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   با محسن حكيمي، ”Motarbetaren”  مصاحبه
  كارگر و عضو كانون نويسندگان ايران از فعاالن جنبش ضد سرمايه داري طبقه 

 
روز اول ماه مه امسال در جريان برگزاري مراسم اين روز در شهر سقز در ايران شماري از : س

لطفاً جزئيات . شما آقاي حكيمي نيز از جمله بازداشت شدگان بوديد. داشت شدند كارگران باز
  . اين واقعه را توضيح دهيد

امسال كارگران سقز براي برگزاري مراسم اول ماه مه شورايي تشكيل داده بودند كه با : ج
اول ماه مه اين شورا اعالم كرده بود كه مراسم در روز . شوراي مشابهي در تهران در رابطه بود

اما پيش . برگزار خواهد شد) پارك كودك سقز( بعدازظهر در مركز شهر 5ساعت )  ارديبهشت12(
، پليس و نيروهاي امنيتي محل را محاصره كرده بودند، به طوري كه مردم به محض 5از ساعت 

اعضاي  نفر از كارگران از جمله 30رسيدن به محل اعالم شده مورد حمله قرار گرفتند و بيش از 
  .  ساعت آزاد شدند12 نفر ساير بازداشت شدگان پس از 7البته ، جز . شوراي فوق دستگير شدند

   نفر چه كساني بودند؟ 7اين : س
 نفر از رهبران سرشناس كارگري در استان كردستان بودند و نيز من كه در تهران 6اينان : ج

  . دمكنم و براي سخنراني در اين مراسم دعوت شده بو زندگي مي
  توانيد ذكر كنيد؟ نام اين شش نفر را مي: س
هادي تنومند، جالل حسيني ، اسماعيل خودكام، برهان ديوارگر، محمود صالحي و . بله : ج

  . محمد عبدي پور
  دليل پليس و نيروهاي امنيتي براي بازداشت شما چه بود؟ : س
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ن معتقد بودند كه برگزاري با آن كه كارگرا. گفتند تجمع شما غير قانوني است آن ها مي: ج
مراسم اول ماه مه به عنوان روز جهاني كارگر نياز به مجوز دولت ندارد، اما درخواست مجوز 

ها است به  ها و تظاهرات اما فرمانداري سقز كه مسئول صدور مجوز براي تجمع. كرده بودند
  . ها مجوز نداده بود آن

  ر زندان چگونه بود ؟ ها با شما در جريان بازداشت و د رفتار آن: س
ها در جريان بازداشت به طرز شرم آوري توهين آميز بود، و در زندان نيزجز سه  رفتار آن: ج

  . هاي انفرادي نگه داشتند ، كه خود نوعي شكنجه است روز آخر ما را در سلول
  واكنش شما نسبت به اين رفتار چه بود؟ : س
 به نفس بازداشت و همچنين اين رفتار توهين ما درست از زمان بازداشت خود در اعتراض: ج

 روز طول كشيد و در روز دهم به تقاضاي مردم سقز و 10اين اعتصاب . آميز اعتصاب غذا كرديم
  . هايمان به آن پايان داديم نيز خانواده

  چه مدت در زندان بوديد و چگونه آزاد شديد؟ : س
به عنوان نمونه براي دو : سنگين آزاد شديم روز در زندان بوديم و با قرار وثيقه بسيار 12: ج

البته آزادي ما تاحدودي به علت فشار افكار عمومي در داخل و !  ميليون تومان 400نفر از ما جمعاً 
برخي از سازمان هاي كارگري در خارج ايران با نوشتن نامه اعتراض آميز به . خارج از ايران بود

ايران به سازمان جهاني كار انزجار خود را از رئيس جمهوري ايران و همچنين شكايت از 
  . بازداشت ما اعالم كردند

  به اين ترتيب شما در دادگاه محاكمه خواهيد شد؟ : س
  . ما متهم شده ايم و بايد در دادگاه از خود دفاع كنيم . بله ،  ما را محاكمه خواهند كرد: ج

  چه اتهامي به شما زده اند؟ : س
داشت، ما را به دادگاه انقالب اسالمي سقز بردند و در آن جا قاضي پس از روز نخست باز: ج

 هواداري از - با كمال تعجب–تفهيم اتهام كرد كه عبارت بود از شركت در تجمع غير قانوني و 
، كه يك سازمان سياسي چپ در كردستان است كه چند سال با جمهوري اسالمي در جنگ » كومله«
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هايي  شايان ذكر است كه در احضاريه . گاه اين اتهام را رد كرديمما در داد. مسلحانه بوده است
كه تا كنون براي چهار نفر از ما آماده است، اتهام نخست حذف شده و فقط اتهام دوم مطرح شده 

  . است
  چرا؟ : س
تواند  كند و كسي را نمي زيرا اتهام نخست، هدف بازداشت كنندگان ما را برآورده نمي: ج

ز آن جا كه اساساً هيچ تجمعي برگزار نشده و همه، پيش از برگزاري مراسم ا! مرعوب كند 
و اين چيزي . شديم  بازداشت شديم، در صورت طرح اين اتهام در دادگاه قطعاً همه ما تبرئه مي

خواهند ما را در زندان نگه دارند، و براي اين كار اتهام دوم  آن ها مي. خواهند ها نمي است كه آن
را مرعوب خواهد اند كه اين اتهام ما و وكالي ما  ها فكر كرده احتماالً آن. تر به درد مي خورد بيش
  !اما مشكل اين اتهام آن است كه حتي يك مدرك براي اثبات آن وجود ندارد. كرد

  دادگاه شما كي برگزار خواهد شد؟ : س
  .در روزهاي دوم و سوم شهريور ماه امسال: ج

  آيا شما وكيل مدافع خواهيد داشت؟ : س
هم وكالت » ازمان وكالي بدون مرزس« عالوه بر اين ، . بله چند وكيل از ما دفاع خواهند كرد: ج

  . ما را پذيرفته است
  هاي كارگري و نهادهاي حقوق بشر چه انتظاري داريد؟  ها و رسانه از سازمان: س
ها اين است كه به اين دادگاه ناعادالنه اعتراض كنند، و   ها و رسانه انتظار ما از اين سازمان: ج

 مه محاكمه كند  رفاً به دليل برگزاري جشن اولخواهد كارگران را ص از چنين دادگاهي كه مي
  .  بخواهند كه حكم آزادي بي قيد و شرط متهمان را صادر كند

. شناسند مي» فعال جنبش ضد سرمايه داري طبقه كارگر« آقاي حكيمي، شما را به عنوان : س
  گوييد؟ ممكن است در پايان اين مصاحبه كالمي چند در باره اين جنبش براي خوانندگان ما ب

جنبش كارگري در ذات خود جنبشي ضد سرمايه داري است كه هدفش  الغاي كار مزدي : ج
. كنند  منظورم اين است كه سوسياليست ها نيستند كه اين جنبش را ضد سرمايه داري مي. است
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كاري كه سوسياليست ها بايد . بلكه اين جنبش به طور خودانگيخته ضد سرمايه داري است
ها با اين كار تعارض خودانگيخته كارگران با  سوسياليست.  دهي اين  جنبش استبكنند سازمان

  . كنند سرمايه داري را به تعارض خودآگاهانه تبديل مي
از زمان انترناسيول اول به » سوسياليستي«در تمايز با اين برخورد، رويكرد جريان غالب 

دهم آنان را سكتاريست ها يا  ح مي كه من ترجي-» سوسياليست ها«.  بعد چيز ديگري بوده است
 فكر كرده اند كه وظيفه آن ها اين است كه در ابتدا كارگران را ضدسرمايه -فرقه گرايان بنامم

ها و احزاب خود جذب كنند تا در گرفتن قدرت سياسي به  دراي بكنند و سپس آنان را به سازمان
ازمان دهي جنبش ضد سرمايه داري طبقه ها به جاي س بنابراين ، اين سكتاريست . ها كمك كنند آن

شان بيرون كشيده و آن ها را به فعاالن سياسي انتزاعي  كارگر، پيشروان اين طبقه را از جنبش 
اند، و بدين سان اين جنبش را از رهبران و فعاالن  براي دفاع از طبقات غيركارگر تبديل كرده

  . اند واقعي خود محروم ساخته
اند ، زيرا  يكاليست ها را داشته ايم كه از رويكرد باال بسي منتفع شدهدر روي ديگر سكه، سند

آنان با محدود كردن مبارزه طبقاتِي طبقه كارگر به مبارزه اقتصادي بر زمينه پذيرش نظام 
 – و مي كوشند -سرمايه داري و واگذاشتن مبارزه سياسي اين طبقه به احزاب سياسي كوشيده اند

ي طبقه كارگر را به جنبشي غيرسياسي بدل كنند، كه درست همان كه جنبش ضد سرمايه دار
  . خواهند داران مي چيزي است كه سرمايه

برآيند دو جريان فوق نوعي دوپارگي بوده است كه در آن ، از يك سو، شاهد احزاب و سازمان 
ن ها هستيم كه ادعاي نمايندگي طبقه كارگر را دارند اما در آ» داري ضد سرمايه«هاي سياسي 

بينيم كه يا اصالً سازمان دهي  هاي كارگر را مي هاي كارگر غايب اند و، از سوي ديگر، توده توده
هاي كارگري رفرميستي سازمان يافته اند كه حتي از حفظ دستمزدها  نشده اند و يا در اتحاديه

ارگر  داري طبقه ك منظور من از جنبش ضدسرمايه. اند در سطحي رضايت بخش نيزناتوان بوده
هاي بورژوايي فوق است كه در عين  داري و جريان جنبشي سازمان يافته در مقابل نظام سرمايه
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مبارزه براي دست يابي به مطالبات روزمره كارگران براي رسيدن به هدف نهايي خود يعني كسب 
  . كند قدرت سياسي و الغاي نظام مزدي به عنوان علت نهايي بردگي طبقه كارگر مدرن مبارزه مي

  


