
 1

2 و سوسياليسم ـ جنبش كارگريگفتگوهايي پيرامون مسائل 

 )بخش يك(
 

 بهمن شفيق، مرتضي افشاري، عباس فرد، امير پيام و يداله خسروشاهي

 

 : شفيق بهمن
 گرهيِ جنبش كارگري و   مسائلآن كه موضوع اين دور دوم از گفتگوهايي است. رفقاي عزيز با سالم

با وجود اين رفقا  كنم داله خسروشاهي و امير پيام هم حضور دارند كه فكر مي در اين دور رفقا ي.سوسياليسم است
 اي از مسائل پايه اي  پاره يگفتگوي دفعه قبل درباره. يي پربارتر و پرثمرتر از دفعه قبل داشته باشيمگفتگو

با .  ها خواهيم داشت همان موضوع به هايي گشتاالً ـ بازم احت بود كه با حضور رفقا يداله و امير ـجنبش كارگري
 آزادي  آنْ ترينمهم نظر من ايران مسائلي واقع شده كه به كارگري در جنبش ي اين دو گفتگو در فاصله ، حالاين

ه و شدايران  كارگري در جنبش جديدي تحول يا تحرك ك يدرحقيقت، آزادي اسانلو منجر به. استمنصور اسانلو 
 كند و بايد  سؤاالت بسياري را طرح مي  اين مسئله منر نظبه. استر داده  الشاع قرا آن را تحت هاي مربوط به بحث

 : نظر من اساسي هستند، عبارت اند ازكه به سؤاالتي. رار بگيردق طور همه جانبه مورد بررسي و تحليل به
  در جنبش كارگري ايران است؟ي گر موقعيت جديدـ آيا آزادي اسانلو بيان

 ؟د دهنشان ميـ آيا توازن قواي جديدي را 
 برخوردش با سنديكاي واحد دارد؟ اي براي ادامه ـ چرا رژيم جمهوري اسالمي اسانلو را آزاد كرد و چه نقشه

  است؟ كارگري در ايران و جنبش كارگرمبارزات طبقه گر چه مرحله اي از ـ آزادي اسانلو بيان

 

 : كهله اينشود، ازجم در رابطه با خودِ سنديكاي واحد نيز سؤاالتي مطرح مي
 سنديكاي واحد در چه موقعيتي است؟ ـ

 د، در دور جديدي است؟از مبارزه اش مي گذرغ كه از آبعد از دو سه سالي ـ آيا سنديكاي واحد

  آوردهايي داشته است؟د ادعا كند كه دستنا توـ آيا سنديكاي واحد مي

 

 داشتيد و اين ارزيابي را ارائه »هي دشوار پيش در رايك گام به«تحت عنوان  اي رفيق يداله شما اخيراً نوشته
 يك به» درخود«شركت واحد از يك جمع  نو كارگرا برداشته  جلوداديدكه سنديكاي واحد يك گام خيلي بزرگ به

از همين نقطه شروع . ا شاخص پيشرفت سنديكاي واحد برآورد كرديد راين   شما. اند تبديل شده» براي خود«جمع 
 . وضعيت سنديكاي شركت واحد چيست؟ لطفاً در اين مورد توضيح بيشتري بدهيدكنيم، ارزيابي شما از

 

 :يداله خسروشاهي
مشخصاً در  ي بحث قبلي شما حرف بزنم، كه كمي درباره م دان، الزم مي اين موضوع بپردازمبه كه قبل از اين

واحد در مقطع كنوني كارهايي را سنديكاي  نظر من  به. رابطه با شورا، سنديكا و نوع تشكل كارگري در ايران بود
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نيروهاي سياسي قرار  اتفاق  اكثريت قريب به پيش برد كه مورد تأييدا هرصورت برنامه اي ر و به انجام رساندبه
كارهايي كرد و چه   كه چه كه اسم اين تشكلْ سنديكا ويا هرچيز ديگري باشد، يك مسئله است؛ و اين اين. گرفت

بايد چگونه خودرا سازمان بدهند و  ن كه كارگرااين نظر من  بنابراين، به. استريع ديگ موضو، پيش بردمسائلي را 
  كارگريموقعيت دروني خودِ جنبش  بگذارند، بهينام تشكل خودرا سنديكا، شورا، كميته كارخانه ويا هرچيز ديگر

خارج از كشور حق نداريم كه در البته منظورم اين نيست كه ما در .  شرايط خودِ آن ها بستگي داردمربوط است و به
 هايي دارند كه ؛ اما در امر چگونگي و نام تشكلْ بيشترين صالحيت را هماناين موارد بحث و گفتگو داشته باشيم

اگر سنديكاي شركت واحد اسم خودرا شورا،  جا شروع مي كنم كه  بنابراين من از اين. درگيرِ عمليِ كار هستند
.  پيش برده است  تاكنون پيش مي برد كه دقيقاً همين حركتي را  گذاشت؛ ديگري ميويا هر اسمِ  كارخانه كميته

 اآلن كارگران چه تشكلي بايد داشته باشند و چه تشكلي نبايد داشته باشند؛  بنابراين، خم شدن روي اين مسئله كه
 برعكس؛ هستند، ويا» چپ«و چون اسم تشكلشان شوراست » راست«ويا چون اسمِ تشكلشان سنديكاست 

چراكه كارگران همان حركتي را .  روي حركت كارگران نخواهد داشتي كه به نظر من تأثير چندانهايي است بحث
 .داردناسب با ادراك و حركتشان ت كنند كه خودشان الزم مي بينند و همان نامي را انتخاب مي كنند كه مي

سنديكاي  خصوص جنبش كارگري و به كنونيِ وضعيتسؤالي كه شما در رابطه با م روي و راين مقدمه ميبا 
 . شركت واحد داشتيد

اطع كوتاهي  جز مقكه به بريم  مي اين حقيقت پي ايران از ابتدا تا حاال نگاه كنيم، به كارگريِتاريخ جنبش اگر به
ران براي كارگ ها  چپ ويا توسط دولتزابحاتوسط  هاي كارگري عموماً يا تشكل حساب مي آيند، كه استثناء به
 توسط  ي هاي كارگردر واقع، تشكل. اء بوداستثن يك 57 ع انقالبط مثالً ـ مق در اين زمينه ـ. انددرست شده
بعد انقالب هم جمهوري اسالمي با .  شد، شاه، قوام و امثالهم درست مي  ، حزب توده، يوسف افتخاريسلطان زاده

 طور  در مقطع انقالب به كهبا وجود اين. د تشكل درست كر ها كارگري براي آن هاي خودجوشسركوب تشكل
؛ ولي  شدكنترل و مديريت ميارگران ك وسيله ي خودِ تشكالت شورايي توسط خودِ كارگران ايجاد شد و بهواقعي 

بازهم اين تشكل ها انقالبي  هاي قدرتمند ، سركوب شديد و نبود سازمان دليل كوتاه بودن شرايط انقالبيبه
 پس از سركوب شوراها . دست پيدا كنند در سطح كشور مطلوب برسند و به يك وحدت طبقاتينتوانستند به نتيجه ي

 كه با ي رنگارنگ توسط عوامل جمهوري اسالمي سنديكاي شركت واحد اولين تشكلي است هاو ايجاد تشكل
يكي از . ستوارد شده ا عرصه ي مبارزه طبقاتي بهو با برنامه ريزي خودشان شكل گرفته نيروي خودِ كارگران 

ق ر خدماتي كار مي كنند، فقسمت كه در اين(بخشي از كارگران  بار كه اين اين سنديكا دارد،  اين است كه محسناتي
سنديكاي خودرا كه در  هاي آموزشي منسجم و برگزاري كالس ريزي خودشان بعد از يك برنامه) چنداني نمي كند

 عرصه ي عنوان احياء سنديكا پا به كارگران شركت واحد به. ردند توسط رژيم منحل اعالم شده بود، احيا ك60مقطع 
سرشان آوردند، با   دانيم كه چه بالهايي به ؛ يعني مييمان دد و چگونگيِ پيشبرد كارشان را همگي ميمبارزه گذاشتن

ر اين نبرد كارگران شركت واحد د. پيش بردند  چگونه مقاومت كردند و چه مسائلي را به رو شدند،چه موانعي روبه
 چنان اين سركوب براي سنديكاي واحد هم.  از كار اخراج شدند وندد زندان افتانابرابر متحمل سركوب شدند، به

اسانلو با وثيقه (ني  ميليون توما20سنگين و  هاي با وثيقه ها  از آن نفر19 طور مشخص بهجايي كه تا ادامه دارد؛ 
ازجمله هيئت مديره، ( نفر 55 ها هنوز هستند، و از ميان انبوه اخراجيهنوز زير تيغ دادگاه )  ميليون توماني150
 نتيجه  ـنيز ن ـ توان چني در يك نگاه سطحي و عجوالنه مي. به كار بازنگشته اند)، بازرسين و فعالين االبدل هاعلي
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كه ( اوليه اش  خواست هاينه تنها به) با اين همه تاوان و هزينه ( سال گذشتهسنديكاي واحد طي يك كه گرفت
؛ بلكه چند نرسيده)  و غيره رسميت شناختن سنديكا، انعقاد پيمان دستجمعي، افزايش حقوقبه: عبارت بودند از

 ناديده  بافانهدر چنين برآوردهايِ منفي اي كه مسئله.  اما حقيقت جز اين است؟!قب رانده شده استع قدمي هم به
 يك هم بستگيِ  به ي سخت و پرتاوانحد پس از يك دوره مبارزهكارگران شركت وا شود، اين است كه گرفته مي

  ي پرهزينهدر طي اين مبارزه عبارت ديگر، به. جمعي دست يافته اند و به قدرت جمعي و متحد خود پي برده اند
 اتكا به قدرت  دارانه بياويزند و تنها با دولتي و سرمايههاياد هيچ يك از نهكارگران واحد دريافتند كه نبايد خودرا به

ازطرف ديگر، رهبريِ سنديكاي واحد در جريان خودِ مبارزه .  و پيش بروندتماد داشتهعهم بسته ي خود مي توانند ا
نيز  كند؛ كه اين مناسب تا چه اندازه هوشيار است و داهيانه عمل مي هاي نشان دادد كه با استفاده از تاكتيك

 مجموع در  ها اين تاكتيك.  قدرت جمعي آن ها افزود را باالتر برد و به كارگران بستگي پتانسيل هم نوبه ي خودبه
 متحد و  ي مجموعه ها يكاز آن گونه اي بود كه توانست كارگران را به طور پيوسته در صحنه ي مبارزه نگه دارد و به
را نشان داده  بستگي خود كارگران شركت واحد در همان انتخابات هيئت مديره همگرچه.  هم پيوسته بسازدبه

 كه با يك سال  اندبودند، اما پس از يك سال مبارزه و سركوب و مقاومت به لحاظ كمي و كيفي آن چنان رشد كرده
 .يستندپيش قابل مقايسه ن

 آميز  هاي فريب در يك استاديوم و وعده  هزار نفره12سنديكا از همان اولين گام، يعني تجمع رهبري 
 انكارگر ي  سركوب نداشت، نشان داد كه با اراده و خواست تودهور نظ ميدن به كه قصدي جز وقت خر بافقالي

نشان داد كه  ي گام هايي كه سنديكاي شركت واحد برداشت، هيئت مديره در واقع، در همه. حركت مي كند
بدون  اگر هيئت مديره . اش از پايه كارگري نشأت مي گيرد و فقط به خواست و اراده ي آن ها معطوف استقدرت

 آوردي نداشت و به چنين اتحاد و وحدتي نمي رسيد و در دست كرد، هم اكنون اراده و خواست كارگران حركت مي
 ن شركت واحد پشتِ سرِ سنديكا اتفاق كارگرادرحال حاضر اكثريت قريب به. اشيد ازهم مي پههمان ميانه ي را

 طور وسيع، منظم و گسترده گران شركت واحد بهكه كار اين.  كننداز سنديكا حمايت مي طور مشخص هستند و به
در واقع استقبال از . اد متقابل استمتع گر همين هم بستگي و اآمدند، نشان) پس از آزادي از زندان(لو ن پيشواز اسابه

نيد، شما نگاه بك.  داننداسانلو نشان داد كه تمام افراد سنديكا آقاي اسانلو و هيئت مديره را پيشرو و پيشتاز خود مي
از اين .  نفر را پشت در نگه داشتند1000، يعني  گير شده بودند نفر بودند كه دست1000اگر يادتان باشد نزديك 

 برگردانده نشده بودند، كارفرماي شركت واحد آمد و  كار نفر تعدادي برگشتند سرِ كار و تعداد ديگري كه به1000
گرچه تعدادي رفتند و تعهد دادند، اما تعدادي هم تعهد . دهند بايست تعهد ب كارگرها مي اي به كار برد كهدسيسه

 كه مي آيند و طرحي را مطرح  يعني آن كساني. شودرا شامل مي ي اعضاي هيئت مديره ندادند كه از جمله همه
ي يعن.  نظر من اشتباه مي كنند، به خاطر اسم بخواهند اثرات و نتايج حركت شركت واحد را نفي كنند بهمي كنند كه

، اشتباه  اين جا رسيدتا كار به فشار آوردند  و هيئت مديره سنديكابه گويند كه اين توده هاي كارگر بودند كه مي
 اراده و  و خودِ هيئت مديره معطوف به هيئت مديره فشار مي آوردندبه هاي كارگر بودند كه اگر تنها توده.  كنندمي

 كه در جريان اين درصورتي.  همه ي كارگرها اخراج شده بودندخواست كارگران نبود، پس مي بايست در حال حاضر
بنابراين، من بيشر روي اين نكته تأكيد دارم كه در . مبارزه تنها هيئت مديره و چند نفر ديگر از كار اخراج شده اند

آن   درند تواكسي نمي اند كه جمعي رسيده يك وحدت به)  تداوم حركتشانبا توجه به(موقعيت فعلي كارگران واحد 
مطلع هستند و  شان آيندهمنافع  از به طور مشخصبيان ديگر، جمع كثيري از كارگران واحد  به. خالء ايجاد كند
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 هايي خيلي باالتر از آن خواستهظر من دست آورد فعلي ن به كه براين مبناست.  انديك وحدت طبقاتي رسيده به
، )يعني وحدت جمعي( دست آورد فعلي بنابراين، با توجه به. تندأكيد داش تها روي آن  در ابتدااست كه كارگران واحد

 شان نيز افزايش يافته به  خواست هاي اوليه كارگران واحد  يابي احتمال دست گيري كرد كه نتيجه توان چنينمي
 .است

گرچه رژيم دست از سركوب و فشار برنخواهد داشت، اما انكار سنديكاي واحد از طرف هرنيرويي غيرممكن 
سكوت مطلقاً  بينم كه بعضي از رسانه هاي داخلي كه قبالً نسبت به سنديكاي واحد در اين زمينه مي.  نظر مي رسدبه

 گونه اي  به» كارشوراي اسالمي«حتي در سايت  و ؛ كنند را مطرح ميمسائل كارگرانآرام آرام ، ه بودندكرد
ي كه  آوردبنابراين، دست.  كنندفراد سنديكا مصاحبه ميو با بعضي از ا طلبانه از سنديكاي واحد نام مي برند فرصت

 هاي اقتصادي اي است كه در ابتدا بسيار باالتر از خواست نظر من  ارزش اش كارگران واحد در اين فاصله داشتند، به
باني  كه از سنديكا نيز پشتي را همراه دارد اي ي مبارزهآماده ن آوردي است كه كارگرااين دست. مطرح كرده بودند

 .خيلي متشكرم.  كنندمي
 

 :بهمن شفيق
زب ح ه، زاد قبالً سنديكاها توسط سلطان اي داشتيد به اين موضوع كهيتان اشاره ها رفيق يداله شما در صحبت

را در يك رديف قرار داديد افراد و نهادها  ي اين شدند؛ و در واقع همه  ها و احزاب چپ درست مي دولت، قوام،توده
،  شدجه بگيريد كه سنديكاي واحد برخالف قبل كه سنديكاها توسط نيروهاي غيركارگري ساخته ميخواستيد نتيو 

 ـ حزب توده تي زاده ويا ـ حسلطان نظر من بين تشكل هايي كه به. توسط خودِ كارگرها ساخته شده است بار اين
يك ، ساخته  شد) وري اسالميت شاه ويا جمهلومثالً د (كه توسط قوام و دولت ها درست  كردند با تشكل هايي

نيروهاي  «سنديكاهاي غيركارگريفرمولبنديِ  كه آيا شما در مشخصاً سؤال من اين است.  وجود داردتفاوت جدي 
 اين موضوع ؟ لطفاً نسبت به هم وجود دارد هايي بينيد يا نه بين اين ها تفاوترا يكسان مي» عوامل دولتي«و » چپ

 هاي شما مي توان چنين برداشت كرد  چراكه از صحبت. بدهيديتوضيح بيشتر) رينيروهاي غيركارگعبارت يعني (
 ها در دوره ي اوليه مبارزه كارگري درست شد، توسط كمونيستسلطان زاده ويا به طوركلي توسط   كه هاييتشكلكه 

 توسط احزاب  كههاييبه نظر من گرچه تشكل .  اند، تفاوتي وجود نداردبوده ساز عوامل دولتي دست هايي كه با تشكل
 بي ربط ي خيلي هم اما نسبت به مبارزات كارگرند؛اب مبارزه كارگر بيرون نيامدت، از درون تب و ندچپ درست شد

 نيروهاي وابسته غيركارگري بودن  معنايِبه كارگريغير  نيروي توان از آن ها به عنوان ند؛ و مشكل مينبود
 .مورد توضيح بيشتر بدهيداگر ممكنه در اين .  نام بردبه  دولت ها
 

 :يداله خسروشاهي
،  وجود آورد را بهسنديكاي كارگران اصناف هاي مختلف، صنف  يدر حوزه زاده در آن مقطع ببينيد اگر سلطان

چراكه در آن مقطع كارگران كميت وسيعي نبودند، سواد چنداني نداشتند . بسيار درستي بوداصولي و  نظر من كار به
 از ي يابي در آن دوره خواست بسيار تشكلتهب ال. يابي و مبارزه ي طبقاتي نداشتنداز تشكلي هم  چنانو شناخت آن

ائل سوسيال دموكراسي آشنايي داشتند و نسبت  كار كرده بودند و با مس و غيرهبود در باكوان مهاجر كارگر
وجود داشت، وگرنه   تشكل يابي نيِ و امكانِ ذه ؛ يعني زمينه هاي عملي الزم را ديده بودند يابي آموزش تشكلبه
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 و از كانال اصناف چندين اتحاديه و كشدب ي تشكل يابي كارگران اصناف را پيش له توانست مسئ نمي زادهسلطان
 ها  اين اتحاديه رغم افزايش كميِ كارگران،هرصورت پس از سركوب رضاخاني، علي به. تشكل كارگري درست كند

اي كه قدرت سركوب مركزي تضعيف شده  با فراز رضاخان، يعني در دوره.  رشد كنند تداوم پيدا كرده ونتوانستند
سازمان داد و  را »زيكشوراي متحده مر« كارگري سياسي و فعالين از  ايكانال پاره هرشكل از بود، حزب توده به

 رشد خود ادامه ست به مرداد نتوان28عمدتاً در خدمت اهداف تشكيالتي خود قرار داد؛ كه اين نيز پس از سركوب 
 .ار گرفتردهد و نهايتاً سركوب شد و در محاق فراموشي ق

 سازمان يافتند تشكل هايي كه توسط نيروي هاي چپبين  من هم همانند شما بدين باورم كه  ها، با تمام اين
بين  كه شكار است اين كامالً آ.وجود دارد غيرقابل انكار  هايي كه توسط عوامل دولتي ساخته شدند، تفاوتو تشكل

 كه ، با علَم كردن سنديكا توسط افراديساختن سنديكا توسط عناصري كه ديدِ سوسياليستي و كمونيستي دارند
 هاي تشكل كه در واقع براي همه روشن است. وجود دارد به دولت ها هستند، تفاوت  و وابسته ديدگاه بورژوايي دارند

 عمودي شكل مي گيرند، قصدي جز سركوب پتانسيل مبارزاتي كارگران  كه به طور هادولتي ويا وابسته به دولت
منظور اصلي من از ساختن تشكل توسط نيروهاي غيركارگري اين بود كه اگر هر نيرويي براي ساختن و . ندارند

 هايش را باال نزند و براي هايش خودش تالش نكند، خودش جانفشاني نكند، خودش آستين دست آوردن خواسته به
نباشد؛ هرشخص و نيرويِ ديگري كه  اش ، و سرانجام خودش در مديريتِ تشكلوردا وجود ني امكاناتي بهدشخو

 و تا حصولِ ببرد  تواند به عمق اهميت آن خواست  و نيازها پي ، نمي وجود بياوردبراي او امكانات و مديريت را به
مايه نگرفته و اين عناصر » عناصرِ غيركارگر«وجودِ  از عمق چراكه اين خواست ها و نيازها. پي گير باشدنهايي آن 

در مواجهه با » عناصر غير«؛ يعني دن ها و نيازها بپردازخواست جانبه ي آن براي حصولِ همهد تاوان الزم را ن تواننمي
كه طور همان. د كشند و كنار مي رونمي دست» انديگر« ها و نيازهاي از مبارزه جهت احقاق خواست ساماني ها نابه

شوراي متحده  همراه ي كارگري به ها پيش آمد، تمام تشكل1327ديديم وقتي سركوب جنبش كارگري در سال 
 كه   اين دليلدر اين مورد به: سنديكاي چاپ را در نظر بگيريم ي ؛ اما تاريخچه آب شدند و به زمين فرورفتندمركزي

ند، منحل اعالم شدتوسط دولت  كه ، هرباررده بودند به وجود آو خودشانرا خودِ كارگرها مبارزه كرده و تشكل خود
 و بستن روزنامه ها دست ؟؟؟ خاطر تنبيه يك نفراين سنديكا حتي به. ند و به صحنه آمدند مبارزه برخاستدوباره به

 بنابراين، .والند و باعث بازگشايي روزنامه هاي توقيف شده بشودب دولت بقخواست خودرا بهبه اعتصاب زد و توانست 
 كنم و ه جنبش كارگري را با عناصر وابسته به دولت ها مقايسافراد راديكال و وابسته به كه منظور من اين نيست

بايد تكيه كنم كه بيشتر  خواهم روي اين مسئله ؛ بلكه مي استان بودهنتيجه بگيرم كه نتيجه ي فعاليت آن ها يكس
 تشكل شان ها برايكسان ديگري از جانب آن نه اين كه ؛ند ميدان بيايند و خودشان را سازمان بدهخودِ كارگران به

 . ها را سازمان بدهند و آندرست كنند
 تشكلي وارد اگر كارگران توسط نيروهاي غيركارگري سازمان بيابند و به كه مشخصي است ي اين مسئله

ته اند و از جزئيات تشكل  هاي دولتي به اين دليل كه نمي دانند چگونه سازمان ياف، در هنگام سركوب و يورششوند
هرصورت،   به. ي خويشخويش اطالع ندارند، همه چيز را رها مي كنند و مي روند دنبال زندگيِ عادي و روزمره

را با نيروهاي دولتي و بورژوايي در يك ) اما وابسته به جنبش  كارگري( كه نيروهاي غيركارگر منظور من اين نيست
 . كنم و يكسان ارزيابيرديف قرار بدهم
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 :بهمن شفيق
 فكر بود كهن اين دليل هرصورت، سؤال من بهبه .  ها كامالً درست هستنداين صحبت كنم كه من فكر مي

 طور برآورد مي كنيد كه عناصر همان ) دهي تشكل هاي كارگريدر امر سازمان(كه شما نيروهاي چپ را  كردم مي
 .ذولتي و بورژوايي را
 و از  كه حاصل تب وتاب مبارزاتي دروني خودِ طبقه كارگر استد اين استسنديكاي واح ي بارز اما مشخصه

 صحبت هاي  رفيق امير با توجه به. باشدمي هاي ديگري كه در جنبش كارگري ايران وجود داشته اند، متمايز  تشكل
شما از وحدت طبقاتي و كارِ جمعي در سنديكاي واحد تأكيد داشت، ارزيابي  ، هم بستگيرفيق يداله كه رويِ

 از موانع عبور  كه اگر كارگران شركت واحد توانستندوضعيتِ موجودِ اين سنديكا چيست؟ دقيقاً منظورم اين است
 چنين به اند توانسته ني هاي كارگرتصوير كرد، دست يابند؛ چرا ديگر بخش به دست آوردهايي كه رفيق يداله كنند و

 يجي برسند؟ااقداماتي دست بزنند و به چنين نت

 يا در اين زمينه موانع خاصي وجود دارد؟ نظر و ارزيابيِ شما در اين مورد چيست؟آ

 

 :امير پيام
 ي آن  صحبت درباره م توانيوجود دارد كه بعداً مي ها ديگر نظر من در اين زمينه موانعي در مقابل بخش  به
در رابطه با  سؤال اول برگردم به،  جا حضور دارندولي ابتدا با سالم خدمت شما و رفقاي ديگري كه در اينكنيم؛ 

 .آزادي منصور اسانلو
  هاي اخير جنبش كارگري ايران در سال ترين خبرهايي بود كه نظر من خبر آزادي منصور يكي از شيرينبه 

چرا  كه سؤال پرداخت  اين قبل از هرچيز بايد به. شنيد و حقيقتاً هم حقش بود كه از اين خبر شيرين خوردار باشد
 اسانلو را آزاد كردند؟ در واقع، معنيِ سياسيِ آزادي اسانلو براي جنبش كارگري چيست؟ اگر يادمان باشد، در منصور
او در اين مصاحبه درجهت . احبه اي داشتصحجوب ممشركت واحد علي رضا كارگران  ي اعتصاب بحبوحه
يي هم با همان روشِ آشنا و از طرف ديگر، خودِ دستگاه قضا.  سازي براي اسانلو سنگ تمام گذاشتپرونده

  بااين وجود، پس از هفت ماه و نيم اين.  كند سازيخيز برداشته بود كه براي منصور اسانلو پرونده اش هميشگي
كه اسانلو با  درست است. منصور اسانلو را آزاد كنند مجبور مي شوند به معناي دقيق كلمه به زانو دربيايند و جماعت

 ي  يك پا بيرون و يك پا در زندانْ سرنوشت همه كهايد منتظر دادگاه باشد، درست استقيد وثيقه آزاد شده و ب
دستگاه قضايي  كه ؛ ولي هميني او نيستئم معني آزادي دا، و آزادي منصور اسانلو هم بهفعالين جنبش كارگر است

اين كار  نظر من به، كندسانلو را آزاد  زانو درآيد و منصور ا اش كوتاه بيايد و به بار اين رژيم از آن ادعاهاي اوليهخون
 .براي جنبش كارگري ايران يك معنيِ سياسيِ بسيار مهم و چند جانبه دارد

اين معنيِ سياسي بيش از هرچيز يك پيروزي براي جنبش كارگري است و بايد اهميت آن را دريافت و 
با رهبران عملي و واقعيِ  تواند  داد كه نميرژيم با آزاد كردن منصور اسانلو نشان.  دقت مورد بررسي قرارش دادبه

معنيِ سياسيِ ديگرِ آزادي .  اش سرچشمه مي گيرد همان رفتارهايي را بكند كه دلخواه اوست و از ماهيت كارگرطبقه
جمهوري قدرقدرتيِ آغاز تضعيف :  در جنبش كارگري است ي ديگريپايان يك دوره و آغاز پروسه گر اسانلو نشان

اين پروسه، سه چهار سال . اف با جنبش كارگري و پايان تحمل اين جنبش در مقابل سركوباسالمي در مص
از طرف ( و قدرقدرتيِ جمهوري اسالمي را  تر شده، رشد يافته، قوي كه در جنبش كارگري شروع شدهاست
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اسانلو تن منصور  نظر من اين كه رژيم به آزادي به هرحال،  به.كشيده است چالش به )كارگر طبقه هاي مختلف بخش
 خوب ـ طبقه كارگر در از اين زاويه ـ. در مقابله با جنبش كارگري است  اش دهد، نشان گر تضعيف قدرقدرتيمي

بنابراين، آزادي اسانلو براي .  استقرار گرفتهدر مقابله با رژيم سياسي ايران خيلي بهتري مناسب و موقعيت 
 يكي از اين  آزادي اسانلو مجبور كرد؟ چه داليل ديگري رژيم را به اما. كارگر ايران يك معناي سياسي داردطبقه

تمام  كارگر و زير دست وپاي شوراهاي اسالمي و خانهمستقل از ( كارگر مستقل طبقه كه جنبش داليل اين است
 هايش  اين جنبش واقعي و جدي است؛ گام. كه به حركت درآمده استسه چهار سال است)  بندي هاي رژيمجناح
. نشان داده است) اعم از حاكم و خارج از حاكميت ( هاي بورژوازي ايرانتمام بخش  اين را بهين است وسنگ
 عملي جنبش كارگري برانه ر كارگران نسل انقالب و فجايع گوناگوني كه در مورد اعدام، اخراج، رغم سركوبعلي

قل كارگري كه از سه چهار سال پيش  نوين مستبشن گيريِ ج؛ با حضور و قدرتشد سال گذشته اِعمال 27در طي 
؛ ماشين  اي داردرشد روزافزون داشته، در ابعاد مختلفي گسترش يافته، درحال قوي شدن است و خصلت توده

 هاي دلخواه  طبق برنامهتواند نميرژيم  روست كه ازهمين. سركوب رژيم قدرقدرتيِ پيشين خودرا از دست داده است
 .ن آزاد نكندخويش منصور اسانلو را از زندا

 بود كه در حال  اي و عمليِ بخشي از طبقه كارگر ايرانمنصور اسانلو رهبر توده كه ي ديگر اين است نكته
 ي بسيار وي، اسانلو در شركت واحد از وجهه هرربه. همان وجهه را كسب كرده است كارگر حاضر در كليت طبقه

 هاي پيشرو كارگري تمامِ بخش وجهه به اكنون اين بود كه هم برخوردارد  و حتي تا حدودي كاريسماتيكباال
 ي اقشار مختلف بورژوازي  همه. رهبر عملي مبارزات طبقه كارگر ايران تبديل كرده استگسترش يافته و وي را به

 دانند كه با رهبران توده اي مبارزات كارگري مي) چه در ايران و چه در ديگر كشورها( داري در كليت تاريخ سرمايه
 كارگري  اي و عمليِ جنبشي قدرت رهبران توده  نقطه.احتي نمي توانند به هرشكل كه دوست دارند، رفتار كنند ربه

 كه رژيم ها بتوانند در ممكن است. خويش دارندو پشتيباني از  هاي كارگران را در حمايت توده كه همين است
 و پراكنده كنند، ولي باز دوباره از عقب برانند را با فشارهاي سهمگين تضعيف كرده و موفتاً بهمقاطعي توده ها 

 . ها نمي توانند از شر اين نيرو خالص شوندرژيم شوند و جويبارهاي مختلف جمع مي
د، با  اهداف و افق هاي خوو آگاه به ي سازمان يافته در خودِ سنديكاي شركت واحد يك توده كه نكته بعدي اين

 و  و زيركي سياسي يافتگي و آگاهي  اسانلو ايستاده بود كه اين سازمانپشتِ سر ها و تاكتيك هاي مناسب، سياست
 طبقاتي است كه منصور اسانلو از آن برخوردار شده  وتاكتيكي ـ در واقع ـ پوست و گوشت همان حمايت توده اي

 .است
 يك مروزه بهه كه اين مسئله ا المللي از جنبش كارگري ايران بودنكته بعد در رابطه با اسانلو، حمايت بين

 هاي كارگري در بخش ي  در واقع، در شرايط كنوني همه.فاكت قوي و غيرقابل چشم پوشي تبديل شده است
و گام بردارند ايران مي دانند و مي توانند روي حمايت هاي بين المللي حساب كنند و با درنظر داشتن اين فاكتور 

 تا حدود  ي مبارزات كارگري جانبهر سركوب خشن و همهچراكه دخالت اين فاكت دست رژيم را د.  جلو بروندبه
 . تواند اين واقعيت را كامالً ناديده بگيردو رژيم نميزيادي بسته 

 العاده پرارزش خودِ اسانلو اين مقاومت جدي و فوق آن توجه كرد اين است كه  ديگري كه بايد به باالخره نكته
 ايستادگي منصور . فعليت دربياينداثرگذار باشند و به نحو ممكن نرتريثؤزمينه را ايجاد كرد كه ديگر فاكتورها به م

طي هفت ماه و نيم زندان و فشار  اي كه  مقاومت جانانه چنين و هم هاي طبقاتي اشاسانلو در راستاي اهداف و افق
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ي كه در باال  نكات.روبه روست و متفاوتي ديدج جمهوري اسالمي نشان داد كه با پديده ي از خويش نشان داد، به
 . آن ها اشاره كردم، به نظر من همان زمينه هايي است كه باعث آزادي منصور اسانلو شده استبه

 كه هنوز ظاهر مسئله اين است. در رابطه با سنديكاي شركت واحد رفيق يداله نكات درستي را مطرح كرد
 كار برگردند، تعدادي از  تالش كنند كه به، بخشي از كارگران هنوز بيكار هستند و بايددفتر سنديكا مهروموم است

 تجربه سنديكاي شركت  عمقِاگر به! ؛ اما اين مسائل فقط ظاهر ماجراست.... واين كارگران بايد به دادگاه بروند
.  ي كارگران در ايران وارد آورده استه مبارزهبواحد نگاه كنيم، مي بينم كه اين تجربه تكان هاي بسيار شديدي را 

اين شده   بحث اصلي در جنبش كارگري محدود به ها اين است كه تا پيش از تجربه كارگران واحد اين تكانيكي از 
كه من هم مايلم تا در نوبت بعد در اين باره نكاتي (بحث سنديكا، شورا و غيره : بود كه چه نوع تشكلي الزم است

 تشكيالت  و نوع چگونگيش كارگري بههرصورت، قبل از اين تجربه گفتمان اصلي در جنب به). رو مطرح كنم
چگونه بايد برقرار  هرحال چه شورا و چه سنديكا ؛ يعني هنوز جنبش وارد اين مرحله نشده بود كه بهبرمي گشت
 به جنبش ط مربوموارد ترين پيچيده ي عملي مسئله ي سازمان يابي كه يكي از در واقع، جنبه.  عمل دربيايدشده و به

 گري اين سنديكا و تجربه شركت واحد، يعني شكل.  قرار نداشت مبارزاتي دستور كارِكارگري است، هنوز در
اين تجربه راه و . چگونگيِ عمليِ آن كرده است ي  را وارد مرحله تا امروز ـ تمامي جنبش كارگري آن ـباتااعتص

از اين تجربه  موختن كه با آمنظورم اين است. ط كار نشان دادي را در محي هاي توده اچگونگيِ ساختن تشكل
 براي جنبش  آورد بسيار بزرگياين يك دست. هاي توده اي را در محيط كار ساخت و به جلوتر رفت مي توان تشكل

 . استكارگري
تا » براي خود«به» درخود«كارگران  و تبديلِ يميق كارگرع بستگي هم: همانطور كه رفيق يداله مطرح كرد

 . كارگر ايران استاي شركت واحد براي كليت طبقه هاي سنديكان و ارمغ جا يكي از دست آوردهاهمين
 

  :بهمن شفيق
؛ ازجمله رفيق امير در مطرح كردند مختلفي را در مورد سنديكاي شركت واحد  هايرفقا بحث! رفيق عباس

ف تلخ هاي مبخشدر   ها آن كار، اين نكته را پيش كشيد كه مطرح شدن مورد رهبران عمليِ برخاسته از محيط
د در مورد سنديكاي شركت واح . است كارگرطبقه نفع از جهات گوناگون به ، شانمعرفيت اجتماعي و حتي ي كارگر

اعتبار اجتماعي آنْ داراي اين  حتي كارگري وتلف خر بخش هاي م اين تشكل د  مطرح شدن توان گفت كهمي
ي  هاو اغلب رسانه ي داخلي اي از روزنامه هارهپاصدر اخبار مسائل كارگري را در  دوره اي يبود كه طد نيز  آوردست
منصور : براي مثال ( كارو اجتماعيِ رهبران عمليِ برخاسته از محيط اعتبار كارگري ، ترتيببدين. داد المللي قرار بين

 .دي  گردمنجر كارگران  ِ اجتماعياعتبار  افزايشِ  به ،خويش و  اجتماعيِ   كارگريتبادلِو  در گسترش ،)اسانلو و ديگران
 ي زيادي ناشي از اوج گيريِ  كه تا اندازه(  مبارزات كارگريسطه ي اعتبارِ اجتماعيِوا به رسد كه نظر مي حال چنين به

 و رهبريِ اين  مبارزات كارگري، طبقه كارگرن نسبت به اعتنايي بخش هايي از بورژوازي ايرا، بي) بود واحديسنديكا
حمايت از اسانلو مرزهاي طبقاتي را : براي مثال. رخورد جديدي داده است و ب توجهبهرا جاي خودش  مبارزات

و خارج از هرم قدرت نيز خواستار آزادي او شدند؛ و ي يبورژوا »اپوزيسيونِ« اي از رهبران سر گذاشت و پاره پشتِ
رج از هرم قدرت  خا كه بخش هايي از بورژوازيِهرصورت، اين به. فتندشتا او ديدار حتي پس از آزادي اسانلو به

  گر وضعيت جديدي در بيانند،ب و به سراغ رهبران جنبش كارگري مي شتا  كارگران افتاده ياد بهگونا انحاءِ گونبه
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 كارگر ايران را درمقابل  طبقهيت جديدع كه آيا اين وضتاريخ مبارزات كارگري در ايران است؛ حال سؤال اين است
 اين مسئله چه ي به سوسياليست ـاز فعالين مبارزات كارگريعنوان تعدادي  ا به پاسخ مقرار نمي دهد؟ مصاف هاي جديد

 مي تواند باشد؟

  اند؛  شدهزديكن و  ران مبارزات كارگري گام برداشته از بورژوازي به طرف فعالين و رهب هايي هرروي، بخشبه
لشگر و نهايتاً  سياهي ،بازوهاي اجرايي كارگران به  تبديلِ»نزديكي« از اين  قصد نهاييچنين به نظر مي رسد كه و 

 گاه كه نيروها و احزاب بورژوايي طوركلي، هرآن به. ستبورژوا  ي قدرت در ميان طبقه نزاعِگوشت دمِ توپِ
كارگران نيست، ت ي منظور بهبود وضع، نه تنها به به ميان مي آورند»هم كاري« آورند و سخن از روي ميبه كارگران 

 دست دست به«ويا  » جايي هاي سياسيجابه«دارند كه توان مبارزاتي اين طبقه را درجهت بلكه قصدي جز اين ن
نظر شما در اين !  رفيق عباس. گونه به سركوب آن ها بپردازند؛ و بدين به كار بگيريند»كردن بخش هاي از قدرت

 مورد چيست؟

 

 :عباس فرد
 طلبد،  كه در واقع جواب معيني را  مي طوالني شما قبل از اين كه به اين سؤال خيلي. همه ي رفقا با سالم به

 يابي كارگري بحث بر سر كلماتِ  در سازمان دهم كه در مورد صحبت رفيق يداله مبني براين كه؛ ترجيح ميبپردازم
 . اي حرف بزنم، چند جملهشورا يا سنديكا نيست

 گُل  ايران)تاريخ جنبش كارگريدر ( گيري و مبارزه اش نظر من حاال كه سنديكاي شركت واحد با شكل به
 ي در حالِ حاضر با طرح شعار شوراها در عرصه خورد، بازهم كاشته، اما اگر سنديكاي واحد شكست هم مي

يك كاركرد معين تاريخي دارد و اگر ما اين شعار را در اين » شورا« چراكه . بودملفا مخ ايرانمبارزه ي كارگران
 گونه تبديلش  و چماقگ خالين يك تف و به  تاريخي و انقالبي شورا را از آن گرفتهمرحله از مبارزه پيش بكشيم، بارِ

 كشان مطرح  و زحمت كه در هنگام قيام عموميِ طبقه كارگر و به ابتكار كارگرانارگاني است» شورا« زيرا .كرده ايم
در عصيان  كشان است كه  زحمتكارگران و جانبه ي ارگان مديريت همه» شورا« در واقع، .يدآ يمي شود و به وجود م

 سياسي و  و ابعاد اقتصادي،)خريد و فروش نيروي كار: يعني( ترين وجه روابط و مناسبات سرمايه برعليه ذاتي
 اي  اين مسئله.پروراندب تخمه ي ديكتاتوري پرولتاريا را در درون خويش تا چالش انقالبي مي كشاند بهاجتماعي را 

 يابي مبارزه ي كه متناسب با شدت ( كارتحزبِ طبقاتيِ فروشندگان نيروي آموزش و پروسه يفعليت است كه بدون 
 شكست مي انجامد تا نويد بيشتر به)  متناسب خودرا بيابد ديگرگون و بايست شدت بيابد و اشكال ميطبقاتي

انجامِ  داشت و  هاي معين و تحليل  ها براي تحقق شوراها مي بايست برنامه، طوركلي به. باشديدهنده ي پيروز
 طرح شوراها در حالِ حاضر :به بيان روشن تر.  را در دستور كارِ انقالبي قرار دادميلياردها ساعت كارِ تاريخاً ضروري

؛ چراكه عملِ معين را تعليق فقط يك اشرافيت پاسيفيستي، سوسيال دموكراتيك ويا حتي بورژوايي را نشان مي دهد
دِ نظر قرار مي دهد كه اسم خودرا  فرقه هايي را م آفريند و درپاره اي اوقات تبليغِ مي كند، ابهام مي و حرف محالبه
 . گذاشته اند كمونيستزبح

ست كه در پروسه ي رشد ها ي كارگران برعليه چگونگي و ميزان دستمزدارگان مبارزه» سنديكا«كه  درصورتي
كشان  متح زمينه ي قيامِ شوراييِ كارگران و ز)گرچه اين الزامي و دترمينيستيك نيست (مي تواندو انكشاف خويش 

 نه همگانيِ ـ طبقه كارگر است كه اين امكان به وجود مي آيد كه باور من تنها در قيام طبقاتي ـ  به.را فراهم بياورد
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 زماني نه اين هم.  اكتبر شاهد آن بوديم زمان واقع شوند؛ هم چنان كه در قيام  هم طوربه» سنديكا«و » شورا«
 ديناميزمِ فعليتِ مبارزاتيِ طبقه كارگر برمي گردد و عنصر آگاهي تنها مي تواند به عنوان يك دريافت ، بلكه بهقراردادبه 

 . گرانه داشته باشده فعليت دخالت ي مبارزپروسهعيني از 
واحد، بلكه شركت ساختارِ سنديكاي  كه از سازمان يابيِ سنديكايي كارگران حرف مي زنيم، نه عيناً طبيعتاً وقتي

 نياز پاسخ گوي  حالِ حاضر  در؛ جاست اين تب و تابي به. را در نظر داريم كارگران واحدهمين تب و تاب مبارزاتيِ
يي بكنند، ا خواستند كارِ شور نه رهبران سنديكاي شركت واحد مي.مبارزاتي كارگران است؛ و ضمناً شورا هم نيست

 خواستند يك مبارزه ي سنديكايي را به پيش ببرند، كه انيك و مناسب ميهمه در پيوندي ارگ.  هاي كارگرتودهو نه 
 . ي اين بحث بگذريم از ادامه.بردند و برنده هم شدند

براي كارگران پيشرو و فعالين مبارزات كارگري بسيار شنيدي،  عمدتاً ـ اين خبر ـ. منصور اسانلو آزاد شد
 طور گرچه اسانلو به.  مبارزات شركت واحد برنمي گرددصرفاً بهو  نظر من آزادي اسانلبه. شيرين و اميدآفرين بود

و با تعهد طبقاتي ] گرايي كاري نيست  و قهرمان قهرمانينيست، چراكه كارگران را به» قهرمانانه«منظورم (جدي 
وان  كارگان شركت واحد پايداري كردند و سختي كشيدند و تا؛ گرچهگي كرده بود، ايستادآغاز كرد راهي كه در 

 لحاظ كمي روبه افزايش بود؛ اما با وجود همه ي اين ها به كارگر ايران پس دادند؛ گرچه وضعيت مبارزاتي كليت طبقه
 در واقع، اين پاسخِ . چه كه موجب آزادي اسانلو شد، دگرگوني در توازن و تعادل سياسي جامعه ي ايران بودآن

 .غيرمستقيم سؤال شماست
اعم از  ( اين دليل بود كه ديگر نيروهاي معترض اجتماعياز زندان شد، به ضمانت  قيداگر منصور اسانلو به

 واسطه ي اسانلو را به) و حتي بخشي از بورژوازي...  گرانه،، جنبش زنان، مبارزات روشن هاي مياني جامعهبخش
 منصور اگر به اين نيروها ز طبيعتاً بسياري ا.قرار دادند پشتيباني برداشته بود، مورد جنبش كارگري و اين گامي كه  

، ) ها نام برداز آن» ترقي خواه«تحت عنوان مي توان در مجموع به غير از نيروهايي كه (شوند اسانلو نزديك مي 
 است كه اگر زيا هايي از بورژوقصدشان ايجاد زمينه براي گسترش جنبش كارگري نيست؛ منظورم دقيقاً بخش

دولت جمهوري اسالمي هم با اين . ركوب جنبش كارگري در ايران ندارند قصدي جز س اسانلو نزديك مي شوند،به
 اين  اگر دولت جمهوري اسالمي به كهمعني بدين. انگيزه و هدف اسانلو را آزاد كرده كه جنبش را سركوب كند

 ، تحت هيچ شرايطي او را از زندانخواهد شد ي جنبش اسانلو موجب گسترش بالوقفهد كه آزادي ينتيجه مي رس
 تواند جلوي با آزادي منصور اسانلو ميكه   اين نتيجه رسيدهبه غلط ـ به درست يا در واقع، دولت ـ. كردآزاد نمي 

 طبقاتي  و بقايِ ماهيتبنا بهبورژوازي طوركلي،   به.كشاندبندي  كُگيرد ويا حداقل سرعت رشد آن را بهجنبش را ب
 هم گاميِ استراتژيك داشته باشد؛ و هرآن جا كه يا جنبش كارگر بدهرگز نمي توان)  كاريعني استثمار نيروي(ش خوي

 سازش، ممانعت از به طور تاكتيكي به پاره اي از رهبران جنبش كارگري نزديك مي شود، به طور آگاهانه قصدي جز
گرچه احتمال چنداني ندارد، اما غيرقابل تصور .  سركوب استراتژيك اين جنبش نداردراديكاليسم كارگري و

 پوشش ، بري از قدرت سياسيسهم  هايِ و در فراز و نشيببورژوايي در پاره اي از لحظه ها» اپوزيسيون« كه ستني
را در دستوركار خود قرار دهد؛ بااين وجود، بازهم هدفي جز سركوبِ نيروي  مبارزات كارگري  و گسترشسياسي

نه فقط با اسانلو، بلكه با هيئت مديره سنديكا و ( خواهان معامله سياسي بورژوايي» اپوزيسيون«شايد كه . كار ندارد
ه بورژوازي بنا  هايي هم بكند، اما نبايد فراموش كرد كباشد و در اين رابطه هزينه) حتي تمام فعالين شركت واحد

 هرصورتِ ي كه به»سود«؛  سود خود مي انديشدبيش از هرچيز به سياسي هم هاي حتي ـ در زدوبند ـ ماهيت خودبه
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 هرصورت به(در زمين بورژوازي  كارگران  هرروي، بازيِ به. محسوب مي شود»زيان«براي كارگران  متصور وممكن 
  ي مبارزاتيِ اسانلو، هيئت مديره ي سنديكاي واحد وبنابراين، وظيفه. باخت نداردمعنايي جز ) ممكن و متصور

 و  ي امكاناتآيا مجموعه. بكشانندخويش  زمين  را بهبورژوايي» اپوزيسيون« كه  سنديكا اين استالينع ي فهمه
بايد .  به گونه اي است كه بتوان چنين بازي كرد؟ اين سؤالي است كه هم اكنون نمي توان به آن جواب دادشرايط

  هاي بعدي سنديكاي واحد چيست، و، گام كنندو گنجي و غيره چگونه بازي مي»  ي مليجبهه«ببينيم كه رهبران 
 كهيادآور شد  جا فقط مي توان در اين.  را دريافت و سازمان دادبورژوايي» اپوزيسيون«بازيِ بدلِ  توان چگونه مي

اديت م هاي مبارزاتي نيز شكلي از سركوب است كه اجتماعاً سركوب فقط بعد سياسي ندارد و ايجاد انحراف در مسير
 .مي گيرد

كل هاي كارگري و چگونگيِ نيروهايي تشجوشيِ »درون« عدم  يدرباره اي يداله نكتهصحبت هاي رفيق در 
، وجود داشت؛ كه از طرف شما هم مورد پرسش قرار گرفت و  براي كارگران تشكل ساخته اند»بيرون« زكه ا

 اين برمي گشت كه سنديكاي واحد اولين تشكلي است كه به ابتكار خودِ صحبت يداله به.  تفكيك شد مثبت و منفيبه
 غزش زبانيل واسطه ي  رفيق يداله سهواً و به.  ها شكل گرفته است ي آنمبارزهتاب دروني  كارگران و در تب و

 اش را  در يك رديف قرار داد، كه پس از پرسش شما گفتهبا نيروهاي دولتي و وابسته به بورژوازينيروهاي چپ را 
 كه   هايتشكل و ؛ اند، مثبت بودههكه توسط عناصر چپ ساخته شد تصحيح كرد  كه به هرصورت تشكل هاييطور  اين

» بيرون«و » دورن« گذشته از تفكيكِ مكانيكيِ . منفيند، ا شكل گرفته بورژوازييا وابسته به دولتي وتوسط عوامل
 از بيرون  كههايي لبودن تشك» منفي «ياو» مثبت« بيانِ كليِ من نسبت به طلبد؛ كه بحث پيچيده و مفَصلي را مي

 كه همه ي سنديكاهايي كه ي است يادآورالزم به. حرف دارم اي چند كلمه  شدند،رهبري مي يافتند و سازمان مي
 و ند ـ سازمان يافتند، به هرصورت با بازوي كارگران به حركت درآمدز چپ يا راست اعم اـ »غيركارگر«توسط عناصر 

 كه توسط يتشكل هاي كه اما تفاوت در اين است. پرداختندكارگران  ـ  عمدتاًـ اش را نيز  مبارزاتينهايتاً تاوان
 در همان نخستين گام، قصدي جز سركوبِ كليت طبقه و  يابند،مينيروهاي دولتي ويا وابسته به بورژوازي سازمان 

 يابند، از همان نخستين گام، ر چپ و رايكال سازمان مي كه توسط عناصيي هاتشكل كه جنبش ندارند؛ درصورتي
  دهيِاز سازمان معني كه اين دو شكل بدين. دت طبقاتي استمبارزات كارگران و گسترش وح اعتالي شانقصد

 اما از زاويه . متغاير و متناقض هم هستند،متنافريزه و هدف  لحاظ انگبه از همان نخستين گام  اصطالح بيرونيبه
ارزات تاريخ مب هاي تئوريك، منهاي بررسي بيان ديگر، به. نتايج تاريخي هميشه چنين تنافر و تناقضي وجود ندارد

 بورژوازي سازمان يافته اند،  هايي كه توسط دولت ويا عناصر وابسته به دهدكه تشكلكارگري در ايران نشان مي
 گرانه بوده اند؛ اما تشكل هايي كه توسط عناصر و طبيعتاً از نقطه نظرِ نتايج تاريخي سركوب لحاظ نتايج اجتماعي به

دست آوردهاي مثبت اجتماعي، به لحاظ نتايح تاريخي بعضي  منهاي ويا نهادهاي چپ و راديكال سازمان يافته اند،
 يك نهاد سنديكايي را در نظر بگيريم كه ايده و رهبريِ آن خارج از وجودِ طبقاتي و . ، بلكه  خنثي ـ بوده اندـ نه منفي
روي اجرايي آن فقط ني) گرچه در جهت منافعِ اجتماعي و اقتصادي خويش، اما(، يعني كارگران  اش باشدساختاري

 معني كه منهاي بدين.  همراه دارد آن را به اش،  فروپاشيي اين نهاد با رهبريِ بيروني باشند؛ دراينصورت قطعِ رابطه
 . كندعمل مي لحاظ نتايج تاريخي خنثي ، چنين تشكلي به انقالبي حتي ي كارگري و جانبدارانهانگيزه هاي مثبت و

فت كه تشكل هايي كه توسط عناصر غيركارگر سازمان مي يابند، منهاي جنبه هاي  توان چنين نتيجه گربنابراين، مي
 تاريخي و از نقطه نظر تداوم جنبش اظحگان بيروني اش برمي گردد، به ل هند سازمان د كه بهمثبت و منفيِ اجتماعي
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 توسط چه نيرويي از )به جز خودِ كارگران( كارگري  هاي كه تشكلطوركلي، اين  به. كنندتقريباً يكسان عمل مي
اظ منافع دراز ح لحاظ اجتماعي و درلحظه ي كنوني با هم فرق دارند؛ اما به لشود؛ بهبيرون سازمان بيابد و رهبري 

چه در امر تشكل سنديكايي و چه در امر (اگر كارگران . نبش فرق چنداني با هم ندارندمدت و تاريخيِ ج
ل م ي انديشه و عنكنند، تجربه را انتخاب ي نظري و عملي كارهااهخودشان نينديشند و ر) حزبي يابيِ سازمان

من در جواني . ؛ جنبش تداوم تاريخي پيدا نخواهد كردتجزيه و تحليل نكنندرا  هايشان شكست  ونداشته باشند
كنار اين افراد در مقابل اين سؤال كه چرا همه چيز را . ، گفتگو داشتم تر بودندبارها با افرادي كه از ما مسن

ما هم  و ، ما را تنها گذاشتند دادند كه رهبران فرار كردندغرق شديد، پاسخ ميمره ززندگيِ روگذاشتيد و در 
 .مي اي جز رها كردن امر مبارزه و سازمان دهي نداشت چارهابراين،نب. چه كار بكنيمبايد   كه دانستيمنمي

 از حقيقت نيست، بلكه تماماً خالينه تنها ست، اما  گرانه افرافكنانه و توجيه ها گرچه بخش زيادي از اين حرف
اما فرداي روزگارِ سنديكاي شركت واحد، برفرض كه اين تشكل تماماً .  باشد از موارد عينِ حقيقت نيز مي ايدر پاره

، فعالين اين تشكل درهرجايي كه باشند ) گذاريم براي بعدبررسي ميزان احتمال آن را مي(درهم شكسته شود 
ند، كدام  در كجا اشتباه كردند، اين هم فكر خواهند كرد كه چرا و چگونه شكست خورد، ناگزير به) يا بيرونزندان(

 خالصه اين كه به عمل كردهاي خود مي انديشند و به نتايجي مي رسند كه درست يا غلط از  و جا را برداشتند؛گام نابه
 ترين موضوع هرروي، اگر اساسي به. خالي نيست)  سينهينه بهكتبي يا س(عد بامكان پراتيك مجدد و يا انتقال به نسل 

، ند و اجرا مي كنندو كه مي د از ديگر انواع، انسان است؛ پس آن كساني يك نوعِ متمايزنانديشه ي انسان به عنوا
ون از دهيِ بير سازمان.  خويش آگاه باشند و اختيار داشته باشندبه موضوع دويدن و اجرا كردنِنسبت  بايست مي

 آن را باز ديگري كند، بلكه به گونه ي طبقه و ساختارِ تشكيالتي نه تنها چنين شكاف و خودبيگانگي را برطرف نمي
 .مي سازد
 

 :بهمن
 سنديكا تا ن كه ايآزادي اسانلو، سنديكاي واحد، وضعيت كنونيِ آن، و اين هاي رفقا را از رفيق مرتضي ارزيابي
،  تواند رويِ كليت جنبش داشته باشد و چه تأثيري مينبش كارگري باشد جعموميِچه حد مي تواند شاخص 

 .شنيديم
 وجود دارد؟ چرا در شركت اين همه تفاوتختلف كارگري  هاي مدر بخشكه چرا يم  اين پرداختاما كمتر به

ي از تشكل و شاهد چنين ميزاندر جاهاي ديگر ؛ اما  گيرد يداله و امير، يك حركت نوين شكل مي قول رفقاواحد، به
 هاي تالش  هم هاي مختلف كارگريدر بخش كه مشاهدات گوناگون حاكي از اين است هرصورت، رشد نيستيم؟ به

 در واحدهاي توليدي و خدماتيِ گوناگون، اين مراكز  تالش  همه رغم اين علي اما چرا؛ گيردرت ميبسياري صو
 مي رسند؟ ي سنديكاي واحد ن قد و قواره به ـ به لحاظ تشكل يابيـ

در و  كار ويا اهرم استفاده كرد سبكِ عنوان يك آيا اين امكان وجود دارد كه از سنديكاي شركت واحد به
؟ هم چون شركت واحد را سازمان دادتشكلي  واحدهاي توليدي و خدماتي 

  گيرد؟ ماديت نمي هاي ديگرچه مشكالتي وجود دارد كه موقعيت شركت واحد در شاخه

  موارد چيست؟ايننظر شما در 
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  :مرتضي
 ي  ي مسئلهدربارهبهتر است كه روي صحبتي كه يداله  در ابتدا  كنم كهمن فكر مي. ي رفقا  همهبا سالم به

 .ملي داشته باشمأتسنديكا و شورا داشت، 
در گفتگوي قبلي قصد من اين نبود كه سنديكا را در مقابل شورا قرار بدهم و درمقابل شورا از سنديكا دفاع 

 من در گفتگوي . كه فعاليت سنديكايي هيچ تقابلي با فعاليت شورايي ندارددر واقع، نظر من اين بوده و هست . كنم
 ترين و و سازش است و شورا اصولي» رفرم«سنديكا ظرفِ  خواستم به آن هايي جواب بدهم كه مي گويند قبلي مي

 و نبايد شورا و سنديكا ! طور نيستي اين بود كه نه اين نظر من در گفتگوي قبل. يابيِ طبقاتي استتنها راه سازمان
،  طور كه يداله هم اشاره كردنگاه كنيم، همان سنديكاي شركت واحد  اگر امروز به. يكديگر كشاندرا به تقابلِ

ت اليفعلف خت هاي مو دوره گذشته ي اين سنديكا ؛ يعني به زنند فعالين آن از بازگشايي سنديكا حرف مي كهبينيم مي
 كنم، هرروي، اگر من از حقانيت سنديكا و خصوصاً از حقانيت سنديكاي شركت واحد دفاع مي به. آن تكيه مي كنند

كه  اين. را نيز درنظر مي گيرممبارزات كارگري اين تنها به موقعيت كنوني مربوط نمي شود، بلكه گذشته و تاريخ 
د و ربطي با سوسيال دموكراسي و سازش  شوداعي ميسنديكا در ايران حقانيت دارد و با جنبش سوسياليستي ت

 و  كارگران دخانياتگران چاپ، به هايش به سنديكاي كار و ريشه تاريخ مبارزه ي كارگري برمي گرددطبقاتي ندارد؛ به
 سنديكاي كارگران پااليشگاه تهران و صنعت نفت سنديكايي  به يابيِ  حقانيتِ سازمان. رسدكارگران صنعت نفت مي

 پااليشگاه  ترِ همين امروز كارگران قديمي. يكي از فعالين آن بود1350 در سال يق يدالهرفي گردد كه همين برم
هرحال،  به.  ارزش قائل هستند و از آن دوره با افتخار ياد مي كنند50تهران و صنعت نفت براي فعاليت هاي سال 

 تاريخ مبارزات و سازمان يابي كارگري در لكه بيشتر به، ب اممن حقانيتِ فعاليت سنديكايي را از شركت واحد نگرفته
من حقانيت سنديكا را از سنديكاي كارگران صنعت چاپ در دوران انقالب  تر عبارت دقيق  به.ايران نگاه مي كنم

موضوع هيچ تغييري پيدا  باز هم خورد، شكست هم مي سنديكاي شركت واحد  اگر قول عباسبه م؛ و اگرفته
   .هاي متشكل كردن كارگران بود ز هم سازماندهي سنديكايي يكي از ظرفكرد و هنو نمي

 حد و اندازه ي شركت واحد ابي به لحاظ تشكل ي كارگري به هايِو اما در مورد اين سؤال كه چرا ديگر بخش
م در  طوركه يداله ههمان.  نظر من فاكتورهاي زيادي در اين مورد دخيل هستند  بهكرده اند،نپيش نرفته و رشد 

 كارگر ضربه وارد ز طبقه بخش هاي زيادي ابهيكي دوتا از مقاالتش اشاره كرده، امروز مسئله ي خصوصي سازي 
اما امروز  ي تشكل سنديكايي داشتند، كارگران كفاش سابقه:  براي مثال.ريخته است كرده و صفوف آن ها را به هم

در شرايط ا ديگر متشكل نيستيد، جواب مي دهند كه  زنيم و سؤال مي كنيم كه چركه با كارگران كفاش حرف مي
 طور، ديگر اصالً ؛ يا كارگران خياط همين ندارد خارجيوجودِ  ـاساساًـ  كفاشي به معناي قديم كالم موجود، ديگر

از طرف ديگر، در صنايع بزرگ هم كه هرگونه .  كه بحث تشكل را مطرح كنيمكارگاه خياطي وجود چنداني ندارد
ي ديگري كه در   نكته. باشدمي گردهاي سختِ قانوني مواجه ممنوع است و با پي)  اسالمي جز شورايبه(تشكلي 

  و؛ اين است كه كارخانجات بزرگ را هم به قسمت هاي مختلف تقسيم كرده اند، بايست به آن توجه كرداين مورد مي
 در امر تشكل كارگري مانعِ ده ي خو وجود آورده اند كه به نوبيك تفكيك ساختگي و تحميلي را به طريق بدين

كرده و حتي محل كار جداگانه تقسيم  چندين بخش را به» كفش ملي«كارخانه :  براي مثال. حساب مي آيدبهمهمي 
هم » ايران خودرو« در كارخانه .نمي توانند با هم ارتباط داشته باشندكارگران شده اند و جدا اين بخش ها از يكديگر 
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 تا تجمع  محل هاي متفاوت منتقل مي كنند اجراست؛ و حتي از لحاظ مكاني كارخانه را بههمين سياست درحال
ي ديگر در اين زمينه   مسئله. حداقل ممكن برسانندبه ) هاستآن يابي كه يكي از امكانات تشكل(كارگران را 

ت، اسانلو و ديگر فعالين در حقيق.  هاي مختلف طبقه كارگر ايران استناكارآمديِ آگاهيِ كارگران پيشرو در بخش
  قدرتمندي اند كه توانستند به چنين تشكلبودهسنديكاي واحد آگاه ترين عناصر كارگري در درون طبقه كارگر ايران 

 گير بودند، روابط نزديك و ، پي طور اصولي و سيستماتيك كار كردند در واقع، فعالين سنديكاي واحد به.دست يابند
 سويي نظري و سازمان دادند كه هم  سنديكايي را از همه مهم تر كالس هاي آموزشدوستانه اي باهم داشتند و

 .عملي را درپي داشت
 توجه داشته . نمي شود مؤثري انجام ي اين ها نبايد به اين نتيجه رسيد كه در بخش هاي ديگر كارِبا وجودِ همه

ين سسؤهيئت م«در . نشأت گرفتند» ين سنديكاهاي ايرانسسؤهيئت م« ها هم از باشيم كه خودِ شركت واحدي
گذشته از .  هاي ديگر هم در آن فعاليت داشتنديعني بخش ها نبودند، فقط شركت واحدي» سنديكاهاي ايران

 است كه بخش هاي  واقعيت گر اينن نيز نشا»پيگيري« و »هماهنگي« هاي ، تشكيلِ كميته»...ينسسؤهيئت م«
و » ...ينسسؤهيئت م«موضوعاتي كه در . فعاليت دارندخويش يابيِ  در راستاي سازمانديگر طبقه كارگر نيز 

 نشان از اين داشت كه فعالين جنبش كارگري ، گرفتمورد بحث قرار مي» پيگيري« و »هماهنگي« هاي كميته
بارت  ها عاين بحث.  كننداز پيش حركت مي  ي سازمان يابيِ كارگري جدي تر  ديگري دارند و در زمينهال و هوايح
 طور ؛ اگر بهي فعاليت كنيمن كه به طور علچگونه متشكل شويم؛ چه نوع تشكلي الزم است؛ آيا الزم است: دند ازبو

در جنبش مدت ها ) همان طور كه امير هم گفت( ها اين بحث.  هايي را بايد بپردازيم چه هزينهعلني فعاليت كنيم،
 يابيِ  مانع سازمان ي كوري وجود داشت كهطهنق ي اين بحث ها نشان مي دهد كه همه. كارگري در جريان بود

؛ يعني يك سنديكاي علني درست كرد و در ي كور را باز كدر حقيقت، شركت واحد عمالً اين نقطه. كارگري مي شد
 نفر در 10  يپرونده ، نفر هنوز بيكار هستند50 كه همين اآلن شوخي نيست. تبعاً بهاي كارِ خود را نيز پرداخت

اما .  ماه زنداني كشيد و تعداد زيادي از كارگران واحد مورد آزار و اذيت قرار گرفتند8اسانلو حدود دادگاه است، 
چگونه ند كه د يابيِ كارگري را باز كردند و نشان داسازمان ها گره ي كورِ كارگران شركت واحد با پرداخت اين هزينه

 متشكل ن توا نشان دادند كه مي هاواحدي شركت . بايست متشكل شد و چه نوع تشكلي ممكن و الزم استمي
 . خودِ كارگران و در محيطِ كاربا اتكاء به: شد

ترين  هاي ديگر هم وجود دارد، اما يكي از اساسي  در بخشيش ـب كماطوركلي، تب و تاب ايجاد تشكل ـ به
اب را جهت داده و  اين تب و تبتوانند) همانند شركت واحد( كه نبود كادرهايي است  هاْمشكالت در اين بخش

 ي محفليِ در بسياري از كارخانجات محافل كارگري وجود دارد و اين محافل در قد و قواره.  درآورندسازمان به
 اند يك تشكل علني و ند؛ اما هنوز نتوانسته اي اوقات كارهاي مؤثري هم مي كندر پارهخويش فعال هستند و 

مبارزات كارگري را در  ترين عواملي است كه رهاي كارگري يكي از مهماعتقاد من نبودِ كاد  به.يكپارچه ايجاد كنند
 در واقع، سركوب و كشتاري كه . اي و علني آن مي شودمانع گسترش توده كند و محدود مي» محافل«محاق 

آسيب  ي خودبه خوديِ كادرسازي در محيط هاي كار پروسه جمهوري اسالمي در مورد فعالين كارگري اِعمال كرد، به
 اي  سال گذشته از طريق بازداشت، اخراج، تهديد، بازخريد و حتي در پاره27جمهوري اسالمي طي . جدي وارد آورد

.  ازهم گسيخترهبران عمليرا با  هاي كارگر توده ي بازنشسته كردن زودتر از موعد رابطهاز مواقع ازطريق 
) ، يعني در جريان مبارزههمانند شركت واحد (يق ريزيِ دقبرنامهيك  بايست به طور آگاهانه و با بنابراين، مي
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 .بيشتري برخوردارندامكان و محبوبيت  ، از تحركن ديگراو آموزش كارگراني پرداخت كه نسبت بهبه تربيت 
)  طور خودبه خودي يا با برنامهديرتر يا زودتر ـ به( كه سنديكاي شركت واحد وار بود  اين اميد به توانهرصورت، مي به

گران شركت واحد،  گيريِ كارپي. خويش بپردازد و متكثر شود بازتوليد  به يا خدماتيي بخش هاي توليددر ديگر
 المللي ناشي از اين بودكه كارگران روي  و مجامع بين كار، وزارت دادگاه ها،ان هاد ي مكرر به زنهفت ماه مراجعه

 .ان بودش و ابتكارِ عمل هم دست خودايستادندن اپاهاي خودش
ابتكارِ عمل و مديريت دستِ خودِ كارگران نبود، اين كارگران بودند كه تاوان كه  هم  جاهايي ه حتي آنالبت

  را هاي كارگريرهبريِ تشكل كه گاهاً احزاب مشكل اساسي اين است. مل كردندح هاي بسياري را تدادند و سختي
در  هاي كارگري كه رهبري تشكل اين. ندمتناسب با امكانات كارگران حركت كن نتوانستند ؛ وليبه دست گرفتند

 كه اين احزاب كارگري نبودند و ربطي منتها مشكل در اين است خوديِ خود اشكال ندارد؛  باشد، به دست احزاب
دادند كه هيچ ربطي  هاي كارگري قرار را در رأس تشكل هايي در دوران حزب توده، آدم. به جنبش كارگري نداشتند

 نفر غيركارگر 9»  مركزي يشوراي متحده« نفر از رهبريِ 13 يا 12 از .ي كارگري نداشتند مبارزات و تشكل هابه
 گونه ربطي به جنبش ها پزشك و روانشناس و غيره بودند كه هيچ اين.  مسائل كارگري بيگانهبودند و نسبت به

 بنابراين، اگر فردا يك .دكارگري نداشتند؛ اما از طرف حزب مأموريت داشتند كه تشكل هاي كارگري را رهبري كنن
  هاي كارگري ارتباط داشته باشد و دربيرون آمد، اشكالي ندارد كه با تشكل كارگر حزب كمونيست از درون طبقه

 حركت كارگران  همه ي اين ها به نظر من سنديكاي شركت واحد برجسته ترين با توجه به. نظر هم بدهدهرموردي
 حقانيت سنديكا را فقط از شركت  كنم كهبا اين وجود، باز تأكيد مي. ت سال گذشته بوده اس100ايران در طي 

  . تاريخ مبارزات كارگران ايران برمي گردد و زمينه ي جهاني هم دارد اين حقانيت به. گيرمواحد نمي
 جانبه و سركوب همه بر عالوه ؛استدر ايران بوده  هاي كارگري ايجاد تشكل ي كه چه عواملي بازدارنده اين

 ي  و افتِ مبارزه) اصطالح اسالميبها شيوه ي ب يژه به( سازي از خصوصي توان ، مينايت كارانه جمهوري اسالميج
بااين وجود، من .  و نبود كادرهاي كارگري نام بردكارگري به واسطه ي سياست هاي ناشي از جهاني سازي سرمايه

 ديگري  تشكل هايايجادِي است و اين نويد مطمئن هستم كه سنديكاي شركت واحد گام بلندي درجهت كادرساز
 . معني كه بخش هاي ديگر هم ديرتر يا زودتر تشكل هاي علني خودشان را اعالم خواهند كرد؛ بدين دهدرا مي
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