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 ۳۲رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲بیست و چهارم نوامبر -  ۹۹سه شنبه  سوم آذر ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 کرونا،  
 !"فرشته ای" که در آغوش گرفته شد

 محمدرضا پویا
اخبار مرگ و میر ناشی از کررونرا یراریراانری ا ر  کر  

رژیم ا المی هم مجبور شده ا   "آمار" قالیی خود را 

کای یاال یبرد اما هاچنان ییریط یر  آمرار واقراری ا ر   

ا رتران خربرر  52منایع حکومتی از قرما یودن وضای  

میدهند  اما اگر مطایق آمار دولتی تاداد کسانریرکر  آلروده 

میشوند را ی  تاداد ا تانها و شهرها تقسیم کنیرم یر  دردد 

یرای هر شهر میر یم  انوق  مرارمروی نریرسر   52یا  52

چرا وضای  قرما ادالی شده ا  ؟ اما واقای  خبر از 

یک فاجا  میدهد  رژیم ا المی دیگرر نراریرتروانرد اخربرار 

ییاار تانها را  انسور کند  روزان  مردی یا ار ال فریرمرم 

و خبر از شهرهای مختمف، یخشی از فاجا  مروجرود را 

گاارش میدهند  دمیرغم ترالرشرهرای  رورت گررفرتر  از 

جانب پاشکان و پرر رتراران، یریرارار رترانرهرا دراردترا یر  

" ردخان " تبدیل شده اند  نبود امکانات، پر رنرل خسرتر  

از یرکرسرال کرار کشرنرده کر  در ایرد اوضرا  در زمرران 

ا تراحتش هم یاید یرای پرداخ  د رتراراد و مراایرایرش 

د   ی  ادتراض یاند، و از ها  مهاتر نبود هیچگرونر  

یرنام  ای یرای شکستد زنجیره آلودگری، هرار  مروجرب 

شده ا   تا مردی در اید روزهرا یرک جرهرنرم کرامرل را 

  .تجری  کنند

پیدایش اید اوضا  ن  اتفاقی ا   و ن  قرایرل مرقرایسر  یرا 

هیچ جغرافیایی در پهن  گیرتری  رژیرم ا رالمری درفرریرتر  

مرگ آور کرونا را یاانند فرشتر  ای یر  آغروش کشریرد  

آنچ  یی یرنامگی رژیم ا المی نامیده میشود، قردی یرقردی 

یرنام  ای یرای شیو  هر چ  یریرشرترر ایرد ویررو  در 

 را ر کشرو ترو رط جرارهروری ا رالمری یرود  ترارامری 

حررکرات و  رکرنرات حرکرومر  در یرکرسرال گر شرتر  در 

یرخورد ی  کرونا ما را ی  هاید نتیج  میر اند  ناد اید 

جانیان ا المی، ا تفاده از هر ایااری یرای ماندن یقرول 

خودشان"مباح" ا ر   ایرنرکر  چرگرونر  حرکرومر  کرنرنرد 

ادامتتد دص حتتنتت تتد  تت تت            استت    یرررایشرران روشررد 

 جمهوری اسالمی و اوضاع سیاسی ایران! 
 محمد آسنگران 

در اید نوشت  تالش میکنم ی  جوانب مختمفی از اوضا   یا ری ایرران و 

تحوالت پیش رو یپردازی  جوانبی ک  اتفاقا اگر  یا   روشنی در قربرال 

  .آن وجود نداشت  یاشد، قدمهای یاد یدون نقش  خواهد یود

پخش اخبار و تفسیر اخبار فقط اتفاقات یاد از وقو  حرواد   ریرا ری در 

 ۹۹نگاهی دیگر به آبان 
 درسهای یك خیزش 

 گفتگو با علی جوادی
را پشر   رر گر اشرتریرم   ۸۹ماه گ شت  گرامیداشر  قریرای آیران پرسش: 

تاكنون در محافل اپروزیسریرون ایررانری یرحرنرهرای مرترنرودری در مرورد آن 

 ای طبقه کارگر تشکلهای توده
 منصور حکمت

 

 گنتگو با کمو يس  دص موصد قطعنامد مصوب پلنوم ده 

کاونیس : در یخش اول قطانام  اشاره میشود ک  طبق  کارگر ایرران از 

اى و دمنى یطور تاریخى محروی یوده ا    مهاترید دمل  تشکمهاى توده

اید محرومی  چیس  ؟     حال  ئوال اینس  کر  یرا وجرود 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

 پرسش هر سه شنبه منتشر می شود! نشریه
 سردبیر :محمد رضا پویا

mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

۲حن د   

۶حن د   

۰۱حن د  
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ایران ا   و افرق و دورنرارایری یر  هریرچ جرنربرشری نراریردهرد  

ادتراض مردی دمی  جاهوری ا المی و موقای  جرنراح هرای 

جرراررهرروری ا ررالمرری و جرردال چررس و را رر  اپرروزیسرریررون 

محورهای ا می اید یحث میباشند ک  تالش میکنم ی  جروانرب 

 .مختمف آن یپردازی

 

  گاهی بد ت والت سياسی ایران

 

جاما  ایران وارد فراز جردیرد  ۸۹و آیان  ۸٩یا خیاش دی ماه 

و یرگش  ناپ یری شده ا ر   جرنربرشرهرای ادرترراضری شرامرل 

جنبش کارگری، جنبش آزادیخواهان  زنان، جنبرش درمریر  فرقرر 

و    در شرایط جدیدی قرار گرفت  انرد و مروقراریرتری را خرمرق 

کرده اند ک  کل  یاای  یا ی جاما  ایران را مرترحرول کررده 

ا    ی  اید ادتبار جاهوری ا المری و اپروزیسریرون هرر دو 

  .وارد فاز تازه ای از رویارویی شده اند

 

جناح ا الح طمب ی  دنوان یرخرشری از یرورژوازی مرغرمرو  

شده در حکوم  و حاشی  حرکرومر ، هرنرگرامریرکر  از جرنربرش 

 رنگونی احسا  خطر کرد تاای قد دمی  اید جنبش ی  مریردان 

آمد و در کنار ا ولگرایان قرار گررفر   ا رالح طرمربران در 

شرایط ضاف جناح غالب ) پاه و خامن  ای( ی  یاری نیرروی 

 رکو  رفتند و نقش  وپاپ اطاینان یودن خود را رها کرده 

و اینبار ر اا و دمنا در کنار خرامرنر  ای و نریرروی  ررکرو  

قرار گرفتند  زیرا آنها نگران یودند کمی  نظای از یریرد یررود  

از یرک طررد دو  ۸۹و آیان ماه  ۸٩ینایر اید خیاش دی ماه 

جناح ا می جاهوری ا المی را در کنار هم قرار داد و تریرر 

خال ی ی  رقای  جناحهای یورژوازی حاکم زد و هرم  رف 

آنها را ییش از پیش متالال و پراکنده کررد  یرر یسرترر چرنریرد 

تحوالتی یود ک  یخشی از یورژوازی یازار زیان ی  ادترراض 

گشود  مدتی طول نکشید ک  یخشرهرایری از افرراد شراخر  دو 

جناح جاهوری ا المی هم نگرانی خود را از ادام  حرکرومر  

ی  شکل کنونی ییان کردند  اما یا وجود تاای اید اتفاقرات هرار  

آنها در یک نقط  توافق دارند و آنهم حفظ جارهروری ا رالمری 

   .ا  

اکنون حکوم  جاهوری ا المی محدود ی  دارو د رتر  هرای 

مافیایی  ران  پاه و گم  آخونردی شرده ا ر  کر  یر  خرانرواده 

دویس  فامیل مارود شده اند  اید یخش مرحردود یرورژوازی 

ایرران یرا اترکرا یر  قردرت ا رمرحر   رپراه پرا رداران و وزارت 

اطالدات و    تاای موجرودی  ریرا ری و اقرتریرادی ایرران را 

قبض  کرده اند  ی  اید مانا یرورژوازی حراکرم در جرارهروری 

ا المی ی  قشر خا ی از  ران  پاه و خیرل آخرونرد دریراری 

محدود شده و تقریبا تک و تنها مرانرده ا ر   جرنراحری یر  ا رم 

ا الح طمب دیگر محمی از ادرا  ندارد  یخشهای نراراضری فرارمری 

ترکیبی از ا ولگرایان و ا الح طمبان  ایق اند ک  دورناایی یرای 

  .آینده جاهوری ا المی نایبینند

 

 

اما اید یخش ناراضی و غر و لند کد وقتی زیان ی  ییان نرارضرایرتری 

یاز کردند ک  متوج  شدند ن  تنها مردی یرمرکر  هراران یرخرش ترجرار و 

یازار ک  پایگاه جاهوری ا المی محسو  میرشرد هرم امریردش را یر  

رژیم از د   داده ا     در پس اید تحوالت یود ک  تادادی از آنهرا 

یکی یاد از دیگری زیان ی  ادتراض گشوده و ترالش کرردنرد  رفرره 

خود را از  پاه و خامن  ای جدا کنند  اید یخش یرا گشرودن زیران یر  

نقد خامن  ای و  پاه تالش میکنند راه یرون رفتی یررای ایرفرای نرقرش 

در آینده  یا ی ایران ییایند  هاامان یخش دیگری از ا الح طمربران 

یا پادرمیانی افرادی ک  مورد ادتااد دو جناح هستند میخواهند خاتای 

و مو وی و کرویی و    را از پنجره پشتی ی  یرازار یرفرر رترنرد  ایرد 

یخش خنگ و کوت  فکر هنوز متوج  نشده اند اید داروهای تسرکریرد 

  .دهنده دیگر دردی از جاهوری ا المی دوا نخواهند کرد

 

 ؟جناح ای جم وصی اسالمی بد کدام سم  ميرو د

 

یکی از نتایج خیاش دی ماه اید یود ک  تکمیف جرنراح ا رالح طرمرب 

رژیم را روشد کرد  جناحی ک  ی  ا الح طمبان حکومتری مراررود 

داال در کنار جناح خامن  ای و  رپراه  ۸٩یودند یا آغاز خیاش دیااه 

پا داران قرار گرفتند و از نقش  وپاپ اطاریرنران یرودن یررای رژیرم 

د   یرداشت  و مستقیاا خواهان شدت  رکو  جنبشهای ادتراضری 

و ضری  ای ک  از جرنراح  ۹۹مردی شدند  اید جناح رژیم یاد از  ال 

مقایل خورد  یر ن  ناولی، یمک  متالشی شدنش را آغاز کررده یرود  

اما مردی در دیااه ر اا پایان دار اینها را یا شرارار" ا رالح طرمرب 

ا ولگرا دیگر تاام  ماجرا" ادالی کردند  از اید مقطع ی  یاد افرراد 

شاخ  اید جناح ی  یرر ی آینده خود و جناحشان پرداختند  هرکردای 

ک  خوا ت  اند حسا  خود را از خامن  ای جردا کرنرنرد یرکری یرارد از 

دیگری از دایره و گردون  رژیم ییرون افتاده و ی   ا  یرورژوازی 

پرو غر  رفت  اند  یقی  افراد و شخییتهای اید جناح یا در تحروالت 

یادی هاید  یا   را انتخا  میکنند یا دارر  ریرا ری و مرانردگراری 

 .خود را ی  ایفای نقش  پاه و خامن  ای گره میانند

 

جناح ا ولگرا یا هاان  پاه و خامن  ای اکنون کل  رکران قردرت و 

تایید  یا   و اقتیاد جاهوری ا المی را در د ر  دارنرد  ایرنرهرا 

میجنگند ک  یاانند  ایاار و  یا تی یجا  رکو  و دزدی و گسترش 

تروریسم ا المی ندارند  یرای  رنگونی جارهروری ا رالمری راهری 

یجا شکس  اید "هست   خ "  تون فقرات جرنربرش ا رالی  ریرا ری 

آغاز شرده  ۸٩نیس   ینایر اید تحوالت چند  ال اخیر، ک  از دی ماه 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۲پرسش  شماره  

 

 جمهوری اسالمی و اوضاع سیاسی ایران!                              
 محمد آسنگران    
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ا   و مد آنرا فازی تازه در  ریرا ر  ایرران مریردانرم یر  ایرد 

مانی ا   ک  جنبشهای ادتراضی یرای اولید یار یدون حفاظ 

ا الح طمبان کمی  حکومر  و جرنراحرهرای آنررا زیرر ضرر  

گرفت  اند و اید از ماهی  جنبشهای ادتراضی ناشری مریرشرود  

 پاه پا داران و جناح حاکم جاهوری ا المی کر  خرامرنر  ای 

در را  آن ا   یا یرقرول زیربرا کرالی "هسرتر   رخر  قردرت" 

راهی یجا شکس  در مقایمش نیس   اما اید شکس  و تسرمریرم 

از دو منظر میتواند اتفاق ییفترد  شرکرسر  در مرقرایرل مرردی و 

 رنگونی جارهروری ا رالمری کر  نرتریرجر  جرنرگ جرنربرشرهرای 

ادتراضی مردی یا رژیم ا  ، یا تسمیرم در مرقرایرل آمرریرکرا و 

هاامان جنگ یا مردی ک  یاز هم شکس  حتای ا   امرا راه 

طوالنی تری خواهد یود  یرنرایرر ایرد  ریرا ر  یراخر ، یراخر  

جاهوری ا المی از راههای مختمفی خواهد گ ش  و یاید اید 

  .مسیر پر پیچ و خم را شناخ 

کمید شناخ  اید پدید مسئم  شناخ  از    ویرگگری جرارهروری 

ا المی ا    "ا تقالل" طمبی، " ضدی  یرا امرپرریرالریرسرم" و 

 . رنوش  ا الی  یا ی

 

 

 حکومت ای "مستقل" و سر وش  جم وصی اسالمی

 

شاار و مطالب  "ا تقالل" و مرخرالرفر  یرا "وایسرترگری" شرارار 

" گ زنجیری" و "دامل امپریالیسرم" و مرطرالربر  و گررایرش 

"ضد امپریالیستی" و    مطالبات و شاارهای شناخت  شرده ای 

ایران یودند  اید گرایش و مرطرالربر   ریرا ری و  ٧٥در انقال  

ایدئولوژیک یخشهایی زیادی از ماترضید و چپهای درراق و 

لیبی و  وری  ده  شی  و هفتاد میالدی و ایران ده   ی و 

چهل و پنجاه شاسی یوده ا    اگر ماکرو ی  تحوالت  یا ی 

اید کشورها نگاه کنیم و تفاوتها و تاکتیکهای محمی آنها را در 

اید  طح از تحمیل نرادیرده یرگریرریرم مرتروجر  خرواهریرم شرد کر  

 و یالیسم دریی ی  دنوان یک گرایش "ضد امرپرریرالریرسرتری" 

ک  یادا در قالب یاث ایسم شکل گرف  و مااار آن میشل افمق 

یود، دو حا  یاث  وری  و دراق را ی  قدرت ر اند  ق افری 

هم یا الهای گرفتد از هاید جهان یینی " و یالیسم دریی" در 

لیبی ی  قدرت ر یرد  اگرر یر  قروانریرد و خردمرات کشروری و 

 یستم حکومتی و نو  دیکتاتوری و نقش "رهبر و لیدر" ایرد 

   کشور نگاه کنیم متروجر  خرواهریرم شرد کر  رایرطر  آنرهرا یرا 

قدرتهای جهانی و رایط  آنها یا مردی کشرور خرودشران یسریرار 

شبی  ی  هم و از یک جنس هستند  جاهوری ا المی ی  دنوان 

را  جنبش ا الی  یا ی در پس گرایرش ضرد امرپرریرالریرسرتری 

جنبش ا المی ی  قدرت ر ید  ناگفت  نااند ک  گررایرش غرالرب 

چررس آن دوره ایررران کرر  یررخررش درراررده روشررنررفررکررران و 

تحییمکردگان ناراضی ایران را شامرل مریرشرد، مرترایرر ازایرد 

مسائل یوده و خود را ضد امپریالیس  و ضد فررهرنرگ غرر  

میدانستند  اگر یتوان اید گرایش را " و یالیسم ایرانی" نامیرد 

وج  مشخی  اش ضدی  یا امپریالیسم آمرریرکرا و ضردیر  یرا 

فرهنگ غر  یود  اید دو ویگگی چرس آن دوره یر  رهربرری 

حا  توده و  ازمان چریکهای فدایی حمق حمق  اتیالشران یرا 

جنبش ا المی را شکل میداد  در کشورهای دراق و  روریر  

و لیبی هم کم و ییش یر یستر چنید فضایی رژیاهای "مستقل"  ردای 

 .و ا د و قاافی شکل گرفتند

 

 

ینایر اید در پس چنید فضای  یا ی و فرهنگی در مرنرطرقر  یرود کر  

رژیاهای "مستقل" و غریرر وایسرتر  شرکرل گررفرترنرد  اولریرد ویرگگری 

رژیاهای "مستقل" در منطق  اید یوده ک  دامل و د   نشانرده هریرچ 

قدرت جهانی نباشند  ارتش و نیروی مسمرح آنرهرا مرنرل ارترش دوران 

شاه و ارتش میر و تونس و     تایع ارتش آمریکا یرا یرمروق رقریرب 

نباشد  ی  یک مانا  یا   حاکم یر  یستم ارتش و کل نیروی مسرمرح 

و  یا   اداره کشور یا حکومتهای "مستقل" طرراحری شرده و ترایرع 

هیچ قدرتی نبوده اند  هاید درج  از "ا ترقرالل"  ریرا ری رژیرارهرای 

حاکم یر اید کشورها را پیچیده و ویگگیهای خا ی ی  آن میبرخرشریرد  

ی  هاید دلیل یاید متوج  یود ک   ررنرگرونری جرارهروری ا رالمری از 

راههای پیچیده ای میگ رد  یرای منال هنگامیک  غر  متوج  شد ک  

ترالش یرررای نررگررهررداری شرراه یرری فررایررده ا رر  از طررریررق ترراررا  یررا 

 یا تاداران یا نفوذ و  ران ارتش و  اواق و     شراه را مرترقرادرد 

کرد یاید از ایران یرود و خاینی ییاید  در میرر هراریرد  رنراریرو یر  

شکل دیگری اتفاق افتاد و مبارق را کنار گ اشترنرد و در ترونرس هرم 

هاچنید  اما در دراق و لیبی و  وری  و ایران قدرتهای جهرانری ایرد 

امکان و توان دخال  را نداشت  و ندارند  زیرا هم ارتش و هم قردرت 

 یا ی حاکم "مستقل" میباشند  ینایر اید  رنرگرونری آنرهرا از طرریرق 

مردی یا از طریق دولتهای رقیبشان از مسیرهای پیچیده ای مریرگر رد  

شباهتی ی  رفتد شاه و مبارق و ید دمی نردارد  اشراره ای گر را یر  

تاریخ قدرتگیری اید کشورهای "مستقل" ما را یر  شربراهرترهرای آنرهرا 

 .ییشتر آشنا میکند

 

اگر کشورهای یموق دریی "مستقل" یا ا ترفراده از نرودری کرودترا و 

شب  کودتا ی  قدرت ر یدند، جاهوری ا المی یر مرترد یرک انرقرال  

شکس  خورده و یا نسل کشی مخالفانش ی  قدرت ر ید و  روار یرر 

موج  یا ی ضد "امپریالیستی" دوره خرودش شرد کر  یرک گررایرش 

داومی در میان چپها، ا المیها و ممیرگرراهرا یرود  یررخرالد تیرور 

 اده انگاران  در میان اپروزیسریرون، مرد فرکرر نراریرکرنرم  ررنرگرونری 

داشرتر  یراشرد   ررنرگرونری  ٧٥جاهوری ا المی شربراهرتری یر   رال 

جاهوری ا المی اگر شباهتی داشت  یاشد یریرشرترر شربریر   ررنرگرونری 

 دای حسید و ق افی و موقای  ا د ا   ن  شکل  رنگونری شراه و 

 .ید دمی و مبارق

 

اینرا از چند  ال قبل تا کنون یارها توضیح داده ایم ک  چهار "دولر  

مستقل" در منطق  وجود داشت  اند  اید چهار کشور یا تفاوتهایی کم و 

زیادی ک  یا هم داشتند  یا تی نادیک ی  هرم را دنربرال کررده و یر  

احتاال قوی  رنوشرتری شربریر  یر  هرم خرواهرنرد داشر   هرارچرنرانرکر  

 رنوش  ق افی و  دای تقریبا شربریر  یرودنرد   ررنروشر  جرارهروری 

ا المی و ا د هم در هاان چهار چو  میگنجند  ینایر اید چس ایران 

نباید منتظر  یر حواد  و تنها گاارشگرر و مرفرسرر  ریرا ری اخربرار 

یاشد  یک جریان روشد یید و مسئول یاید تحوالت و احتااالت پیرش 

رو را ی  جاما  یگوید و وظایفی یرای خرود و جرامرار  در قربرال آن 

تاریف کند تا مردی یتوانند یرا چشرم یرازترری یر  جرنرگ دشرارد خرود 

یروند  در هر مرحم  و در هر احتاالی ک  ماکد ا ر  اترفراق یریرفرترد 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!
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یاید نقطر  ضرارف و قردرت خرود و دشرارد را در آن حرالر  

شناخ  تا یتوان یا اتخاذ تاکتیک و  یا   مویر وارد جنگ یا 

آن شد  اما مسئم  مهم و تایید کننده ای کر  یرایرد مرورد نرظرر 

قرار داد اید ا   ک ، دمیرغم شباه  رژیاهای حاکم یرر ایرد 

کشورها جاما  ایران و  طح توقع و ترجرریر  تراریرخری مرردی 

ایران، یسیار متفاوت تر از کشورهرای نرامربررده ا ر   ایرران 

یک کشور مدرن یا ریش  های دایق فرهرنرگ پریرشررو غرر  

ا    تنها کشوری در منطق  ا   ک  از اول قررن یریرسرترم ترا 

کنون دو انقال  دظیم و تاییر گ ار را تجری  کرده ا    تنرهرا 

کشوری ا   ک  ا الی و حکوم  ا المری یری ادرتربرار و از 

طرد نخبگان جرامرار  و یرخرش و ریراری از جروانران مردرن، 

حکوم  و ایدئولوژی ا المیش مرورد تراررض ا ر   وجرود 

جنبش کارگری یا چهره های شناخت  شده آن و یاالوه ترجرریر  

و  یا   مسمط چس و  و یالیستی در مریران یرخرش پریرشررو 

فاالید اید جنبش، ویگگی خا ی ی  جاما  ایرران داده ا ر   

هاید خیو یات و ویگگیها رنگ خودش را ی  ادرترراضرات 

مردی ایران دمی  جاهوری ا المی زده ا    هاید ویرگگریرهرا 

 .میتواند  رنوش  و آینده ایران را طور دیگری رقم یاند

 

 

 ماهي  جنبش ا و اعتراضات مردم 

 

یدون شک ماهی  هر ادتراض و مبارزه ای یر  مرطرالربرات و 

هدد آن مریوط ا   و اید ماهی  چیای نیس  یجا شرورش 

و انفجار دمی  فقر و ا رتربرداد و مربرارزه یررای یرد ر  آوردن 

آزادی و یرایری  کارگران و یخش درارده مرردی گرر رنر  انرد  

د تاادشان پرداخ  نایشود  آن یخش میانری کر  ژورنرالریرسرم 

 طحی امروز آنرا "طبق  مرترو رط" ا رم گر اری کررده ا ر  

چندرغازی هم اگر داشتند یو یم  یانکهای هایرد  رران رژیرم 

یاال کشیده شده ا   و اکنون ا اشان مالباختگان ا    مرردی 

حتی آ  و یرق کافی ندارند و از هوای  الم نایتوانند ا ترفراده 

کنند  اما آگاه و یاتجری  اند، مانری تراکرتریرک و ترارادل قروا را 

میفهاند و تا کنون نشان داده اند ک  اید فهم یک تجری  دراریرق 

اجتاادی پشتش هس   مردی ماترض یویگه کرارگرران آگراه و 

منتقد  یستم حاکم، آرزو و انتظارشان را از زندگی و  رهراری 

ک  از تولید و نااات جاما  میخواهند هاانی ا ر  کر   رالرهرا 

در قطانام  ها و ییانی  هرایشران مرنرارکرس شرده ا ر   اکرنرون 

شورش دمی  فقر، شورش دمی   تم و دیکرتراتروری و شرورش 

یرای ید   آوردن آزادی و یرایرری و رفراه را مریربریرنریرم کر  

یارانی در آ اان یی ایر نبوده ا   یمک  ادرترراضری درارومری 

یرای ید   آوردن مطالباتی ا   ک   رالرهرا یررای آن ترالش 

 .شده ا  

 

ینایر اید، محور ادتراض مردی اگر چ  اقتیادی و دمی  فرقرر 

و یرای تامید مایش  ا   اما دایقا  یا ی ا ر   کسرانریرکر  

فکر میکنند اید ادتراضات اقتیادی ا   و یاید آنرا  ریرا ری 

کنند، ن  اقتیاد را و ن   یا   را و ن  جامار  و جرنربرشرهرای 

اجتاادی ایران را نفهایده اند  اید د رتر  از ترحرمریرمرگرران اگرر 

ایدئولوژیک نباشند غیر  یا ی و تیرویررشران را از ر رانر  

های  طحی یی یی  ی و وی او ای میگیرند ن  از فاالید و رهبران 

جنبشهای ادتراضی در میدان جدال خریرایرانرهرای ترهرران و شریرراز و 

ا فهان و     یردکس اید تحمیمگران  طحی ک  از تحوالت  یرا ری 

دکس میگیرند و ا اش را تحمیل و یرر ی مریرنرامرنرد، نرقرطر  قردرت 

جنبشهای ادتراضی در ایران هاید مراهریر  اقرتریرادی آن ا ر  کر  

دایقا  یا ی ا   و هیچ یخشی از یورژوازی ایران ناریرتروانرد خرود 

را  احب آن قماداد کند  وقتیک  حجا  و لبا  و ماتیک و مروزیرک 

و آ  آشامیدنی و هوای پاق و    هاگی در ایران  یا ی شرده ا ر  

ماموی نیس  چگون  کسانری پریردا مریرشرونرد کر  ادرترراض یر  فرقرر و 

  .ییکاری و زندگی زیر خط فقر را  یا ی ندانند

 

از نظر مد اگر چس ایران یک شانس داشت  یاشد هاید ا   کر  ایرد 

ادتراضات دمی  فقر، آغاز تحوالت  یا ی و فراز ترازه  ریرا ر  در 

ایران را یادث شده ا  ، ن  "تو ا   یا ی" و ن  ا الحرات رژیرم 

ا المی و ن  حتی شاار و مطالب  دلخواه اپوزیسریرونری کر  هرنروز از 

درد و رنج مردی حرک  نایکند  یقی  مطالبات یر حق، مانند مطالبات 

جنبش یرایری طمبان  زنان و نفرت از م هب و تالش یررای ا رترفراده 

از شادی و فرهنگ پیشرو، مربرارزه یررای حرق حریروانرات و مرحریرط 

ترا کرنرون و حرتری  ۸۹و آیان مراه  ۸٩زیس  و     هاگی از دی ماه 

میتوان پیش یینی کرد تا پایان ایرد پررو ر  و  ررنرگرونری جرارهروری 

ا المی تح  تاییر جنبش دمی  فقر و جنبش یررای آزادی و یررایرری 

قرار دارند و یاالنس ها  اینها یا اف  و خیرا جرنربرش درمریر  فرقرر کر  

پرچاش در د   جنبش کارگری ا   تنظیم میشود ن  یردکرس  یر  

هاید دلیل نقش جنبش کارگری هم یرای ارتقا جاما  تا اید  رطرح و 

هم یرای ادام  و گسرتررش ایرد مربرارزات ترا  ررنرگرونری جرارهروری 

ا المی و شکل دادن ی  آلترناتیو یادی، ن  تنها کمیدی و یستر ا رمری 

ا  ، یمک  ی  نتیج  ر ریردن ایرد ادرترراضرات یردون نرقرش مرحروری 

 .رهبران و فاالید اید جنبش غیر قایل تیور ا  

 

کسی ک  یخواهد در آینده ایران نقشی جدی ایفا کند یا یرایرد درمریر  ایرد 

جنبش یاشد یا یخشی از آن  را تها حق دارند آنرا کرم رنرگ کرنرنرد و 

جنبشهای دیگری را یرجست  ناایند  چپها هرم یررای ایرفرای نرقرش در 

آینده  یا ی ایران راهی یرای قردرترگریرری نردارنرد مرگرر ایرنرکر  یر  

دنوان یخشی از اید جنبش یانی جنبش کارگری ظراهرر یشرونرد  ایرد 

تقایل چس و را   ک  ناشی از تقایل منافع جنبشها و طربرقرات ا رمری 

جاما  ا   قبل از  رنگونی جرارهروری ا رالمری آغراز شرده ا ر   

تقایمی ک  میتوان آنرا تقایل آلترناتیوهای چس و را ر  نرامریرد  ترقرایرل 

مدافاید  یستم تولیدی حاکم یا مخالفید آن  ترقرایرل آلرتررنراتریرو جرنربرش 

کارگری یا شاار آزادی، یرایر، حکوم  کارگری یا مردافراریرد نرظرم 

 رمای  داری و یازار آزاد و ها  طیفهای ک  چشم امید ی  تررامرس و 

دولترهرای رقریرب جرارهروری ا رالمری دارنرد ا ر   ترقرایرل دو قرطرب 

یورژوازی و پرولتاریا ک  در هیب  و شرکرل ترقرایرل چرس و را ر  

خودش را نشان میدهد  در دید حال ک  هر دو آلترناتیو میخواهند از 

 .جاهوری ا المی گ ر کنند و  ر ی  تد اید رژیم نباشد

 

اما جریانات یورژوایی میخواهند یرارد از جرارهروری ا رالمری نرظرای 

طبقاتی و منا بات تولیدی د   نخورده یااند و د تگاههای  رکو  

را تحویل یگیرند  جریانات کاونیس  و چس فقط ی  دنوان یخشی از 

جنبش کارگری و ی  دنوان یخشی از فاالید اید جنبرش کر  خروا رتر  

 نه به شکنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!

 ۰۲پرسش  شماره  
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ها و آرزوهای اکنری  قریب ی  اترفراق جرامرار  را نرارایرنردگری 

میکند، میتوانند نقش تاریرخری خرود را ایرفرا کرنرنرد  یرنرایرر ایرد 

روشد ا   ک  کاس چس جاما  تالش میکند ضاد  رنگونی 

جاهوری ا المی یا یررقرراری آزادی و یررایرری و رفراه در 

جاما ، میخواهد  یکل قدرت گیری ا المیسم و نا یونرالریرسرم 

و د   ید   شدن قدرت میان اید دو جنبش را پرایران یردهرد  

اید یانی یرپرا کرردن جرارهروری  رو ریرالریرسرتری و حرکرومر  

شورایی، یانی در هم کویریردن کرل د رترگراهرهرای  ررکرو  و 

ادالی لغو ا تناار و یرقراری حقوق یرایر ها  شهروندان از 

از  ٧٥تاای نااات زندگی  اید تقایل یرخرالد ترحروالت  رال 

هاید امروز و از خیمی وق  پیش آغاز شده ا    اکنرون ایرد 

دو جنبش ضاد جنگ یا جاهوری ا المی، جدال شران یررای 

شکل دادن ی  آینده جاما  ایران آغاز شرده ا ر   آیرنرده ایرران 

یاد از جاهوری ا المی حا ل و نتیج  جدال اید دو جرنربرش 

ا    جنبش  و یالیستی و جنبش نا یونالیستی  یا جدال چرس 

و را    جاما  ناچار ا   یید اید دو یکی را انترخرا  کرنرد  

هنگامیک  جاما  ی  اید انترخرا  د ر  یرانرد شرانرس انرترخرا  

احاا  و شخییتهایی از میان اید دو کاس یررجسرتر  مریرشرود 

 .ک  قبال نقشی یرجست  و قایل ادتاادی یازی کرده یاشند

 

 جایگاه جنبش ای سياسی دص ایران

 

، روشرنرترر ۸٩یا آغاز فاز جدید اوضا   یا ی ایران از دیااه 

از قبل حکم رفتد کمی  جاهوری ا المی داده شرد و شریرپرور 

پایان دار جنبش ا الی  یا ی و جاهوری ا المی ی  درنروان 

حکوم  یررآمرده از آن ییردا درآمرد  اگرر مرا در چرهراردهر  

گ شت  شاهرد جردال  ر  جرنربرش ا رالمری، نرا ریرونرالریرسرتری و 

 و یالیستی یودیم، یا  رنگونی جاهوری ا المی ک  حرا رل 

شکس  ا الی  یا ی میتواند یاشد، داال دو جنربرش ا رمری و 

اجتاادی در  یا   ایران ماندگار خواهند یرود و جردال آنرهرا 

 رنوش  آینده ایران را رقم میاند  جرنربرش  رو ریرالریرسرتری و 

نا یونالیستی  متا فان  یسیاری از چپهایی ک  هیچ وق  مارنری 

مبارزه یا جنبش ا المی را نفهایدند اکنون هم مانری جردال یرا 

جنبش نا یونالیستی را نایفهاند  اید چس ا ا را مرارنری جردال 

جنبشهای  یا ی و  نتهای  یا ی را نایفهاد  آنچر  کر  چرس 

رادیکال و ن  الااما چس  نتی طبق دادت و  ن  یر  آن خرو 

گرفت  ا   اید ا   ک  طبقات را یبیند و احاا  را  اید چس 

درق داومی و زمختی از مبارزه و انقال  دارد  کتایری دنریرا 

را میبیند و ایدئولوژیک آنرا توضیح مریردهرد  ایرد چرس حرتری 

جایی ک  میخواهد  یا ی یشود تد ی  را ر  روی مریردهرد و 

فکر میکند یا درز گرفتد از جنبشهای طبقاتی ک  یستر ا رمری 

مبارزه  یا ی یورژوازی و پرولتراریرا ا ر  مریرتروانرد تروجر  

اقشار غیر کارگر را یخود جمب کند  زیرا خود را دید طربرقر  

کارگر یا نااینده تای االختیار آن محسو  میکند  اید جرریرانرات 

چس درکی افالطونی و غیر زمینی از مبارزه و جدال طربرقرات 

 .دارند

 

آنها یا فکر میکنند طربرقرات کرارگرر و  ررمرایر  در یرک روز 

آفتایی ی  میاد هادیگر میروند و چرس یرایرد ادرالی کرنرد از 

طبق  کارگر دفا  میکند و کاری ی  جدالهای  یا ی جنبشها از جارمر  

جنبشهای نا یونالیستی و  و یالیستی نردارد  یرا یررای "اجرترارادری" 

شدن، جدال طبقات را قمم میگیرد و ی  دنیای  یا   غیر طبقراتری پرا 

میگ ارد ک  خود یستری یرای نودی  و یالیسم غیر کارگری ا ر   

جنبش کاونیسم کارگری در تقایل یرا هرار  ایرد درکرهرا پرا یر  مریردان 

گ اش  و در نقد آنها فرمول  شد و جنبشی ا   کر  یرخرشری از خرود 

طبق  ا   و جدالش یا طبق  حاکم ا    اما میدانرد کر  ایرد جردال از 

مسیر جدال جنبشهای  یا ی اجتاادی میگ رد  مریردانرد هرر کردای از 

اید جنبشها  نتهای  یا ی متفاوتی را خمق کرده انرد و هرر کردای از 

اید  نتها احاا  متفاوتی را از خود ییرون داده اند  چرپری کر  درق 

روشنی از  یر جدال  یا ی و طبقاتری نرداشرتر  یراشرد و هرر ترحرول 

 یا ی و فکری را حا ل جدال طبقاتی نداند، آگاهان  یرا نرا آگراهرانر  

د   ی  انبان  نتهای دی د   و شناخت  شده طبقات دیگر مریربررد و 

ی  مکانیساهای  یا ی طبق  و جنبش کارگری دوران خود یی تروجر  

خواهد یود و آنرا نایبیند  ی  هراریرد دلریرل یر  دای  رطرحری نرگرری و 

دوامی گری "غیر طبقاتی" میفتد ک  ن  جایگاه طبقات و نر  جرایرگراه 

جنبشهای  یا ی و  نتهای  یا ی اید جنبشها و ن  احراا  مرنربرارث 

  .آنها را نایتواند یرر ی و تبیید کند

 

 جایگاه و وظایف جنبش کاصگری

 

جنبش کارگری ک  یاد از خیاش  ال هشتاد و هش  تنها جنبش قوی 

و در میدان مقایم  یا فقر و  رکو  یود، ادتبار و جرایرگراه ویرگه ای 

یاف  و اکنون رهبران و ادتیایات و تجااات ایرد جرنربرش یر  امریرد 

جاما  تبدیل شده ا     یر تحوالت کرنرونری یر   رارتری مریررود کر  

جنبش کارگری و رهبران آن قدی یر  قردی در را  هرار  جرنربرشرهرای 

ادتراضی قرار یگیرند  طبیای ا   کر  ایرد مروقراریر ، وظرایرف و 

انتظارات ویگه ای از رهبران اید جنبرش مرطررح مریرکرنرد کر  یر  آن 

 .خواهم پرداخ 

 

جنبش کارگری هاانند هر جنبش دیگری جناحها و گرایشرات چرس و 

را   خودش را دارد  جنراح رفررمریرسر  و  رنردیرکرالریرسر  جرنربرش 

کارگری هاانند جناح  و یالیس  و رادیکرال آن دراررش یر  انردازه 

دار خود اید جنبش ا    اما در شرایط خفقران و  ررکرو  امرکران 

رشد جناح رادیکال و  و یالیس  اید جنبش محدود ا    یرردرکرس 

اید مسئم  امکان رشد جناح رفرمیس  در دوره های رونق اقتیادی 

ییشتر ا     اما در ایران تح  حاکایر  جرارهروری ا رالمری، هریرچ 

دوره ای شاهد رونق اقتیادی نبوده ایم و ی  هاید دلیل نایتروانسرتریرم 

شاهد رونق گرایش  ندیکالیستی و رفرمیستی جرنربرش کرارگرری هرم 

یاشیم  یا اید حال تیغ  رکو  و محدودی  دمریر  ایرد دو گررایرش ترا 

حدودی متفاوت دال کرده ا     یا    رکو  اگرچ  درمریر  ایرد 

دو گرایش وجود داشت  ا   اما شدت دامی ک  درمریر  رادیرکرالرهرا و 

کاونیستها یکار گرفت  شده ا   یسیار ییشرترر از رفررمریرسرترهرا یروده 

ا    ی  هاید دلیل یخشی از رفرمیستهای درون جنبش کرارگرری و 

ن  ها  آنها تالش کردند در قالب شوراهای ا المی و خان  کارگر و 

انجانهای  نفی و    تا حدودی نقش ایفا کرنرنرد و مرحرمری از ادررا  

داشت  یاشند  اگر چ  خود اید تشکمها دولتی و زرد محسو  میشرونرد 

و ا ا ا یرای مقایم  یا جنبش کرارگرری از جرانرب جرنراحری از رژیرم 

ادامتتد دص حتتنتت تتد  تت تت                           تررقررویرر  شرردنررد،                

 نه به فقر،نه به تبعیض،نه به سرمایه داری!

 ۰۲پرسش  شماره  
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 ورت گرفت  ا    جهان نظاره گر "ناایش درنرده خروی و 

جنای  پیشگی" رژیم ا المی در یرایر مرردی مرارتررض یرود  

پرونده جاهوری ا المی از جرنرایر  و قرترل مرارمرو ا ر  امرا 

 رفنظر از اید ینظر شاا چرا حکوم  در آیان ماه ایرنرچرنریرد 

 یی محایا د   ی  قتل دای مردی زد؟ 

یك نقط  دطف در جنربرش تروده   ۸۹: خیاش آیان علی جوادی

های مردی یرای  رنگونی رژیم ا المی و هاچنید یك نرقرطر  

اوج در تاریخ اید جنبش یرود  چراشرنری ایرد خریراش تروده ای 

در دی قیا  یناید و  وخ  در جامرار  یرود   ۰۳۳افاایش 

اما چاشنی ای یر كوهی از نفرت و اناجار از حكومتری ا ر  

ك  كارنام  اش چیای جا فقر و فالك  گسترده و ها  جانبر ، 

محرومی  و نایرایری،  ركو  هرگون  آزادی های  ریرا ری 

و اجتاادی، ضدی  كور یا زن، خوشری، شرادی و هرر آنرچر  

امروزی و انسانی ا   و یاالخره ضدی  ها  جانب  یا كارگر 

و كاونیسم، نبوده ا    مردی در ییش از  د شهر و در اكنر 

ا تانهای كشور ی  میدان آمدند  شاار "حكوم  ا المی نرایرود 

   .یاید گردد"، شاار محوری اید خیاش  را ری یود

ینا ی  آمار رویترز، ك  یرا اتركراه یر  اطرالدرات و گراارشرات 

نرفرر  ۰۰۳۳محافل درونی خود رژیم تهی  شده ا  ، ییش از 

جان خود را از د   دادند  دفو یید الامل توانست  ا   یریرش 

مورد را یا اطالدات دقیق و غیر قایل انكرار ترایریرد و  ۰۳۳از 

یب  كند  ییش از هف  هاار تد ینا ی  ادترراد درنرا رر خرود 

رژیم د تگیر و شكنج  و زندانی شدند  هرم اكرنرون نریرا حركرم 

تد از د تگیر شدگان  ادر شده ا    آیرا ایرد  ۰اددای یرای 

گاارشات تاامی جنای  رژیم را در ییش از  د شهر مناكس 

 .میكند؟ تردیدها واقای و جدی ا  

رژیم حكم تیر  ادر كرد، وحشیان  و یی محایا ی  ماتررضریرد 

حام  كردند  خودشان ادالی كرردنرد كر  درالوه یرر شرمریرك یر  

شقیق  مردی یپاخا ت ، پای آنهرا را هرم هردد گررفرتر  یرودنرد ؟ 

د تور شمیك و كشتار هم ر رارا از  روی یراالترریرد مرقرامرات 

  .امنیتی و حكومتی  ادر شده یود

رژیم ا المی یا تاای قوا یرای  ركو  یر  مریردان  ۸۹در آیان 

آمد  یا مردمی مواج  یودند ك  گامهای یرمرنردی یرر  ررنرگرونری رژیرم 

یرداشت  یودند  تارض ی  یرخی از مراكرا  رركرو  و پرایرگراهرهرای 

رژیم، حام  ی  دفاتر امای جاا  هرا، حرارمر  یر  یرانركرهرا و مرو رسرات 

چپاول اموال مردی و ترالش یررای خرارج كرردن كرنرتررل یررخری از 

محالت از كنترل رژیم، اقداماتی یودند ك  در ایرد خریراش یررجسرتر  

شدنرد  خریراش آیران گروشر  هرایری از پررو ر  درارمری و چرگرونرگری 

  . رنگونی رژیم ا المی را ی  ناایش گ اش 

رژیم ا المی خیاش آیان را وحشیان   ركو  كرد  چرا ك   ورت 

مسال  ادتراضات آیان یود و نبود رژیم ا المی یود، چررا كر  شرارار 

آیان  رنگونی حكوم  ا المی یود، چرا ك  مردی در آیان ی  مراكرا 

قدرت و د تگاه  ركویش تارض كرردنرد  آیران نشران داد كر  رژیرم 

ا المی را در نهای  تنها یا یك مبارزه قهرآمیا، یك قیای مسمرحرانر  و 

  . را ری و  ازمانیافت ، میتوان یطور كامل  رنگون كرد

در ارزیایی از ادتراضات آیران نریرروهرای دوی خرردادی و پرسش: 

ا الح طمبان حکوم  میران  میگوینرد کر  درمر  ادرترراض مرردی 

گران شدن نرخ یناید یوده ا   ک  در ها  جای دنیرا امرر مرترداولری 

ا    از نظر شاا چ  دواممی در شرکرل گریرری ادرترراضرات مرردی 

 دخیل یوده ا  ؟

چ  ارزیایی دایق و هرار  جرانربر  ای از زمریرنر  هرای علی جوادی: 

اقتیادی،  یا ی و اجتارادری خریراش هرای تروده ای در جرامرار  ؟ 

جاشنی یك انفجار دظیم اجتاادی میتواند پدیده های كوچك و حتی كم 

اهایتی یاشند اما انفجار و ایااد آن را نایشود یا چاشنی اش تروضریرح 

داد  دامن  و قدرت انفجار را یاید یا میاان و حجم مراده قرایرل انرفرجرار 

توضیح داد  یا اید حسا  اگر ولیاهد اتریش در  ارایوا مرورد  روه 

قید قرار نایگرف  حتاا ما شاهد جنگ اول جهانی نبودیم و یا اینك  

یا پایید رفتد قیا  یناید نریرا یرایرد زمریرنر  و دروامرل شركرل گریرری 

خیاشهای توده ای از میان میرف  و دیرگرر هرم نریرازی یر  د رترگراه 

 ركو  و چوی  های دار و مراكا شكنج  و كشتار و گورهای د ت  

جاای نبود  در هر  ورت اراجیف ایرد یرخرش از مردافراریرد رژیرم 

ا المی را نباید چندان جدی گرف   آیان رویداد و مقطای در جرنربرش 

  . رنگونی طمبان  توده های مردی یود

در آیان مردی در ایااد  را ری و میمیونی ی  میدان آمردنرد  چررا كر  

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۲پرسش  شماره  

 ۹۹نگاهی دیگر به آبان                              
 درسهای یك خیزش                               

 گفتگو با علی جوادی
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چندید  ال ا   ك  حكم ی   رنگونی رژیم ا المی داده اند و 

اكنون نیا داال د   اندر كار اجرای اید حكرم خرود هسرترنرد  

چرا ك  غول اقتیاد حكم یر   ررنرگرونری رژیرم ا رالمری داده 

ا    واقای  اید ا   ك  هرگون  تغییر و یرهربرود اقرتریرادی 

در جاما  منوط ی   رنگونی رژیرم ا رالمری ا ر   چررا كر  

 رمای  داری تح  حاكای  ا رالمری در خراورمریرانر ، حروزه 

 دور  رمای  و تكنولوژی و دانش فنی نیس   چررا كر  هرر 

اقتیادی یا اید مختیات  یا ی محیولی جا فقر و فرالكر  

گسترده تولید نخواهد كرد  مردی ی  میدان آمدند چرا ك  نسرمری 

از توده های مردی رژیم ا المی را یا تاریف خود از زنردگری 

ناخوانا می یینند  اید جاما  میخرواهرد آزاد و یررایرر و مررفر  

یاشد، امروزی زنردگری كرنرد، امرا رژیرم ا رالمری در ترنراقر  

ژنتیكی یا اید ویرگگری هرا و خروا ر  و ترارریرف جرامرار  از 

زندگی قرار دارد  یك رژیم ضد زن، یك رژیرم ا رالمری، یرك 

رژیم ا تناارگر، یك رژیم ضد خوشی، در جامرار  ای كر  ترا 

مغا ا تخوانش امروزی و مدرن ا   و یرایری طمب ا ر ، 

یدون تردید ی  انگیاه های  یا ی و اقتیادی و اجتاادی ها  

جانربر  ای یررای  ررنرگرونری رژیرم ا رالمری و شركرل گریرری 

جنبشهای اجتاادی شكل میدهند  امروز  رنگونی طرمربری یرك 

ویگگی  یا ی جاما  ا    هر ادتراض توده ای، مستقرل از 

اینك  یرا چر  یرهرانر  ای آغراز شرود، مریرتروانرد یر   رردر  یر  

  .ادتراضی یرای  رنگونی رژیم ا المی تبدیل میشود

رژیم ا المی در هیچ زمین  ای، اقتیاد،  یا   و فررهرنرگ، 

چشم اندازی یرای یقاه و نقط   ازشری یرا تروده مرردی نردارد  

    . رنگونی رژیم ا المی محتوی ا  

پر ش: ینظر شاا ادرترراضرات آیران مراه دارای چر  ویرگگری 

هایی یود؟ آیا واقاا چهره  یا   در جاما  پس از وقایع آیران 

 دوض شد؟

دمی جوادی: آیان هاانطور ك  اشاره كردی یك نقط  دطرف و 

یك نقط  اوج در تالش مردی یرای  رنرگرونری رژیرم ا رالمری 

یود  یك نقط  دطف یود، یا شاار محوری  "حكوم  ا المری 

نایود یاید گردد"  آیان در امتداد دی مراه یرود كر  ویرگگری اش 

اید یود ك  ر اا ادالی كرده یود، "ا الح طمب، ا رولرگررا، 

دیگ  تاوم  ماجرا"  آیران گروشر  هرایری از راه و چرگرونرگری 

 رنگونی رژیم ا المی را ی  ناایش گ اش   تالش یرای فمرج 

كردن تحرك د تگاه  ركو  در  طح شهر و در دریرد حرال 

تارض ی  مراكا  ركو  و ا تناار و تحایق توده كاركد در 

  .جاما ، آیان راه را نشان داد

در آیان ما شاهد اشكال جدیدی از مرقرایرمر  یرا رژیرم ا رالمری یرودیرم  

محدود كردن تحرك نیروهای  ركویگر در  طح شهر یرا ایرجراد راه 

یندان و زمینگیر كردن نیروهای نقمی  د تگاه  ركو  رژیم در حیرد 

تارض ی  مراكا  ركو  و ا تناار و ترحراریرق رژیرم ا رالمری، از 

، كارگران ماشید حكوم  نرظرامری ۰٥ویگگی های آیان یود  اگر در 

شاه را یا یستد شیرهای نف  فمج كردند، در آیان یا  د مابر و ایرجراد 

راه یندان نقش  مند، تحررك نریرروهرای  رركرو  را در  رطرح شرهرر 

محدود كردند  در آیان فاالید اید ادرترراض نرقرشر  مرنرد یسریراری از 

"چشاهای" رژیم  در شهر را كور كردند تا رژیم نتروانرد یر   رادگری 

  .یر چگونگی حرك  ادتراضی در شهر احاط  داشت  یاشد

در آیان ما شاهد تالش یرای تیرد و كنترل محرالت در یررخری از 

شهرها یودیم  كنترل محرالت یرك داده و اقردای جردیرد در چرگرونرگری 

 رنگونی رژیم ا المی یود  تجری  آیان و هاچنید تجری  چگرونرگری 

مقایم  یا جنبش ا المی در  طح منطق  خاورمیان  و افغانستان نشران 

داده ا   ك  رژیم ا المی را یاید در هر محم  و شرهرر و ا رتران و 

منطق  ای  رنگون كرد  رژیم ا المی تفاوت ویگه ای یرا رژیرم شراه 

دارد  یر متد یك جنبش ارتجادی ا المی ی  قردرت ر ریرده ا ر ، و 

در هاید ظرفی  هم از موجودی  كنیف و ا المی خود دفا  خرواهرد 

كرد  اگر یا  رنگونی رژیم شاه در تهران، داال كرار رژیرم در كرل 

كشور تاای شده یود، اما یا  رنگونی رژیرم ا رالمری در ترهرران، یر  

احتاالی شاهد  رنگونی رژیم در كمی  خرود و در ترارای مرنراطرق و 

یخشهای جاما  نباشیم  ی  اید ادتبار از هرم اكرنرون یرایرد چرگرونرگری 

تیرد و خارج كردن هرر وجرب از جرامرار  را از كرنرتررل اویراش 

ا رالمرری حرراكرم در د ررتررور قرررار داد  ترراكریررد یررر ایرجرراد شرروراهررای 

 ازماندهی یانای  نطف  شوراهای محالت و محل زیس  و هارچرنریرد 

شوراهای محیط كار یكی از حمق  هایی ا   كر  یرایرد از هرم اكرنرون 

  .مشغول  ازماندهی آن در هر گوش  ای شد

آیان در دید حال ا مح  را وارد  یا   كرد  در یخشهای مرحردودی 

از اید ادتراضات ما شاهد مسمح شدن فارالریرد در دفرا  از  رفرود 

ادتراضی مردی و مقایم  یا د تجرات مسرمرح  رركرویرگرر یرودیرم  یرار 

دیگر ایبات شد ك  رژیم ا المی یا زیان خوش در مقایل ادترراضرات 

مردی تسمیم نخواهد شد  اید رژیم را یاید نرهرایرترا در یرك مربرارزه ای 

 .قهرآمیا و قیای مسمحان   را ری  رنگون كرد

شااری یود ك  یرای اولیرد یرار در  رطرح  ۸۹یك ویگگی دیگر آیان 

توده ای مطرح شد  شااری ك  نشاندهنده افق و چشم انداز یخرشرهرای 

و یای از اید جنبش از  یر تحوالت جاما  پس از  رنگونی رژیرم 

ا المی ا    "مرگ یر  تاگر، چ  شاه یاش ، چ  رهربرر" شراراری 

یود ك  یرای اولید یار در ادتراضرات خریرایرانری، در ترهرران و چرنرد 

 اساس سوسیالیسم،انسان است!

 ۰۲پرسش  شماره  
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شهر یارگ دیگر  ر داده شد  اید شاار اید حكم پایر  ای مرا 

را تایید كرد ك  مسال  تنها یر  ر یود و نربرود رژیرم ا رالمری 

نیس   یمك  در دید حال یر  ر اید ا   ك  كدای آیرنرده قررار 

ا   در پس اید ادتراضرات رقرم یرخرورد  آیرا مرا یراز شراهرد 

قدرت گیری نیروهای ا تناارگر و ضد نایرایری و آزادی و 

مدافع شكاد طبقاتی و اجرترارادری خرواهریرم یرود، ترركریربری از 

حكوم   مطن  و حكوم  ا المی، یا ن ، میتوان اید گر شرتر  

و اید مجاود  از ارتجا  و دقب مانردگری را یر  زیرالر  دانری 

تاریخ  پرد  اید شاار تقایل دو جنبش اجتاادی یرر  رر آیرنرده 

 .ایران را ی  روشنی ی  ناایش میگ ارد

خال   كنم، آیان دریچ  ای شد یرای روی  دقایق و پیچیدگری 

های مربرارزه یررای  ررنرگرونری رژیرم ا رالمری  آیران پروچری 

توهاات و پروژه های كودنان  گ ار مسرالرار  آمریرا از رژیرم 

ا المی، گ ار م اكره محور، گ ار كنترل شده، و یند و یسر  

یا یخشهایی از رژیم ا المی را تااما یی آیرو كررد  نشران داد 

ك  كم مشق  ترید، رادیكال ترید،  ازمانیافت  تریرد و قراطرع 

ترید پرو    رنگونی رژیم ا المی ی   رانجای ر انردن یرك 

انقال  كارگری پیروزمند ا    آیان در های یسریراری یررای 

    .آموختد داش 

پر ش: از نشریات مجاز محافل حاشی  رژیم ترا طریرف هرایری 

از اپوزیسیون را   ماتقدند ک  ورشکستگی اقتیرادی رژیرم 

ا المی موجب رانده شدن "طبق  متو ط" یر  مررز فرقرر شرده 

ا   و ادتراضات آیانااه ناودی از نا امید شدن اید طبرقر  از 

طرحهای ا الح رژیم و پیو تنشان ی   ف  رنگونی طمبری 

 یوده ا    شاا توافقی یا اید ارزیایی دارید؟

دمی جوادی: اینك  فقر و فالك  مردی روز یر  روز در حرال 

گسترش ا   و هر روز ما شاهد فرورفتد یخشهای ییرشرترری 

از جاما  در فقر و فالك  هستیم، واقای  جاما  و گوشر  ای 

از نارضایرتری هرای دراریرق تروده هرای مرردی ا ر   امرا ایرد 

ارزیایی ك  ادتراضات آیان ناشی از "رانده شدن" ایرد یرخرش 

از جاما  ی  مرز فقر یود، غمط ا    یك  رئروال، یرر مربرنرای 

اید تفسیر چرا خود آن یخش از جاما  ك  فی الحال در فقرر و 

فالك  غوط  ور یود، نیروی محرك  اید ادرترراضرات نربرود؟ 

اگر تشدید فقر اید یخش دامل شكل دادن ی  ادرترراضرات آیران 

ا  ، چرا فقیرترید یخش جاما  از نقط  نرظرر ایرد مرفرسرران 

نیروی ا می آیان نبود؟ تیرور مرد ایرد ا ر  كر  خرود ایرد 

مفسران و اید نیروها اكنون از "ا الح رژیرم" نرا امریرد شرده 

اند و نتیجتا ی  دنبال توجیهی یرای رانده شدن خود ی  مروضرع 

 ! رنگونی طمبی میگردند  دنیای وارون  ای ا  

اما اجازه دهید ی  نكاتی پیرامون اید ارزیایی اشاره كنم  واقای  ایرد 

ا المی، ك  زمانی یر  زیرر چرترر دوی خررداد  –ا   ك  جنبش ممی 

یرای ا الح رژیم ا المی یسیج شرده یرود، یرا شركرسر  ایرد پرروژه 

تجای  شده و هر یخش از آن ی  گوشر  ای پررترا  شردنرد  یرخرشرهرای 

و یای از اید جرنربرش  ررخرورده و دل نرگرران یر  مروضرع را ر  

 رنگونی طمب، دمیرغم میل خودشان رانده شده اند  یخشرهرایری نریرا 

كودنان  در  دد شركرل دادن یر  پرروژه دیرگرری یررای ا رالح ایرد 

هیوالی ا المی اند و یخش كوچكی نیا یا خداحافظی یا پرروژه دفرا  

از ا الح رژیم ی  دفا  از كمی  رژیم یرخا ت  اند  از اید تغریریرر و 

تحوالت اما نایتوان نتیج  ای در ارتباط یا حرك  "طربرقرات مریرانری" 

در جاما  گرف   كال چنید ارزیایی ای در یرر ی اوضا   یا ی و 

  .جنبشی و كشاكشهای طبقاتی در ایران غیر واقای ا  

واقای  اید ا   ك  یخرشرهرای و ریراری از طربرقرات دارای جرامرار ، 

یخشهای از یورژوازی ایران، خواهان  رنرگرونری رژیرم ا رالمری و 

یاضا ایقاه اوضا  گ شت  هستند  یاالوه  رنگونی طمبی یرك جرنربرش 

دظیم اجتاادی ا    اما اینك  چ  یخش از اید جنبش درظریرم قردرت 

خود را در هر دوره ای در ادتراضات اجتاادی ی  ناایش میگر ارد، 

مسال  دیگری ا ر   ا رالح طرمربری پرروژه یرخرشری از خرود رژیرم 

ا المی، یخشی از یورژوازی حاكم در ایران یرود  نسربر  دادن ایرد 

پروژه ی  یخشهای میانی جاما  و تراشیدن پایر  اجرترارادری یررای آن 

گوش  ای از ترالش ورشركرسرترگران دوی خرردادی و ا رالح طرمربران 

   .حكومتی ا  

پر ش: در ادتراضات آیانااه شاارهای متفراوت و گراهرا مرترنراقضری 

 ر داده شده ا    شاا دم  اید تفاوتها و تناقضرات را در چر  مری 

 یینید؟

دمی جوادی: اید تفاوتها و تناقضات نراشری از  ریرا رترهرا و افرقرهرای 

متفاوت دو جنبش اجتاادی یارگ در اپوزیسیون جاهوری ا رالمری 

ا    دو جنبش متاایا اجتاادی و ن  یرخرشرهرای چرس و را ر  یرك 

جنبش واحد  تفاوت اید دو جنبش را در شرارار "رضرا شراه روحر  

شاد" و "مرگ یر  تاگر، چ  شراه یراشرد، چر  رهربرر" یر  روشرنری 

 !میتوان مشاهده كرد

واقای  اید ا   ك  اپوزیسیون حكوم  ا المی یك پدیده یكد ر  و 

واحدی نیس   و اید یار "ها  یا های" هم در كار نیرسر   "هرار  یرا 

هم" محیول  یا   ائتالد میان یخشهای مختمف جنبش ا المری و 

ا المی و خیل روشنفكران شرق زده و غر   تیا در   –جنبش ممی 

یود  واقای  اید ا   ك  نیروهایی كر  در ترالش یررای  ۰٥ الهای 

 رنگونی رژیم ا المی هستند، ی  زیر پرچم و چتر واحدی نخواهنرد 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختبیار به انسان است!

 ۰۲پرسش  شماره  
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 ادامد یاداش  سردبير : کرو ا فرشتد ای کد دص آغوش گرف ...

 

 والشمد اینس  ک  چگون  میتوان مردی را مستا ل کرد و ی  تسمیم کشاند  تنها فهم هاید حرقریرقر   راده مروجرب رمرا کشرایری رایرطر  

جاهوری ا المی یا کرونا میشود  شهروندان اید مامک  ی  "امان خود" رها شده اند  جاهوری ا المی قرار نیس  در جایی یر  جرارع 

شدن اید ویرو  کاک کند  پیای جاهوری ا المی ی  جاما  روشد ا  : اگر اید ویرو  موجب کشتار میشرود، اگررمرردی را اجربرارا 

خان  نشید میکند، اگر ییکاری یبار می آورد، اگر یهان  ای یرای قرق نظامی خیایانها ید   میدهد، اگر تخم غم و مییب  و مررگ را 

یر  ر شهر میپاشاند و اگر موجب میشود تا ما چهار روز ییشتر در حکوم  یاانیم، یاید در آغروشرش گررفر  و مریرایرانرش شرد  رژیرم 

ا المی از جنس هاید ویرو  مرگ افرید ا    اما دمیرغم ها  اینها، اوضا  آنگون  ک  اید قداره یندان ا المی تیور میکنند، پیرش 

    .نرفت  و نای رود  پادزهر ا المیون حاکم در راه ا  

 

 ادامد مطلب حم وصی اسالمی و اوضاع سياسی ایران ...

اما در دید حال مکانی یود ک  یخشی از رفرمیستهای درون جنبش کارگری ی  آن چنگ ییندازد و خودی نشان یدهند  یخش دیگرری از 

رفرمیستها در قالب تشکمهای مستقل  ندیکایی و حتی انجانهای  نفی ی  کارشان ادام  دادند  اما آنچ  ک  جنبرش کرارگرری یر  مرارنرای 

شده ا  ، نقش گرایش رادیکال و  و یالیس   ۹۹اخ  کما  گفت  میشود ک  یادث و یانی تحوالت  یا ی در ایران یویگه یاد از  ال 

درون جنبش کارگری یود ک  پرچم و  یا   و نقد ریش  ای ی  کل نظای  رمای  داری و حکوم  را یرافرراشرتر  نرگرهرداشر  و اکرنرون 

جاما  ی  اید یخش از فاالید و رهبران جنبش کارگری چشم دوخت  ا    جنبش دمی  فقر و در دفا  از مراریرشر  و آزادی و یررایرری 

 .نتیج  کار و فاالی  اید یخش از جنبش کارگری ا  
 

در شرایط یحرانی و ادتراضی امروز ایران ک  ناایندگان ها  جنبشهای اجتاادی و جریانات  یا ی مددی قدرت  یا ی ی  فکر ارائر  

آلترناتیو یرای یاد از جاهوری ا المی افتاده اند، شانس اید یخش جنبش کارگری ک  یتواند کل طبق  کارگر و مامراران و پرر رتراران و 

در د جاما  فقر زده را ناایندگی کند و پرچم آنرا ی  د   یگیرد از هر آلترناتیو دیگر ییشتر ا    اما اید شانس یررای پریرروزی  ۸۸

فقط ییشتر ا   ن  حتای، چون یدون یک  تاد رزمنده و رهبری کننده جاما ، یدون هااهنگی طریرف و ریراری از فرارالریرد جرنربرشرهرای 

رادیکال و ضد  رمای  ک  دمی  دشانان حاکم و اپوزیسیون را   ک  هاگی ی  کاس یورژوازی تامق دارند، تروان یر  قردرت ر رانردن 

  .اید آلترناتیو یشدت پایید خواهد یود

رف   ی  رهبری واحدی تد نخواهند داد  جدال میان جنبش هرا 

در پرو   مبارزه یرای  رنگونی رژیرم ا رالمری تشردیرد هرم 

  .خواهد شد

یك ركد تالش نیروهای را   ایجاد ایستگاههایی در پررو ر  

مبارزه یرای  ررنرگرونری یرنریرانرهرای اقرتریرادی و  ریرا ری و 

مرنرا ربرات حراكرم یرر جرامرار  و طررحرهرایری یررای  رازش یررا 

یخشهایی از حاكای  و د تگاه  ركو  ا    ایرد پرروژه هرا 

را یك ی  یك یاید شكس  داد و از  رر راه ترالش مرردی یررای 

  . رنگونی رژیم و د تیایی ی  آزادی و یرایری كنار زد

پر ش: یکی از مباحث مهم ایندوره مسرالر  رهربرری  ریرا ری 

ادتراضات مردی یرای  رنگونری جرارهروری ا رالمری ا ر   

یرخی ماتقدند ک  در دیر اینترن  و مدیای اجترارادری یررای 

پیروزی نیازی ی  شکل گیری رهبری  یا ی یشکل کال یک 

آن نیس  و در مقایل نظر دیگری ددی مروفرقریر  ادرترراضرات 

در  رنگونی رژیم ا المری را نربرود یرک  ۸۹و آیان  ۸۹دی 

رهبری  یا ری ارزیرایری مریرکرنرنرد  شرارا پریرروزی مرردی یرر 

 جاهوری ا المی را منوط ی  چ  دواممی میدانید؟

دمی جوادی: پیدایش اینترن  و مدیای اجتاادی موقایر  انرحریراری 

 رمای  یر افكار داومی را ی  نفع جاما  تغییر داده ، امرا مركرانریرسرم 

تحوالت اجتاادی و چگونگی تغییر و یا تیررد قردرت  ریرا ری را 

تغییر نداده ا    كااكان یاید تبمیغ و تررویرج كررد، افشراگرری كررد، 

 ازماندهی و مهاتر یاید رهبری كرد  اینترن  د تر ی ما ی  جاما  

و توده مردی را تسهریرل كررده ا ر   ایرنرتررنر  و مردیرای اجرترارادری 

ایااری یرای پیشبرد اید مجاود  از كارها و نر  جرایرگرایرنری یررای 

 .آنها ا  

امروز جاما  در پم  آخر مربرارزه یررای  ررنرگرونری رژیرم ا رالمری 

ایستاده ا    فراتر رفتد از اید نقط  نیازمند شكل گیری یك رهبری 

در جنبش  رنگونی طمبی در جرامرار  ا ر   امرا شركرل گریرری ایرد 

رهبری خود نیا در گرو یك انتخا   رنوش   از در جاما  ا ر   

جاما  یاید انتخا  كند  مسال  آینده تحوالت  ریرا ری جرامرار  امرروز 

رقم میخورد  انتخا  امروز آینده را شكل خواهد داد  كدای افق؟ كردای 

آلترناتیو؟ چس یا را  ؟ كدامیك؟ اید انترخرا  حرمرقر  ای گررهری در 

    .پیشرف  مبارزه در  رنگونی رژیم ا المی ا  

 کارگر،معلم،دانشجو،اتحاد اتحاد!

 ۰۲پرسش  شماره  
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اید دالئل چرا تشکل شورایى ماکد ا   یتواند یطرور و ریرع 

یوجود ییاید و یطور ادام  کار ی  موجودی  و فاالریرترش ادامر  

اى  دهد؟ آیا تفاوت تشکل شورایى یا دیگر الگوهاى تشکل توده

یحدى ا   کر  ایرد واقراریرات یرازدارنرده در مرقرایرمرش خرنرنرى 

الرنرفرسر  مرقراومر  یریرشرتررى در  میشوند؟ آیا تشکل شورایى فى

 مقایل  رکویگرى یورژوازى دارد؟

 

منیرور حرکرار : اجرازه یردهریرد مرقردمرترا ایرد را یرگرویرم کر  

اى  "محرومی  تاریخى" طبق  کارگر ایران از تشکمرهراى تروده

هرائرى در تراریرخ  را نباید یک امرر مرطرمرق تیرور کررد  دوره

جنبش کارگرى ایران وجود داشت  ا  ، نظیر دوران قربرل از 

 ٨۹ا تبداد رضاخانى، دوران پس از جرنرگ دوی ترا کرودتراى 

، ک  شراهرد شرکرل گریررى و ٧٥مرداد و یاالخره دوره انقال  

گسترش اشکال مختمفى از تشکمهاى تروده اى کرارگرران یروده 

 ال  اخیر )یانى تجری  یک ترا  ٨۳-۰۳ا    اما یهرحال اگر 

دو نسل اخیر کارگران( را مبنا قررار یردهریرم، مرتروجر  ترفراوت 

اى کرارگرران ایرران یرا  اى در  طح  ازمانیایى توده هاى جدى

ترر،  دارى پیشررفرتر   ایر کشورها، و ن  فقط کشورهاى  رمای 

 یمک  یسیارى از کشورهاى تح   مط  میشویم 

 

اید اوضا  دمل متاددى دارد ک  در  طوح مخرترمرف مریرتروان 

دریاره آنها  حب  کرد  اولید دواممرى کر  یر  ذهرد مریرر رد 

ایرنرهررا ر : اوال ترغریرریرر  ررریرع یررافر  طرربرقر  کرارگرر پرس از 

و ورود یخش دظیاى از جراراریر   ٠۳ا الحات ارضى ده  

رو تایى ی  در   کارمادى در شهرها، هرم یر  رقرایر  در 

درون طبق  کارگر شدت یخشید )رقایترى کر  ترنرهرا در اوا رط 

شاسى یرا یراال رفرترد درآمرد نرفر  و افراایرش  رطرح  ٧۳ده  

آگاهى طبرقراترى طربرقر   اشتغال کاهش یاف ( و هم یر  طح خود

کارگر ایران تاییر گ اش   تجری  مبارزات  ندیکایى پریرشریرد 

هرا،  هاى ماینى محدود میشد، نظیر نسراجرى ی  ا ناد و حرف 

، هم جرایرگراه ٧۳و  ٠۳ نا  چاپ و غیره، ک  در ده  هاى 

خود را در تولید و هم ی  درج  زیادى در اشتغال کارگران از 

د   دادند  نسل جدید کارگران مادى ایران هاراه یا  رنرایرع 

جدید، تکنولوژى متفاوت و رشت  هاى جدید تولیدى رشد کرد  

هاى قبل، ک  تازه چندان قروى  هاى تشکیالتى موجود ده   ن 

و ادام  کار نبود، در اید شرایط تضایف شرد  طربرقر  کرارگرر 

جوانى پا ی  میدان گ اش  ک  یخش ادظم آن در  ن  مربرازره 

متشکل کارگررى یرار نریرامرده یرود و از تراریرخرچر  مربرارزات 

اى نپ یرفت  یود  درامرل دیرگرر،  متشکل کارگرى تاییرات جدى

وجود کااییش دائاى اختناق شدید  یا ى و حاکای  رژیاهاى 

 رکویگر پمیسى در ایران قرن ییستم ا   ک  ترنرهرا در طرول 

دوره هاى ماینى، در شرایط یحرانهاى  یا ى، از دامرنر  آن کرا رتر  

شده ا    تالشهاى جنبش کارگرى در ایران یراى مرترشرکرل شردن و 

ترید  رکو  پرمریرسرى مرواجر  یروده و  متشکل ماندن هاواره یا خشد

رهبران و فاالید جنبش کارگررى ترحر  شردیردترریرد پریرگرردهرا قررار 

 داشت  اند 

 

اى ا   ک  شکل گیرى و ادام  کارى تشکمرهراى  اینها دوامل داومى

کارگرى را در ایران دشوار کرده ا ر   امرا ذکرر ایرنرهرا هرنروز هرم 

یدر تى پا خ مسئم  را نایدهد   ئروال مریرتروانرد ایرد یراشرد کر  چررا 

جنبش کارگرى نتوانست  ا   یر اید محدودیتهرا فرائرق یریرایرد؟ ایرنرجرا 

اى" حررد یرانریرم  و  دیگر یاید قدرى مشخ  تر از "تشکمهاى توده

اید ی  قسا  دوی  ئوال شاا مریوط مریرشرود  آنرجرا کر  از شرورا و 

اى یراد مریرکرنریرد  واقراریر   هایى" از تشکل تروده  ندیکا یانوان "الگو

هراى کرارخرانر  و غریرره  ررفرا  اینس  کر  شرورا،  رنردیرکرا، کراریرتر 

هائرى کر  گرویرا یر  یرک نریراز  اى نیستند، الگو هاى" تشکل توده "الگو

واحد جوا  میدهند و کرارگرران مرخریررنرد ایرد الرگرو یرا آن الرگرو را 

هراى اجرترارادرى  هراى جرنربرش انتخا  کنند   ندیکا و شرورا آلرتررنراتریرو

متفاوت و گرایشات متفاوت در درون جنبرش طربرقراترى انرد  یراربرارت 

هاى  ازمانى تجرریردى و  دیگر اینها را نباید ییورت طرحها و الگو

خارج از زمان و مکان و یدون پیشین  و محتواى اجتاادى و تاریخى 

 ماید در نظر گرف  

 

هاى کارخانر  و  جنبش  ندیکایى و جنبش شورایى و نیا جنبش کایت 

غیره، جنبشهاى متاایاى در درون طبق  کارگر هستند  جنبشهائى ک  

محتواى  یا ى و افق دامى متفاوتى را ناایندگى میکنند و حتى نفوذ 

هاى مختمف طبق  کارگر یکسان نیس   یرنرایررایرد  رئروال  آنها در الی 

تر طرح شود  دمل ددی موفقی  جنبش  ندیرکرائرى  یاید یطور مشخ 

و تریدیونریرونرى در ایرران چر  یروده ا ر ؟ و یرا، جرنربرش شرورائرى 

اى کرارگرران  مشخیا چرا نتوانست  یر  نریرازهراى  رازمرانردهرى تروده

پا خگو یاشد؟ اینجا دیگر یاید از یحث موانرع و دشروارى هراى درای 

فراتر رف  و ی  دینامیسم حرک  خود اید جنبشهاى ماید و مشکالت 

 آنها در ایران پرداخ  

 

اگر مسئم  را اینطور در نظرر یرگریرریرم، فرورا مرتروجر  مریرشرویرم کر  

اى کررارگررران، اجررااه  هرراى واقرراررى یررراى  ررازمررانرردهررى ترروده جرنرربررش

حرکتهاى اجتاادى و یاترى هستند ک  ن  فقط در قبال  رازمرانریرایرى 

کارگرى، یمک  در رایط  یا کل اوضا  اقتیادى و  یا ى در جاما  

آلترناتیو خود را ارائ  میدهند  جنبش  ندیکائى یرا جرنربرش شرورائرى، 

اجااه حرکات و یاترى یراى تغییر کرل جرامرار  هسرترنرد در جرهر  

خا ى  اید تیور خای اندیشان   نتى در چس را یاید کرنرار گر اشر  

ک  گویا احاا   یا ى مبارزه آگاهان  و هدفاند  یا ى را ناایرنردگرى 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۲پرسش  شماره  

                            
 ای طبقه کارگر تشکلهای توده                                     

 منصور حکمت
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میکنند و تشکمهراى کرارگررى فرارل و انرفرارال "خرودیرخرودى" 

 کارگران یراى یهبود اوضادشان را مناکس میکنند 

 

اى هرر قردر  واقای  اینس  ک  تریدیونیونیسم و جنبش اتحرادیر 

هررم کرر  در گررامررهرراى اول خررود در قرررن گرر شررترر  حرررکررتررى 

"خودیخودى" یوده یاشد )ک  نبوده(، دهها  ال ا   کر  جراه 

تفکیک ناپ یر یک خط مشى داومى اجرترارادرى ا ر ، یرارنرى 

رفرمیسم و  و یال دمرکررا رى  ترریردیرونریرونریرسرم آلرتررنراتریرو 

مشخ  رفرمیسم و  و یال دمکرا ى یرارنروان یرک جرریران 

متاید و تاریف شده  ریرا رى و طربرقراترى یرراى  رازمرانردهرى 

کارگران ا    اید آلترناتریرو یسریرار از مرحردوده کرارگررى و 

تشکیل اتحادی  فراتر میرود  هاراه اید، افق مراریرنرى در یراره 

شکل کل دول ، اشکال و شیوه هاى تیایم گیرى اقتیادى و 

هاى اقتیادى مراریرد نریرا طررح  ها و یرنام  دال حتى تئورى

- میشود  اگر شاا  رایرر یرخرشرهراى ایرد آلرتررنراتریرو اجرترارادرى

رفرمیستى و  و یال دمروکرراتریرک را قرمرم یرگریرریرد، آنروقر   

 ندیکالیسم یخودى خود ظرفی  تبدیل شردن یر  یرک حررکر  

اى، یرازوى کرارگررى  و یع اجتاادى را ندارد  جنبش اتحرادیر 

یک حرک   یا ى و اجتارادرى ا ر  کر  اجرااه دیرگررى را 

هاى اقتیرادى یرراى  نظیر رهبران و احاا   یا ى، آلترناتیو

کل جاما ،  یستم ادارى خاص خرود و غریرره را نریرا طرمرب 

میکند و الزی دارد  دمل محرومی  کارگر ایرانى از اترحرادیر  

فقط اید نیس  ک  یورژوازى مانع تشکیل اتحادی  شرده ا ر ، 

مرداد رفررمریرسرم  ٨۹یمک  ا ا ا در اید ا   ک  الاقل یاد از 

در ایران ی  پایان یک دوره تایید کننده در حیات  یا ى خرود 

میر د و پس از آن جایى جدى در  حن   یا ى ایران اشغال 

 نایکند 

 

در مورد جنبش شورائى هم دید اید مسئم   ادق ا    اینهم 

فقط یک الگو نیس ، یمک  آلرتررنراتریرو یرک جرریران اجرترارادرى 

خاص و یک گررایرش خراص در درون طربرقر  کرارگرر یرراى 

 ازماندهى کارگرى ا    شوراهرا اگرر چر  تراریرخرا یردرجر  

زیادى مورد توج  آنارشیسم قرار داشت  اند، اما مدتها   کر  

یطور روزافاونى یا کاونریرسرم تردادرى شرده و پریرونرد خرورده 

ا    تجاریرى نرظریرر کرارون پراریرس و انرقرال  اکرتربرر، ایرده 

شروراهررا و  رازمررانرریررایرى شررورائررى کررارگررران را یرر  تررئررورى 

کاونیسم و  یا   کاونیستى جوش داده ا    جنبش شورائى 

نیا ی  اید ترتیب جائى از یک حرک  اجتاادرى مرترارایرا، یرا 

افق و دورنااى  یا ى، اقتیادى و ادارى خاص خرود ا ر   

اوضا  جنبش شورائى هم دقیقا ی  اوضا  کاونیسم در ایرران 

ایرده شروراهرا یرر ایرده  ٧٥مریوط میشود  اینرکر  در انرقرال  

 ندیکاها در درون طبق  کارگر ایران غمب  یاف ، اناکا  یرى 

پایگى و ضارف رفررمریرسرم و  رو ریرال دمرکررا رى و غرمربر  

هاى دای کاونیستى و  ریرا ر  رادیرکرال در یریرد  داومى ایده

کارگران یود )تح  شرایط انقالیى(  و اینرهرم کر  ایرد جرنربرش 

شورائى نتوانس  آن قدرت و گسترش الزی را یرد ر  یریراورد 

ناشى از محدودیتهاى فکرى و دامى خاص کاونیسم ایران در 

 آن دوره ماید یود 

 

خال   کالی، یحث شورا و  ندیکا، یحنى یر  رر انرترخرا  یرکرى از 

اى کرارگررى نریرسر   ایرد انرارکرا  جردال  هراى" تشرکرل تروده "الگرو

هاى دو گرایش ا ا ى در درون طبق  کارگر ا    گررایرش  آلترناتیو

کاونیستى و رادیکال و گرایش رفرمیستى و  رو ریرال دمرکرراتریرک  

ها(، ی  ادرترقراد مرا، از پرایر  مرادى  اگر شوراها )در مقایس  یا اتحادی 

گیرى و رشرد در ایرران یررخروردارنرد،  ترى یراى شکل یسیار منا ب

 رفا ی  دلیل منا ب یودن الگوى  ازمانى آنها نریرسر   یرمرکر  خرود 

اید کارآئى ییشتر نیا ناشى از غمبر  گررایشرهراى رادیرکرال در دورن 

کارگران پیشرو و رهبران دامى، و قوى تر یودن زمین  هراى مرادى 

نفوذ  یا   کاونیستى در درون جنبش طبق  کارگرر در مرقرایسر  یرا 

 یا تهاى  و یال دمکراتیک و رفرمیستى ا    اید  رفرا اددراى 

، نحوه دامکرد کارگران پیشرو، اوضرا  ٧٥ما نیس   تجری  انقال  

و احوال حرکتهاى  ندیکائى در مقایس  یا حرکتهاى شورائرى و نریرا 

امروز نقش روز افاون مجامع داومى کارگرى در مبارزات جرارى 

 کارگران گواه اید امر ا   

 

ها جائى یراى  ت کر یدهم ک  اید گفت  ی  اید مانى نیس  ک  کاونیس 

اى نربرایرد  ها در  یا   خود قائل نیستند، فاال جنبرش اترحرادیر  اتحادی 

هرا هرارواره  یاشند و یا تاریخا نبوده اند  یحث مد اینس  ک  کاونیس 

ها را یانوان یک واقای  دینى در جنبش کرارگررى، یرارنروان  اتحادی 

کرارونریرسرترى در مریران  محیول دامکررد گررایشرات اجرترارادرى غریرر

کارگران دیده اند و وجود آنها را یر ای  شناخت  اند  ی  هاید دلریرل 

ا   ک  ما هاواره در ادییات کاونیستى یا مسئمر  "شریروه یررخرورد" 

کاونیس  ها ی  جنبش تریدیونیونى مواج  مریرشرویرم و کرارترر یرا راه 

هرا  )ترجرریر   هراى ترریردیرونریرونرى ترو رط کرارونریرسر  انداختد جرنربرش

هاى  رخ کاینترن هرم دقریرقرا ترالرشرى در جرهر  ایرجراد یرک   ندیکا

آلترناتیو رادیکال در یرایر تریدیونیونیسم واقاا موجود ک  تح  تاییر 

  و یال دمکرا ى قرار داش  یود( 

 

یحث اینس  ک  ترریردیرونریرونریرسرم آلرتررنراتریرو ویرگه کرارونریرسرم یرراى 

 ازماندهى کارگرى نیس   اید آلرتررنراتریرو ویرگه کرارونریرسرم جرنربرش 

شورائى ا    یا اینحال کاونیستها در مروارد زیرادى ترحر  شررایرط 

اجتاادى ماینى، یا وظیف  شرک  فاال در اتحادی  هراى کرارگررى یرا 

حتى تالش در جه  ایجاد اتحادی  رویرو میشوند  کاونیستها هاواره 

اى یروده انرد، امرا تراریرخ جرنربرش  هراى اترحرادیر  دنا ر فارال جرنربرش

کارگرى نشان داده ا   ک  هر جا  یا   کارونریرسرترى یر   ریرا ر  

غالب در جنبش کارگرى تبدیل شرده، شروراهرا  رر یرر آورده انرد و 

 گسترش یافت  اند 

 

پس دفا  ما از شورا  رفا ناشى از اید نیس  ک  ایرد الرگرو شرانرس 

ییشترى یراى پیاده شدن دارد، یا در یرایر  ررکرویرگررى یرورژوازى 

یهتر مقاوم  میکند  اگر هم اینطور نبود ما یاید کارى مریرکرردیرم کر  

اینطور یشود  ما داریم، یانوان کاونیس ، آلترناتیو جرنربرش خرود را 

یراى  ازمانیایى طبق  خود یکبار دیگر طرح میکنیم  میگویم یرکربرار 

دیگر، چون تاریخ جنبش کارگرى هاواره  رحرنر  ترقرایرل آلرتررنراتریرو 

کاونیستى و رفرمیستى در در    ازماندهى و دال کارگرى یوده 

 زنده باد شوراها!

 ۰۲پرسش  شماره  
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دارى پیشرفتر  یر   ها در کشورهاى  رمای  ا    اینک  اتحادی 

شکل ادام  کارترى یراى متحد کردن کارگران )البت  یا افق و 

اى( تبدیل شده اند، ی  اید دلیل نبوده کر   هاى اتحادی  محدودی 

کارگران در خواص اید "الگو"ها غور کرده اند و  ندیکا را 

تر تشخی  داده اند، یمک  ی  ایرد دلریرل یروده ا ر  کر   منا ب

دارى   یا   رادیکال یطور کمى، یا توجر  یر  یربرات  ررمرایر 

پس از جنگ دوی، یا توج  ی  پشتیبانى جناح چرس یرورژوازى 

در اید کشورها از رفرمیسم و یرا تروجر  یر  یرقردرت ر ریردن 

متناو  احاا   و یال دمکرات در کشورهاى اروپرائرى، در 

یرایر  یا   رفرمیستى دقب نشست  ا    اید کشاکش میان 

اید دو خط مشى را در شرایط انقالیى و یحرانى یهتر میبینیرم  

ها یا شوراها و کایرتر  هراى  پس از انقال  اکتبر، جدال اتحادی 

کارخان  یاال گرف   هاید امروز هم شراهردیرم کر  چرگرونر  یرا 

ناتوان شدن جنبش  ندیکایى در اروپاى غرریرى، ترالش یرراى 

اى در  هراى کرارگررى یرراى  رازمرانردهرى تروده ایجاد آلترناتیرو

 ها شدت گرفت  ا    خارج  اختار اتحادی 

 

ما آلترناتیو ویگه خود را یار دیگر طرح میکنیم، یى آنرکر  یر  

جنبش  ندیکائى )اگر موجود یاشد( پش  کنیم و یا مطرمرویریر  

آنرا )یاتوج  ی  اوضا  موجود کارگران ایران( انرکرار کرنریرم  

قطاا اگر  ندیکاها، حتى ی  فرض ک  رفرمیس  هم میبرودنرد، 

در ایران امروز وجود داشتنرد، ایرد یرک نرقرطر  قردرت جردى 

هرا در  یراى طبق  کارگر ایران محسو  میشد  قطاا کاونیس 

اید  ندیکاها دخال  و یاى میکردند، قطاا اوضا  کرارگرران 

از اید یهتر یود  اما تاای مسال  یرر  رر هراریرد "اگرر" ا ر   

جنبش  ندیکائى در ایران حتى ییشتر از جرنربرش شرورائرى از 

تبدیرل شردن یر  یرک مروجرودیر  مرادى دور ا ر   درچرنریرد 

شرایطى دلیمى ندارد ک  کارگر رادیکال  و یالیس  مسترقریرارا 

آلترناتیو خودش را طرح نکند، آلترناتیوى کر  یردلریرل شررایرط 

خاص ایران، ک  در قطانام  ذکرر شرده حرترى اقربرال درارومرى 

کارگران ی  آن ییشتر ا   و هم اکنون ماتریرال زیرادى یرراى 

گیرى آن یوجود آمرده  مرا مریرگروئریرم شروراهرا روشرهراى  شکل

ترى یراى  ازمانیایى کرارگرران ارائر  مریردهرنرد، اراده  طبقاتى

مستقیم کارگران را یهتر ییان میکنند، اتحاد دایقرتررى یروجرود 

اى در مریران کرارگرران را  مى آورند، شکافهاى  نفى و ر ت 

تشدید نایکنند، اجرازه کرارتررى یر  نرفروذ  ریرا ر  یرورژوائرى 

میدهند، ظرد یهترى یراى ییان رادیکالیسم کارگرى هسرترنرد، 

تاریخا مورد تبمیغ کاونیستها یوده اند، در ایران از زمین  هاى 

مادى منا بى یراى رشد یرخوردارند و غیره  از ایرنررو خرود 

را فراررال جررنربرش شرورائررى در ایررران یررحرسرا  مرى آوریرم و 

کرارگرران را یرر  مرربرارزه در را رترراى تشررکریرل شروراهررا فرررا 

 میخوانیم 

 

کاونیسر : ترجرریر  نشران داده ا ر  کر  حرترى وقرترى تشرکرل 

کارگرى خودش را ی  یورژوازى ترحراریرل مریرکرنرد و دولرترهرا 

ناگایر از یر ای  شناخترد مروجرودیر  آنرهرا مریرشرونرد ترالش 

 یستااتیکى  ورت میگیرد ک  اید تشکرمرهرا از درون مرهرار 

شوند و دیگر نتوانند ایاار مبارزه مستقل کارگران یراشرنرد  آیرا 

ماکد نیس  ک  تشکل شورائى کارگران هم ی  هاید  رنوش  دچار 

 ها در آمریکا و اروپا شده اند؟ شود هاانطور ک  یاضى از اتحادی 

 

هرا نشران داده ا ر    منیور حکا : تجری  اید را در مورد اتحادی 

اما کم ا   ناون  شوراهائى ک  از "درون" مهار شرده یراشرنرد و یر  

دار خود ادام  داده یاشند  شوراها، اگر ی  هاان  ورت کر  مرورد 

نظر ما   ظرد دال مستقیم و دمکرا ى مسرترقریرم کرارگررى یروده 

یاشند، دادتا یا تفوق یورژوازى  رکو  و تاطریرل مریرشرونرد  الربرتر  

ماکد ا   یتوان شرایطرى را فررض کررد کر  در آن شروراهرا هرم 

یتدریج از محتواى واقاى خودشان تهى یشوند  اما از آنجرا کر  یرراى 

یورژوازى هم شورا تنها یک شکل  ازمانى کارگران نریرسر  یرمرکر  

یک جنبش رادیکال واقاى ا ر  کر  یرایرد  ررکرو  یشرود، مراراروال 

ضاف شوراها و تفوق ارتجا  ی  درهم شکست  شدن و تاطیل آنها و 

ترر و قرایرل کرنرتررل ترر  رازمرانریرایرى  پا گرفتد اشکال محافظ  کارانر 

 کارگران منجر شده ا   

 

کاونیس : در واقع ادام  منطقى اید یحث اینس  ک  آیرا شروراهرا در 

انقالیى هم میتوانند موجودی  و مبارزه جوئى خرود را  هاى غیر دوره

انقالیى  هاى توده اى کارگرى حفظ کنند؟ در شرایط غیر یانوان تشکل

و اختناق  یا ى داال ناایندگان آگاه و رهبران رادیکال طبق  کارگر 

یرهرترر ا ر   -امکان درض اندای در مجامرع درارومرى کرارگررى را 

پیدا نایکنند و اید میدان را یرراى رهربرران  -یگوئیم یطور ادام  کار 

کار یاز میگ ارد ک  توده کارگران را حرترى اگرر   ازشکار و محافظ 

در شورا جاع شده یاشند، ی  دنبال خوا   یورژوازى یکشرانرنرد  آیرا 

اى  اى واقاا امکانپ یر ا   ک  تح  یک ا تبداد  ریراه تشرکرالت تروده

وجود داشت  یاشند ک  طبق تاریف خودشان از خودشان "نایخرواهرنرد 

 در چهارچو  نظای قوانید موجود یاقى یاانند"؟

 

اى یرتروانرد در شررایرط غریرر  منیور حکا : اینک  یک تشکرل تروده

انقالیى رزمنده یااند ی  دوامل زیادى یستگى دارد  یاید دیرد ترنرا رب 

قوا در جاما  مورد نظر چگون  ا    چهارچو  قانونى مربرارزه ترا 

چ  حد تنگ شده   ن  هاى مبارزه کارگرى چقدر ریش  دار ا ر ، 

هائى تبای  میرکرنرنرد و کرال  رهبران آن دوره کارگران از چ   یا  

رزمندگى و مبارزه جوئى در چنان شرایطى چر  مرارنرا و چر  دامرنر  

مشخیى میتواند داشت  یاشد  اما یهرحال، هاانطور ک  تجری  جنبش 

اى، البت  داوما نفیا، نشان داده ا  ، ادام  کارى و رزمندگى  اتحادی 

یک تشکل کارگرى کامال یستگى ی  اید دارد ک  چقردر یرتروانرد تروده 

کارگران را در میدان نگاهدارد، چقدر یتواند ظرد مبارزه و ریرع و 

توده اى یاشد و چقدر کارگران را در تیایم گیرى و تایید  ریرا ر  

ها و پیشبرد آنها دخیل کند  ی  اید ترتیب شورا هنوز ییشترید امکان 

اش، یررخرالد ترجررریر  یسرریرارى از  را دارد، چررون فرمررسرفرر  وجرودى

اى کرارگرران  اى و ایراز وجود تروده  ندیکاها،  ازماندهى دال توده

 ا   

 

یهر  ورت طرح  ئوال ی  اید شکل خیمى مجرد و فررضرى ا ر   

حا  کاونیس  ایران در زمان و مکان ماید، در کشور ماید و در 

مقطع ماینى از مبارزه طبقراترى در ایرران، کرارگرران را یر  جرنربرش 

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد!

 ۰۲پرسش  شماره  
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مجاع داومى و جنبش شورائى فرا میخواند  هاید امروز اید 

ا تبداد  یاه و اید شرایط غیر انقالیى وجرود دارد، و هراریرد 

هرائرى کر   امروز مبارزات جارى کارگرى نر  ترو رط اترحرادیر 

قانونی  یورژوایى را پ یرفت  اند، یمک  ی  یاد کارگرانى پیرش 

میرود ک  آماده اند پرایشران را از مرحردوده امرکرانرات قرانرونرى 

مبارزه )ک  در ایران یسیرار نراچریرا ا ر ( یریررون یرگر ارنرد، 

یرخالد د تور دول  و جموى چشم داال  رکو  او، یطور 

قرانرونرى  قانونى مجاع داومى تشکیل یردهرنرد، یرطرور غریرر غیر

ادتیا  کنند، تظاهرات کنند و غیره  اگر کسى پیدا یشود کر  

اى  ی  روشى غیر از اید، یانى ی  طریرق "قرانرونرى"، اترحرادیر 

تشکیل یدهد ک  از نظر دول  حق داشت  یاشد قانونا ادتریرا  

کند، قانون کار را نپ یرد و کارگران را دمی  آن یسیج کند، در 

هاى ا المى را یبندد و شوراهاى ا المى را جارو کرنرد  انجاد

و ی  رهبران کارگرى میدان فاالی  یردهرد، مرا اولریرد کسرانرى 

 خواهیم یود ک  د   او را یفشاریم 

 

اى را هرم یرایرد یر   مسئم  اینس  ک  خود چنید اتحادی  قرانرونرى

زور ی  دول  تحایل کرد  ا تبداد آنقدر  یاه و  رنرگریرد ا ر  

ک  هر ادتراض کارگرى غیرقانونى ا    در اید شرایط تنها 

آن جنبشى یا واقایات  رازگرار ا ر  کر  قرادر یراشرد مربرارزه 

یهرحال مروجرود و غریررقرانرونرى کرارگرران را رهربررى کرنرد، 

اى   ازماندهى کند و متحد نااید  جنبشى ک  یتواند حقروق پرایر 

کارگران را ی  یورژوازى و قانون یرورژوازى ترحراریرل کرنرد  

اید جنبش، جنبش شورائى ا  ، جنبش مجامع داومى ا ر ، 

و ن  جنبشى ک  نقط  دایا  خود را ر ای  قانونى از پیشى 

خرود تررو ررط دول مسررترربرد مرروجررود قررار داده یرراشرد  جررنرربررش 

اى یربرات در قرانرونریر  یرورژوایرى و  تریدیونریرونرى یر  درجر 

اى از اجازه درارل قرانرونرى احرتریراج دارد کر  در ایرران  درج 

 یندرت فراهم یوده ا   و امروز کاتر از هایش  وجود دارد 

 

ما یراى مبارزه قانونى کارگران اهای  حیاتى قائمیرم، امرا ایرد 

نایتواند ی  ماناى ارجحی   یا ى تریدیرونریرونرى یر   ریرا ر  

شورائى یاشد  ت کر میدهم ک  در واقع امروز کسى، مرگرر در 

طرریررف ترروده اى و اکررنررریررتررى، چررنرریررد ترروهررارراتررى نرردارد  هررر 

 ندیکالیستى کر  یرخرواهرد قردرى واقرع یریرد و الجرری قردرى 

رادیکال یاشد، اید را میفهاد ک  حتى ایجاد  ندیکاها مسرترمرای 

یک مبارزه و یع "غیر قانونى" کارگران ا ر  کر   رازمران 

اى از " ندیرکراى  خودش را میخواهد  از هاید رو   ک  دده

قرانرونرى،  مخفى"  رخرد مریرگرویرنرد، یرارنرى  رنردیرکرالریرسرم غریرر

اى  ک  اید دیرگرر یر  ترارامرى  توده دمنى و غیر  ندیکالیسم غیر

نق  غرض ا  ، چون قرار یود یحث شورا و  ندیکا پا رخ 

اى کارگران را یدهد  یرحرث مرا  مسئم   ازمانیایى دمنى و توده

اینس  ک  حتى در شرایط ا تبداد یورژوایى و ا المى کنونرى 

اى کارگرى ک  وجود خرود  امکان ایجاد تشکمهاى دمنى و توده

را ی  دول  تحایل کنند وجود دارد، تشکمهایى ک  قطاا رایطر  

هراى مرخرفرى  نادیکى یا  ازمرانرهراى مرخرفرى حرایرى و آرایرش

کارگران پیشرو خواهند داش   نر   رنردیرکراى قرانرونرى پرا رخ 

مسئم  ا  ، ن   ندیکاى مرخرفرى  اولرى تروهرم آمریرا و تروهرم 

یرانگیا ا   و تخیالت رفرمیسم  ترون در ایران را ییان میرکرنرد و 

دومى گواه دیگرى یر دجا  و یالیسم خمقى ایران از درق نیازهاى 

اى ا   و آلرتررنراتریروى ذهرنرى،  مبارزه کارگرى در یاد دمنى و توده

 روشنفکران  و نامریوط ی  مسال  مورد یحث ا   

 

راه واقاى، راه کاونیستى، جنبش مجارع درارومرى و در ترکرامرل آن 

جنبش شوراهاى کارگرى ا    اینک  اگر اید جنبش رشد کنرد و در 

دوره انقالیى یادى اوج یگیرد، یادا در  ورت شکسر  انرقرال  یر  

چ   رنوشتى دچار خواهد شد، یحنى نیس  ک  کاکى ی  روشد شدن 

 مسئم  مورد اختالد در مقطع حاضر یکند 

 

کاونیس : در مقدمات قطانام  گرایشات  ندیکالیسترى هرارردیرف یرا 

گرایشات محافظ  کاران  و ییورت منفى مورد اشراره قررار گررفرتر  

هاى مختمرف تراریرخرى  اند  آیا  ندیکالیسم مستقل از نقشى ک  در دوره

و اوضا  و احوال متفاوت جنبش میتواند یاهده یگریررد یرک گررایرش 

 منفى در درون جنبش کارگرى ا  ؟

 

منیور حکا : مقدمات یخش کمیات قطانام  ا وال اشاره مستقیاى 

ی   ندیکا ندارد  شاید منظور شاا مقدم  قسا  آخرر )یرخرش د: "در 

یاره  ندیکا"( ا    اینجا هم از  رنردیرکرالریرسرم یرطرور کرمرى یرارنروان 

گرایش منفى  حب  نشده  یحث یر  ر مشاهده یک  یر ترجرریرى و 

واقاى ا   ک  در آن نقاط ضاف  ندیکاها آشکار شده ا    تجریر  

 ندیکاهاى تاکنونى، تاریخ جنبش  ندیکائى تاریخ نیات  ندیکالیسر  

ها نیس ، تاریخ خود  ندیکاها    نراتروانرى از ایرجراد یرک وحردت 

و یع طبقاتى، نادیک شدن دامى تا حد رایط  تنگاتنگ یا  یا   و 

جریانات حایى رفرمیستى و  رو ریرال دمرکرراتریرک، دور شردن از 

دمکرا ى مستقیم و پیدایش یک  یستم ادارى یوروکراتریرک )ترا حرد 

تایید رو اى مادای الرارارر در یررخرى اترحرادیر  هرا و یرى اخرتریرارى 

هاى دضو اتحادی ( و غیره ک  در قرطرارنرامر   تجااات ادضاه و توده

یرر  اخررترریررار یرر  آنررهررا اشرراره شررده، جرراه خیررو رریررات مشررخرریرر  

تریدیونیونیسم ا  ، آنطور ک  داال ایرد جرریران ترا امرروز حررکر  

کرده ا    اما هیچیک از اینها یراى اید اددا ک   ندیکالیسم یرطرور 

کمى یک "گرایش منفى" ا   کفای  نایکند  نقش  ندیکراهرا را یرایرد 

در چهارچو  اجتاادى و تاریرخرى مراریرد یررر رى کررد  در یرخرش 

ادظم اوقات  ندیکاها تنها ایاارهاى مبارزاترى تروده کرارگرران یروده 

اند  امروز مادنچى یریتانیائى داال ایاارى جا اترحرادیر  مراردنرچریران 

هراى  یراى دفا  از حقوق خود نردارد  در آفرریرقراى جرنرویرى اترحرادیر 

کارگرى نقش یسیار پیشروترى از  ندیکاهاى اروپاى غرریرى یرازى 

میکنند  دیب و ایراد اید  ازمانها هرچ  یاشد، اینها در یک مرقراطرع 

 ماید ایاارهاى مبارزاتى کارگرانند 

 

اما مسئم  اینس   ازمانیایى تریردیرونریرونرى در مرقرای مرقرایسر  یرا چر  

آلترناتیوى و در متد چر  اوضرادرى دارد ارزیرایرى مریرشرود  پرس از 

هاى کارگرى در رو ی ، یراى مدتى ی  پناهگاه  انقال  اکتبر، اتحادی 

جناحهاى  ازشکار و رفرمیس  تبدیل شدند  یراى کرارگرران ایرران، 

امروز وجود یک اتحادی  ادام  کار ک  حتى از حقوق یرک یرخرش از 

کارگران دفا  کند، یک د   آورد منب  و ارزنده ا    اما اگرر مرا 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی ،بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!
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در شرایطى حرد میانیم ک  اید اترحرادیر  هرا وجرود نردارنرد، 

شرایطى ک  جنبش مجامع داومى و شورائى خرود آلرتررنراتریرو 

ترى را درض  میکنند، دیگر نایتوان یر اید ادتقراد کر   واقاى

" ندیکا یاالخره از هیچ چیا یهتر ا  " مرکا یرقرل  ریرا ر  

 یک حا  کارگرى را ی  تشکیل  ندیکا ماطود کرد 

 

کاونیس : تالش یراى ایجاد  ندیکا در شرایطى ک  کارگرران 

اى محرومند الااما ی  اید مانى نریرسر   از هر نو  تشکل توده

ک  طرفداران  ندیکا خروا رترار یراقرى مرانردن در چرهرارچرو  

اند  ا تدالل آنها میتواند اید یاشرد کر  اگرر  دارى جاما   رمای 

اى  مسئم  ا ا ى متشکل کردن کارگران در  ازمرانرهراى تروده

ا   یاید ی  اید شکل شناخت  شده از تشکل روى آورد، چررا 

ک  آ انتر میتوان وجود آنرا ی  دول  قبوالند  اید کار مرارکرد 

ا   و موارد زیادى از دامى یودنش در د   ا ر   واضرح 

ا   ک  وقتى جاما  و طبرقر  کرارگرر یر  انرقرال  روى آورد 

 ندیکا هم ی  تبع شرایط نقش غیر متاارد یانى مرترنرا رب یرا 

شرایط را یاهده خواهد گررفر   در مرقرایرل ایرد ا رتردالل چر  

 میگوئید؟

 

منیور حکا : اجازه یدهید یاالخرره ترکرمریرف یرک نرکرتر  را 

روشد یکنیم  آیا  ندیکا یاالخره یک "تشرکرل شرنراخرتر  شرده" 

 هس  یا خیر، یر حسب میل تشکیل دهندگان آن تغییر میکند؟

 

ینظر مد اولى در   ا     ندیکا یک شکل شناخت  شده از 

 ازمانیایى کارگرى ا   و دقیقا قول امروزى هیات مرو رس 

 ندیکاى فرضى ما مبنى یر اینک   نردیرکرا در دوره انرقرالیرى 

متنا ب یا شرایط نرحروه کرارش را ترغریریرر خرواهرد داد، مرنرال 

رادیکالتر خواهد شد یا در ظرفی  هاى دیگرى و یر  اشرکرال 

دیررگرررى درراررل خررواهررد کرررد، ارزش درراررمررى زیررادى نرردارد  

هاانطور کر  مرا نراریرتروانریرم امرروز یر  دلریرل اخرترنراق حرا  

رفرمیس  یسازیم و قول یدهیم ک  در آ تان  انقال   ررمروقرع 

آنرا ی  یک حا  کاونیس  تبدیرل خرواهریرم کررد، طررفرداران 

 ندیکا هم نایتوانند امروز  رنردیرکراى مرجراز یسرازنرد )یرارنرى 

 ندیکاى قایل قبوالندن یر  دولر ( و قرول یردهرنرد در فررداى 

اى  یحران  یا ى آنرا ی  ارگان قردرت و درارل مسرترقریرم تروده

تبدیل خواهند کرد   یر مبارزه طبقاتى اینچنید  نراریرو هرائرى 

را نایپ یرد  اید مو سید  نردیرکرا نریرسرترنرد کر  مرقردرات آترى 

 ندیکا را تایید مریرکرنرنرد، یرمرکر  خیرو ریرات خرود حررکر  

 ندیکایى و ظرفی  هاى  ندیکا یانوان "یک شرکرل شرنراخرتر  

شده" ا   ک  دامن  دال  یا ى و مبارزات آتى آن، رهبرران 

 آن و کارگران  ازمان یافت  در آن را مشروط میکند 

 

جنبش  ندیکائى، تا آن حد ک  یهرحال در شکل گیررى آگراهرى 

 یا ى کارگران نقش یازى میکند، آنان را یرا افرق و روحریر  

 ندیکائى یار خواهد آورد  ایرد ترارریرف  رنردیرکرا از خرود و 

جایگاه اجتاادى موجود آن ا   ک  انسانهاى متنا ب یرا خرود 

را ی  میدان میکشد و ی  فاالید خود تبدیل میکنرد  نراریردانرم آیرا 

واقاا جریانى ا تدالل فررضرى شرارا را در دفرا  از  رنردیرکرا 

طرح کرده ا   یا خیر  یهرحال پا خ مد اینس  ک  چنید ا رترداللرى 

متکى ی  تابیرى ذهنى و ولونتاریستى از مختیرات و خیرو ریرات 

 جنبشهاى اجتاادى یطور کمى و جنبش کارگرى یطور اخ  ا   

 

اما یحث ا مى مد اینس  ک  ا وال اید ا تدالل گررهرى از کرار مرا 

اى در  یاز نایکند  چرا ک  ینظر مد شرط مطمویی  یک تشرکرل تروده

ایران امروز اید نیس  ک  لاوما در فرداى انقال  هرم ارگران درارل 

انقالیى کارگران یاشد  حتى یرک تراراونرى و  رنردوق کرارگررى هرم 

یراى ما ارزش خاص خود را دارد  مسئم  اینجا نیس   مسئم  یر  ر 

واقاى یودن اید آلترناتیو، جدى یودن آن در رایط  یا  طح مبارزه و 

مطالبات کارگرى و اوضا  اجتاادى و  یا ى حراکرم یرر جرامرار  و 

ارزش آن در قیا  یا آلترناتیو  و ریرالریرسر  رادیرکرال یرراى هراریرد 

شرایط جارى ا    ما طرفدار شورا نشده ایرم چرون  ررفرا "فرردا" 

شورا انقالیى دال خواهد کرد، و  ندیکا ن   یمک  هاچنریرد و از آن 

مهاتر ی  اید دلیل ک  هاید امروز جنبش شورایى و جرنربرش مرجرارع 

داومى قایمی   ازماندهى کارگران یراى دفا  از حقوق و منافاشان 

را دارد  البت  یاید یاز هرم اشراره کرنرم کر   رنردیرکرالریرسر  هرائرى کر  

میخواهند واقاا فردا انقالیى دال کنند، امروز یرخالد منال شاا، ن  

اى، یمک  از  ندیکاى مخفى حرد  از  ندیکاى دمنى و قانونى و توده

میانند  و گفتم ک  اید در حکم نق  غرض و فرار کردن از مسرئرمر  

اى یا ظرفی  مبارزه دمرنرى و  نیاز کارگران ایران ی  تشکل هاى توده

اى ک  ی  ادتقاد ما جرنربرش مرجرارع درارومرى تروان  و یع ا    مسئم 

 پا خگوئى ی  آن را دارد 

 

کاونیس : یا اید تفا یل اید نکت  را کر  قرطرارنرامر  مریرگرویرد مرا از 

تالشهاى کارگران یراى ایجاد  ندیکا حاای  میکنیم کرارى از لرحراظ 

دامى ییشتر یاز کنید  آیا تالش هاامان یراى ایجاد تشکل شورائى و 

در دید حال حاای  فاال از کارگرانى ک  در هاانرجرا قیرد  راخرترد 

  ندیکا را دارند در دال یا اشکال مواج  نایشود؟

 

منیور حکا : ما از ترالرشرهراى کرارگرران یرراى تشرکریرل  رنردیرکرا 

حاای  میکنیم زیرا ی   رد ادالی موضع حا  ی  نفع شورا و یر  

 رد ماطود شدن کارگران رادیکال و کاونیس  ی  جنبش مجامع 

داومى و ی  آلترناتیو جنبش شورائرى، هرار  کرارگرران پشر   ررمرا 

 ف نایکشند  طبق  ما هاچنان در اشکال گوناگونى در کار  رنرگرر 

یندى در یرایر یورژوازى خواهد یود و یرکرى از ایرد اشرکرال ترالش 

یراى  اختد  ندیکاها  ، ادم از مخفى و دمنى و غیره  ما از هرر 

 نگریندى طبق  کارگر حاایر  مریرکرنریرم و یرراى ترقرویر  آن ترالش 

میکنیم  ما هیچ دو خشتى را ک  کارگران در مبارزه روى هرم چریرده 

یاشند یرناى چینیم، یمک  میکوشیم یا دخال  خود، یا حاای  خود و یا 

فداکارى در  ف هر نبرد طبقاتى، اید تالشها را ی  آن جهتى یرانیرم 

 ک  ی  ادتقاد ما منافع واقاى کارگران در آن تامید میشود 

 

هدد ما اینس  کر  جرنربرش کرارگررى در یررایرر یرورژوازى هررچر  

گریرر در درون طربرقر   تر یاشد  اگر  یا   ما ی   یا   ها  قدرتاند

کارگر تبدیل شده یاشد، مطائنیم قدرت کارگران ی  یهرترریرد وجر  یر  

ظهور خواهد ر ید، اما مادای ک  هاگای یا ما گرایشات مبرارز دیرگرر 

 نه به شکنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!
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در درون جنبش طبق  د   یرکرار ایرجراد اشرکرال دیرگررى از 

اتحاد یاشرنرد، مرا یر  آنرهرا یرارى مریرر رانریرم و در دریرد حرال 

میکوشیم جنبش مجامع داومى و شوراهرا یریرشرترریرد نرفروذ و 

ادتبار را در میان کارگران پیدا کنند، زیرا ماتقردیرم کرارگرران 

از اید طریق ی  قدرت واقاى خود در مبرارزات جرارى و در 

مبارزه یر  ر قدرت  یا ى د   پیدا میکنند  اگر کارگررانرى 

یخواهند امروز  ندیکائى  ازمان یدهند، ما حتارا تروجر  آنرهرا 

را ی  منب  تر یودن تالش یراى ایجاد شوراها از طریق دامرد 

زدن ی  جنبش مجامع داومى جمب میکنیم  اما اگر کسانى هرم 

اکنون چند گای در اید مسیر پیش رفت  یاشند، اگر واقاا گرامرى 

در جه  ایجاد  ندیکاى مورد نظر خرود پریرش رفرتر  یراشرنرد، 

میتوانند روى کارگران کاونیس  یارنروان حرامریران و ترقرویر  

کنندگان خود حسرا  کرنرنرد  الربرتر  در چرنریرد شررایرطرى نریرا، 

هاانطور ک  در قطانام  گفت  شده، ما خواهیم کوشید حررکر  

 ندیکائى مقهور نقاط ضرارف  رنرترى  رنردیرکراهرا نشرود و از 

تجار  منب  جنبش شورائى، مانند اتکاه ی  دمکرا ى مستقیم 

و اراده کارگران، اجتنا  از یوروکراتیسرم، حرفرظ فرا رمر  از 

 جریانات رفرمیستى و غیره ا تفاده کنند 

 

یاالوه، در قطانام  گفت  شده ا   ک  در موارد خا ى، خود 

ما مستقیاا یراى ایجاد  ندیکاها خرواهریرم کروشریرد، امرا ترالش 

خواهیم کرد ک  اید  ندیکاها در آیرنرده رایرطر  ترنرگراترنرگرى یرا 

جنبش شورائى داشت  یاشند و تح  مروازیرد مراریرنرى یر  آنرهرا 

 متیل شوند 

 

کاونیس : در یخش رئو   یا ر  مرا آمرده ا ر  کر  ادغرای 

 رمای  ها در رشت  هاى مختمف و مرالرکریر  دولرترى مروجرب 

 -میشود ک   ازماندهى یهتر کارگرى یر تشکمهاى فرایرریرکرى 

منطق  اى ا توار یاشد   وال اینسر  کر  کرارگرر در مربرارزه 

اقتیادى یطور مستقیم در مقایل مالک قرار نارى گریررد  چررا 

ک   رمای  یک ینگاه میتواند مرترارمرق یر  ترارداد نسربرترا زیرادى 

 هامدار یاشد ک  حترى یرکربرار هرم کرارگرران ترحر  ا رترخردای 

شرک  خود را ندیده یاشند  کارگر یا کارفرما یا ناایندگانى از 

 رمای  مواج  ا   ک  کار را  ازمان داده او را ی  ا رترخردای 

آورده و از او کار میکشد  مبرارزه اقرتریرادى روزمرره در  در

مقایل اید د تگاه  ورت میگیرد  منال کارگر  نا  نف  یرا 

شرک  نف  طرد ا   و کرارگرر  رنرار  یررق یرا تروانریرر  

 ازمانى ک  یخواهد در هر  طح کارگر را یطور یکپارچ  و 

یسادگى در مقایل اید حریفان قرار یردهرد الربرتر  یرک  رازمران 

ر ت  اى یا  نفى نیس  اما در دید حال یک  ازمان منطرقر  

اى هم نیس   اگرر کرارگرران پراالیشرگراه ترهرران و پراالیشرگراه 

شیراز یالوا ط  یا هم در یک  ازمان یاشنرد حرریر  یرراتررى 

در مبارزه اقتیادى خود دارند تا اینک  یا وا ط   ازمرانرهراى 

منطق  اى ییکدیگر مریوط شرده و مرتراررکرا شرده یراشرنرد  آیرا 

 ازمان شورائى یا اید نو  از کار مبارزه اقتیادى خروانرائرى 

دارد؟ اید مورد را یک منال فرض کرنریرد و در کرل تروضریرح 

یدهید ک  اید جنبش مجاع داومى مورد نظر قطانام  یر  چر  

طرقى ی  مسائل مختمف و متنو  مبارزه طبق  یى آنک  ظاهررا 

 نیازمند تغییر شکل یاشد پا خ میدهد؟

 

منیور حکا : منظور قطرارنرامر  ایرنرسر  کر  یرا تراررکرا ترولریرد و 

گسترش مالکی  هاى یارگ دولتى و انرحریرارى، و نریرا یرا ورود 

دول  ی   حن  یانوان طرد حسا  ا مى کرارگرران، مسرائرمرى کر  

اوضا  زیس  و کار کارگران را تایید میکند، و نیا روشهاى یهبود 

 طح زندگى و آزادى دال  یا ى کارگران، هرچ  ییشترر خیرمرترى 

 را رى و فرا نفى یخود میگیرند  اگر ی  مبارزه چند  رالر  اخریرر 

طبق  کارگر ایران توج  کنید اید واقای  را یر  روشرنرى مرى یریرنریرد  

قانون کار، طرح طبق  یندى مشاغل،  ادات کار، یریرار  یریرکرارى و 

اى در اید دوره یود  در ایرران یرطرور مشرخر   غیره، مسائل گرهى

هر ادتراض کارگرى، و در یک کارگاه کوچک یرخرش خیرو رى، 

فورا پاى دول  را یانوان مدافع و قیم کارفرما ی  میران مریرکرشرد  در 

ایران، اتحادی  هاى کارفرمایان خیو ى در رشت  هاى ماید کاترر 

وجود داشت  و دادتا دول  اید نقش را یراى یخش خیو ى انرجرای 

میدهد  کارگر ایرانى خیمى  ریع خود را در یررایرر دولر ، وزارت 

 کار و قوانید و مقررات دولتى مییاید 

 

اما یهرحال یحث شاا د ر  روى نرکرتر  در رترى مریرگر ارد  مروارد 

زیادى هس  و خواهد یود ک  در آن کارگرران یرک رشرتر  یرا شراخر  

تولیدى ماید در مقایل مسائل مشترکى قرار میگیرنرد کر  فرورا قرایرل 

اى کرارگررى یرایرد  تاایم ی   ایر شاخ  ها نیس   هر  ازمانیایى توده

هراى  یتواند رهبرى مبرارزه در ایرد مروارد را ترامریرد کرنرد  اترحرادیر 

کارگرى، البت  در هاان شکل ییشتر شناخت  شده شان،  نتا ایرد کرار 

را میکنند، اما ی  یهاى مناوى کردن مبارزه در اید شاخر  از شراخر  

هاى دیگر  تجری  مبارزات مادنچیان یا کارگران چاپ درانرگرمرسرتران 

هرا ر    در چند  ال  اخیر ناون  کال یک اید نقطر  ضرارف اترحرادیر 

مادنچى یراى حفظ اشتغال خود یک  ال تاای قرهررمرانرانر  ادرتریرا  

هائى ک  حول ترولریرد ذغرال  میکند، دهها هاار خانواده و گاه کل شهر

اى دچار میشوند، اما اترحرادیر    نگ شکل گرفت  ا  ، ی  فقر ییسایق 

حال و نقل، یا اتحادی  کارگران یرق و غیره، از آنجا کر  فرورا خرود 

را مورد مخاطره ناى یینند، د   روى د   میگر ارنرد و یرا از آن 

یدتر در خدم  شکستد ادتیا  مادنچیان دال میکنند  ایرد هرویر  

اى اگر ییش از حد یرجست  شود ی  کارگران ضرریر   اى و شاخ  رشت 

 میاند 

 

جنبش شورائى اید ضاف را ندارد  یارنرى مربرنرا را هرویر  طربرقراترى 

کارگران و تارکا محمى و مرنرطرقر  اى آنرهرا قررار مریردهرد  امرا ایرد 

نگرانى میتواند وجود داشت  یاشد ک  هاانطور ک  گفتید آن حسا یرترى 

اى و  نفى در مقایل مسائل ویرگه کرارگرران  هاى شاخ  را ک  اتحادی 

یک  نف و یا رشت  ماید دارند نداشت  یاشد  یاید یراى ایرد فرکررى 

کرد  ینظر ما جنبش شورائى و  یستم شورائى ظرفی  انطباق یا اید 

اى  اختار ا رمرى و  رترون  شرایط را دارد   اختاان محمى و منطق 

فقرات  یستم شورائى را تشکیل میدهد  اما اید مانع از اید نیس  ک  

هاى دیگرى در درون  یستم شورائى، یراى هرارسرو کرردن و  آرایش

هدای  مبارزه شوراهاى کارگرى در یک رشت  ماید یروجرود نریرایرد  

هرا و  اى یرا شروراى  ررا ررى مریرتروانرد کراریرسریرون شوراهاى منطق 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!
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اى یرراى تراررکرا روى امرور کرارگرران در  هراى ویرگه کایتر 

هاى مختمف تولیدى در حیط  فاالی  خود داشتر  یراشرنرد   شاخ 

اى یررا  رررا رررى مرریررترروانررد اخررترریررارات ایررد  شرروراى مررنررطررقرر 

ها را ینحوى تاریف کند کر  یر  نریرازهراى  ها و کایت  کایسیون

رهبرى مبارزه در چنید مواردى پا خگو یاشند  یهرحال یرایرد 

نقط  مبدا و  راخرترار ا رمرى را ترارریرف کررد و خرود را یرا 

اى ا را  را هرویر  و  واقایات منطبق ناود  جنبرش اترحرادیر 

موقای  کارگر در تقسیم کرار قررار مریردهرد، و  رپرس، الربرتر  

هرا و  مااوال یا موفقی  کارى، مریرکروشرد ترا یرا ایرجراد ائرترالد

هاى مختمف، ینرودرى رهربررى  هاى ترکیبى میان اتحادی  آرایش

 را رى یراى کل کارگران شکل یدهد  ی  هاید دلیل، ایرجراد 

اى مشرکرل دائرارى  رشرتر   نفرى و فررا هابستگى طبقاتى و فرا

جنبش تریردیرونریرونرى ا ر   در مرقرایرل، جرنربرش شرورائرى از 

موقای  داومى کارگر یانوان مادیگیران تح  ا رترنرارار در 

یرایر  رمای  حرک  میکند، یانى از هوی  طبقاتى کارگران، 

هراى  ها و رشتر  و میکوشد ی  نیازهاى ویگه کارگران در شاخ 

مختمف تولیدى پا خگو یاشد  هر دو شکل ماضالت خرود را 

تررى  ترر و ا رولرى دارد  اما اید دومى ینظر ما، شیوه طبقاترى

 ا   

 

کاونیس : اگر قرار ا   ایده شوراها ی  واقای  یپیوندد یرایرد 

ها  اجاایش ییان دامى و مماو  پیدا کند کر  هرارانرطرور کر  

اى از تشکل  ندیکرائرى، نرهرادهراى  هاى کامال تاریف شده الگو

هرا و  مختمفش، قوادد فاالی  در اید تشرکرل و حرترى آئریرنرنرامر 

اش وجود دارد  آیا حا  تدقیرق ایرده شرورا از  مقررات داخمى

هاى دامى و اجرائى را وظیف  خودش میداند یا اید را یر   جنب 

 خود اید جنبش واگ ار کرده ا  ؟

 

منیور حکا : اجازه یدهید یکبار دیگر خاطرنشران کرنرم کر  

هاى کامال تاریرف شرده تشرکرل  رنردیرکرایرى و  ینظر مد "الگو

ها و مرقرررات آن" نر  فرقرط دیرگرر  ها و قوادد و آئید نام  نهاد

نقط  قدرت جنبش  ندیکائى نیس ، یمک  مانع مهاى یراى اید 

جنبش در ایجاد رایط  یا ادتراضات رزمنده کرارگرران ا ر   

هر  ندیکالیرسرترى کر  امرروز مریرخرواهرد خرود را یرا مربرارزه 

رادیکال و رزمنده کارگرى تدادى کند مجبور ا   یخشرى از 

ها و قوادد و موازید "کامال تاریف شرده" را مرمرغرى  اید الگو

 ادالی کند  اید یخیوص در مورد ایران  دق میکند 

 

ها و موازیرد "کرامرال ترارریرف شرده"  رنردیرکراهرا، یرارنرى  الگو

هاى  ندیکاهراى قرانرونرى در کشرورهراى  ررمرایر  دارى  الگو

اروپا و آمریکا  قطاا متو ل شدن ی  اینها در ایرران کسرى را 

یک قدی ی  هیچ نو   ندیکائى نادیک ناریرکرنرد  یرراى هراریرد 

دنا ر رزمنده تر جنبش  ندیکائى امروز ن  از اید مروازیرد 

"تاریف شده"، یمک  از تجدید نرظررهراى خرود در آن حررکر  

 میکنند 

 

مجاع داومى یا اختیارات و ریرع جراه قروادرد ترارریرف شرده 

 ندیکا نیس   طرفداران رادیکالتر  ندیکا در ایران حاضرنرد 

 ندیکاهاى خود را ی  مجامع داومى متکى کنند  پ یرش مرحردودیر  

ی  مبارزه اقتیادى در چهارچو  قوانید موجود، یرکرى از مروازیرد 

هراى  "تاریف شده و شناخت  شده" ا   ک  احردى از  رنردیرکرالریرسر 

هرا و  مبارز حاضر ی  پیروى از آن نیرسر   یرنرایررایرد ترارریرف الرگرو

موازید الزی یراى خود جرنربرش  رنردیرکرائرى هرم یرک مسرئرمر  ا ر   

 ندیکالیس  ایران در انرترهراى قررن یریرسرترم و ترحر  رژیرم ا رالمرى 

ا تفاده خیمى کاى میتواند از میرا  جنربرش  رنردیرکرائرى در درر ر  

موازید و قوادد و مقررات  ندیکاها یکند و خود یاید از نرو ترارایریرر 

جدیدى از  ندیکا و موازید آن ید   یدهد  در واقع اگر دق  کرنریرم، 

هاى طرفداران  هاى امروز یسیار مبهم تر از ایده نظرات  ندیکالیس 

شورا ا    از اکنری  و حا  توده تا جناح چرس  رو ریرالریرسرترهراى 

هایشان کاتر شبراهرترى یر   خمقى طرفدار ایجاد  ندیکا هستند، اما الگو

 اگر ا وال الگوئى را مد نظر داشت  یاشند  -هم دارد 

 

ترى دارد؟ یم   ترا  اما در مورد شوراها، آیا حا  الگوى تاریف شده

امروز ما در یاره شوراها و خیو یات آنها زیاد  حب  کرده ایرم  

در مورد  اختاان  یستم شوراهاى کارگرى ایرد نرکرات را مریرتروان 

 یرجست  کرد:

 

شوراى پای ، مجاع داومى کارگران یک واحد و یا قسا  هائرى  -۰

از یک واحد )یارگتر( تولیدى و اقتیادى ا    هر کارگرى، ن  یر  

ادتبار دریاف  کارت دضوی  و پرداخ  حرق دضرویر ، یرمرکر  یر  

 ادتبار کارگر یودن، دضو مستقیم و  احب راى شورا   

 

اى یرا  اى تبای  میکند، و نر  رشرتر  شورا از یک  اختاان منطق  -٨

 نفى  یانى شوراى یاالتر، شوراى نارایرنردگران شروراهراى پرایر  در 

یک منطق  تاریف شده ا    اید  اختاان هرمى تا تشکیرل شروراى 

  را رى یسط مییاید 

 

ناایندگان شوراها در شوراهراى یراالترر، هرر زمران کر  انرترخرا   -۰

 کنندگان آنها یخواهند، دال و فراخوانده میشوند 

 

مجاع داومى در هر  طح، از شوراى پای  تا شوراى ناایندگان،  -٠

دالیترید مرجع تیایم گیرى هر شورا    مجاع دارومرى واحردهرا 

هراى  مسئولید اجرائى خود را یراى انجای وظیفر  در فرا رمر  نشرسر 

خود تایید میکند  اید مقامات نیا در هر زمان تو ط مجاع داومرى 

 قایل دال و تغییر خواهند یود 

 

ا ا نام  و موازید شوراها، آنها را ی  مبارزه اقتریرادى مرحردود  -٧

نایکند  شوراها خود را مجاز میدانند در هر مسئم  اجتاادى،  یا ى 

و ادارى در حوزه تح  پوشرش خرود دخرالر  کرنرنرد و در قربرال هرر 

اى ک  الزی یردانرنرد در ایرد حریرطر  د ر  یر  اقردای ادرترراضرى  مسئم 

 کارگرى یانند 

 

شوراهاى کارگرى میتوانند  ایر تشکمهراى کرارگررى را چر  در  -٩

 طح محمى و چ  در  طح  را رى ی  خود متیل و ممرحرق کرنرنرد  

موازید اید الحاق و اتحاد را یسرتر  یر  مرورد خرود شروراهرا تراریریرد 

 شوراهای کارگری حلقه اتصال دیگر تشکل های کارگری 
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 خواهند کرد 

 

اى از  اختاران یرک  ریرسرترم شرورائرى  اید نکات تیویر کمى

تر را خود جنربرش  تر و کنکرت ید   میدهد  اما موازید دامى

در  یر حرک  خود تاریف خواهد کرد  دامرنر  درارل واقرارى 

شوراها در تحمیل نهائى تایع تنا ب قواى طبقاتى خواهرد یرود  

اى اید دامن  درارل شروراهرا  هیچ مقررات و ا ا نام  از پیشى

 را نباید محدود کند 

 

در مورد جنبش شورائى و شوراها یاید یک نرکرتر  را اضرافر  

کنم ک  یراى توضیح ا ا  موضع حایى الزی ا ر   کرارگرر 

دارى هرم یرایرد یرتروانرد از حرقروق جرارى و  در جاما   رمای 

روزمره خود دفا  کند و اوضرا  خرود را یرارنروان فرروشرنرده 

نریررروى کررار یررهربررود یرردهررد، و هرم یررایررد انررقرال  خررود دررمرریرر  

دارى را  ازمان یدهد و خود را یراى یرد ر  گررفرترد   رمای 

قدرت، حکومر  کرردن و درهرم شرکرسرترد پرایر  هراى قردرت 

طبقات ا تناارگر آماده کند  تا آنجائى کر  چرس ا روال یرراى 

اى کارگرى نقشى قائل یوده، مااروال نرقرش اول  تشکمهاى توده

 ها و نقش دوی را ی  شوراها محول کرده ا    را ی  اتحادی 

 

هراى تراکرنرونرى در جرنربرش  اید تیور قرطرارا یر   ریرر رویرداد

هاى غیر انقالیى شاهد فرارالریر   کارگرى مریوط میشود  دوره

هراى انرقرالیرى  ها و غیب  شوراها یوده ا   و در دوره اتحادی 

نقش شوراها یرجست  شده ا    اما اید یک قرادرده از پریرشرى 

هائى نیستند ک  کرارگرران یرنرا  ها و شوراها الگو نیس   اتحادی 

یر یک تیایم و طرح از پیش ماموی در دوره انقالیى ی  یکى 

و در دوره هاى رکرود یر  دیرگررى مرترو رل شرونرد  شرورا و 

اتحادی  هاانطور ک  گفتم دو افق  یا ى و مبارزاتى مرخرترمرف 

هاى متفاوت تقوی  و تضایف  را ناایندگى میکنند ک  در دوره

هرا مریربرایسر  در شررایرط  میشوند  در غیر اینیورت اتحرادیر 

انقالیى قاددتا ی  نفع شوراها کنار یروند و شوراها در شرایرط 

هرا مرنرحرل کرنرنرد  واقراریر   رکود ر اا خود را ی  نفع اتحرادیر 

اى وجرود نردارد   مردار و قرانرونرارنردى و اینس  ک  چرنریرد قررار

ها در شرایط انقالیى یراقرى مریرارانرنرد و یرراى حرفرظ و  اتحادی 

گسترش نفوذ خود میکوشند و تا آنجا ک  تاریخ انقرالیرات گرواه 

یوده ا   در اید شرایرط رقرایر  مریران جرنربرش شرورائرى، یرا 

هرا یرر  رر رهربررى جرنربرش  هاى کرارخرانر ، یرا اترحرادیر  کایت 

کارگرى یاال میگیرد  شوراها ی   هم خود یا اوجرگریررى ضرد 

انقال  در یرایر انحرالل و ترارطریرل خرود مرقراومر  مریرکرنرنرد  

هراى  ریرا رى در  ینایراید رایط  شورا و  ندیکا یا دوره یندى

جاما ، یرک رایرطر  ترئروریرک نریرسر  و یرک د رترورالرارارل 

 دادى ندارد  قرار

 

 والى ک  ی  اید ترتیب پیش مرى آیرد ایرنرسر  کر  آیرا جرنربرش 

شورائى و شروراهرا مریرتروانرنرد خرود را یرا نریرازهراى مربرارزه 

هرارانرطرور  -کارگرى در یک دوره غیر انقالیى تطبیق یدهند 

ها میکوشند تا در دوره انقالیى خود را یا واقراریرات  ک  اتحادی 

جدید دمساز کنند  ینظر ما اید امکان وجود دارد  شروراهرا یر  

هراى انرقرالیرى مرحرکروی نریرسرترنرد  کرارگرران  فاالی  در محردوده دوره

میتروانرنرد از شروراهرا یرارنروان ایراار دفرا  از مرنرافرع خرود یرارنروان 

فروشندگان نیروى کار ا تفاده کنند  در مورد ایران ماتقدیم نر  فرقرط 

اى جردى و  اید امکان وجود دارد، یمک  فقردان یرک جرنربرش اترحرادیر 

هاى اجتاادى و  یا ى مسادد ی  حال تریدیونیونیسرم در  فقدان زمین 

ایران، جنبش شورائى را ی  پرکردن اید خاله موظف میکند، و ایرد 

هراى  هرا و پرایر  جنبش یراى انجای اید وظیف  در ایران امرروز زمریرنر 

مادى منا بى دارد  شک نیس  ک  جنبش شورائى در چنید شرایطرى 

ی  تاای افق مبارزاتى خود د   پیدا نایکند  شک نیسر  کر  جرنربرش 

هاى زیادى یرخوردار خرواهرد  شورائى در مراحل اولی  از محدودی 

یود  ی  هاید دلیل ما در وهم  اول، یانوان گای اول، از جنبش مجامع 

داومى  خد میگوئیم  اید جنبشى یراى شکل دادن ی  شوراهاى پای  

و ایجاد نودى رایط  یالفارل و غریرر ر رارى مریران آنرهرا ر  کر  در 

 مراحل یادى ایجاد شوراهاى دالیتر را ماکد میکند 

 

یاید ترتیب جنبش مجاع داومى هم یک پا خ در خود و مسرترقرل یر  

نیازهاى مبارزات جارى ا   و هم یک  نرگ یرنراى ا را رى یرراى 

اى  جنبش شورائى در کل  طرفداران اشکال دیگر  رازمرانریرایرى تروده

کارگران، منال مدافاان  ندیکاهاى رزمنده، میتوانند و محق خواهرنرد 

هراى یراردى خرود در  یود ک  جنبش مجامع داومى را پایر  پریرشرروى

جه  ایجاد  ندیکاها تمقى کنند  ما ن  فقط ایرادى در اید مسئم  نرارى 

یینیم، یمک  فکر میکنیم اگرر ایرد درجر  هرارسروئرى مریران جرنراحرهراى 

تر آنها، وجرود  مدت رزمنده جنبش کارگرى، مستقل از دورنااى دراز

داشت  یاشد، جنبش مجاع درارومرى و یر  تربرع آن، مربرارزات جرارى 

کارگرى یا  رد  ییرشرتررى رشرد خرواهرد کررد  امرا یر   رهرم خرود 

گیرى یادى  مطائنیم ک  جنبش مجامع داومى تنا ب ییشترى یا شکل

شبک  شوراهاى کارگرى خواهد داش  تا اتحادی  ها و نیا تضراریرنرى 

اى کارگرى در آینرده، از  خواهد یود یراى اتکاه ییشتر تشکمهاى توده

 هر نو  ک  یاشند، ی  دمکرا ى مستقیم کارگرى 

 

کاونیس : ما تا حال در یاره شورا یرارنروان نرودرى تشرکرل  رحربر  

میکردیم اما در اید قطانام  یوضوح از "جرنربرش مرجرارع درارومرى" 

 حب  میشود  منظور از جنبش مجاع داومى چیس ؟ اید جنبش یا 

چ  خیو یاتى مشخ  میشود یجا یک شکل ماید از تشرکرل چر  

 هدفى را تاقیب میکند و قرار ا   یکجا یر د؟

 

منیور حکا : تبمیغات ما در یاره مجاع داومى تا یحال مرارطرود 

ی  توضیح مطمویی  و کارآئى مجاع درارومرى، یرارنروان یرک ظررد 

مبارزاتى، یراى کارگران یوده ا    آنچ  ما امروز میگوئیم ایرنرسر  

ک  یاید از یک جنبش مجامع درارومرى  رخرد گرفر   دوره هرائرى در 

تاریخ مبارزات کارگرى وجود دارد ک  یا پا گرفتد جنبشهاى ماریرنرى 

هاى کرارخرانر  در رو ریر ، جرنربرش  تاریف میشود  منال جنبش کایت 

 ندیکائى در اوائل قرن در ایرران، و یرا جرنربرش شرورائرى در طرول 

، جنبش کنترل کارگرى و غیره  فرق تبمیغ مجاع داومرى ٧٥انقال  

یانوان یک ارگان مفید یا تالش در ایجاد یک جنبش مجرارع درارومرى 

در اید ا   ک  در ایناورد اخیر ما میخواهیم مبرارزه یرراى یررپرائرى 

اید مجامع ی  قطب نااى حرک  و دامرل خیرمر  نراراى یرک دوره 

 نطام سرمایه داری مسبب تمام مصائب بشر در قرن حاضر است!
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مبارزات کارگرى تبردیرل یشرود  مربرارزات کرارگررى یرایرد یرا 

جنبش مجاع داومى جوش یخورد، هر چ  ییشتر اید ارگانهرا 

تشکیل یشوند، قوای یگیرند و در ادرترراضرات کرارگررى نرقرش 

محورى پیدا کنند  جنبش مجاع داومى پا خ فورى و درارمرى 

اى کرارگرران در دوره  ما یر   رازمرانردهرى ادرترراضرات تروده

کنونى ا    شوراها و جنبش تاای دیار شورائى تنها میرتروانرد 

 اى از پیشرف  جنبش مجاع داومى یاشد  حا ل درج 

 

ما ایده مجاع داومى را یسیار پیش از اید طرح کرده ایم  در 

اى خرمرقرى ایرد ایرده را  آن زمان کل چس روشنفکرى و کمیرشر 

ذهنى و غریب نامید  چند  ال مبارزه کارگران ایرران مرارمروی 

کرد ک  آنچ  ذهنى و غریب ا   نحوه تفکر  و یالیسم خمقى 

اى کارگرى ا    ن  فقرط کرارگرران  ایران در یاره جنبش توده

داال یطور روز افاونى اید مرجرامرع را تشرکریرل دادنرد و در 

مبارزه خود ی  آنها متکى شدنرد، یرمرکر  شرارار و ایرده مرجرارع 

داومى جاى خود را در ذهنی  کارگر آگراه و پریرشررو ایرران 

ها  ح  ایده مجاع داومى  یاز کرد  امروز خوشبختان  خیمى

اند  مرا مریرگروئریرم کرارگرران  اند و یا ی  آن تسمیم شده را پ یرفت 

کاونیس  یاید فاالید جنبش مجامع داومى یاشند، چرا ک  ایرد 

تنها راه واقاى یراى  ازماندهى کارگران در مقیا  و ریرع و 

دمنى کرارگررى  -اى  یراى پر کردن خاله کار  ازمانیافت  توده

ا    چس خمقى و روشنفکرى میتواند از اید مسئم   رفنظر 

کند، میتواند اید مشغم  ما را اکونومیسم یخواند، ها  چریرا را 

ی  یاد از  رنگونى رژیم ا المى حوال  یدهد  امنال اکرنرریر  

و حا  توده میتوانند ی  شوراهاى ا المى یپیوندند و یارد هرم 

 رخود نااینده نردیرده و نشرنراخرتر  کرارگرران ایرران) ( را یر  

هاى شغمى ی  اتحاد شروروى یرفرر رترنرد   کنگره هجدهم اتحادی 

هاى  نتى میتوانند مرنرترظرر شررایرطرى یشرونرد کر    ندیکالیس 

دولرر  ا ررالمررى اجررازه تشررکرریررل اتررحررادیرر  یرر  آنررهررا یرردهررد و 

هاى "مخفى" میتوانند فاال از  رازمرانردهرى درارل   ندیکالیس 

اى کارگران چشم پروشرى کرنرنرد  یرراى مرا مسرئرمر  یرنرحرو  توده

 دیگرى مطرح ا   

 

ما ماتقدیم هم کاونیسم و ایده هاى ا ا ى جنبش شرورائرى، و 

هم تجری  جارى کارگران ایران در مبارزات چند  رالر  اخریرر 

اى کارگرى در دل هاید شرایط اخترنراق را  روش مبارزه توده

ید   داده ا    انسان یاید فقط چشاش را یراز کرنرد و آن را 

یبیند  اید روش یرپا کردن جنبش مرجرامرع درارومرى کرارگررى 

ا    مبارزه توده  دها هراار نرفررى کرارگرران ترحر  هریرچ 

شرایطى نایتواند مخفرى یراشرد  رهربررى  ررا ررى کرارگرران 

میتواند مخفى یاشد، اما ایراز وجود توده کارگران ک  مسترمرای 

دخال  مستار رهبران دارمرى و درمرنرى و تشرکریرل ترجرارارات 

گوناگون کارگران ا ر ، نراریرتروانرد در یرارد درمرنرى  رورت 

نررگرریرررد  حررا  کررارگررران یررایررد راه واقرراررى و درراررمررى یررراى 

 ازماندهى دال توده کارگران را نشان یدهد  جرنربرش مرجرارع 

 داومى اید راه واقاى ا   

 

کاونیس : در قطانام  فقط چند وظیف  یرراى فرارالریرد جرنربرش 

ترر  مجاع داومى یرشارده شده ا   آیا میتوانید یک تیویر مماو 

ترى از چهره فاال اید جنبش ید   یدهید؟ یراى ایرنرکر   و ها  جانب 

یتوان رهبران خو  و خستگى ناپ یرى یراى اید جنبش ترییر  کررد 

یاید آموزش و تبمیغ چ  مقوالت و موضرودرات دیرگرر را درالوه یرر 

 اهداد مستقیم خود اید جنبش در د تور گ اش ؟

 

منیور حکا : در اید یاره یاید مفیل و مکرر  حبر  کررد  مرد 

از اید فر   یراى اشاره ی  چند نکت  ا تفاده میکنرم  فرارال جرنربرش 

آل مجرد در یراره مرجرارع  مجاع داومى کسى ا   ک  ن  از یک ایده

داومى، یمک  از مبارزات جرارى کرارگرران حررکر  مریرکرنرد  یرحرث 

شورا و  ندیکا در درون چس هر چ  یاشد، ادرترراض کرارگررى هرم 

اکنون جریان دارد و  ازمان منا ب، رهبررى مرنرا رب و دورنراراى 

پیشروى فورى خرود را طرمرب مریرکرنرد  اگرر خرود را یرجراى ایرنرکر  

"مومنید ی  شورا" در نظر یگیریم، کارگر پیشرویى یدانیم ک  یاید ی  

هاى ماید پرا رخ یردهرد،  مسئم   ازماندهى ادتراضات ماید در واحد

آنوق  ارزش مبارزه یراى تشکیل مجامع داومى و ایفاى نرقرش آنرهرا 

را یهتر درق مریرکرنریرم  فرارال مرجرارع درارومرى کسرى ا ر  کر  در 

ادتراضات جارى کارگران را ی  ا تفاده از مجاع درارومرى یرارنروان 

یک ارگان مبارزاتى مویر فرا میخوانرد  مریرکروشرد ترا ایرد درارل در 

واحدهاى هر چ  ییشتررى ترکررار شرود، مریرکروشرد کر  ایرد مرجرامرع 

خیم  ادام  کارتررى یرخرود یرگریررنرد، یرا هرم مررتربرط شرونرد و یر  

هاى اجرائى شکل یدهند  یراى فاال مجاع درارومرى انرطربراق  رهبرى

پیشى آنقدر مسئرمر  نریرسر  کر  ایرجراد آنرهرا و  مجامع یا یک الگوى از

گسترش نقش آنها  فاال مجاع داومى کسى ا   ک  دائرارا از نرفروذ 

خود یانوان یک کارگرر پریرشررو یرراى مرترقرادرد کرردن کرارگرران و 

رهبران دامى یراى اتکاه ی  اید ارگان  ود مریرجرویرد، نرقراط قردرت 

آنرا ی  کارگران مى شنا اند، و تالش میکند دنرا رر و مرحرافرل هرر 

چ  ییشترى از کارگران پیشرو را ی  یرک حررکر  هراراهرنرگ یرراى 

یرپائى اید مجامع جمب کرنرد  یرراى ترریریر  فرارالریرد جرنربرش مرجرارع 

داومى، حا  یاید ییرش از هرر چریرا روى رایرطر  ایرد جرنربرش یرا 

مبارزات جارى تاکید کند  ینظر مد رهبران و فاالید جرنربرش مرجرارع 

داومى دادتا از درون رهبران دامى جنبش ادتراضى موجرود پریردا 

 خواهند شد 

 

یکى از موضوداتى ک  جاه الیتجااى تبمیغات ما یاید یاشد، توضریرح 

اى  اید واقای  ا   ک  حتى در دل اختناق میتوان کار دمرنرى و تروده

کارگرى را  ازمان داد  روایرط پرنرهرانرى کرارگرران پریرشررو، روایرط 

حایى و مخفى کارگران کاونریرسر  یر  ترنرهرایرى یرراى  رازمرانردهرى 

مبارزات جارى کافى نیس   حیاتى ا  ، اما کافى نیس   اگر امکان 

ادتراض د تجااى را از کارگران یرگریرریرد، هریرچ چریرا از جرنربرش 

ماند  کسب  میتوانند ی  فتواى غریرایرى فرالن مررجرع  کارگرى یاقى ناى

یک روز چهارشنب  هاگى دکانهایشان را تاطریرل کرنرنرد  کرارگرر در 

مبارزه نیازمند تجاع فیایکى و اداال قدرت د تجااى ا    تنها یر  

اید شکل کارگران احسا  قدرت میکنند، تنها ی  اید شکل کرارگرران 

پیشرو میتوانند نقش خودشان را در رهربررى  رف کرارگرران یرازى 

هراى  کنند  ینایراید ایده هاى متکرى یر  مرراکرا غریربرى و تربراریر  اترم

کارگرى از آن را یاید کنار گ اش   یاید امکان مبارزه د ترجرارارى و 

 برنامه یک دنیای بهتر را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۲پرسش  شماره  
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دوشادوش کارگران را ایجاد کرد  کسى کر  مریرگرویرد اخرترنراق 

نایگ ارد، یاید یرود خان  و ا تراح  کند  ما میگوئیرم مرجرارع 

داومى ظرد امتحان پس داده اید مبارزه ا    تبرمریرغرات مرا 

 یاید ادتااد ی  مجامع داومى و قدرت آنها را افاایش یدهد 

 

کاونیس : و یاالخره در پایان میتوانید کرارى در یراره رایرطر  

اى و مشکالترى کر   حا  یا فاالید حایى یا اید تشکمهاى توده

 ماکد ا   در دال یراى آنها یوجود ییاید  حب  کنید؟

 

منیور حکا : پا خ جامع ی  اید  وال هم تنها مریرتروانرد یر  

آینده و ی   یر دامى فارالریر  مرا مروکرول یشرود  یسریرارى از 

 والهاى پراتیک هنوز یطور جدى طرح نشرده انرد  یرنرایررایرد 

اینجا  رفا ی  یرخى جوانب کمى مسئم  اشاره میرکرنرم  یرطرور 

واقاى ما یرا ایرد مسرائرل رویرروئریرم: ترنربریر  و آمروزش ایرده 

شوراها، یراه انداختد یک جنبش واقرارى مرجرامرع درارومرى و 

یرقرارى یک رایط   الم و خالق یرا مردافراران  رایرر اشرکرال 

اى وجرود نردارد   اى  در مورد اولى نکت  پیچیده تشکمهاى توده

ما یاید حقانی  شوراها و ا ولی  جنبش شورائى را مداوما و 

یررطررور زنررده، یررا ارجررا  یرر  خیررو رریررات یررنرریررادى شررورا 

اى کارگران، مریردان دادن یر   ) ازمانیایى حداکنر نیروى توده

رهبران دامى وارد و آشناى کرارگررى، دمرکررا رى مسرترقریرم، 

 آمادگى یراى کسب قدرت و غیره( توضیح یدهیم 

 

در مورد نکت  دوی، جنبش مجاع داومى، قبال  حب  کرردی  

یاید از الق تبمیغرى  ررد یریررون آمرد و د ر  یرکرار یررپرا 

کردن، گسترش دادن و ی  هم مرتبط کردن آنها شرد  فرقرط ایرد 

نکت  را اضاف  و تاکید میکنم  هاانطور ک  گفتم جنبش مرجرارع 

اى و و ریرع  داومى جنبشى یرراى مرارکرد کرردن درارل تروده

کارگران ا    اما اید ی  آن مانى نیس  ک  اید جنبش ترارامرا 

اى مرترکرى ا ر   کرارگرران  ی  یک فال و انفاال دمنى و تروده

کاونیس  و فاالید اید جنبرش یرایرد روایرط نرادیرک ترر و از 

لحاظ اجرائى مخفى خود را یراى هدای  اید جرنربرش  رازمران 

هاى یهرم مررتربرط  یدهند  پش   ر جنبش مجاع داومى، شبک 

کانونها و محرافرل کرارگررى و  رازمرانرهراى حرایرى کرارگرران 

پیشرو قرار دارد  در یاره جوانب مختمف تمفیق کار مرخرفرى یرا 

اى قبال  حب  کرده ایم )رجو  کرنریرد یر   فاالی  دمنى و توده

مقاالت مختمف در یاره آژیتاتورها،  یا    ازماندهى حرا  

و غیره(  فقط تاکید میکنم ک  اید فاالی  مخفى یراى موفرقریر  

جنبش مجاع داومى و هدای  ادتراضات کارگرى از طرریرق 

 مجامع داومى حیاتى ا   

 

در مورد نکت  آخر، یانى رایط  ما یا مردافراران  رایرر اشرکرال 

اى، نظیر  ندیکاها و غیره، یایرد رفرقرا را یر    ازماندهى توده

یحنهاى قبمى حا  در نقد  کتاریسم ارجا  یدهم  ما متامق ی  

طیف کارگران کاونیس  و رادیکرال و درنریرر  رازمرانرده و 

فاال اید طیف هستیرم  رایرطر  درونرى ایرد طریرف یرا خرود و 

اى  رایط  آن یا  ایر گررایشرات درون طربرقر  کرارگرر، رایرطر 

مبتنى یر درق منافع ینیادى کل طبق  ما   ک  اتحاد و تقوی  

 ف کارگران در مبارزه دمی  یورژوازى محور ا را رى آن ا ر   

هاى خود را یرا حررارت  هاى خود و آلترناتیو ما نظرات خود،  یا  

تاای تبمیغ میکنیم و میکوشیم ی  نظر و  یا   یخش هرچ  و یاترى 

از کارگران و رهبران و محافل پیشرو آنها تبدیل شود  اما در هراران 

حال هرجا حرکتى در جریان ا   ک  ایاارى یراى مبارزه کارگران 

یسازد، یر اتحاد آنها، ولو در یک یخش، یریرافراایرد، حرقرى از حرقروق 

انکار شده کارگران را یگیرد، خود ما اولید کسانى هستیم ک  آ رتریرد 

یاال میانیم و در اید حرک  شرک  مریرکرنریرم  هریرچ ترالش کرارگررى 

نیس  ک  ما ی   رنوش  آن یى ادتنا یاشیم  ما آلترنراتریرو خرود را یرا 

شرک  یخش هر چ  ییشترى از کارگران پیشرو و مبارز مریرسرازیرم، 

ما ارجحی   یا   دامى خود را هایش  و در هر شرایطى توضریرح 

یندى واقاى کارگرران  میدهیم، اما در دید حال دنیر فاال هر  نگر

خواهیم یود  مهم تشخی  حرکتهاى ا یل کرارگرران یرراى اترحراد و 

مبارزه )در هر شکل( از حرکتهاى غیر واقاى، ترخریرمرى و یرا مضرر 

یحال مبارزه کارگرى ا    تشخی  اید مسئم  در هر مورد، یرراى 

اى ک  از نادیک یا حرکات کارگرى در  کاونیس  و کارگر پیشروى

تاا  یاشد و منافع کل طبرقر  را مرد نرظرر قررار داده یراشرد، دشروار 

نیس   مشروط یر اینک  فاالید ما در هر مورد ماید یا حسرا ریر  و 

 دلسوزى الزی اید حرکات را مطالا  و تحمیل کنند 

 

 یا   ما دامد زدن ی  جنبش مجاع داومى و یسط جنبش شرورائرى 

ا     یا   ما تضاریرف ترالرشرهراى گررایشرات دیرگرر یرراى ایرجراد 

اى دیگر نیس   امید ما اینس  ک  یا ترالش   ندیکاها و تشکمهاى توده

ما جنبش مجاع داومى و جنبش شورائى یخش هر چ  یریرشرتررى از 

نیروهاى طبق  کارگر یراى مترشرکرل شردن و مرترحرد شردن را یرخرود 

 کانالیاه کند 
 

 ۰٧١١  اسنند ٧٣ شرید کمو يس  شماصه 

 ۰١١تا  ۰١٣  حن ات ١مجموعد آثاص  جلد 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۲پرسش  شماره  


