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  سايت گزارشگران
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  ھای کارگری گزارشگران از مصاحبه
  ضعف ھا و قوت ھا: جنبش کارگری در ايران

 مصاحبه با علی مبارکی

  
دانم که اکنون نيز آن اختالفات در اشکال  آبادان دارم ، ومیه ای  زيادی از سنديکای پروژۀمن در اين مورد تجرب

خاطر ھمين تجربه است که ھميشه دنبال ه ب . ھستند با آن مواجهین کارگری بخشديگری در جريان است وفعاال

بايد ھمينجا اين موضوع را روشن کنم که . سرمايه داران واحزاب سياسی بوده ام  تشکالت مستقل کارگری از دولت ،

 کارگر نيستند بلکه از نظر بردن آگاھی در درون طبقه نقش ۀاحزاب وتشکالت سياسی موجود نه تنھا دشمن طبق

شوند و در  سفانه آنھا وقتی خود را درجايگاه احزاب کارگری قرار دھند آنگاه مشکل ساز میأنيز دارند ، متبرجسته ای 

صلح   و برابری ،ئیسوسياليسم جنبش رھا. شوند  اکثر مواقع با دخالت ھای نابجا باعث تفرقه بين صفوف کارگری می

   کارگر سروری کنيمۀ طبقرآگاه بودن از آن ب ۀواسطه وآزادی است بکوشيم آن را ترويج وتبليغ کنيم ونه ب

*****  

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

روشنی افکندن بر نقاط کور . ھاست مصاحبه اين ۀانگيز, دوش کشيد تا از حقوق محرومان و ھم زنجيران خود دفاع کند

 ابتدائی ترين حقوق انسانی خويش دليل اين تالش اندک و  ف ھای جنبش ميليونی کارگران ايران برای دستيابی بهو ضع

  . ن کارگری و سياسی از سوی گزارشگران استنظرخواھی از فعاال

 در گاه ھمانند آتشفشان. 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

در اين ميان اما فعاالن و نمايندگان کارگران . مه و جريان داردولين حاکم بدون مرز اداؤحرمتی به آنان از سوی مس
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کارگران معترض به اين بی عدالتی ھا . بيش از ھمه در تيررس نابکاران و دشمنان کارگران و زحمتکشان قرار دارند

ه مرگ خاموش محکوم ب. اسيران زندانی را می کشند. شکنجه می کنند. به زندان می افکنند.زنند شالق می. را می کشند

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

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

براستی برون رفت از اين . لق دست اندرکاران حکومتی مواجه است مطئیايران اگر چه قدرتمند است اما با بی اعتنا

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

*****  

 عضو سنديکای ١٣۵٨ شغلم که کارگر پروژه ای بود از سال ۀواسطه ب. با سالم من علی مبارکی ھستم :معرفی 

عنوان ه  در دومين دور انتخاب نمايندگان ب١٣۵٩در اوايل سال . بيکار وفصلی آبادان وحومه شدم کارگران پروژه ای

بعد به شھرھای ديگر   مشغول بودم ،ئی سنديکا انتخاب وتا آغاز جنگ ارتجاعی ايران وعراق به فعاليت سنديکاۀنمايند

 ميالدی ٢٠٠٠کار بودم ، از سال ه تی مشغول بھای مختلف صنعه ايران رفتم دستگير وزندانی وبعد از زندان در پروژ

اکنون نيز ھمچنان فعال کارگری و عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران .به خارج از کشور آمدم 

  . ھستم

   

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

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

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

بخش ھای  ما در سالھای اخيرھمچنان شاھد اعتراضات واعتصابات روز افزون کارگران معلمان و :علی مبارکی

جز اين اعتراضات نداشته ه يعنی آنھا ھيچ چاره ای ب!لف کارگری بوده و ھستيم که ھمه از روی اجبار ھست مخت

وندارند ،يک حاکميت غارتگر که بدون ھيچ ترسی از مردم نزديک به چھل سال است که تمامی سرمايه ھای سرزمين 

داند که اين  از آنطرف رژيم می. دھد  خ میکند و ھر صدای اعتراضی را با گلوله وطناب دار پاس ما را غارت می

ھمين ه ب.اعتراضات ھر چند زياد ودامنه دار است اما ھيچ تشکل قدرتمندی در طرف مقابل وجود ندارد که پيگيری کند 

مشکل ما کميت اعتراضات نيست . خود را ايمن سازد،کندگی نيروی کارادليل تا کنون توانسته با سرکوب واستفاده از پر

اگر اين اعتراضات پيوستگی وھمبستگی در درون خود به وجود .با وسواس فراوان به کيفيت آن توجه داريم بلکه 

البته طی چند سال اخير جوانه ھائی .توان اميد نتيجه گيری مثبتی از آن داشت  بياورد و به تشکل يابی منجر شود می

اين .که باعث اميدواری است وبايد تقويت شودند...  سفز وکارگران نانوائی در زده شده مانند سنديکای واحد وھفت تپه ،

تشکالت کارھای موفقی را به انجام رسانده اند مانند ھمبستگی ھا در اول مه روز جھانی کارگر يا فعاليت ھای عمومی 

  . ن کارگری و معلمان زندانی که کارھای اوليه برای اھداف بزرگتری استبرای آزادی فعاال

   

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

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

 سرکوب ۀ در انديشبندند و ھست نيروھای ضد شورش بسرعت در برابر شريف ترين انسانھای کشورمان صف می

    اينھمه خصومت وخشونت چيست؟ۀريش. ندارندء آنھا ھستند و از ھيچ جنايتی اباۀوحشيان
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 دانشگاھی وبه تادانه ھای آنان مانند آخوند ھا و حتی استآنچه مسلم است سرمايه داران حاکم وکماش :علی مبارکی 

سلح از بھترين حربه ای که توانستند از آن استفاده اصطالح ھنرمندان ولمپن ھای مداح ومزدوران شان در نيروھای م

گاھی وقبوالدن آاز ترويج خرافات گرفته تا امام و امامزاده سازی ھا ھمه برای تعميق نا . مذھب بود ۀکنند ھمين حرب

که از نآسفانه ما بدون أمت ببينيد مشکل اصلی در نوع تعليم وتربيت ماست ،. ستاشرايط به کارگران وزحمتکشان بوده و

روی آگاھی ومطالعه نوع تفکر و جھانبينی خود را انتخاب کنيم از روز تولد ما را مسلمان ناميدند و فريبکارانه يا 

که ما توانستيم مطالعه کنيم که  وقتی.کردند   بھشت وعدل وبرابری وبرادری را در گوش ما نجوا میۀناآگاھانه وعد

 پيش ١۴۴٠ ھمان حکومت علی در ًی داده متوجه شديم که اين حکومت اتفاقاتاريخ ماچه بوده ودر گذشته چه اتفاقاتی رو

تواند تصادفی باشد بلکه يک روند   آنزمان ھم اتفاق افتاده واين نمیًال شما آمده دقيقاؤو تمامی اتفاقاتی که در س.است 

 خاص جواب میاساسی در حاکميت اسالمی است که ھر صدای مخالف ومعترضی را با سلب حيات آن شخص و اش

يا کارھائی که داعشی ھا در کشورھای عربی انجام !  تجاوز به دختران قبل از اعدام توجه کنيد ألۀدھند، شما به مس

در اينزمان ھم ابزارھای تاريخی خود برای سرکوب را در دست دارند و از ابزارھای مدرن سرمايه داری ھم ! دادند 

پس !  بايد خفه شود زير سؤال ببردواستثمار و نابرابری اجتماعی وسياسی را کنند ،ھر صدائی که مالکيت  استفاده می

د بايد ممنون نبوسد بلکه اگر گردن يا دستمان را قطع نکن ال شما بايد گفت که اينھا دست ما کارگران رانمیؤدر جواب س

  !!!. انھا باشيم

  . ترين گواه گفته ھايم استکنم که بھ در اين مورد توجه شما را به يک نوشته از مطھری جلب می

  پاسخ شھيد مطھری +چه بود) ع( اساسی حکومت امام علیمشکل

  با خوارج ) ع(برخورد علی

ابن عباس را فرستاد . شد آزادشان گذاشت ديگر نمی. آمد در مقابل اينھا اردو زد) ع(کارشان به جائی کشيد که علی

پيشانی ھائی ديدم پينه بسته از کثرت عبادت، کف : گشت، گفتھمانجا بود که ابن عباس بر. برود با آنھا سخن بگويد

ابن عباس کاری از پيش . انه و قيافه ھای بسيار جدی و مصممدستھا مثل زانوی شتر است، پيراھن ھای کھنه زاھد مآب

 ھزار نفر بودند، ١٢رفت با آنھا صحبت کرد، صحبتھای حضرت مؤثر واقع شد، از آن عده که ) ع(خود علی. نبرد

م امان نصب کرد که ھر کس زير اين پرچم بيايد چپرچمی را به عنوان پر) ع(ھشت ھزار نفرشان پشيمان شدند، علی

امان است، آن ھشت ھزار نفر آمدند، ولی چھار ھزار نفر ديگرشان گفتند محال و ممتنع است، علی ھم شمشير به در 

گردن اين مقدسينی که پيشانيشان پينه بسته بود گذاشت، تمام اينھا را از دم شمشير گذراند و کمتر از ده نفر آنھا نجات 

  . ن آقای مقدس بودپيدا کردند که يکی از آنھا عبدالرحمن بن ملجم اي

: گويد می) شود ًاصال عظمت علی اينجا ظاھر می. علی موجود عجيبی است(در نھج البالغه جمله ای دارد ) ع(علی

؛ اين من بودم و فقط من بودم »انا فقات عين الفتنه و لم يکن ليجتری عليھا احد غيری بعد ان ماج غيھبھا و اشتد کلبھا«

 اين خشکه مقدسھا، غير از ۀير از من احدی قادر نبود که چشم اين فتنه را بکند؛ يعنی فتنکه چشم فتنه را در آوردم و غ

  کرد که شمشير به گردن اينھا بگذارد،  من احدی از مسلمين جرأت نمی

   

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 ۀفاع از حقوق ھم قطاران تحت ستم در جمھور اسالمی يعنی ھزيند. اند

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

   اسالمی بر آنھا چيست؟ والن جمھوریؤ مسنمودن تمرکزعلت . محمود صالحی در خطر جدی ھستند
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ست وما شاھد سرکوب شديد ا کارگر بسيار سخت ۀن آگاه طبقسفانه شرايط برای پيشروان وفعاالأبله مت :علی مبارکی 

 کارگران ھستند يعنی آنھا ۀخطر نزده اند بلکه نماينده داند که که آنھا برای خود دست ب آنھا ھستيم ،جمھوری اسالمی می

اين يکی از خطرات بزرگ .دھند  اتی خود ھستند ،تشکل مستقل کارگری را ترويج وتشکيل میمشغول سازماندھی طبق

ھر شکلی شده آنھا بايد محو شوند ،جمھوری اسالمی ه برای سرمايه داران نو کيسه وغارتگر حاکم بر ايران است ،پس ب

ان مقاومت کند ، پس بايد سازماندھندگان تواند در مقابل آن داند که کارگران وقتی متحد شوند ديگر ھيچ نيروئی نمی می

احضار ، دستگيری وحکم ھای زندان (ھر شکلی آنھا را تحت شکنجه ھای روحی و جسمی ه را از ميان برداشت ،ب

که پايداری ندارند کنار بروند ،حکومت ھدفش اينست که تشکالت مستقل  دھند تا کسانی قرار می )تعليقی وجزائی

موجود را  )سنديکای ھفت تپه ، انجمن صفی کارگران خباز سقز ، کارگران نقاش وفلزکار سنديکای واحد ،(کارگری 

شما حساب کنيد اگر دوباره ! ت ايجاد تشکل کارگری نداشته باشند أد تا ديگر واحد ھای صنعتی ھم جراناز ھم بپاش

ود ، و ديگر واحدھای شورای کارگران نفت و گاز وپتروشيمی که شاھرگ اساسی غارتگری حکومت است تشکيل ش

ه شکل بگيرد چه تھديد بزرگی برای حاکميت آنھا ب....صنعتی وخدماتی وھمچنين معلمان ودانشجويان و بيمارستانھا و

مانند شاھرخ زمانی ، ....... پس بايد شھابی ھا وصالحی ھا وعبدی ھا وبھشتی ھا و ابراھيم زاده ھا و. وجود خواھد آمد

باعنوان  )info.roshangari(  خودم در يادبود محمد جراحی ۀمن در نوشت.ن برداشته شوند ازميا..... محمد جراحی و

  له مفصل پرداخته ام أياھای سياه به اين مسؤمرگ سفيد با ر

   

از سوی رھبران . رو بوده استه رقه گرائی روبنام فه  جنبش کارگری پيوسته با مقوله ای بۀتاريخچ :گزارشگران

ارجحيت دادن منافع و تمايالت . فکری سوسياليسم ھم مذمت و سرزنش شده و مقابله با آن ضروری ارزيابی شده است

آيا امروزه و در ارتباطات با . کارگر نمودی از اين انحراف بوده استۀگروھی، سازمانی و حزبی بر منافع کل طبق

  دانيد؟   در کشورمان حضور آن را محسوس میجنبش کارگری

شود ساعت ھا در مورد آن بحث  باشد که می  ھای ما میدشواریسفانه اين يکی از حياتی ترين أمت :علی مبارکی

فريب خوردگی و ناآگاھی از + بدترين خصايل انسانی .... خود مطرح کردن ھا و خود خواھی ھا ، ومصاحبه کرد ،

 ۀن آگاه وانديشمندان طبقدھند تا سرمايه داری بتواند در درون فعاال دست ھم میه تی ھمه دست بموقعيت وجايگاه طبقا

  . وجود آورده وبه آن دامن بزنده کارگر نفوذ کرده واين اختالفات را ب

 ديگری دانم که اکنون نيز آن اختالفات در اشکال  زيادی از سنديکای پرژه ای آبادان دارم ، ومیۀمن در اين مورد تجرب

خاطر ھمين تجربه است که ھميشه دنبال تشکالت مستقل ه ب. با آن مواجه ھستندین کارگری بخشدر جريان است وفعاال

بايد ھمينجا اين موضوع را روشن کنم که احزاب وتشکالت . کارگری از دولت ،سرمايه داران واحزاب سياسی بوده ام 

لکه از نظر بردن آگاھی در درون طبقه نقش برجسته ای نيز دارند ،  کارگر نيستند بۀسياسی موجود نه تنھا دشمن طبق

شوند و در اکثر مواقع با دخالت  سفانه آنھا وقتی خود را درجايگاه احزاب کارگری قرار دھند آنگاه مشکل ساز میأمت

 است بکوشيم صلح وآزادی سوسياليسم جنبش رھائی و برابری ،. شوند  ھای نابجا باعث تفرقه بين صفوف کارگری می

  .  کارگر سروری کنيمۀ طبقر آگاه بودن از آن بۀواسطه آن را ترويج وتبليغ کنيم ونه ب

   

 کارگری در داخل و خارج از ۀن شناخته شد تمامی نھادھا و فعاالًتقريبا. از ھمبستگی ھمه جا سخنی ھست :گزارشگران

ھمبستگی .شود ومت در برابر آن عريان و پنھان ديده میاما رد پای فرقه گرائی و مقا. گويند کشور از آن و اھميتش می
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ی در خارج از ئھنوز يک نمايش در دفاع از صفوف ميليونی کارگران ايران که انفجار رسانه .اما کمتر ملموس است

  علت را در چه می بينيد؟ .ديده نشده است کشور در پی داشته باشد،

سفانه سرکوب ھای رژيم اسالمی تا أمت  کارگر ايران است ،ۀ طبقمقوله ھمبستگی يک امر حياتی برای :علی مبارکی 

کارگران در ۀ  ،اما ما به حرکات متحداند مقابل ھمبستگی است ايجاد کنۀگی که نقطدکنون توانسته نقش مھمی در پراکن

تالفات در مقابل  در اول ماه مه در ايران ھميشه تشکالت کارگری با تمامی اخًسالھای اخير کمتر توجه داشته ايم مثال

البته اين نشانه ھا کافی نيست فقط از نظر من .ھر شکل ممکن ابراز وجود کرده اند ه رژيم متحدانه ايستاده اند وب

  . تواند به فردای بھتری برسد کورسوی اميديست که می

 آنھا باشد بايد ید الگوباي" کس نخارد پشت من"اين گفته . کارگران ايران و پيشروان کارگری نبايد به کسی متکی باشند

به آنھا از قدرت تشکل !ھر نامی کارگران را به تشکل فرا خوانيد ه ھر شکلی و به به نيروی خودتان متکی باشيد ، ب

ھای فريبکار حاکم نباشند ،تنھا وتنھا تشکالت مستقل با نمايندگان شجاع حسخن بگوئيد ، به آنھا بگوئيد دنبال جنا

  . د راه نجات کارگران از شر حکومت ھای سرمايه دار با ھر نام وعنوانی باشدتوان وھمبستگی سراسری می

   

  پيشنھاد شما برای گذر از موانع ھمبستگی صفوف حاميان کارگران کشورمان چيست؟ :گزارشگران

د ،بعضی کند بايد چاره ای بھتر انديشي اکنون که سرمايه داری با انواع ترفندھا به تمام جھان حکومت می :علی مبارکی

گذارد وازطرف ديگر  ثير گذار است ،از طرفی رژيم اسالمی ايران را تحت فشار میأوقت ھا جلب ھمبستگی جھانی ت

ه اما اگر اين پشتوانه و جلب آن از ھر طرفی که باشد ب.کند که تنھا وبی پشتوانه نيستند ن کارگری را دلگرم میفعاال

  .ستقصد نفوذ و سروری باشد مخرب وضد ھمبستگی ا

سف بر انگيز خودخواھی ھا و خود محوری ھا بوده ام که در روابط ما ھم أدر اين رابطه من شاھد موارد بسياد زياد ت

گذر  اين موانع در داخل کشور نيز وجود دارد ، بايد در مقابل اين انحرافات ايستادگی کرد ، برای ًثير گذار بوده ، حتماأت

...  کارگر است ونه گروه ، حزب ، سازمان وۀکنيم در خدمت طبق  که ھرکاری که مینديشيماز آن ما بايد به اين مھم بي

من به شخصه حاضرم در خدمت تمام جرياناتی که خود را  .پس بايد از خود بگذريم و در خدمت ھمبستگی طبقاتی باشيم

  . قرار دھند کارگر ۀشرط آنکه آنان خود را بدون چشمداشت در خدمت طبقه دانند باشم ، ب کارگری می

   کارگران در مبارزه عليه ظلم وغارتگری حاکم بر ايران ۀبه اميد ھمبستگی و اتحاد ھم

   

  .با سپاس از شما و اميد که کارگران و حاميان راستين کارگران ايران موفق باشند

   گزارشگران

 


