
  آارگرى  جنبش ضرورت تجديد آرايش
 

  حشمت محسنى
 اعتراضى مردم آشور ما وارد دوره  ويژه اى از حيات خود شده آه الزم است خصلت و                             جنبش

ويژگى هاى آن را روشن آنيم تا با اتكا با آن، مسير حرآت و راهپيمايى مان را در جهت درستى  تعيين                       

ردم عالوه بر حرآات مستقل، تا حدودى تا مقطع انتخابات              اعتراضى م   واقعيت اين است جنبش    . آنيم

 ششم شوراى اسالمى با استفاده از تضاد درون بااليى ها، با استفاده از اهرم هاى قانونى در                    مجلس

 ششم شوراى اسالمى به      تقريبا درست از مقطع انتخابات مجلس     . مسير حرآت خود پيشروى مى آرد    

 زدن به شكاف درون حاآميت و ابزارهاى قانونى با مشكالت عديده اى            بعد پيشروى مردم از  طريق دامن     

اين مشكالت صرفا به خاطر روى آورى جناح تماميت خواه به سياست سرآوب با                . مواجه گشته است  

هدف درهم شكستن مقاومت مردم نيست بل آه وحشت اصالح طلبان از مردم نيز بن بست استفاده از                 

خصلت توازن قوا در شرايط آنونى اما اين است آه مردم ديگر                  . ى دهداهرم هاى قانونى را نشان م      

نمى توانند عمدتا از طريق اهرم هاى قانونى پيشروى آنند اما هنوز توان آن را هم ندارند آه اساسا از                      

دراين شرايط آه خصلت آن را مى توان تعادل استراتژيك                .  روند  طريق اهرم هاى فراقانونى به پيش       

توازن قواى  "رد، حريفان در حال نبرد در يك وضعيت آچمزشده قرار دارند و به قول گرامشى                   نام گذارى آ 

هاى بديل   هاى اخالقى فرهنگى حاآميت زير سئوال رفته اما ارزش          حاآم است در اين دوره ارزش     " فلج

 .اين وضعيت درازمدت نمى تواند حالت پايدار داشته باشد. در ميان مردم شكل نگرفته است

 

اين وضعيت انتقالى، توازن قوا ضرورتا بايد به نفع يكى از نيروهاى درگير در صحنه تغيير يابد و                       در  

آنچه در موقعيت سياسى آنونى       . توازن قوا را به نفع مردم يا حاآميت جمهورى اسالمى برهم زند                

 در  آشور ما مشاهده مى شود همانا خصلت انتقالى، آچمزشدگى و تعادل فلج بين نيروهاى درگير                    

 آارگرى آشور ما نيز      اين موقعيت عمومى با خودويژگى هاى معينى عينا براى جنبش        . صحنه نبرد است  

 آارگرى در شرايط آنونى از چارچوب اهرم هاى قانونى فراتر رفته و درگيرى و                        جنبش. صادق است 

 هنوز نتوانسته   اعتراضات خود را از محدوده آارخانه ها و واحدهاى توليدى نيز خارج ساخته است، اما                  

اآنون .  ملى را در آل آشور عليه جمهورى اسالمى سازمان دهد             است نبردى سراسرى و در مقياس      

مبارزه موردى، در سطح واحدهاى منفرد و به صورت پراآنده دارد بن بست آامل خود را به خوبى نشان                    

به عبارت ديگر مبارزه       . مى دهد، اما درعين حال مّفرى نيز در مبارزه آل آارگران ديده نمى شود                      

واحدهاى توليدى منفرد در مرحله اشباع قرار دارد و جز هرز بردن نيروى آارگران، جز عدم آارآيى در                         

 از راديكال شدن       در شرايط جديد آارگران بيش       . عقب راندن جمهورى اسالمى نتيجه اى دربر ندارد          

بزرگ ترين ضعف مبارزات   .  نياز دارند   سراسرى  حرآات شان، به تجمع، به تشكيالت به اتحاد در مقياس           

آارگرى در ايران نه سطح نازل اشكال اعتراضى بل آه در پراآندگى و در تفرقه حرآات آن ها نهفته                           

با مطالعه دقيق موقعيت     .  آارگرى بايد بدان فايق آيد        اين آن ضعف اساسى است آه جنبش         . است

ين و مهم ترين مشخصه آن در حال حاضر، اين           آارگرى در شرايط آنونى مى توان گفت اول         عينى جنبش 

 دارد يك جنگ      است آه در يك حالت تدافعى مى جنگد و حتى فراتر از آن مى توان گفت اين جنبش                       

 آارگرى در شرايطى مى جنگد آه          معناى اين توصيف اين است آه جنبش         .  مى برد  عقب دار را پيش   

بل دشمن و تسليم بى قيد و شرط به               شكست در آن مساوى است با به زانو در آمدن در مقا                    

 آارگرى مراجعه     براى دريافت اين مطلب، آافيست در اين رابطه به جنبش              . خواسته ها و شرايط آن    

 دستمزد يا بهبود شرايط آار مبارزه نمى آنند،           واقعيت اين است آه آارگران عمدتًا براى افزايش         . آنيم

بنابراين خصلت اساسى    . مبارزه مى آنند ... ز اخراج ها بلكه عمدتًا براى حقوق معوقه و يا جلوگيرى ا            

مبارزه آارگران در اين است آه آن ها نه براى بهبود شرايط و موقعيت خود، بلكه براى جلوگيرى از                             

دومين مشخصه آليدى وضعيت     . تخريب بيشتر شرايط زندگى خود دارند دست و پنجه نرم مى آنند               



ر شرايطى صورت مى گيرد آه اآثريت بزرگ مردم ايران در حالت             آنونى اين است آه مبارزات آارگران د       

. يك برانگيختگى عمومى عليه جمهورى اسالمى و مخصوصًا دستگاه واليت فقيه به سر مى برند                        

 سال گذشته و برانگيختگى عمومى مردم باعث شده         ٢٣شكست سياست هاى جمهورى اسالمى در      

و در بسيارى از حوزه ها مانع اتخاذ موضعى يك پارچه در            است آه شكاف بزرگى در درون رژيم پديد آيد            

نشانه و نتيجه اين وضعيت اين است آه در شرايط آنونى يك سلسله مبارزات و                     . مقابل مردم گردد  

افشاگرى ها و اقداماتى در آشورمان به صورت علنى صورت مى گيرد آه قبل از دوم خرداد سابقه                          

سومين مشخصه آليدى وضع آنونى اين است آه           . ى رسيدنداشت و حتى غيرقابل تصور به نظر م          

.  از ديگرى وارد صحنه نبرد مى آند        آارگرى دارد اهرم هاى بازدارندة پيشروى دشمن را يكى پس           جنبش

 آارگرى با جمهورى اسالمى نشان مى دهد، مبارزه فراقانونى                نگاهى به آل صحنه مبارزة جنبش         

اعتصاب و راه پيمائى، اشكال ديگر مبارزة اعتراضى را         .  است  شنسبت به مبارزة قانونى در حال گستر       

تحت الشعاع قرار مى دهد و باالخره مبارزة فراآارخانه اى نسبت به مبارزه در سطح واحد توليدى به نحو                  

 آارگرى نشان مى دهد آه اقدامات آارگرى در          اين مختصات مبارزة جنبش   .  مى يابد  چشم گيرى افزايش 

 آارگرى به     آمد شده و به ناچار براى تحت فشار قرار دادن دولت و آارفرمايان جنبش                     محل آار ناآار   

به عالوه خود همين حرآات نشان مى دهند       . حرآات شبه سياسى و بيرون از آارخانه روى آورده است          

. آه مى توان از چنين اشكالى فعاالنه استفاده آرد، بى آنكه ضرورتًا با سرآوب هاى خشن روبرو شود                   

" ضد امنيتى "و  " سياسى"ر حالى آه در دورة قبل هر راه پيمائى و تظاهرات و تجمع بالفاصله انگ                     د

 مطالباتى و     در واقع اين شكل، برآيندى است از حالت تدافعى جنبش              . مى خورد و سرآوب مى شد    

  در چنين شرايطى مهم ترين مسايلى آه جنبش          .  وسيع تر ضد استبدادى      حالت برانگيختگى جنبش   

 :ارگرى بايد به آن پاسخ گويد عبارت اند ازآ

 آارگرى در شرايط تدافعى تضعيف نشود و تسليم            چه اقداماتى مى توان انجام داد آه جنبش         -١

 حريف نگردد؟

چگونه مى توان از مرحله تدافع به شرايطى عبور آند آه به مطالبات خود دست يابد و حريف را                     -٢

 به عقب نشينى وادارد؟

 آارگرى روشن    يه پاسخ به اين سئواالت بايد ابتدا درآمان را از داليل تدافعى بودن جنبش              از ارا  قبل

 نبرد آارگران با      آارگرى اين است آه آرايش       يكى از علت هاى مهم دفاعى بودن مبارزه جنبش         . نمائيم

  جنبشمخالف   در شرايطى آه اردوى     . ميزان نيرويى آه دشمنان وارد صحنه آرده اند انطباق ندارد              

 اعظم آارگران ايران از دايره شمول قانون آار            آارگرى به هست و نيست آارگران حمله آرده و بخش            

 قابل توجهى از آارگران از قراردادآار روشنى برخوردار نيستند و به شيوه                فعلى محروم شده اند؛ بخش   

 حالت تعطيل و خطر        از صدها آارخانه آشور در        موقت، روزمزدى، آنتراتى استخدام مى شوند، بيش       

 ماه  ٢٠ تا   ٣ ديگرى از واحدهاى توليدى از          توقف توليد آن ها را تهديد مى آند، در شرايطى آه بخش             

حقوق آارگران را پرداخت نكرده اند، و سازمان تامين اجتماعى روز به روز مقررات ضد آارگرى تازه وضع                    

گر صف آرايى خود را متناسب با صف آرايى          آار  آرده و از پاسخ دادن به آارگران طفره مى رود، جنبش             

 و حمله     آارگرى آرايش   حريف خود متحول نكرده است، به عبارت ديگر در شرايطى آه مخالفان جنبش              

گازانبرى را بر آن ها تحميل مى آنند آارگران به شيوه گذشته و در چارچوب دوره قبل دست به مقاومت                    

مت آارگران تغييراتى نسبت به دوره قبل صورت پذيرفته است            اگرچه در شيوه ها و اشكال مقاو      . زده اند

توضيح .  آارگرى مى توان گفت هيچ تغيير يا تغيير اندآى صورت گرفته است                  اما در صف آرايى جنبش    

 آارگرى از اين رو اهميت دارد آه اگر از اين مساله تبيين نادرست يا متفاوتى                  علت دفاعى بودن جنبش   

 آارگرى بايد در دستور قرار دهد نيز فرق خواهد            اه تدابير و اقداماتى آه جنبش     داشته باشيم خواه ناخو   

 ساير عوامل را ناديده بگيرم يا از اهميت آن ها بكاهم مى خواهم               از اين رو من قبل از آن آه نقش          . آرد

توجه را بر روى اين مطلب جلب آنم آه در همين ساختار موجود و در همين وضع و فضاى سياسى                          

 آارگرى مى تواند و بايد در دل همين وضعيت با تغييراتى در صف آرايى خود شرايط خود را متحول                     شجنب



به نظرم هر تحليل ديگرى به غير از تمرآز بر روى مساله باال آه بدان               . سازد و به خاآريز آخر رانده نشود      

 مبارزه با به ميدان آوردن       اگر نتوان با  . اشاره شده راه هاى خروج از بن بست آنونى را مسدود مى آند            

 چگونه مى توان در      نيرو و مقاومت فعال در برابر تهاجم حريف تغييراتى در وضع موجود ايجاد آرد پس                    

 وضع موجود تغييراتى را ايجاد آرد؟

  

قبل از برشمارى وظايفى را آه اردوى آار و زحمت بايد در دستور آار خود قرار دهد الزم است آه                       

 .لط را آه در حد خود مانع سازمان يابى آارگان مى گردد مورد نقد قرار دهيمباور غ چنددگم و

 

 سازمان يابى آارگران در بحران اقتصادى
 قابل توجهى از نيروها وجود دارد آه در بحران هاى اقتصادى آه با                    يك روايت در ناخودآگاه بخش      

كن است عضويت در اتحاديه ها رو به        وضعيت تدافعى آارگران متناظر است، سازمان يابى آارگران نامم         

 مى گذارد و سطح درخواست ها بشدت تنزل مى آند و شرايط آار مزايا و حقوق آارگران مورد                       آاهش

  اين استدالل نادرست است و در سطح تجربه جنبش          .  سرمايه  يا دولت حامى آن قرار مى گيرد          تعرض

ديدى نيست آه در شرايط بحران اقتصادى اشكالى         تر. آارگرى به راحتى مى توان ابطال آن را نشان داد        

 آارگرى را درهم      جنبش  از سازمان يابى مخصوصا در محل آار تحت فشار قرار مى گيرد و پاره اى از آرايش             

اشباع شدن حرآات در محل آار و عدم آارآيى حتى اعتصاب در واحدهاى توليدى نشان                        . مى ريزد

   روى جنبش   يط مى تواند راه خروج و عرصه هاى جديدى پيش         اما همين شرا  . دهنده اين واقعيت است    

نگاهى به حرآات، اقدامات و اعتراضات آارگرى در آشور ما نشان مى دهد با بن بست               . آارگرى بگشايد 

 پيدا آرده و اشكال جديدى از مبارزه نظير تجمع جلوى             حرآات آارخانه اى حرآات فراآارخانه اى گسترش    

 عدم آارآيى     پس. ، راهپيمائى و راهبندان بيرون از آارخانه متولد شده است             اماآن دولتى، تظاهرات   

اشكالى از سازمان يابى يا مبارزه در شرايط تدافعى لزوما و ضرورتا به اين معنا نيست آه همه اشكال                     

در اين روايت صرفا شرايط نامساعد و          . سازمان يابى و يا مبارزه به خودى خود دچار سكته مى شوند             

 و راه هاى برون رفت از وضعيت             آارگرى مورد مالحظه قرار مى گيرد ولى واآنش            ت آن بر جنبش     اثرا

 اول واقعيت به گونه اى       آارگرى ناديده گرفته مى شود و بدتر از آن با برجسته آردن بخش              توسط جنبش 

 .تسليم و تمكين به وضعيت موجود را نمايندگى مى آند

 

 .رونق اقتصادى شكل مى گيرنداتحاديه ها تنها در دوران 
 ديگرى از سازمان يابى آارگران وجود دارد آه بر اين باور است آه اتحاديه ها تنها در                  ديدگاه معكوس 

 براى تقاضاى آار، در دوره رونق اقتصادى پا مى گيرند و در              دوره قدرت چانه زنى آارگران، در دوره افزايش      

ترديدى نيست آه بعضى از شرايط امكان سازمان يابى           . ندچنين شرايطى هستند آه اصال پا گرفته ا         

اما رابطه سازمان يابى    . آارگران را مساعد و بعضى از شرايط شكل گيرى آن را نامساعد مى سازند                  

اين آه رونق اقتصادى    . آارگران با رونق اقتصادى يك رابطه يك طرفه، مستقيم و علت و معلولى نيست              

شكل يابى معلول آن است يك تز نادرست و غلط است آه از چند تجربه                 علت سازمان يابى آارگران و ت     

 به بعد روسيه با يك رونق         ١٩١٠مثال در سال هاى     .  به تعميم هاى نادرست مبادرت مى ورزد        مشخص

اقتصادى مواجه گرديد و اين رونق اقتصاد موجب شكوفايى حرآات، اعتصابات، اعتراضات آارگرى گرديد                 

 با يك موقعيت انقالبى در روسيه روبه رو بوديم آه با شروع جنگ                  ١٩١٣ل هاى  حتى مى دانيم در سا    

اما در آمريكا در دهه  آخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم در غرب آشور با                  .  آرد  جهانى اول موقتا فروآش   

  سرمايه دارى با رونق اقتصادى در بخشى از آشور آه بى ارتباط با صنايع                   و گسترش   ظهور و پيدايش  

 تعميم اين تز آه رونق        پس. شرق توام بوده است خود مانع سازمانيابى سراسرى آارگران بوده است            

گاهى اوقات همين    . اقتصادى لزوما و ضرورتا به سازمانيابى آارگران منجر مى گردد نادرست است                 

 آارگران  عامل مى تواند روحيه همبستگى در ميان آارگران را تضعيف آند و مانع سازمانيابى و تشكل                  



در همين رابطه مى توانيم به سالهاى قبل از انقالب در آشور خودمان مراجعه آنيم آه بر اثر                         . گردد

 نيافت    قيمت نفت روحيه همبستگى نه تنها در ميان آارگران گسترش            رونق اقتصادى در نتيجه افزايش    

لى شان بهبود  يابد و     بل آه همين عامل باعث  گردد موقعيت بخشى از آارگران نسبت به وضعيت قب                  

اثرات منفى در سازمانيابى آارگران بر جاى گذارد آارگرانى آه از روستا آنده شده و در شهر به شغل                     

 . معينى ايفا آرده اند به قول آصف بيات نقش" بى قواره آردن طبقه"و درآمد ثابتى دست يافته بودند در 

 

 .اتحاديه ها در شرايط دموآراتيك پا مى گيرند
 ديگرى آه تا حدودى به باور متعارف تبديل شده اين است آه تشكل آارگرى براى اين آه                       نگرش

 . ادامه دهد، محتاج آزادى تشكل است وجود داشته باشد و براى اين آه بتواند به حياتش

 اين ديدگاه وجود تشكل آارگرى را نه از مبارزه آارگران و تحميل آن به ساخت سياسى حاآم                         

در .  حق تشكل آارگران توسط رژيم ها استنتاج مى آند            رم دموآراتيك حكومت ها و پذيرش      بل آه از ف   

چارچوب فكرى اين روايت، وجود تشكل آارگرى در رژيم هاى استبدادى ناممكن است و موجوديت آن را                  

آن در اين ديدگاه     . را پذيرفته اند ممكن مى داند    ( ١")حق تشكل و آزادى تشكل      "تنها در رژيم هاى آه       

در پرده  " حق تشكل، آزادى تشكل   "مساله اصلى آه مفقود مى ماند اين است آه مسير دستيابى به              

شرط وجود حق تشكل و آزادى تشكل در اين روايت غايب است و يك خال در اين                     پيش. محاق مى ماند 

 حق تشكل، آزادى تشكل آه     . روايت وجود دارد آه لحظه دستيابى به حق تشكل از آن محروم است               

بى توجهى به لحظه لحظه ى مبارزه و پى ريزى       .  است نه محصول مبازه آارگران      نقطه عزيمت اين نگرش   

سنگر به سنگر مبارزات آارگرى براى دستيابى به حق تشكل آمترين انتقادى است آه مى توان به اين                 

د هيچ طرح و     بى دليل نيست آه همه آسانى آه بر اين تز اعتقاد و باور دارن                   . ديدگاه وارد دانست   

آن ها منتظرند تا لحظه سعد فرا رسد و             . استراتژى براى رسيدن به تشكل آارگرى ارائه نمى آنند            

 حق تشكل به وجود آيد اگر آل ادبيات معتقدان اين تز را مطالعه آنيد                      تشكل آارگرى بعد از پذيرش      

رسيم نمى شود،  راه هاى رسيدن به سازمان يابى آارگران غايب است، مسير شكل گيرى تشكل ت                   

 .نيروهايى آه سنگر به سنگر موانع را درهم مى شكنند وجود ندارد

  

 .اتحاديه ها در شرايط سرآوب و استبداد شكل نمى گيرند
 ديگرى وجود دارد آه بر اين باور است آه تحت شرايط استبداد، سرآوب و اختناق و با درو                        نگرش

 آارگرى با دستگيرى و زندانى آردن آارگران زمينه ى              شكار فعالين   آارگرى، با    شدن رهبران جنبش   

 حقوق دموآراتيك    اين ديدگاه بر اين باور است بدون پذيرش          . عينى شكل گيرى اتحاديه از بين مى رود       

اين . اين روايت بر پايه نادرستى استوار است       . منجمله حق تشكل سازمانيابى آارگران ناممكن است       

رايط ناممكن فرقى قايل نيست و از دشوار بودن شرايط براى                      روايت بين شرايط نامساعد با ش          

من در نوشته ها متعددى صحت اين       . سازمانيابى آارگران به محال بودن سازمانيابى آارگران مى رسد         

 طلبيده ام و از تكرار آن در اينجا اجتناب مى آنم و دستكم مى توانم بگويم نه از نقطه نظر                     تز را به چالش   

تنها آافيست به تجربه آوساتو،         . ز نقطه نظر تجربى از اين تز نمى توان دفاع آرد                  تئوريك و نه ا      

 .مراجعه آرد... ، آميسيون هاى آارگرى اسپانيا دوره فرانكو سوليدارينوش

 

 چه بايد آرد؟
يك . هر ساختارى از عناصر و مهم تر از آن از رابطه ويژه اى در ميان اين عناصر تشكيل شده است                     

پديده ثابت و پايدار نيست بل آه با تغيير در روابط عناصر يك ساختار، زمينه هاى تغيير آن                      ساختار، يك   

فراهم مى شود و دقيقا با يارگيرى و تغيير در صف آرايى است آه مى توان تغييراتى را در ساختار موجود                    

ساختار، عامالن  بين  .  بين عامالن تشكيل شده است      هر جامعه از ساختار، عامالن و آنش      . فراهم آورد 

 نمى تواند موجب تغيير ساختار گردد به عبارت ديگر در اين               هر آنش .  رابطه معينى وجود دارد      و آنش 



 بخشى از آارگران نمى تواند به تنهايى رابطه بين عامالن و يا ساختار              بحث ما راديكال ترين اقدام و آنش     

 زمانى مى تواند زمينه تغييرات در ساختار           بخشى از آارگران     يك اقدام و آنش    . موجود را تغيير دهد    

عين . موجود را فراهم آورد آه با تغيير در روابط بين عامالن و اجزاى ساختار به طور اساسى توام باشد                    

همين مسائل در رابطه بين عامالن ساختار نيز صادق است هر تجديد آرايشى در عامالن يك ساختار                     

نمى گردد بل آه تنها تحت شرايط معينى است آه تغيير در             به خودى خود موجب بهم خوردن ساختار          

نكته اى آه مى توان   . روابط بين عامالن و اجزا يك ساختار به برهم خوردن تعادل ساختار منجر مى گردد                

 از آارگران     برروى آن انگشت گذاشت اين است آه راديكال ترين شيوه مبارزه توسط اين يا آن بخش                     

 مى تواند به فرسوده شدن        ه نتايج قابل توجهى نيانجامد حتى بر عكس          تحت شرايط معينى شايد ب      

براى برون رفت از شرايط تدافعى، آارگران به راديكال آردن           . آارگران و به تضعيف قواى آن ها منجر گردد        

 اجتماعى نياز ندارند بل آه به يارگيرى، ائتالف، همكاريى و             هر چه بيشتر اشكال مبارزه، اقدام و آنش        

به عالوه اين اتحاد بايد بتواند اردوى رقيب و حريف  را             . هاى مختلف اردوى خود احتياج دارند      حاد بخش ات

پراآنده و منزوى سازد در غير اين صورت تحولى در ساختار موجود ايجاد نخواهد شد و جنگ و نبرد                            

ط فالآت بار  شراي. آارگران و زحمت آشان در مقابل حريفان خود خصلت فرسايشى پيدا خواهد آرد                   

هيچ حكم و آيه  از قبل تعيين شده اى وجود ندارد آه بر             .  آارگرى يك امر ضرورى و مقدور نيست         جنبش

لحظات مختلف سياسى نظير تدافع،       . طبق آن آارگران  هميشه بايد در وضعيت دفاعى قرار گيرند                

ه اين لحظه هاى سياسى     محصول توازن قواى بين حريفان در حال نبرد است و صد البت               تعادل، و تعرض  

اگر . ناپايدار، انتقالى و گذرا هستند و هيچ گاه به يك امر دائمى، ثابت، و پايدار  تبديل نمى شوند                            

 معينى از صف بندى هاى طبقاتى       حقيقت اين است آه هست اين توازن قواى موجود محصول آرايش              

با تغيير در ائتالف ها و     . ى معينى است   طبقاتى نشانگر ائتالف ها و يارگيرى ها      مختصات هر آرايش  . است

به همين دليل مى توان در توازن قوا تغييراتى ايجاد آرد يا               .  طبقاتى تعيير يابد     اتحادها مى توان آرايش  

روشن است آه تغيير در توازن قوا با تغيير توازن قوا دو مقاله متفاوت                   . حتى خود توازن قوا را بهم زد        

در لحظه آنونى در اردوى آار و زحمت ما با هزيمت،             . متحقق مى شود هستند و دومى بر بستر اولى        

پراآندگى، عدم تشكل مواجه ايم، در اردوى حريف از انسجام نسبى و حمايت متقابل با پشتوانه قدرت                  

هاى سوداگرانه و    هاى توليدى به بخش     به عالوه با انتقال سرمايه ها از بخش        . دولتى روبه رو هستيم  

 آارگرى   هاى از جنبش   غيير مكان درگيرى و با انتقال قلمرو نبرد مترادف بوده است بخش             تجارت، آه با ت   

 قابل توجهى از آارگران      قدرت چانه زنى بخش  . از اهرم فشار اقتصادى تا حدود زيادى محروم شده است         

ى و   آارگرى بايد حوزه درگير     در چنين شرايطى جنبش   . آه در نقطه توليد متمرآزاند تضعيف شده است        

نگاهى به  .  آند و از امكانات جديدى براى تحت فشار قرار دادن حريف سود جويد                  مكان بازى را عوض    

اعتراضات، مبارزات، و اعتصابات آارگران نشان مى دهد آه نتيجه اين اقدامات نه تنها موجب                                 

تهديد . ه است عقب نشينى حرف نشده بل آه نيروى آارگران را فرسوده و در مواردى آنان را نااميد آرد                 

به خود سوزى يكم نمونه از اقدامات آارگران است آه در عين حال آه عصيان آارگران را نشان مى دهد                    

 . مى آند در همان حال استيصال شان را نيز منعكس

 

 آارگرى   هاى جنبش  اگر اعتصاب شاخه هاى از آارگران ناآارآ شده است اين امر براى همه بخش               

مثال آارگران ترابرى و حمل و نقل ايران اگر در واردات آاالهاى مناطق             . تصادق است؟ پاسخ منفى اس    

تجارى اختالل ايجاد آنند و انتقال آاالها در اين شاخه هاى سوداگرانه را سد آنند آيا باز هم اعتصاب                        

اما سئوالى آه مطرح است اين       . پاسخ قطعا منفى است    . براى عقب راندن حريف غيرموثر خواهد بود      

 ترابرى و حمل و نقل از خواسته هاى بى واسطه خود حرآت مى آنند نه براى                    آارگران بخش  است آه 

. هايى آه از معضل پرداخت به موقع حقوق رنج مى برند            هاى ديگر طبقه، مثال بخش      تامين منافع بخش  

ر  آارگرى اين است آه چگونه مى تواند از نيروهاى خود براى تحت فشا                مساله اصلى براى جنبش     پس

 از    آارگرى قبل از هر چيز و پيش         از جنبش   ترديدى نيست آه هر بخش    . قرار دادن حريف بهره بردارى آند    



ناديده گرفتن اين حقيقت آب در        . هر چيز از منافع صنفى، بى واسطه و رسته اى خود حرآت مى آند              

 ". ه گوشواى جغدى هم نمى آيد ب"مخصوصا در شرايطى آه به قول اخوان . هاون آوبيدن است

 

 آارگرى هميشه و در هر شرايطى صرفا و فقط از منافع رسته اى، صنفى و                  از جنبش   اگر هر بخش  

 به خود حرآت آند، و منافع مشترك، عمومى و آل آارگران را ناديده بگيرد، حتى نمى تواند از                        مختص

جاب مى آند آه    در بعضى شرايط و در موقعيت هاى خاصى اي            . منافع ويژه خود به خوبى دفاع آند          

. هاى مختلف آارگران عالوه بر مبارزه براى منافع ويژه خود از منافع آلى يك ديگر نيز دفاع نمايند                      بخش

موسوم هستند و آيفيت نوينى از آگاهى آارگرى را          " حرآات حمايتى " آارگرى به     اين پديده در جنبش   

حرآات . نى اهميت وافرى دارد      آارگرى در شرايط آنو        حرآات حمايتى در جنبش     .  مى آنند  منعكس

 و اليه از     در حرآات حمايتى است آه هر بخش      . حمايتى قبل از هر چيز بيان همبستگى آارگران است         

 مى آند آه تنها نيست بل آه اگر در پيوند با ديگر گارگران قرار گيرد تحولى در شرايط                      آارگران احساس 

بل آه .  توان صرفا در مساله همبستگى محدود آرد      اما اهميت حرآات حمايتى را نمى     . موجود ايجاد آند  

حرآات حمايتى قواى طبقه آارگر را متحد مى نمايد و توان مقابله رژيم را تجزيه                 .  آن فراتر مى رود    نقش

واقعيت اين است آه در هر حرآت حمايتى رژيم ناگزير است نيروهاى خود را تقسيم آند و در                    . مى آند

 يابد، امكان پيروزى      آارگرى گسترش    بنابراين اگر حرآات حمايتى در جنبش       .چند جبهه به نبرد بپردازد     

حرآات حمايتى با توان سرآوب رژيم         .  مى يابد   طبقه آارگر افزايش     در هر جبهه نبرد براى هر بخش         

هر حرآت حمايتى   .  قواى دشمن را به دنبال مى آورد          آن، آاهش   يعنى افزايش .  دارد  نسبت معكوس 

هر نيروى حمايت آننده   . وصيات فوق، موقعيت نيروهاى حمايت آننده را نيز تقويت مى نمايد         عالوه بر خص  

از اين رو حرآات حمايتى را      . ضمن تقويت نيروهاى حمايت شونده، موقعيت خود را نيز مستحكم مى آند          

 تقويت آل   اين حمايت منجر به   .  ديگر قلمداد آرد     از آارگران از بخش     نبايد پشتيبانى يك طرفه يك بخش     

هاى مختلف   بنابراين براى غلبه بر وضعيت تدافعى آنونى الزم است بخش         . اردوى آار و زحمت مى شود    

اگر پرستاران دست به مبارزه مى زنند معلمان        . اردوى آار و زحمت از يكديگر حمايت و پشتيبانى آنند           

ارگاه هاى آوچك بايد از طريق      اگر آارگاه هاى بزرگ دست به مبارزه مى زنند آ          .  بنشينند  نبايد خاموش 

گرد آورى نيرو نه در اماآن آار بل آه در محالت آار از آن ها حمايت آنند، زحمت آشان و زنان خانه دار بايد                    

آارگرانى آه در   . وارد ميدان شوند و در محيط زندگى آارگران پشتيبانى آشكارى از آن ها به عمل آورند                

بيكاران حمايت شوند و شاغالن نيز بايد اشكال مختلف حمايت از                اخراج قرار دارند بايد توسط          معرض

 از اردوى آار و زحمت، حمله به آل اردوى ما            حمله به يك بخش   . بيكاران را در دستور آار خود قرار دهند       

 .تضعيف يك شاخه از جبهه ما موجب تضعيف شاخه هاى ديگر مى گردد. بايد تلقى شود

 با ايرج آذرين مصاحبه ١١و ١٠ بارو شماره ١.


