد تشکل ھای مستقل تالش می کند .در نتيجه ميخواھم بگويم که صرف تشکل مستقل
کارگری به عنوان يک مطالبه ،خود به عنوان ظرفی برای بيان مطالبات کارگران است و اگر به اين تشکل
دسترسی پيدا نکنند ،نه تنھا از بيان و مبارزه برای دسترسی به ساير مطالباتشان صرفنظر نمی کنند بلکه حتا
در فرصت ھای به دست آمده با استفاده از تربيون ھای نھادھای وابسته به دولت ھم ھمين مطالبات را مطرح
خواھند کرد .يکی از خاطرات بسيار تاثير گذار روی خودم شرکت در مراسم اول ماه مه خانه کارگر در سال
 ٨٤در سالن ورزشی دوازده ھزار نفری آزادی بود.
شب قبل با عده ای از فعالين کارگری مشغول تھيه شعارھايی بوديم که فردا در مراسم خانه کارگر در بين
کارگران توزيع کنيم .سعی ما بر آن بود که شعارھايی تنظيم کنيم که اوالً از سطح آگاھی کنونی کارگران
فراتر نرفته و کارگران آنھا را بفھمند؛ و ثانياً دارای بار طبقاتی و مشخصا عنصر ضد سرمايه داری و يا
منتقل کننده به اين سطح باشد ) مانند افزايش دستمزد متناسب با رشد تورم( .شعارھا و دست نوشته ھا را آماده
کرديم و با ساير دوستانی که در بررسی قبول شرکت در مراسم خانه کارگر و يا تحريم آن به نتيجه شرکت در
مراسم رسيده بودند قرارھايمان را فيکس کرديم.
صبح اول وقت راھی مراسم شديم ،در جايی رفقا را ديدم و کاغذ و دست نوشته ھا را بين ھم رد و بدل کرديم.
ھنوز دقيقاً معلوم نبود که مراسم در کجا آغاز خواھد شد .اين شگرد ھميشگی خانه کارگر است که ھم می
خواھد نشان دھد که مراسم برگزار می کند و ھم در واقع چنان سردرگمی ايجاد می کند که عده زيادی در بين
راه پشيمان شده و در بين راه برگردند .کامالً پيدا است که آنھا خوب می دانند قدرت کنترل تعداد زيادی کارگر
را ندارند در نتيجه مايل اند تعداد را شکسته و تنھا کسانی را از ھر نقطه يا محالت و شھر ھای اطراف به
مراسم بياورند که به خيال خودشان شناخته شده و و يا قابل کنترل باشند.
به ھر حال ما که شنيده بوديم مراسم از چھاراه ايران خودرو شروع می شود به آنجا رفتيم و ديديم تعداد قابل
توجھی از کارگران ھم آنجا به دنبال محل مراسم می گردند .فوری به نقطه ای ديگر رفتيم و باالخره عده ای
را ديديم که در صف ھای خود مشغول شعار دادن و در حال رفتن به محل تجمع اصلی در استاديوم آزادی
بودند .از اينجا بود که پخش و پال شديم و دو به دو يا تنھايی در بين جمعيت بُر خورديم.
وقتی شعار ھا را می شنيدم فکر کردم االن وقتش است که شعارھای کپی شده را در بين جمعيت توزيع کنم.
برای ھمين نگاه می کردم که چه کسانی شعار ميدھند يا در دستشان بلند گو ھست که برگه ھا را به آنھا بدھم.
چندتايی به اين و آن دادم تا ديدم کسی با بلند گويی در دست ،مشغول شعار دادن است .رفتم به او نزديک شدم
و دوستی ھم در کنارم با من بود .آروم زير گوش فرد شعار دھنده گفتم خسته نباشيد و بعد يک برگ از
شعارھا را به او دادم .او وقتی يک نگاه سطحی به برگه کرد بالفاصله دستش را برد طرف گوشی موبايلش و
در اين لحظه متوجه شدم که طرف يا "اطالعاتی" است و يا خالصه از سازماندھان خانه کارگری که عمداً
بلند گو در دست می گيرند تا با شعارھای مورد نظر خودشان کنترل اوضاع را ھم در دست داشته باشند.
خالصه من با عجله خودم را عقب کشيدم و دوست بغل دستی ام کاپشن برگه شعارھا را از دستم گرفت و
خودش را به سمت ديگری کشاند .من خودم را البالی جمعيت پنھان کردم اما جمعيت ھنوز آنقدر نبود که يارو
نتواند مرا پيدا کند .خالصه با کلی استرس البالی جمعيت راه رفتم تا به در ورودی استاديوم رسيديم .وقتی
وارد محوطه باز استاديوم شديم برای اولين بار احساس بسيار دلنشينی پس از سالھا حس خفقان و آن ھمه
استرس قبل از ورود به من دست داد .جمعيت انبوھی از کارگران را ديدم که تو گويی اراده شان را آزاد کرده
و ھر آنچه می خواھند می گويند و شعار می دھند .چنان احساس امنيتی به من دست داد که اينبار من به دنبال
اون يارو می گشتم که به اين و آن معرفی کنم و تو گويی اينبار آن يارو بود که در جايی گم و گور شده بود.
در آنروز که تبليغات دور اول رياست جمھوری احمدی نژاد بود و رقيبش ھم رفسنجانی بود ،خانه کارگر که
اصالً نمی داند کنگره يعنی چی و با پرچين چه تفاوتی دارد مراسم اول ماه مه را به برگزاری کنگره خود
تبديل کرده بود و قصد اعالم حمايت از کانديداتوری رفسنجانی را داشت .رفسنجانی ھم برای جلب آرای
کارگری قصد شرکت در اين مراسم را داشت ولی اين موضوع از قبل اعالم نشده بود تا امکان مانور و کنسل
کردن سخنرانی برايش ھموار باشد .فقط پارچه نوشته ھايی پراکنده در اطراف با امضای خانه کارگر نوشته
شده بود کھک "مقدم رفسنجانی را گرامی ميدارند".
خالصه ھمه کارگران وارد سالن شدند .تعداد زيادی اطالعاتی در بين جمعيت لول می خورد ،اما جرات
برخورد تند نداشتند چون نمی خواستند اين آخرين برخورد تندشان باشد .مراسم با سرود جمھوری اسالمی

آغاز شد و از پ شت تريبون از جمعيت خواسته شد بايستاند .يادم می آيد که در اون لحظه غافلگير شدم و
نميدانستم بلند شوم يا ھمچنان بشينم .اگر بلند شوم پرنسيپ خودم را نقض کرده ام و اگر بلند نشوم ،خوب ساير
دوستان ھمه بلند شده بودند و نشستن من جنبه "سکتاريستی" پيدا می کرد .خالصه سکتاريسم بر من غلبه کرد
و به خود گفتم ،ھرچه بادا باد و گرفتم تخت در بين ھمه ايستادگان نشستم .فقط يکی ديگر از فعالين کارگری
در چند رديف جلوتر من نشسته بود و بقيه ھمه ايستاده بودند تا سرود جمھوری اسالمی تمام شود .اينجا
احساس متناقضی داشتم .اين جمعيت آنقدر پر ھيجان راديکال ديده می شدند که انتظار ايستادن برای اين سرود
از آنھا نمی رفت اما ايستادند .و اما پس از آن به تالفی اين ايستادن کل برگذار کنندگان خانه کارگر را بر سر
جای خود نشاندن.
در بين جمعيت انبوه کارگری که از شھرستان ھای مختلف آمده بودند شعارھای راديکال و ضد سرمايه داری
آنقدر زياد و با صدای بلند سر داده می شد که تمام شب نخوابی ديشب ما برای تھيه شعار را بی دليل کرده بود.
شعارھای آنھا نه از شعارھای تھيه شده از طرف ما ضعيف تر و نه کمتر ضد سرمايه داری بود .در آن لحظه
برای اولين بار بود که احساس کردم يا پيشروان کارگری در آن دوره با بدنه کارگری ارتباط تنگا تنگ ندارند
که چنين تمايل راديکالی را در آنھا نديده بودند و يا در واقع به جز تجربه مبارزه متشکل به عنوان پيشرو
کارگری ،ھمچين جلوتر از بدنه کارگری ھم نبودند.
به خاطر دارم وقتی محجوب از پشت تريبون قطعنامه کنگره اش را می خواند و در جايی گفت "از
کانديداتوری رفسنجانی حمايت می کند" جمعيت چنان با صدای بلند و طوالنی ھو کشيد که باعث شد
رفسنجانی آن پشت مشت ھا پنھان شده از سخنرانی صرفنظر کرده و با ھليکوپتر به خانه اش برگردد.
در آنروز کارگران برنامه خانه کارگر را به کلی تحت شعاع مراسم خود جوش خود قرار داده و تا جايی
پيشروی کردند که تواستند به پشت بلندگو رسيده و ميکروفن را به دست گيرند .در آن روز اعتماد به نفس
فراوانی پيدا کردم و اعتقادم به قدرت کارگری با مشاھده عمل آنھا آبديت شد .در آنروز به اين نتيجه رسيدم که
پيشرو کارگری بايد تالش بيشتری کند تا از بدنه کارگری عقب تر نماند و افسوس کمتر شاھد چنين تالشی
بودم .ھر تالشی که در بين پيشرو کارگری می ديدم ،کمی بيشتر يا کمی کمتر می شد در بدنه کارگری ھم ديد.
در بدنه کارگری انواع اعتصابات و اشغال و کنترل کارگری سازماندھی می شد اما در بين پيشرو کارگری
افتراق بی داد می کرد و ندانم کاری ھای زيادی اجازه انتشاره حد اقل دو شماره بولتن کارگری مرتبط و مورد
نياز جنبش را نمی داد .در آنروز احساس کردم افتراق فراوانی در بين پيشروان کارگری وجود دارد و حال که
تشکل کارگری مشخصی ھم يافت نمی شود ،الزم است قدم اول را با اتحاد عمل کارگری برداشت .اين بود که
تبليغ بر سر اتحاد عمل کارگری ،برای دوره ای به طور فشرده بخشی از فعاليتم شد.
در سال  ٨٥اختالف بر سر شرکت در مراسم اول ماه مه که توسط خانه کارگر فراخوان داده می شد کمتر به
چشم خورد .شرکت در مراسم خانه کارگر برای دخالت گری در آن مخالفينی داشت اما آنھا نه بديلی بھتری
داشتند که ارائه کنند و نه در بديلی بھتری شرکت کنند.
آنھا نمی تواستند مراسمی مستقل برگزار کنند و درکشان از فعاليت مستقل به غايت مکانيکی و "تئوريک" و تا
حدود زيادی فرقه ای بود .در نتيجه در بحث ھای شفاھی در گلگشت ھا با دخالت در مراسمی که توسط خانه
کارگر برگزار می شد مخالفت می کردند و مطلقاً قادر به ارائه بديلی ھم در مقابل آن نبودند ،به ھمين دليل آنھا
با سرعت به سوی انزوا می رفتند .گرايشی که خود را با نام فعالين »لغو کار مزدی« معرفی کرده و بخش
محدودی از کميته ھماھنگی را اشغال می کردند از اين دسته گرايشات بودند.
به ھر حال در تھران مراسمی توسط خانه کارگر اعالم شد ،فعالين کارگری شناخته شده تصميم به شرکت در
اين مراسم داشتند ،اما ھمزمان سنديکای شرکت واحد تصميم به برگزاری مراسم "مستقل" و مربوط به
سنديکای خود داشت اما محل اصلی آن تا دقايق آخر روشن نبود .يعنی ھمه فکر می کردند که اين مراسم در
مقابل وزارت کار برگزار می شود .در نتيجه تصميم نھايی اين بود که در ساعت معين آنجا بوده و با ارزيابی
از شرايط ،يا در آن مراسم شرکت کرده و يا به مراسم خانه کارگر در مقابل سفارت سابق آمريکا برويم.
در ساعت معين مقابل وزارت کار خبری نبود و معلوم شد فعالين سنديکای شرکت واحد مراسم خود را مقابل
شرکت واحد در خيابان ھنگام برگزار می کند .اين بود که عده ای از فعالين به سمت مراسم خانه کارگر رفته
و عده ای ھم به سمت مراسم سنديکای شرکت واحد .کمترين تدارک دخالت گری در ھيچ يک از اين مراسم

وجود نداشت و ھرکس تنھا بر اساس درک خود از اھميت ھرکدام از اينھا به آن سو می رفت .من با چندتن از
دوستان به مراسم خانه کارگر که در مسيرمان ھم بود رفتيم و آنجا متوجه شديم بخش مھمی از اين مراسم را
از دست داده ايم؛ و اما در ھمان انتھای مراسم شاھد تالش کارگران برای به دست گرفتن مراسم توسط
خودشان بوديم ،به طوريکه محجوب از پشت بلندگو اعالم می کرد مراسم تمام شده و از نيروی انتظامی تقاضا
می کرد اين جمعيت را متفرق کنند اما انبوه کارگران با شور فراوان تالش می کردند ميکروفن را در اختيار
خود بگيرند و نيروی انتظامی از ميکروفن خانه کارگر که در باالی ديوار مستقر شده بود محافظت کرده و
اجازه دسترسی به ان را نمی داد.
شعارھای مستقل کارگری بسيار راديکال و ضد سرمايه داری بود و کامالً با اتکا به تجربه غير سازمانيافته
خودشان بود .پيشرو کارگری دخالت خاصی در اين تظاھرات نداشت ھرچند به صورت فردی در صفوف آنھا
ديده می شدند اما نه به صورت سازمادھی شده برای به دست گرفتن ھدايت اين اعتراضات در مسير مورد
نظر خودشان .به عبارت ساده نمی شد بين پيشرو و بدنه کارگری در اين مراسم تمايز خاصی پيدا کرد به غير
از آنکه اينجا و آنجا افرادی از پيشروان کارگری در البالی جمعيت مشاھده می شدند.
به نظر من سنديکای شرکت واحد در آنروز مرتکب اشتباه يا عمل فرقه ای شده بود که نخواست مراسم خود
را در ميان آن انبوه کارگران برگزار کند که اگر چنين کرده بود می توانست اوالً رھبری پيشرو کارگری را
به دست خودش بگيرد و ثانياً به طور يکپارچه و بدون پراکندگی مستقيماً کل مراسم خانه کارگر را تحت
الشعاع مراسم خود قرار دھد .اين برای آنھا درسی شد که در سال بعد با آموزش از آن تواستند مراسم بسيار
موثر و با اھميتی برگزار کنند .گرايشاتی ھم که شرکت و دخالت گری در اين مراسم را تحريم کرده بودن
کامالً منزوی شده و در حد نظاره گر ،آنھم در حد يک يا دو نماينده خود تنزل کرده بودند.
مراسم ھنوز به انتھا نرسيده بود که من و يکی چند نفر از دوستان الزم ديديدم خودمان را به مراسم سنديکای
شرکت واحد برسانيم و رسانديم .در آنجا فعالين سنديکای شرکت واحد و عده قابل توجھی از دانشجويان که
برای حمايت از آنھا آمده بودند صفی تشکيل داده و شعارھايشان را فرياد می کردند و تعداد زيادی پليس و
نيروھای اطالعاتی مشغول درگيری و فيلم برداری از معترضين بود .جمعيت کارگران و دانشجويان در
مجموع نسبت به جمعيت پليس آنقدر نبود که بتوان مقاومت طوالنی داشت در نتيجه مراسم زودتر از انتظار
پيش ينی شده به پايان رسيد و جمعيت متفرق شد.
ھمزمان مراسم ديگری ھم در ترمينال اتوبوس ھای شرکت واحد در ميدان آزادی ،از طرف يکی از کميته
ھای کارگری موجود فراخوان داده شده بود که از شرح آن صرفنظر می کنيم .در ھر حال ما فقط ده دقيقه از
زمان اعالم شده ديرتر رسيديم که در آنجا ھيچ کس را نديديم و فقط دوستانی در بين راه ديديم که گفتند مراسم
تمام شد.
مجموعاً در اين سال فرصت ھای بسيار خوبی برای اتحاد وسيع گرايشات مختلف درون جنبش کارگری وجود
داشت که به انواع دليل ،از جمله بورکراتيک و فرقه ای و به خصوص بی تجربگی به ھدر رفته و سوخته شد.
اما اين تجربيات مقدمه ای برای رشد و تکامل فعاليت در سال بعد يعنی سال  ٨٦شد.

ميليتانت :رفيق عليرضا اشاره کردی که شرکت در تظاھرات اول ماه مه به لزوم بيشتر "اتحاد عمل کارگری"
ميان کارگران رسيدی .در اين مورد بيشتر توضيح بده که چه مفاھيمی از "اتحاد عمل کارگری" ميان
کارگران وجود داشت و موضع گرايش مارکسيست ھای انقالبی چه بود؟
پروسه ای دو ساله برای پيشنھاد تاکتيک اتحاد عمل کارگری طی شده بود و موافقت ھا مخالفت ھای زيادی
پيرامون آن مطرح می شد .در اين رابطه کالً سه طيف مشخص از فعالين کارگری واکنش نشان می دادند.
يکی طيف مخالفان؛ تا جائيکه در ذھن دارم تنھا يک گرايش که در بخشی از کميته ھماھنگی عده ای عالقه
مند داشت و با نام "گرايش لغو کار مزدی" خود را معرفی می کرد با صراحت اما با تناقضات تيپک و خاص
خود با اين تاکتيک مخالفت می کرد .نماينده اصلی اين گرايش اتحاد عمل کارگری را بی مورد يا بی دليل می
دانست و برای اثبات نظر خود اين دليل را ارائه می کرد که در جنبش کارگری دو گرايش بيشتر وجود ندارد،
يا ضد سرمايه داری و يا رفرميستی؛ و اين دو نيز نمی توانند با ھم اتحاد عملی داشته باشند.

صرفنظر از ماھيت تا ھمان مقطع کميته ھماھنگی که نه حزب طبقه کارگر بود و نه يک تشکيالت کارگری،
) به اين نکته در اساسنامه خود نيز اشاره کرده بود( و ترکيبی از فعالين کارگری با گرايش و تمايالت متفاوت
بود که با تشکيل کميته ای قصد کمک به ايجاد تشکالت کارگری داشت و در واقع فونکسيون اعالم نشده يک
اتحاد عمل بود؛ صاحب نظر در رد تاکتيک اتحاد عمل حدود دو سال قبل از آن با صراحت بيان کرده بود که
در جنبش کارگری گرايشات مختلفی وجود دارد اما بعدھا که ھيچوقت ھم معلوم نشد در اين فاصله چه اتفاقی
افتاده بود که اين گرايشات به دو گرايش رفرميستی و ضد سرمايه داری کاھش پيدا کرده بودند.
اين گرايش با اتحاد عمل مخالف بود زيرا به نظر می رسيد که در يک اتحاد عمل ابتکار عمل از دست آنھا
خارج شده و ديگر نمی توانند خود را در مرکز و محور يک حرکت متشکل قرار دھند ،در نتيجه به مخالفت
خود جنبه تئوريک داده و البته فقط در ھمين حد نيز می توانستند چيزی بگويند؛ اما در عمل ھرگز ديده نشد که
آنھا خود به تنھايی حرکت مشخصی را سازمان دھند و در عوض بارھا ديده شد که خود در اتحاد عمل ھای
اعالم نشده ای شرکت کرده و تصادفا ً در کنار طيفی که ھميشه آنھا را طيف رفرميست معرفی کرده بودند .آنھا
نشست ھای ھماھنگ کننده ثابت برای اعتراض خود به دستگيری ھای فعالين کارگری با ساير گرايشات به
قول خودشان رفرميست در پارک چيتگر داشتند که با دستگيری موقت تنی چند از آنھا اين نشست ھا پايان
گرفت.
در ھر حال پيش بينی می شد که خارج از ظرف اتحاد عمل اين گرايش به تنھايی نميتواند حرکت خاصی
سازمان دھد و ھرگز نيز سازمان نداد و منزوی باقی ماند .اما بخش ديگری از فعالين کارگری ھم بودند که در
بحث ھای نظری و مکتوب با اتحاد عمل کارگری مخالفت می کردند .بحث ھای آنھا تا حد بسيار زيادی بی
ربط و جنبه روشنفکری داشت .آنھا ھيچوقت در ظرفی با برنامه اتحاد عمل کارگری شرکت نکردند اما به
ھمين نسبت ھيچوقت ھم نشد که در برنامه ای عملی با حضور ساير گرايشات شرکت نکنند .به اين معنی که
آنھا در کالم با اتحاد عمل مخالف بودند اما در عمل شرکت کننده در برنامه ھايی بودند که اجرای آن توسط
ترکيبی از گرايشات مختلف درون فعالين کارگری بود .در نتيجه اين طيف از مخالفين را ميتوان در دسته بينا
بينی يا سانتريستی قرار داد .اما عده وسيعی تری از فعالين بودند که با اتحاد عمل کارگری اختالف اصولی
نداشتند منتھی در بين ھمين موافقين ھم دو ديدگاه اصلی به چشم می خورد .گرايشی که معتقد بود با اتحاد عمل
موافق است اما اتحاد عمل بين نيروھای "راديکال" در جنبش کارگری .و گرايش دومی که من خود را به آن
متعلق می دانم معتقد بود که اتحاد عمل می بايست در برگيرنده ھمه فعالين و پيشروان کارگری از ھر ديدگاه و
گرايشی باشد .اين ديدگاه معتقد بود اضافه کردن بند "راديکال" در واقع ساختن يک پاشنه آشيل است که سنتا ً
متعلق به بخش بورکرات در جنبش کارگری است .به اين صورت که مدعی اين ديدگاه "راديکال" بودن خود
را مفروض می دارد و بعد او است که تعيين می کند کدام يک از ساير گرايشات نيز راديکال يا غير راديکال
ھستند.
در مقابل اين ديدگاه قيم مآبانه اين موضوع عنوان می شد که از کجا ميتوان فھميد چه کسی يا گروه و گرايشی
راديکال ھست يا نيست و وظيفه اين تشخيص به عھده چه کسانی خواھد بود .پيشنھاد اصولی اين بود که ابتدا
اتحاد عمل کارگری با فراخوانی رو به ھمه گرايشات فعال در جنبش کارگری صورت بگيرد و سپس در
درون اين اتحاد عمل بر سر موارد ھمکاری بين گرايشات مختلف بحث و تبادل نظر؛ و آنھم به صورت
مکتوب در بولتن ھای مباحث نظری صورت بگيرد تا طی آن معلوم شود چه کسانی راديکال ترين يا
رفرميستی ترين نظرات را ارائه کرده و سپس قضاوت درست يا غلط و راديکال يا غير راديکال بودن آنھا را
به عھده خود جنبش کارگری گذاشته شود .اين جنبش کارگری خواھد بود که در يک پروسه معين فعاليت
گرايشات مختلف در ظرف اتحاد عمل متوجه خواھند شد بھترين يا راديکال ترين و يا رفرميستی و بدترين
نظرات متعلق به چه گرايشی است و نه خود گرايش مدعی .البته متاسفانه ھرگز اتحاد عملی در ايران صورت
نگرفت که بتواند در درون خود و مبتنی بر دمکراسی کارگری چنين فرايندی طی شود و جالب اينجاست که
مانع بورکراتيک اصلی بر سر راه اين فرايند ھمان طيفی بود که خط کش راديکال در دست گرفته و خواھان
ھمکاری با بخش راديکال فعالين کارگری بود! اما خود اتحاد عمل کارگری پس از سالھا افتراق و پراکندگی
باالخره با اعالم موجوديت »شورای ھمکاری تشکل ھا و فعالين کارگری« به وجود آمد و توانست قدم ھای
موثری ھم برداشته و نشان دھد که ميتوان در غياب تشکل ھای مستل کارگری با اتحاد عمل به حول مطالبات
مشترک بين فعالين و پيشروان کارگری قدم ھای موثری برای گام ھايی به جلو رفتن کل جنبش کارگری
برداشت.

ميليتانت» :شورای ھمکاری تشکل ھا و فعالين کارگری« چه نقشی در ايجاد اتحاد عمل ھا در اول ماه مه
داشت؟
مھمترين اقدام شورای ھمکاری پس از طی دوره ای از سختی ھا و کاستی ھای درونی اش برنامه ريزی
مراسم اول ماه مه در استاديوم ورزشی شيرودی بود که به فراخوان خانه کارگر برگزار می شد .فعالين عضو
شورای ھمکاری قدم ھای اصلی تدارک در دخالت گری مراسم خانه کارگر را برداشتند اما فعالين سنيدکای
شرکت واحد رکن اصلی اجرايی شدن اين اتحاد عمل بودند که خارج از شورای ھمکاری قرار داشته اما در
عمل متحد اجرای اين مراسم اقدام جانانه ای داشتند.
در آنروز با شکوه که فعالين کارگری در گوشه و کنار استاديوم مستقر شده و خود را آماده دخالت گری می
کردند ،با ورود متشکل اعضای سنديکای شرکت واحد به داخل محوطه ورزشگاه ،به آنھا پيوسته و صف
فشرده ای از جمعيت کارگری را تشکيل داده و تعداد زيادی از کارگران را در ميان خود قرار دادند .انواع
شعار ھای دمکراتيک و ضد سرمايه داری سر داده شد .ابتکار عمل به طور کامل از دست خانه کارگر خارج
شده و کل مراسم آنھا تحت الشعاع دخالت گری ھای پيشروان کارگری قرار گرفت .تا جائيکه ديگر اداره و
کنترل مراسم خانه کارگر به دست نيروھای اطالعاتی و انتظامی افتاد و تالش سرکوبگرانه آنھا برای متوقف
کردن مراسم به اوج خود رسيد .اين حرکت اعتماد به نفس بی نظری به خود فعالين کارگری وبه تبع خود ،به
کل جنبش کارگری داد .اين اقدام کارگری فراتر از نظريه پردازی ھای انتزاعی بود و در آن نشان داده شد که
تعريف متداول از سنديکاليزم ھميشه و در ھمه شرايط يکسان نيست و کسانی که مايل نبودند در کنار سنديکای
شرکت واحد وارد اتحاد عمل شود منفعل و منزوی ترين گرايشات مدعی فعاليت کارگری شدند و سنديکای
شرکت واحد که بنا به تعاريف "تئوريک" قرار بود راست و رفرميست و غير راديکال باشد ،چندين بار
راديکال تر و شجاع تر و فعال تر از ساير گرايشات مدعی بودند .تصادفی نيست که فعالين اين گرايش
ھمچنان در زندانھا مشغول پرداخت ھزينه اقدامات راديکال خود ھستند و مدعيان راديکاليزم معلوم نيست کجا
ومشغول چه کاری ھستند.
سال بعد از اين سال تالفی رژيم سرمايه داری و باز پس گيری اعتماد به نفس فعالين و کالً جنبش کارگری
بود .مراسم اول ماه مه تدارک ديده شده در پارک الله در چنان کنترل بی سابقه پليسی قرار گرفته بود که
اجازه کمترين و يا حتی آغاز مراسم را گرفته بود .عده ای از فعالين در بدو ورود به پارک دستگير شده و عده
ای در محوطه پارک دستگير می شدند .در اطراف ھر فردی که از نظر نيروھای اطالعاتی فعال کارگری
محسوب می شد حد اقل يک تا دو نفر مراقب قرار می گرفت ،به طوريکه فعالين کارگری با احساس در تور
قرار گرفتن حتی جرات سالم و عليک با دوستان خود را نداشته تا مبادا آنھا نيز در تور قرار بگيرند .در ھمين
وضعيت ناگھان از گوشه ای پارک اين سکوت و اختناق جھنمی با شعار "زنده باد جنبش کارگری"! شکسته
شد و لحظه ای بعد چنان سرکوب وحشيانه ای صورت گرفت که اين شعار به آخرين شعار آنروز تبديل شد.

ميليتانت :لطفا اين بخش از تجربه خود را خالصه جمع بندی کن
ھرچند اين قسمت از مصاحبه طوالنی شد اما بايد بگويم اينھا اشاره ای به کليات تجربه ھای اخير من در
فعاليت کارگری در ايران بود .بديھی است که در دوره فعاليت خود شاھد موارد بسياری بودم که درس ھای
مھمی برايم داشت و آنھا را ھرگز فراموش نخواھم کرد .اما بد نيست در اين فرصت به موضوعی اشاره کنم
که ھميشه و اکنون نيز مرا رنج داده و يقيناً اين ھمان موضوعی است که ھميشه ديده ام اصلی ترين مانع
پيشرفت فعاليتھای کارگری است .و آن اين است که بورکراسی کارگری در ايران ريشه ھای قطور و طوالنی
و پيچيده ای دارد و عبور جنبش کارگری از اين مانع به خصوص ،شايد حتی بتوانم بگويم دشوار تر از ساير
موانع سرمايه داری در مقابل جنبش کارگری است .شخصاً در مسير فعاليت خود خيلی بيش از موانع ايجاد
شده توسط نظام سرمايه داری موانع بورکراتيک ديده ام وخوب ديده ام اين موانع چگونه از درون جنبش
کارگری را ناتوان و فلج می کند .به اين موارد دوباره در قسمت ھای بعدی اشاره خواھم کرد.

روزنامه اعتماد ملی :منصور اسالو )در مرکز عکس( و رفيق عليرضا بيانی )نفر اول از سمت راست( در تظاھرات اول ماه مه ١٣٨٦

ميليتانت :حال می پردازيم به وضعيت کنونی .نظرت در مورد کميته ھای کارگری موجود چيست؟
در مورد کميته ھای کارگری موجود بايد بگويم شاخص محک ھر يک از آنھا از يکسو اصول و ادعا و ھر
آنچيزی است که خود مدعی آن بوده و منطقاً می بايست کارنامه ای منطبق با آن و يا در ھر درجه ای از
پيشرفت که بيانگر واقعی پيشرفتی بيش از روز آغاز به کار آنھا است از خود ارائه دھند؛ و از سوی ديگر
محک ما به ازای اجتماعی اين کميته ھا است که نشان دھد تنھا در حد يک نام و نشان باقی نمانده و دارای ما
به ازای قابل مشاھده و تاثير گذاربوده اند .مثالً وقتی به سنديکای شرکت واحد رجوع کنيم و قصد مشاھده
کارنامه و ما به ازای اين نھاد کارگری باشيم ،در آن با ھمه افت و خيزھايش مشاھده خواھيم کرد که آنھا
سنديکا تشکيل دادند ،مطالبات دمکراتيک ارائه کردند و به سطح مبارزه سياسی کشانده شده و نھايتاً تا مرحله
تدارک و اجرايی کردن اعتصاب با بار ضد سرمايه داری اقدام کردند و در اين رابطه ھزينه ھای سنگينی را
نيز متحمل شده اند .صرفنظر از بحث کلی بر سر نھادی به نام سنديکا و عملکرد آن ،و اينکه ما با آن موافقيم
يا مخالف ،پراتيک حرکت سنديکايی در سالھای اخير در ايران پراتيکی راديکال و دارای ما به ازای
مشخصی بود که کمترين آن انتقال اعتماد به نفس در سطح پيشروان کارگری و به تبع آن به کل جنبش
کارگری بوده است .مشابه چنين وضعيتی را کم و بيش در» سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر ھفت
تپه« نيز مشاھده می کنيم ،نھادھای ديگری با ھمين سبک کار يافت می شود که البته دارای کارنامه مشابھی با
اين دو سنديکا نيستند .ھرچند اکنون فعاليت مستقل سنديکايی در ايران ،در عمل ممنوع و فعاليت در آن عواقب
زيادی برای فعالين آن خواھد داشت و اين در واقع موجب عدم دسترسی کارگران به اين نوع تشکالت
کارگری می شود اما پروسه شکلگيری اين تشکل ھا که بتوانند کارگرانی را با اھداف مشترک و منطبق با
تعريف خود از تشکيالت کارگری به دور ھم جمع کرده تا مبارزه مشترکی را صورت دھند ھمواره در حد
پروسه شکلگيری بوده و ھرگز مجال سراسری شدن و رسميت يافتن منطبق با موازين فعاليت علنی خود آنھا
نشده است .و ھرچند در ھمين حد نيز نمونه ھای از تالش برای دستيابی کارگران به تشکل مستقل خويش بوده
اما به معنی دسترسی کامل کارگران به تشکل مستقل کارگری در ايران محسوب نمی شود.
اما کميته ھای کارگری ديگر نيز بايد با ھمين شاخص ھا سنجيده شود .در اينجا من قصد ندارم فرد تشخيص
دھنده عملکرد ضعيف يا قوی آنھا باشم اما به شاخص ھايی که معرفی کردم اعتقاد داشته و ميتوانم اين شاخص
ھا را برای قضاوت عالقه مندان معرفی کنم .به طور مشخص قصد اين را ندارم که شخصاً قضاوتی در مورد
مثالً ":ميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل ھای کارگری" داشته باشم اما با صراحت ميتوانم بگويم که باالخره
بايد مبنايی برای قضاوت آنھا وجود داشته باشد که بتوان با کمک آن اين کميته را مورد ارزيابی قرار داد.
يکی از آنھا مبنای تعين اھداف و اصول خود اين کميته است که می بايست با رجوع به آن متوجه شد که آيا
اين کميته نسبت به آنچيزی که به خاطرش تشکيل شده پيشرفتی داشته يا خير و کارنامه اين پيشرفت چيست؛ و
اگر پيشرفتی نداشته آيا اين کميته از سطح يک نام و يک سايت فراتر رفته است يا خير .و يا حتی اينکه آيا
نمی توان ھمه آن فعاليت ھايی که اين کميته و نظاير اين کميته انجام داده يا می دھند را بدون اين کميته ھم
انجام داد و اگر آری چه ضرورتی برای حفظ اين نام وجود دارد و ما به ازای آن چيست .يا ھمينطور شاخه

ديگری از کميته ھماھنگی که دارای وضعيت مشابه و انتظار مشابه است .يعنی آنھا نيز الزم است با اصول و
اھداف تعريف شده و ما به ازای که از خود باقی گذاشته اند مورد ارزيابی قرار بگيرند .کميته پيگيری و ساير
کميته ھايی که تشکيل شده و منحل شده اند نيز با ھمين معيار ھا محک می خورند.

ميليتانت :اختالف آنھا بر سر چيست؟ چرا با ھم اتحاد در حمايت عملی از کارگران ندارند؟
بله اين سوال خوبی است .يکی از سواالتی که ھمواره در مقابل اين نوع کميته ھا می باشد اين است که اقالً
برای خودشان روشن باشد که چه اختالف اساسی با کميته موازی با خود دارند که نمی توانند با يک ديگر به
يک کميته تبديل شوند .شخصاً معتقد نيستم که ھيچيک از اين کميته ھا تشکل کارگری محسوب می شوند .اين
کميته ھا در تعريف نھايی کميته ھايی متشکل از فعالين کارگری می باشند که برای انجام يک يا چندين مورد
از قبل تعيين شده به دور ھم جمع و فعاليت مشترک می کنند .مثالً "ايجاد تشکل کارگری" ک ه نام کميته
ھماھنگی" است و "کمک به ايجاد تشکل کارگری" که نام دارای منطق قابل قبول تری است .حال الزم است
که به کارنامه اين دو کميته مراجعه کرد تا ديد کدام يک از آنھا موفق شده اند تا کنون تشکل کارگری ايجاد
کرده و يا کمکی به ايجاد تشکل کارگری توسط خود کارگران داشته باشند و بعد در مورد آنھا قضاوت کرد.
اما ھمچنان معتقدم که کميته ھماھنگی در تقابل با کميته پيگيری ساخته شد و در اين نوع تقابل ھرچه يافت شود
اتحاد کارگری نيست و ھرچه يافت نشود افتراق به خوبی مشاھده خواھد شد .ھچ عنصر اساسی در کميته
پيگيری وجود نداشت که به آن دليل الزم شود در مقابل آن کميته ديگری ساخته شود به جز يک مورد که در
بدو تاسيس کميته ھمانگی معرفی شد و آن مخاطب قرار دادن وزارت کار در به رسميت شناختن تشکل
کارگری بود که کميته پيگری حدود يک ماه بعد در نشستی به مناسبت اول ماه مه اين موضع را پس گرفت و
کالً اين اختالف از ميان برداشته شد .با اين حال ھيچ تالشی از سوی کميته ھماھنگی برای متحد شدن ھر دو
اين کميته ھا ديده نشد ،بماند که ھر بار موانع بيشتری ھم ايجاد می شد .نتيجه اين روند اتميزه شدن تالش
کارگری برای پيش برد اھداف مشترک و به ھمين دليل باال بردن امکان آسيب پذيری ھر دو آنھا بود.
به نظر من اين موضوع می بايست زودتر از اين ھا مورد بحث قرار می گرفت که البته چندين بار اينجا و
آنجا نيز مورد بحث قرار گرفته است .اکنون که فشار پليسی بر فعاالن کارگری از ھر زمان بيشتر شده و عده
ای از آنھا ناچار به زندگی در محل دور از دسترس شده و شرايط فعاليتشان مانند سابق فراھم نيست ،اشاره به
ضعف ھای اين کميته ھا خود به خود به اين دليل منتفی است که اين کميته ھا نيز مانند سابق فعال نيستند .برای
اثبات اين ادعا الزم است اشاره شود که پس از اين سالھای پراکندگی در ميان فعالين کارگری ،اگر در ھيچ
زمانی نياز به اتحاد ھمه اين کميته ھا در يک ظرف مشترک احساس نمی شد اينک به دليل ضربه ھای وارد
شده به بخش ھايی از فعالين و آسيب پذير تر شدن آنھا نياز وحدت اين کميته ھا بيش از ھر زمان ديگری
محسوس می شود .اگر فعاالن ھر کدام ازاين کميته ھا نتوانند به يک يا چند مورد اساسی اختالف اشاره کرده
که نشان دھد آن اختالفات باعث جدايی اين کميته ھا از يکديگر می شوند ،در نتيجه از نظر من يا اصالً چنين
کميته ھايی در عمل وجود ندارند که با ھم متحد شوند و يا اگر وجود دارند بايد عميقا ً بورکراتيک و بی ربط
به جنبش کارگری باشند که ھمچنان می توانند در ظرف ھای جداگانه خود را معرفی کنند .

ميليتانت :نظرت در مورد "پيشروی کارگری" چيست؟ اين واژه در ايران شامل حال چه کسانی می شود؟
از نظر من پيشرو کارگری کسانی ھستند که در فعاليت روزمره کارگری خود نشان دھند که دغدقه ھای فراتر
رفتن جنبش کارگری از شرايط فعلی را دارند .شخصاً فکر ميکنم جنبش کارگری مانند ساعتی است که پيشرو
کارگری عقربه ھای آن را تشکيل می دھد .اين ساعت فنر الزم دارد ،انديشه انقالبی می تواند مانند فنری
عقربه ھای ساعت را به حرکت درآورده به طوريکه بتواند نشانگر دقيق زمان رو به جلو باشد .اگر فنر
ساعت ضعيف و فرسوده باشد قادر نيست برای ھميشه محرک عقربه ھا به سوی جلو باشد.
پيشروان کارگری به دو گروه پيشروان طبيعی کارگری و پيشروان انقالبی طبقه کارگر تقسيم می شوند.
پيشروان طبيعی طبقه کارگر کسانی ھستند که در اعتراضات و واکنشات عليه ستم سرمايه داری خود را به
جلوی صفوف می کشانند ،خطر می کنند و شعار می دھند و سايرين را تھيج کرده و خالصه بدون ھيچ تجربه
ای از قبل ،ميدان دار اعتراضات رايج کارگری می شوند .منتھی آنھا به تئوری انقالبی مجھز نيستند و تنھا
به صورتی غريزی در واکنش به ستم ،بيش از ساير کارگران از خود گذشتگی و ريسک می کنند .آنھا بسيار

مستعد رشد فراتر از سطح اوليه خود ھستند مشروط بر اينکه در تماس با کسانی قرار گيرند که به عنوان
پيشروان کمونيست و انقالبی طبقه کارگر محسوب می شوند.
گروه دوم ،پيشروان »انقالبی« طبقه کارگر ھستند که تنھا به يک دليل از ساير پيشروان طبيعی طبقه کارگر و
از خود طبقه کارگر جلو تر قرار می گيرند و آن مسلح بودن آنھا به تئوری و دانش مبارزه طبقاتی است .آنھا
با اتکا به اين دانش است که ميتواند شرايط موجود خود را تشخيص داده و مبتنی بر آن تاکتيک ھای مبارزاتی
موثری اتخاذ کرده که به اين ترتيب بتوانند تاثيری در کل جنبش بگذارند .اگر اين يا آن فعاليت اين گروه از
پيشروان کارگری نتواند ما به ازايی در پيش برد حتی يک گام رو به جلوی کل جنبش طبقه کارگر داشته باشد
در اينصورت آنھا يا نتواسته اند نقش پيشرو انقالبی طبقه کارگر را به خوبی ايفا کنند و يا ديگر جايگاه سابق
خود در گروه انقالبی پيشروان طبقه کارگر را ندارند.
فعاالن زيادی را می شناسم که ھمه عمر ،خود را به عنوان پيشرو مارکسيست و انقالبی می شناسند اما ھرگز
مايل به بيان گرايش مارکسيستی خود نيستند .در اين وضعيت اين مشکل بوجود می آيد که ساير پيشروان
کمونيست نمی توانند خود وفعاليت ھای خود را با آنھا ھماھنگ کرده و مثالً برای رسيدن به نقطه اشتراک
مشخصی به نتيجه برسند .مثالً برای احيا يک حزب انقالبی نياز اساسی به حضور تعدادی معينی از اين
پيشروان کمونيست در کنار يکديگر برای رسيدن به بيشترين توافقات است .اما کسانی ھستند که خود را
پيشرو کمونيست معرفی می کنند بدون آنکه بخواھند روشن کنند که از چه نظريات و گرايشی در کادر
مارکسيزم انقالبی دفاع و يا با آن در اختالف ھستند .اين عده در ايران البته به دليل اختناق شديد خود را "فعال
کارگری" معرفی ميکنند .اما فعال کارگری لزوماً کمونيست نيست .پيشروان کارگری غير کمونيست نيز فعال
کارگری ھستند .مشکل اينجا است که پس چگونه می توان با نظرات يک پيشرو کمونيست آشنا شد در حالی
که او نمی خواھد خود را چيزی به جر "فعال کارگری" معرفی کند .اين مشکل از اين ھم فراتر رفته و به
طنز تبديل می شود وقتی کسانی از ھمين فعالين کارگری از ايران خارج می شوند و ھنوز مايل نيستند خود را
چيزی بيش از فعال کارگری معرفی کنند.
اگر قرار است طبقه کارگر حزب انقالبی خود را بسازد بايد پيشروان کمونيست اين طبقه دست به کار شوند.
چطور ميتوان از تعريف يک مدعی پيشرو کمونيست به عنوان "فعال کارگری" متوجه شد که او با ساختن
چينين حزبی موافق است يا مخالف ،اگر موافق است آيا معتقد است چنين حزبی نقداً وجود دارد يا بايد ساخته
شود .اگر معتقد است وجود دارد آيا خود عضو آن ھست يا خير ،اگر عضو آن حزب نقداً موجود ھست ،نام آن
حزب چيست و چرا اين "پيشرو کارگری" خود را به عنوان عضو انقالبی اين حزب معرفی نمی کند .و اگر
عضو اين حزب نيست چرا در نقد احزاب موجود و برای احيای حزب مورد نياز طبقه کارگر قدمی نمی
گذارد .و اگر چنين نمی کند چرا خود را پيشرو کارگری انقالبی و کمونيست می نامد و نه يک بورکرات تمام
عيار که در وضعيت موجود ،نه حرکت به جلو و نه حرکت به عقب جا خوش کرده و از امتيازات خاص
بورکراتيک بھره می برد.
پيشرو کارگری انقالبی عنوانی است که به سادگی به ھر "فعال کارگری" اطالق نمی شود .در کارنامه فعاليت
ھای يک فعال کارگری مدعی پيشرو کمونيست می بايست تالش ھای او در جھت پيشبرد کل جنبش طبقه
کارگر به گونه ای مشاھده شود که اين تالش ھا نشانگر کمونيستی و دارای افق روشن باشد .وگرنه او فراتر
از يک فعال کارگری نخواھد بود .مثالً فعاالن کارگری وجود دارند که معتقد اند برای مبارزه با سرمايه داری
نيازمند حزب و سازمان ھای کمونيستی نيستند ،آنھا نيازمند تشکيالت اتحاديه ای و سنديکايی ھستند که بتواند
به موضوعات مشخص صنفی مشخص بپردازد .آنھا فعال کارگری طبقه کارگر محسوب می شوند و ادعايی
بيش از اين ھم نمی کنند .آنھا مايل نيستند وارد کارزار مبارزه انقالبی با اتکا به تئوری انقالبی عليه سرمايه
داری شوند و به ھمين دليل نيازی به حزب کمونيستی ندارند و اساساً به ھمين دليل سنديکاليست شده تا در
چنين حزبی فعاليت نکنند .ھرچند در مواردی ديده شده بار فعاليت انقالبيون ھم بر دوش آنھا قرار گرفته و
ھمچنان به عنوان سنديکاليست مواخذه شده اند .اما کسانی در تقابل با اين فعاالن سنديکاليست ،مجموعه فعاليت
ھايی دارند که در عمل نه تنھا سر سوزنی با فعاليت سنديکاليستی تفاوت ندارد بلکه در مواردی حتی از آن ھم
عقب تر است ،با اينحال ھمچنان با سماجت فراوان خود را پيشرو کمونيست می دانند و با نام "فعال کارگری"
خود را معرفی می کنند.
اين وضعيت ھر چه ھست نشان از رشد جنبش طبقه کارگر ندارد .رشد طبقه کارگر در زمانی است که بتواند
پيشروان کمونيست و انقالبی خود را معرفی کرده تا آنھا با ساختن تشکيالت اخص طبقه کارگر که مسلح به

تئوری انقالبی است طبقه کارگر پراکنده و در خود را به طبقه صاحب برنامه و برای خود تبديل کنند .متاسفانه
جنبش طبقه کارگر ما در ايران ھنوز مراحل رشد جنينی خود را طی ميکند و به ھمين دليل است که انواع
گرايشات ماکسيماليستی و بی ربط به جنبش طبقه کارگر از يکسو و رفرميسم نفس بر ھم از سوی ديگر به
عنوان دو عنصر مکمل بازدارنده جنبش کارگری مانع از رشد طبقه کارگر در سطحی در خور و نياز خود
اين طبقه می شوند.

ميليتانت :آيا امروز ضرورت تشکيل يک حزب پيشروی کارگری می تواند طرح باشد؟
اتفاقا ً امروز از ھر زمان ديگری تشکيل حزب پيشرو کارگری ضروری تر است .اين وظيفه پيشروان
کمونيست طبقه کارگر است که در اين زمينه تدارکات الزم يا دست کم شرايط تبادل نظر بر سر اين موضوع
را فراھم کنند.
دوره فتيشيسم کارگری ،آه و ناله فغان از گرسنگی در شرايط کنونی جنبش کارگری دوره ای پايان يافته
است .طبقه کارگر ايران بھتر از ھر پيشرويی با عمق فقر و گرسنگی و بدبختی ھای خود آشنا است و نيازمند
توضيح دوباره آن توسط عده کثيری از پيشروان کارگری به عنوان فعاليت کارگری نيست .اين نوع امامزاده
سازی از وضعيت نا بسامان طبقه کارگر و کارگرپرستی قادر نيست اين طبقه را حتی يک قدم از وضعی که
دارد جلو تر برد" .فعال کارگری" که ھمچنان با اين سبک کار و اين موارد خود را "فعال" نگاه داشته است
اگر از روی نا آگاھی و بی اطالعی از دانش مبارزه طبقاتی نباشد قطعاً به اين دليل است که شرايط موجود
ھمچين ھم به ضرر او نيست و او که با چنين نوع فعاليتی توانسته شرايط راحتی برای خود دست و پا کند و به
امتيازاتی ھم برسد مايل نيست آن را برھم زده و به نفع برون رفت جنبش کارگری از وضعيت کنونی اقدامات
انقالبی تدارک ببيند.
سرمايه داری در ھيچ دوره ای از حيات خود در ايران ،به غير از مقطع انقالب بھمن  ٥٧با چنين بحران
زمين گيری روبرو نشده بود ،ھمانطور که طبقه کارگر در ھيچ دوره ای از حيات خود اين مقدار دچار بحران
رھبری نشده بود .انواع اعتراضات موجود در جامعه که ميتواند جھت ھای ضد سرمايه داری پيدا کند به
سادگی در غياب ھژمونی طبقه کارگر در مدار بخش ھای ليبرال سرمايه داری قرار گرفته وشانس اتوريته
طبقه کارگر را کمتر و کمتر می کند .مبارزات طبقه کارگر بدون رھبری انقالبی مانند بخار در ھوا معلق و
بی تاثير می ماند .چنين انرژی عظيمی نيازمند ظرفی برای متراکم کردن آن است که بتواند موتور عظيم
انقالب را به حرکت درآورد .حزب انقالبی طبقه کارگر چنين ظرفی است .ھر نقدی به اين حزب بدون ارائه
بديلی که بتواند وظايف فوق را متقبل شود نقدی خارج از چارچوب مارکسيسم انقالبی و مشخصاً در خدمت
وضعيت حاکم است.
سرعت تحوالت در شرايط جاری در ايران به مراتب بيشتر از سرعت رشد و تکامل پيشروان کارگری است؛
در نتيجه وظيفه رھبری انقالب طبقه کارگر بر عھده کسانی قرار گرفته است که بارھا خود از طبقه کارگر
عقب تر مانده اند .اين وضعيت به معنی اخص کلمه يعنی بحران رھبری انقالبی .يکی از مھمترين ابزارھای
غلبه بر اين بحران تشکيل حزب طبقه کارگر است .اين حزب يکی از احزاب موجود نيست بلکه از نقد و در
نفی ھمين احزاب متولد می شود و به ھمين دليل يا در تقابل با ھمين احزاب قرار گرفته و يا قادر است بخش
مھمی از نيروھای اين احزاب را در خود جای دھد .اين نيز خود دريچه ای برای غلبه بر پراکندگی پيشروان
انقالبی طبقه کارگر است.
اگر حزب انقالبی با روش ھای مورد نياز طبقه کارگر و در اين دوره ساخته نشود نبايد ترديد کرد که
گرايشات ليبرال در دوره متحول پيش رو از راه رسيده و بخش ھای زيادی از طبقه کارگر و حتی پيشروانش
را با خود به جايی که می خواھند می برند .نھايتاً ميخواھم بر سر اين موضوع تاکيد کنم که "فعال کارگری"
بودن نه تنھا کافی نيست بلکه ديگر حتی شروع خوبی ھم نيست .مبارزه طبقاتی آنچنان سرعتی دارد که جايز
نيست از آن عقب بمانيم و برای اين منظور ناچاريم به ابزار مورد نياز مسلح شويم .اين ابزار حزب طبقه
کارگر است و برای ساختن آن به جای فعال کارگری بايد کارگر پيشرو کمونيست و انقالبی بود.

ميليتانت :آيا سازمان ھای و گروھھای موجود سياسی کارگری در مقام متحد کردن کارگران در يک سازمان
سراسری ھستند؟
خير ،آنھا نه تنھا قادر به اين کار نيستند بلکه خود در افتراق موجود نقش مھمی ايفا کرده اند .موضوع از اين
ھم بدتر است؛ و آن اين است که سازمان ھا و گروه ھای موجود حتی نتوانستد در بين خود اتحادی برقرار
کنند و حتی نتواستند در يک اتحاد عمل نسبتاً پايدار برای دوره ای به حول موضوعات مشترکشان با يکديگر
ھمکاری داشته باشند .آنچه که روزی ھم ساخته شد با سرعت از ھم می پاشيد .اما اينجا الزم ميدانم نظر خود
را اينگونه تکميل کنم که اين سازمان ھا ديگر نيازی ھم به چنين کاری ندارند .بخش زيادی از اين جريانات
سنتی تنھا يک نام از خود باقی گذاشته اند و قادر نيستند حتی در خود انسجامی به دست آورند .با سماجت نام
خود را حفظ کرده اند تا شايد روزی تصادفاً دوباره رشد کنند .اما معلوم نيست چرا و به چه دليل يک يا
تعدادی از کارگران ممکن است جذب آنھا شوند و اگر شوند آيا آنھا واقعاً ميتوانند جايی در گروه خود برای
اين کارگران داشته باشند که بتواند کمکی به رشد و تکامل نظری آنھا داشته باشد .فقط در شرايط انقالبی است
که کارگران زيادی به دنبال تشکيالت مورد نياز خود گشته تا با آنھا ھمکاری کنند اما اين تشکالت مطلقاً نمی
تواند تشکلی از ميان گروھھا و احزاب موجود باشد .تمام گروھھای موجود در يک بحران ھميشگی و غير
قابل حل به سر می برند و اين نه تنھا برای کسی جاذبه ای برای جذب شدن ندارد بلکه تنھا مقدمات انزوا و
ايزوله شدن را با خود حمل ميکنند .اين مقدمات در شرايط انقالبی نه تنھا عامل رشد آنھا و ظرفی برای جذب
کارگران نخواھد شد بلکه دقيقاً در اين دوره است که آنھا برای ھميشه خاموش شده و به حاشيه دائم منتقل
خواھند شد .شرايط انقالبی که ھيچ ،در يک يا چند خيزش کوچک نيز اين جريانات امکان دخالت گری و از
اين طريق رشد خود را ندارند .آنھا فقط در شرايط معمول کنونی ھست که توانسته اند نامی از خود باقی نگاه
دارند و در شرايط انقالبی يقيناً ھمين نام ھم از بين خواھد رفت.
شرايط ديکتاتوری و سرکوب سيستماتيک در ايران ھرگز اجازه احيا تشکل ھای مستقل کارگری را نداد ،قطعا ً
اگر اين تشکالت ساخته می شد ،بر روی اين گروھھا و احزاب نيز تاثير می گذاشت؛ اما متاسفانه چنين نشد و
شخصا بر اين باورم که در ايران قبل از تشکيل ھر تشکل مستقل و سراسری کارگری شوراھای کارگری برپا
خواھند شد .طبقه کارگر ايران حتی برای به دست آوردن حق دمکراتيک تشکل خود ناچار است وارد کارزار
انقالبی شود و در اين کارزار است که قبل از متشکل شدن در تشکل مستقل امکان استقرار شوراھای کارگری
را به دست خواھد آورد .اما اين روند نيز منوط است به داشتن قطب نمايی در برابر جنبش کارگری که بتواند
سمت و سوی انقالب و راه ھای پيروزی را به آنھا نشان دھد .جنبش طبقه کارگر از روی غريزه به استقرار
شوراھای خود نمی رسد اما تمام شرايط الزم برای به دست آوردن آن را به شرط حضور حزب انقالبی دارا
است .يک حزب انقالبی ھرچقدر ھم کوچک و کم طرفدار باشد اما اگر مبتنی بر اصول انقالبی بنيان گذاشته و
به برنامه انقالبی مسلح باشد در شرايط انقالبی قادر خواھد بود مخاطبين انبوھی در ميان طبقه کارگر پيدا
کرده و کادرھای انقالبی خود را در ميان آنھا جستجو کند.
بزرگترين خدمت سازمان ھا و احزاب موجود به طبقه کارگر ايران در دوره پيش رو می تواند اين باشد که
بپذيرند آمادگی انحالل خود به نفع ايجاد يک سازمان سراسری انقالبی را دارند و در مسير تشکيل چنين
سازمانی بيشترين ھمکاری ھا را خواھند کرد .تاکيد بر سر اين نکته را ضروری ميدانم که اين تالش به معنی
انحالل طلبی نيست؛ آنھا ميتوانند در ھمان ظرفھای تا کنونی خود باقی مانده و تشکيالت خود را حفظ کنند اما
در گام اول بپذيرند نه خود حزب طبقه کارگر ايران ھستند و نه طبقه کارگر تا کنون چنين حزب سراسری
ساخته است .بپذيرند که آمادگی قرار گرفتن در کنار پيشروان کمونيست طبقه کارگر برای احيا حزب انقالبی
طبقه کارگر را دارند و دارای اين ظرفيت ھستند که در ھنگام برپايی اين حزب بتوانند تشکيالت خود را در
درون اين حزب منحل کنند .با شناختی که از احزاب و گروھای موجود دارم بسيار بعيد ميدانم که چنين تمايلی
در آنھا به وجود آيد .سھل است که بخش عمده ای از آنھا از شرايط فعلی ھم ھمچين ناراضی نيستند و اسم و
رسم و امتيازاتی دارند که برايشان به مراتب بھتر از تحرک در شرايط انقالبی برای به دست گرفتن رھبری
جنبش طبقه کارگر است.
آنھا خوب می دانند نه چنين نيرويی ھستند و نه چنين توانی دارند اما مايل نيستند از اين که ھستند عقب تر
روند؛ و اين روند تا زمان اولين خيزش ھای انقالبی ادامه خواھد يافت و در آن مقطع ھمين خيزش ھا است که
آنھا را به عقب می راند .تنھا اميد باقی مانده افرادی ھستند که در اين جريانات عضو بوده يا از آنھا خارج شده
و به صورت منفرد فعاليت ميکنند .تعداد اين افراد ھم کم نيست و حتی ميتوان گفت بيشتر از اعضای موجود

اين احزاب و گروھھا ھستند .در بين آنھا ھمچنان افرادی با انگيزه انقالبی يافت می شود که يقينا ً با آغاز
شکلگيری يک سازمان سراسری انقالبی در کنار اين سازمان قرار خواھند گرفت.

ميليتانت :با تشکر فراوان از تو برای شرکت در اين مصاحبه
با تشکر از فرصت مصاحبه که در اختيار من قرار داديد.
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