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  ھای کارگری گزارشگرانمصاحبه از 
  ضعف ھا و قوت ھا: جنبش کارگری در ايران

 بخش اول - با صديق جھانی مصاحبه
   

  
 کننده در تعيين نيز قادر به اين نخواھند شد که از سرنگونی رژيم جلوگيری نمايند زيرا عنصر اصلی تأثير گذار و ًنھايتا

اين واقعيت نشان می دھد که ھمبستگی ماندگار در صفوف . کارگران و جوانان انقالبی می باشند  تحوالت،ۀصحن

خالف گرايشات پرو غرب، اين جنبش کارگری و به تبع آن . ابد ينقالبی، روز به روز گسترش میکارگران و جوانان ا

سوی سرنگونی تماميت ه جنبش دانشجويان و فارغ التحصيالن جويای کار و ارتش ميليونی بيکاران است که ھم اکنون ب

ی اجتماعی، ھيچ قدرتی نمی تواند پتانسيل با توجه به سوخت و ساز درونی اين جنبش ھا. اين رژيم فاسد گام بر می دارد

  آنھا را مھار نمايد 

*****  

 محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده که ساليان دراز رنج و محروميت و زندان و شکنجه را بر ۀدستگيری دوبار

ن بر نقاط کور روشنی افکند. ھاستمصاحبه  انگيزه اين ،دوش کشيد تا از حقوق محرومان و ھم زنجيران خود دفاع کند

 ابتدائی ترين حقوق انسانی خويش دليل اين تالش اندک و  و ضعف ھای جنبش ميليونی کارگران ايران برای دستيابی به

  . ن کارگری و سياسی از سوی گزارشگران استنظرخواھی از فعاال

گاه ھمانند آتشفشان در . شکل فزاينده در جريان استه موج اعتراضات کارگری به بی عدالتی ھای موجود سالھاست ب

زنجير فقر و ستم نظام  .دھد خود تعلق میه ی را بئکند و فضای خبری و رسانه  مکانھای توليدی و خدماتی غليان می

ظلم وتعدی و بی  .کشند  خويش میۀ را بر گردهسرمايه داری برپايشان و بار گران تورم و ھزينه ھای زندگی روزمر
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در اين ميان اما فعاالن و نمايندگان کارگران .  حاکم بدون مرز ادامه و جريان داردولينؤحرمتی به آنان از سوی مس

کارگران معترض به اين بی عدالتی ھا . بيش از ھمه در تيررس نابکاران و دشمنان کارگران و زحمتکشان قرار دارند

محکوم به مرگ . را می کشنداسيران زندانی . شکنجه می کنند. به زندان می افکنند .زنند شالق می. را می کشند

صدای اعتراض و شکايات آنھا در فضای  .آنان را بيکار و از حق زندگی شرافتمندانه محروم می کنند. خاموش می کنند

ھمبستگی بين المللی کارگران خارج از کشور با . رسد گوش کسی میه  داخل کشور بندرت بۀخبری سرمايه زد

براستی برون رفت . ی مطلق دست اندرکاران حکومتی مواجه استئاما با بی اعتناکارگران ايران اگر چه قدرتمند است 

  .کنيم  میمصاحبهن کارگری و سياسی تواند باشد؟ ھم از اينرو با فعاال از اين وضعيت چگونه می

نی ی پر سابقه است که در حمايت از جنبش کارگری در ايران خدمات شايائن کارگری و رسانه صديق جھانی از فعاال

  : داريممصاحبهبا او . کرده است

  

ھر . شمارش آنھا ديگر ممکن نيست. طی سالھای اخير شاھد افزايش تصاعدی اعتراضات کارگری ھستيم :گزارشگران

يابند و اينھا تنھا قسمتی از اين اخبار  روز بخشی از اين وقايع در محيط ھای توليدی و خدماتی انعکاس خبری می

   موقعيت جنبش کارگری در کشورمان چيست؟ ارزيابی شما از. ھستند

  . ی که می کشيدئدرود به شما و تشکر از زحمت ھا :صديق جھانی

ھای ردنشده،  مزدھای معوقه، بيمه. خورد اخبار اعتصاب و اعتراض کارگران چندی است بيش از گذشته به چشم می

وضوعات اعتراضی کارگرانی بوده است که در ترين م  خدماتی از اصلی–اخراج، تعديل نيرو، تعطيلی مراکز توليدی 

حال مالحظه کردەايد، نارضايتی کارگری در ه ھمان طور که تاب.اند ھای اخير دست به اعتراض و اعتصاب زده ماه

کنند،  برای نمونه، گروھی از کارگران معترض، در داخل کارخانه اعتصاب می. ی می شودئاشکال مختلف رونما

کنند،   اعتراضی برگزار میئیسوی مجلس راھپيماه کنند، برخی ب ی يا استانداری تجمع میای مقابل فرماندار عده

برند وتعدادی ھم از طريق چانه زنی، در پی اين ھستند که به پارەای از  گروھی ديگر نيز شکايت به دفتر امام جمعه می

  .مطالبات صنفی خود برسند

رگران را ناديدە گرفته و اين طور می پندارند که جامعه از حالت رسانهھای رسمی و غير رسمی رژيم، شرايط وخيم کا

ھای کارگری، ناشی از باز شدن فضای اجتماعی و  آيا افزايش اعتراض! بسته درآمدە وگويا دموکراسی موج می زند

ا بيشتر ھای بروز و اعالم اعتراض است؟ آيا مسائل معيشتی کارگران پيش از اين ھم به اين شدت ي فراھم شدن زمينه

ًاند؟ اساسا  ھای اخير اين مسائل تشديد شده  اما زمينه برای بروز اعتراض فراھم نبوده است يا اين که در ماه مطرح بوده،

تواند باعث اعتراض و اعتصاب کارگران شود؟ آيا عالوه بر مسائل اقتصادی، عوامل سياسی و  چه عواملی می

 اثر داشته و دارد؟ چرا اعتراض کارگران در ايران، در قياس با اقصی ھا  اين اعتراضۀاجتماعی ھم بر ميزان و شيو

، بخش ھای زيادی از ئیبخش حمل و نقل در کشورھای اروپا چرا يک اعتصاب، رسد؟ نقاط دنيا، کمتر به نتيجه می

تفاقی در  به اين سو، چنين ا٥٧ورد امااز زمان اعتصاب کارکنان شرکت نفت در سال  آحالت فلج درمیه جامعه را ب

ال ھا، در حد توان می کوشم جنبش کارگری را در متن شرايط سياسی ؤخاطر اھميت اين گونه سه فتادە است؟ بنيايران 

  .مورد بررسی قرار دھم و اقتصادی کنونی جامعه،

ا خالف خيلی ھا، اين نزاع تنھ. اکنون نزاع گرمی حول مسائل سياسی و اقتصادی، بين جناح ھای رژيم جريان دارد

 صرف نيست بلکه بسيار جدی و ھر کدام از جناح ھای رژيم، مدل سياسی، اجتماعی و اقتصادی خاصی را ۀکناي

 اقتصادی جامعه را به مرز فروپاشی ۀعالوە بر جدال جناح ھا، تحريم ھای غرب ھم، روز به روز بني. حمايت می کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 خواست از طرفی نارضايتی کارگران را به حداقل برساند  يارانهھا،ئیچند سال قبل، رژيم باطرح کذا. نزديکتر می کند

اما اين ترفند، نه تنھا جواب نداد بلکه خود به . و از سوی ديگر رياضت کشی اقتصادی نوينی را به جامعه تحميل نمايند

ی تبعات عملی اين سياست، گران. يک موضوع داغ و دعوا ساز در درون حاکميت مبدل گشت و ھنوز ھم تداوم دارد

مين اجتماعی، معضل ميليونی أسرسام آور، دستمزدھای زير خط فقر، بيكاری افسارگسيخته، معاش ھای معوقه، عدم ت

قول شما، روزی نيست که ما شاھد حرکت و اعتراضی در ه ب .می باشد... دسترسی تھی دستان به دارو و دكتر و 

.  نتيجه می گيريم که جامعه به مرز انفجار رسيده است اين نارضايتی،ۀاز گسترش دامن. مراکز کارگری مختلف نباشيم

در بطن اين شرايط، مھم شمارش تعداد نارضايتی صنفی کارگران نيست بلکه مھم بستر سازی دقيق برای ماندگاری 

 مبارزات تدافعی به جنبشی تعرضی و پابه پای آن، طرح خواستھای فرا صنفی می یدست آوردھا و ھم چنين ارتقا

ًغير اين صورت، طبقۀ کارگر خود را به مبارزۀ صرفا اقتصادی محدود می کند و بدين خاطر نيز در معرض در . باشد

  .سلطۀ قدرت سياسی و ايدئولوژيک در ساختار سرمايهداری، باقی می ماند

  کم اھميت جلوە دادن فعاليت ھای صنفی نيست بلکه از اين منظر حائز اھميت است کهئیبهمعنا طرح اين موضوع،

 به ھم سرنوشتان معترض خود بگويند که تنھا بامبارزات ًا کارگر، گامی استوارتر بر دارند و دائمۀن پيشرو طبقفعاال

فعال کارگری که اين قطب نما را در دست نداشته باشد، . زير سؤال نمی رود وجودی نظام سرمايهداری ۀصنفی، فلسف

 برداشتن گام ھای فرا صنفی،.  ھای صنفی، عبور دھددشواری ھرگز نمی تواند بهعنوان پيشاھنگ، جنبش خود را از

تجربه تا به امروز، اين حقيقت را نشان می دھد . زمانی ممکن است که طبقۀ کارگر به درجهای از آگاھی طبقاتی برسد

گی خود بگيرد، بهھمان اندازە استانداردھای زنده که به ھر درجهای مبارزات صنفی، رنگ و بوی سياسی و تحزب ب

 در مبارزۀ سياسی است که به مضمون واقعی ًااصول مبارزۀ طبقاتی، اساس. نيز به نفع ساکنان جامعه متحول می شود

 به ستيز با سيستم استثماری ًابدون اين بستر، مبارزۀ کارگران ھرگز به عرصۀ سياسی و مخصوص. خود دست می يابد

ن پيشرو جنبش بنابراين، فعاال. مطالبات جزئی باقی می ماند در محدودۀ تصادمات و ًاصعود پيدا نمی کند و نھايت

لحاظ نظری نيز بهعلت پراکندگی ه ب کارگری، ضمن تالش برای ايجاد رفاە و تحميل خواست ھای صنفی بيشتر،

با تدوين يک افق سياسی مشترک، می شود بھينه سازی کرد، می شود مطالبات صنفی را به کارفرماھا و . نديشندبي

 ھای سرتاسری و مھمتر از ھر تقابلاين مھم، تنھا در صنفی محقق نمی شود بلکه به . شان، تحميل کرد امیدولت ح

در غير اين صورت، وضع موجود تداوم پيدا می کند و روز .چيز، به نھادينه شدن ھمبستگی کارگری گرە خوردە است

ا، بيکارسازی، زندان، احکام قرون وسطائی به روز نيز کارگران معترض در برابر تھديدھا، عدم پرداخت دستمزدھ

  ، روبهرو می شوند»حبس«و » شالق«نظير 

  

 ۀخواستند دست پينه بست که رھبران جمھوری اسالمی می شد و اين از حکومت عدل علی گفته می :گزارشگران

ھر جا اعتراضی  . اين حکومت ديديم که چه بر سر کارگران و زحمتکشان رفتۀکارگران را ببوسند و در گذر تاريخچ

 سرکوب ۀھست نيروھای ضد شورش بسرعت در برابر شريف ترين انسانھای کشورمان صف ميبندند و در انديش

   اينھمه خصومت وخشونت چيست؟ۀريش . ندارندء آنھا ھستند و از ھيچ جنايتی اباۀوحشيان

 اصلی اين خصومت، در اين واقعيت تاريخی نھفته است که جمھوری اسالمی محصول انقالب ۀريش :صديق جھانی

 که ئیآنھا.  برای سرکوب و بيراھه بردن آن سازماندھی شدندًا و اساسءبلکه جادە صاف کن غرب و شرکا  نبود۵٧سال 

ل آزاديھا، رفاه، امنيت شغلی و جانی و ياد دارند که اکثريت قيام کنندگان، در پی تحقق حداقه در انقالب شرکت کردند، ب

 اما آخوندھا مخالف سر سخت اين مطالبات بودند و بدين خاطر،. برقراری زندگی شايسته برای ساکنان جامعه بودند
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قرار دادند و از آن تاريخ به اين سو، برخصومت ... خواھان را در ليست اعدام، زندان، تجاوز، سرکوب، تبعيد و آزادي

ژی است و يسرکوب ھای اخير، تداوم اين سترات .يه زدەاند تا بلکه از طغيان آتی محرومان جلوگيری نمايندو خشونت تک

 زحمتکشان را منتفی کنند، به اعتراضات حق ئیقصد دارند با توسل به خشونت، بديھی ترين حقوق شھروندی و سنديکا

 .ر حجر را جايگزين مناسبات امروزين کنند کارگران پايان بخشند و مناسبات بردەدارانه و مطرود عصۀطلبان

دستگاە ھای سرکوب رژيم فاشيستی که تا کنون قادر نشده اند با حمله به اجتماعات کارگران، اخراج و زندانی کردن 

 اعتراضات کارگری شوند، حال برای مرعوب کردن کارگران عالوە ۀن سنديکائی، مانع از ادامه و گسترش فزايندفعاال

  . نقدی، حکم به شالق زدن کارگران می دھندۀکام زندان و جريمبر صدور اح

. ناتوانی دولت در غلبه بر رکود اقتصادی سبب ساز تشديد بيکاری و عدم پرداخت به موقع دستمزدھا شدە است

خير در پرداخت دستمزدھا، افزايش اخراج ھای دسته جمعی، دستمزدھای نازل، رواج قراردادھای أطوالنی تر شدن ت

، ممنوعيت فعاليت سنديکاھای مستقل کارگری و ديگر سياست ھای ئیقت و سفيد امضاء، فقدان امنيت شغلی و قضامو

حکومتگران به جای  . نارضايتی و اعتراضات کارگری گرديدە استۀضدکارگری حکومت باعث گسترش فزايند

حق کارگران معترض و ه مطالبات بھای مناسب برای برون رفت از رکود و رسيدگی به شيوه چارەانديشی و يافتن 

 و شھروندی آن ھا، با افزايش سرکوب تجمعات و اعتصابات مسالمت آميز کارگری، با بازداشت ئیرعايت حقوق سنديکا

ن کارگری، کوشش و زندانی کردن و شالق زدن سازمان گران حرکت ھای اعتراضی، با جريمه کردن و اخراج فعاال

  .ارزات کارگران، ناکام ماندەانداما آنھا تا کنون به جھت مقاومت و مب. له را پاک کنندأمی کنند به زعم خود صورت مس

کارگران، معلمان، پرستاران و . اکنون موجی از اعتراضات کارگران و مزدبگيران سراسر کشور را فراگرفته است

ا درون زندان ھا با استفادە از ھر بازنشستگان در ھر گوشه ای از کشور، از کارخانه و محل ھای کار و خيابان گرفته ت

امکانی از تجمع و اعتصاب گرفته تا اعتصاب غذا، مراجعه به رسانهھا، بردن شکايت به اتحاديهھای جھانی و سازمان 

ھم اکنون محمود . استه اندپا خه  حکومت بۀبين المللی کار، پيگيرانه عليه ستم، سرکوب و سياست ھای عدالت ستيزان

  .اوم مبارزە پشيمان و بترسانندشت و در اوج مريضی به تخت بيمارستان بستهاند تا ديگران را از تدصالحی را بازدا

  

ن کارگری ھميشه خود و خانواده ھايشان در خطر دستگيری و زندان و شکنجه، تھديد و آزار بوده فعاال :گزارشگران 

 سنگين دادن و در اين شرايط برخی از آنھا ۀدفاع از حقوق ھم قطاران تحت ستم در جمھور اسالمی يعنی ھزين. اند

امروزه نيز رضا شھابی و . قتل رسيدنده ھمانند شاھرخ زمانی و کورش بخشنده و محمد جراحی به اشکال متفاوت ب

  والن جمھوری اسالمی بر آنھا چيست؟ؤ مستمرکز نگاهعلت . محمود صالحی در خطر جدی ھستند

اگر توجه کردە . دالئل مختلی دارد... م روی رضا شھابی، محمود صالحی و موران رژيأ نگاە متمرکز :صديق جھانی

 ۀباشيد، اين روزھا داد و فريادھای سران ريز و درشت نظام فاشيستی جمھوری اسالمی، از فعاليت ھای افشاگران

ژيم تصميم گرفته برای جلوگيری از فعاليت آنان، ر. جوانان انقالبی در فضای مجازی، ھر روز بلند و بلندتر می شود

آخوندھا فھميدەاند که جوانان از مذھب فاصله گرفته و در فضای مجازی و . که از انجام ھر اقدام و ترفندی کوتاھی نکند

 استفاده از ۀ فنی و تکنيکی در زمين برای ھمين، محدوديت ھای. در پی سامان دادن به زندگی مدرن خود می باشند... 

ھمان طور که تا به . و عالوە بر اين، به خط سرکوب تمام عيار و بی شکاف روآوردەاندتکنولوژی را در پيش گرفته 

 ۀن کارگری به رشت فعاليت ھای مجازی، مطالب فراوانی را در دفاع از فعاالۀحال مالحظه کردەايد، جوانان در عرص

 برای تحقق آرزوھای مشترکشان زير ن کارگری را دوست دارند چون دريافتهاند که آنھااينھا فعاال. تحرير در آوردەاند

گوی صنف خود نيستند بلکه پرچم ن کارگری، تنھا سخنآنھا فھميدەاند که فعاال.  دستگاە سرکوب قرار گرفتهاندۀمنگن
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ت أبنابراين، وحشت ولی فقيه و ديگر سران رژيم از اين نش. خواست ھا و مطالبات واقعی عموم مردم را در دست دارند

  . دنکن ن کارگری، زمينه و بستر را برای سرنگونی رژيم آماده میمی گيرد که فعاال

قول رفسنجانی، نظام ه اکنون آھنگ سرنگونی رژيم، بيش از ھر زمانی به گوش سران رژيم رسيدە و در شرايطی که ب

به را  سرنگونی نظامش ۀحيات خود قرار دارد، با انقباض و بستن جامعه، پروس »سخت ترين گردنهھای«در يکی از 

 آنھا و ۀ زيرا خطر عمدە را از زاويداده تمرکزن کارگری در حال حاضر، رژيم نگاھش را روی فعاال. ندازدتأخير بي

  .عھدە دارنده چرا که آنھا، ھموارە سکانداری اعتراضات اجتماعی را ھموارە ب. جوانان انقالبی می داند

 شدت نارضايتی ھای اجتماعی آنچنان ًاامعه، مخصوصھمان طور که در طول بحث ھم اشارە کردم، شرايط کنونی ج

که رژيم برای مقابله با اعتراضات کارگری  اين. باالست که ھر آن احتمال خيزش مردم در ابعادی گسترده وجود دارد

 وحشت ۀ؛ نشان.…دھد و دھد و يا برای مقابله با تھديد فضای مجازی ستاد بحران تشکيل می مانور سرکوب ترتيب می

 باندھای نظام، خطر سرنگونی ۀ ھم بنابراين،. باشد ش از پتانسيل انفجاری ارتش ميليونی بيکاران و گرسنگان میعميق

 به شيوەای می خواھند با اين موج ويرانگر اعتراضی مقابله   کارگران و جوانان را جدی گرفته و ھر کدامۀوسيله ب

 سال از استقرار نظام جمھوری اسالمی ايران؛ باز برخی ٣٨اگر پس از گذشت « چندی پيش، خامنهای دجال گفت . کنند

ويژه بين جوانان باالست، بايد در روشھا و عملکردھای ه آمارھای نگران کننده؛ از جمله سوء اجتماعی و فرھنگی ب

 سوق تربيتی و آموزشی خود بازبينی کنيم و نبايد با محدوديتھای غير اسالمی؛ جوانان را به سوی انزوا و پرخاشگری

  .»بدھيم

 سال از عمر نظام واليت فقيه؛ باز نتوانستهاند بر طغيان و ٣٨کند که بعد از گذشت  بدين ترتيب نامبردە اعتراف می

بهقول خودشون و مطابق آمار و اظھاراتی که ارائه می دھند، ھنوز جوانان زير بار روشھا . سرکشی جوانان غلبه کنند

سوی مصاف با رژيم ه  نرفته اند و نه تنھا به نظام واليت فقيه تن ندادەاند بلکه بو عملکردھای تربيتی و آموزشی نظام

به دھن کجی عليه ولی "حسن روحانی "ًااين وضعيت، چنان فشاری به دستگاە حاکمه آوردە که بعض. گام بر می دارند

سمت انقالب؛ ه گاھانه و آزادانه بکه دانشجوئی آ اين« گفت" خامنهای" در تقابل با ًابرای مثال، اخير.فقيه رومی آورد

وجود ه شود با اجبار ب باور را مگر می. کند؛ مھم است رود و راه را باور می مصالح کشور و اسالم و اخالق می

نزاع  .»شود با عينک امنيتی به دانشگاه و دانشجو نگاه کرد مگر می. آورد؟ باور بايد با آگاھی و آزادی شکل بگيرد

خاطر دفاع از آزادی دانشجويان و يا پيشرفت علمی دانشگاه بلکه در راستای جنگ ه نه ب" هایخامن"با " روحانی"

روشن است که ھيچ يک از باندھای نظام،از طريق سرکوب و انقباض نمی تواند . باشد قدرت باندھای درونی نظام می

ه اين نخواھند شد که از سرنگونی رژيم  نيز قادر بًمانع رشد بحرانھای فزاينده و العالج درون نظام گردند و نھايتا

. کارگران و جوانان انقالبی می باشند  تحوالت،ۀ کننده در صحنتعيينجلوگيری نمايند زيرا عنصر اصلی تأثير گذار و 

. ابد ياين واقعيت نشان می دھد که ھمبستگی ماندگار در صفوف کارگران و جوانان انقالبی، روز به روز گسترش می

 پرو غرب، اين جنبش کارگری و به تبع آن جنبش دانشجويان و فارغ التحصيالن جويای کار و ارتش خالف گرايشات

با توجه به سوخت و ساز . سوی سرنگونی تماميت اين رژيم فاسد گام بر می دارده ميليونی بيکاران است که ھم اکنون ب

  .  مھار نمايددرونی اين جنبش ھای اجتماعی، ھيچ قدرتی نمی تواند پتانسيل آنھا را

ايستادگی و مقاومت در برابر قوای سرکوب، . اين رژيم اگر چه ھولناک و رعب آفرين است، اما سرنگون شدنی ست

می تواند تا ابد ادامه داشته باشد و سر انجام با اوج  سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام ن.کند اھرم سرکوب را بال اثر می

ردم از حاکميت، در نقطهای بر قدرت سرکوب غلبه می يابد و روند سرنگونی گيری جنبش اجتماعی و افزايش تنفر م
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قيام اجتماعی .  ملتھب ايران، منتظر فرصتی است تا امواج عمومی اعتراضی به حرکت درآيدۀجامع .به جريان می افتد

  .رد ايران قرار داۀتنھا مسير ممکن و قابل وصول برای سرنگونی اين رژيم است و اين در افق جامع

   ادامه دارد
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