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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٣
  

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

 مصاحبه با علی رسولی

  
 فرقه گرائی گرفتار خواھيم ۀکه به تشکل سياسی نه به عنوان وسيله بلکه به عنوان ھدف بنگريم ، ناچار درچنبر زمانی

اند و اين،  ًمتأسفانه امروزه اکثر تشکالت سياسی ايرانی که عمدتا خارج کشوری ھستند، فرقه گرائی ر ا پيشه کرده. شد

که تشکل چند نفره خودرا  زمانی. گذارند  مستقيم يا غيرمستقيم برجنبش کارگری درون کشور نيز میاثرات منفی خودرا

 جدابافته بدانيم و بکوشيم ديگران را ناديده بگيريم، با بزرگنمائی ازطريق شخصيت وچھره سازی وھياھو، خود را ۀتافت

رھيابی برای سازماندھی کارگران و سايراقشار زحمتکش  ۀايم که درانديش بزرگتر و واالتر ازھمگان بدانيم ، نشان داده

  .، نيستيمکه بدون چنين سازمانی نه تنھا انقالب بلکه پيشرفتی مؤثر نيز تحقق نخواھد يافت

*****  

 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, قوق محرومان و ھم زنجيران خود دفاع کنددوش کشيد تا از ح

 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 تراضات کارگری به بی عدالتی ھای موجود سالھاست بموج اع

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 گردهوزمرسرمايه داری برپايشان و بار گران تورم و ھزينه ھای زندگی ر

در اين ميان اما فعاالن و نمايندگان کارگران . ولين حاکم بدون مرز ادامه و جريان داردؤحرمتی 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

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

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

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

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

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

*****  

  . ی و عضو نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری ـ خارج کشور است با او مصاحبه می کنيمفعال کارگرعلی رسولی 

*****  

. شمارش آنھا ديگرممکن نيست. طی سالھای اخيرشاھدافزايش تصاعدی اعتراضات کارگری ھستيم :گزارشگران 

. نھا قسمتی ازاين اخبارھستندھرروزه بخشی ازاين وقايع درمحيط ھای توليدی وخدماتی انعکاس خبری می يابند واينھا ت

  ارزيابی شما ازموقعيت جنبش کارگری درکشورمان چيست ؟

  .  سپاس از دعوت به اين مصاحبه ءدرابتدا :علی رسولی

دوستداران جنبش ۀ  دعوت به مصاحبه وارسال پاسخھا ، خبر آزادی فعال کارگری رفيق محمود صالحی ھمۀدرفاصل

ن کارگری وپشتيبانی کم نظير جھانی از گسترده درايران وخارج ازکشور با فعاالھمبستگی . کارگری را شادمان کرد 

آزادی . اين رزمندگان طبقاتی عامل عمده دربه عقب راندن رژيم ضدکارگری اسالمی  وآزادی محموداززندان بود

سترش اين ھمبستگی که با تداوم وگ گويم و اميد بر اين تمامی ياوران جنبش کارگری شادباش می محمود را به شما و

  .  ن کارگری وزندانيان سياسی بکنيموپشتيبانی جھانی رژيم اسالمی رامجبور به آزادی تمامی فعاال

اعتراضات کارگری درايران ھمانگونه که شما اشاره کرديد آنچنان گسترش داشته است که شمارش آنھا امکان 

 ۀمثبت ودستاورد ارزندۀ اين فزونی جنب. تراضات دانستتنھا علت عدم امکان شمارش را نبايد درفزونی اع.پذيرنيست 

اند و  ستوه آمدهه  بًوستم حکومتی وسرمايه داران کامالدھد که کارگران ازاستثمار  جنبش کارگری است و نشان می

. بدون بيم وھراس ازتھديدات وتضعيقات رژيم ضدکارگری اسالمی برخواستھای اقتصادی وصنفی خود پای می فشارند

ران با اعتراض شفاھی، اعتصاب، تجمع درمحلھای کاری و جلوی ادارات مربوطه واماکن عمومی ، راه پيمائی کارگ

کنند  دارند وعلنی می نارضايتی وخواست ھای بحق خود را اعالم می... وتظاھرات ، نامه نگاری وطومارنويسی و

بسياری ازاعتراضات يا انتشاربيرونی نمی يابند ليکن . ابنديی صورت خبرعمومی انتشار مه ند آنچه که باوچه بی شمار

يکم می بايد به عدم ارتباطات الزم ومداوم . علت درچيست؟ دوعامل مھم نقش دارند. رسند  ويا ديرھنگام به گوشھا می

. ل شديد حکومتی اشاره داشت ون کارگری ودوم کنترن کارگری با توده ھای ميليونی کارگران ومابين فعاالفعاال

 حکومتی ھمواره يکی از ابزار سيادت طبقات استثمارگرحاکم ودولت حامی آنان بوده و ھست و انتظار قطع يا کنترول

اصطالح دموکرات ترين کشورھای سرمايه ه ب حتی در.پيگيرعليه آن انتظاری بيھوده است ۀ کاھش آن بدون مبارز

 کنترولبرای مبارزه عليه . نونی رايج استصورت قانونی وحتی غيرقاه  حکومتی بکنترولداری غربی نيز به نوعی 

حکومتی می بايد روی به توده ھای ميليونی کارگران آورد وآگاھی سياسی کارگران را فزونی داد و آنان را متقاعد 

 کنترول سياسی متشکل عليه سيستم سرمايه داری وبراندازی رژيم سرمايه داری حاکم ، نه تنھا ۀساخت که بدون مبارز

 صنفی واقتصادی نيز ھمواره درمعرض ۀی برکارگران ازبين نخواھد رفت بلکه حتی دستاوردھای مبارزوفشار سياس

  . خطرقراردارند
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 حکومتی انتشارعمومی نمی يابند ، دسترسی کنترولعلت عدم ارتباط وه حتی اگربه آن تعداد اعتراضات کارگری که ب

تواند   به اين نتيجه خواھيم رسيد که اعتراضات کارگری درايران میًداد انتشاريافته بيفزائيم نھايتارا برتع يابيم وآنھا

نشان ازپيگيری واستقامت کم نظير کارگران ايران برای بھبود اوضاع اقتصادی  بسيارخوب و. درتاريخ  بی سابقه باشد 

 ۀکه تنھا ازطريق مبارز سرتعظيم فرود آورد ولی ھمزمان يادآور شد ددربرابراينھمه فداکاری و پايداری باي. آنان دارد 

صنفی واقتصادی ، آزادی ، بھبود زندگی ورفاه حاصل نخواھد شد واستثمار و ستم برکارگران ھمچنان بر جای خواھد 

گوئيم  که می زمانی. ھم تدافعی است وھم اقتصادی . جنبش کارگری ما درحال حاضر درچنين سطحی است . ماند

ه افزايش مبارزات ب. رزنش که مگراينھمه افزايش اعتراضات را نمی بينيمکنند وس تدافعی است برخی چھره عبوس می

. دفاعی يا تعرضی ھستندۀ تواند تلقی شود، بلکه ماھيت اعتراض وخواستھای آن نشاندھند معنای تعرض نمی

اين . شندبا  دستمزدھای عقب افتاده  وسپس عليه قراردادھای سفيد امضاء وکوتاه مدت میۀاکثراعتراضات کنونی دربار

بدان معنا است که سرمايه دار ودولت حامی آن ازطريق قانون تحميلی يا غيرقانونی به حقوق ودستمزدھای کارگران 

که به تدافعی  زمانی. کنند وکارگران خواھان بازپس گرفتن آنچه مورد تعرض قرار گرفته است بوده اند تعرض می

ارزش يا کم ارزش دانستن آنھا ويا منفی بافی ومنفی نگری   معنای بیوجه به ھيچ بودن اعتراضات کنونی اشاره داريم به

 دانيم ياد آورشويم که اين مبارزات کافی وچاره ساز نيست بلکه بامھم و پرارزش دانستن اين مبارزات ضروری می

  .ای ديگررانيز مصرانه ومداوم دردستورکارقرارداد  مبارزهدرھائی کارگران نيستند وبرای رھائی می باي

اين . چنين بررسی نيزبه معنای کم ارزش دانستن آنھا نيست . اقتصادی ھستند ۀ  گفته شد اعتراضات کنونی درمحدود

 ھا کوشيد وليکن کافی نيستند ورھگشای رھائی کارگران از  بازھم درگسترش آندمبارزات ارزشمند ھستند ومی باي

قتصادی درفالن کارخانه برای دستمزدھای عقب افتاده ويا حتی  اۀگيريم فالن مبارز. وستم طبقاتی نمی باشند  استثمار

 خود يک پيروزی کارگری است، اما يک پيروزی که ھمواره ۀنوبه اين ب. برای افزايش دستمزد با موفقيت پايان گيرد 

ونی اينان ترفندھای گوناگون قانونی وغيرقان. ازطريق سرمايه دارودولت حامی آن درخطر بازپس گرفتن قراردارد

.  اقتصادی محدود سازندۀ کارگری را درھمان حوزۀدارند تا کارگران را مدام درفشاراقتصادی قراردھند وذھن ومبارز

که سيستم  ای دائم العمری است وتازمانی کليه جوامع سرمايه داری مبارزه در  اقتصادی کارگرعليه سرمايه دارۀمبارز

 دبرای آزادی کامل ورفع استثمارسرمايه دار می باي. ه خواھد داشت سرمايه داری حاکم باشد، با فزونی وکاھش ادام

 ۀمبارزات اقتصادی درمحدودۀ مراتب فراتر سازمان داد حوزه مبارزه را درچارچوب وحوزه ای دگروبا خواستھائی ب

د وحتی زمانی شو  فالن رشته کاری با سرمايه داران مربوطه خالصه میً سرمايه دارفالن کارخانه ونھايتامناسبات بين

دھد ، بازھم مبارزه ھرچند  که دولت به ياری سرمايه دارمی شتابد وفشاربرکارگران را به نفع سرمايه دارفزونی می

ماند وبه سطح سياسی برای رسيدن به آزادی  خود گيرد وليکن درھمان مناسبات باقی میه تواند نمای سياسی ب می

دھی به تمامی معضالت ل نمی برد ودرپی پاسخؤام موجود را به زير ستمامی سيست زيرا طبقاتی ارتقاء نمی يابد،

 اقتصادی ۀھمين علت مبارزه ب. رود اقتصادی ـ سياسی ـ فرھنگی و اجتماعی جامعه ورھيابی برای حل آنھا نمی

درچنين حوزه ای محدود وتنگ، خالف نظريات اکونوميستی وسوسيال دموکراسی به سطح سياسی برای رفع ستم 

  چاره چيست؟ . ثمارطبقاتی ارتقاء نخواھد يافت واست

صنفی وسياسی ۀ جز از طريق ارتقاء سطح سياسی کارگران وياری رسانی به ايجاد تشکالت راستين آنان دردوزمين

راھی دگروجود ندارد ومبارزات جھانی کارگران نيزدرھرآنجائی که به پيروزی رسيده است ـ حتی موقتی بوده باشد ـ 

روشن (ن انقالبی کارگری درون کشوروکارگران روشنفکراين راه بردوش فعاال  بارۀعمد. ی کرده استاين راه راط

 کارگران وارتباط تنگاتنگ با ۀکند واين مھم تنھا ازطريق شرکت درمبارزات روزمر سنگينی می) انديش  ـ روشنگر
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شود چارچوب  که اشاره می زمانی. ميزگرددتواند موفقيت آ  دولتی ھمراه است، میکنترولآنان ، ھرچند که بامشکالت و

اقتصادی  سطح آگاھی کارگران را به سطح ۀ  کارگران روشنفکر خارج ازمحدوددمبارزات اقتصادی تنگ است ومی باي

  که آن وظيفه  اقتصادی را به فراموشی سپرد ويا اينۀ مبارزدشود که گويا باي سوسياليستی ارتقاء دھند، بدفھمی می

اين دو تصور، بدفھمی ازلزوم چگونگی ارتقاء سطح سياسی آگاھی کارگران به . وشنفکرجامعه استقشر رۀ برعھد

 اقتصادی درمناسبات بين کاروسرمايه وکارگر وسرمايه دارنھفته است وھيچ احتياجی ۀمبارز. سطح سوسياليستی است

دارد  می راقتصادی حتی کارگرساده را واچون فشا. ای آگاه کرد به آن نيست که حتی کارگرساده رابه لزوم چنين مبارزه

رود  تنگ اقتصادی نمیۀ ًکه زبان به اعتراض وطرح خواستھای اوليه بگشايد، اعتراضی که نھايتا فراتر ازمحدود

منظور خالف آن بدفھمی ھا براين نيست که قشر روشنفکر جامعه . وچاره گشای معضالت زندگی کارگری نيست

که براينست که می بايست درضمن تداوم وگسترش مبارزات اقتصادی ازچارچوب اين باشد بل کارگران می آموزگار

صورت جدی وبابرنامه دردستورکارقرارداد ودرجھت ه نوع مبارزه فراتررفت ، مبارزه برای دگرگونی جامعه را نيزب

   .ويژه تشکل سياسی طبقاتی کارگری مجدانه گام برداشته ايجاد تشکالت سراسری صنفی کارگری وب

 درمبارزات ًن ھرچندعمالاين فعاال. تواننددراين زمينه ايفای نقش داشته باشند ن کارگری درخارج ازکشورنيزمیفعاال

توانند ازطريق انتقال تجارب واقعی مبارزات پيروزمند کارگری  کارگری درون کشور حضورجسمی ندارند ولی می

مايت تشکالت کارگری وسازمانھای سياسی انقالبی سايرکشورھا ، دفاع ازمبارزات کارگری درون کشور، جلب ح

قالب کارگری ، تالش درجھت نزديکی وھمکاری نکشورمحل سکونت ، توضيح مداوم ـ ھرچند مکررباشد ـ تئوری ا

 کارگر ـ نه با ۀکوشش درجھت خدمت به ايجاد ستاد راستين سياسی طبق ن کارگری درخارج ازکشور،مشترک فعاال

  . ياری رسان جنبش کارگری درون کشور باشند... نده وبا تشديد فرقه گرائی ـ وعنوان فرماليستی فريب

   

 کارگران ۀخواستند دست پينه بست که رھبران جمھوری اسالمی می شد واين  ازحکومت عدل علی گفته می:گزارشگران 

تراضی ھست، ھرجا اع.  اين حکومت ديديم که چه برسرکارگران وزحمتکشان رفتۀرا ببوسند ودرگذر تاريخچ

 آنھا ۀ سرکوب وحشيانۀنيروھای ضد شورش بسرعت دربرابرشريف ترين انسانھای کشورمان صف می بندند ودرانديش

  ريشه اينھمه خصومت وخشونت چيست؟ .  ندارندءھستند وازھيچ جنايتی ابا

 کارگران وساير بر  تعجب کرد که چراداينھمه خصومت وخشونت ، محکوم وضدانسانی است ، اما نباي :علی رسولی

اين درماھيت سرمايه داری نھفته . سرمايه داری يعنی خشونت وخصومت با کارگران. شود زحمتکشان ايران روا می

. سرمايه داربرای حصول سود بيشتر ازھيچ جنايتی فروگذارنمی کند و اولين قربانيان اين جنايت، کارگران ھستند. است 

 خاطرسودبری بيشتره کارگری که ب. ری وزندان وشالق محدود دانست  خصومت وخشونت را تنھا به دستگيدنباي

شود ، موردخصومت وخشونت قرارگرفته  سرمايه دار، اخراج ومجبوربه بيکاری وچه بسا محکوم به زندگی فقيرانه می

. حتی درکشورھای سرمايه داری غرب نيزچنين خصومت وخشونتی ازجانب سرمايه داران رايج است . است

لمان که شھروندان کشورحق دارند درانتخابات آزاد ھرچھار سال يکبارنمايندگان مجلس ااصطالح دموکرات ه درکشورب

ھمان دولتی که پس ازانتخابات اکثر قولھای تبليغی انتخاباتی را فراموش (وازاين طريق دولت مرکزی را انتخابات کنند 

 شرکت فوالد تيسن ـ کروپ که ًاخيرا)  ثروتمند تر شوندکارمی برد تا سرمايه دارانه کند ونھايت تالش خود راب می

درسال گذشته بيش ازچھارميليارد يورو سود داشته است دربرنامه دارد که با فوالد سازی تاتا درھندوستان که سودی با 

اين درھم آميزی ، بيکاری حدود ھشت ھزارکارگررا .  لغ بردوونيم ميليارد يورو دارد به شراکت ودرھم آميزی درآيد

يورو سود دارند، دربرنامه دارند برای افزايش سودبری ميليون دوشرکتی که بيش ازشش ونيم . درپی خواھد داشت 
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منظورافزايش سود وثروت ه آيا بيکارسازی ھشت ھزارکارگرب. دربازارجھانی حدود ھشت ھزارکارگررا اخراج کنند

خاطرسود ه گويد من آزادم ب ، خشونت وخصومت نسبت به کارگران نيست؟ سرمايه داربه کارگرمیسرمايه داران 

وثروت اندوزی بيشترترا اخراج ومحکوم به بيکاری وفقربکنم وتوھم آزادی که در چھارسال بعدی که من باحمايت 

امه خواھد داشت تا چھارسالھای وبعد ھم روال کارھمچنان اد. دولتی ثروتمندترشده ام، دولتی ديگررا انتخاب کنی 

اين مثال را آوردم تا روشن شود که درتمامی جوامع سرمايه داری، کارگران بامعضالت ومشکالت . ديگروديگر

تنھا مزيتی . ند وبا خشونت وخصومت سرمايه داری مواجه اند امشابھی ناشی ازموجوديت سيستم سرمايه داری درگير

 مبارزات کارگری ودستاوردھای آن دراين کشورھا ۀ سابقۀجود دارد به شکرانکه درکشورھای سرمايه داری غرب و

ًوموجوديت تشکالت صنفی کارگری وبرخی تشکالت سياسی مترقی ، دولت فعال بنابردرخواست سرمايه دارضروری 

گير ی کرده وتعدادی را زخمی ، دستپوليس ۀ ھشت ھزارکارگرمعترض تيسن ـ کروپ حملۀداند که به صف فشرد نمی

درھمين کشورھا نيز ھرگاه سرمايه دارودولت حامی آن ضرورت به ضرب وشتم جسمی را الزم بدانند، . ورندانی کند

ھنگام برگزاری اجالس کشورھای سرمايه داری ، ه لمان، چندی پيش بادرھمين . ازچنان اقدامی ابا نخواھند کرد

ن وتظاھر کنندگان حمله برد ودھھا تن را زخمی ا وحشيانه به صفوف معترضپوليسبنابرصالحديد ودستورحکومتی 

 بر آن نھاد؟ دبايمی ی ، خصومت وخشونت نام ندارد، پس چه نامی پوليساگر آن توحش . وتعداد زيادی رادستگير کرد

درھرکجا که باشد  که چنين سيسمتی پابرجاست، خصومت و خشونت درسيستم سرمايه داری نھادينه شده است وتازمانی

   .ونت با شدت وضعف ادامه خواھد داشت خصومت وخش

سرمايه دارودولت حامی آن درايران ازھيچ جنايتی نسبت به کارگران وزحمتکشان جامعه . بازگرديم به ايران 

، کتاتوری سابقه داردرکشور وقوانينرژيم سرمايه داری اسالمی با دي. ن ساير اقشارمردمی فروگذارنمی کنند اومعترض

توان گفت که درپی اين آکندکی،  توحش رژيم سرمايه داری حاکم  ی  آغشته شده است ومیسنن عقب گرای اسالم

. جمھوری اسالمی ازحکومت عدل علی سخن گفته وقول به برقراری آن داده بود. برايران فزونی چند برابريافته است

عدل علی چه بود ؟ عدل .  است دراين باره بايد منصف باشيم واذعان کنيم که رژيم اسالمی به اين قول خود وفاکرده

عدل علی . نفرازخوارج را گردن زد  ٤٠٠٠ که دريک روز حدود طوریه ن خود باعلی عبارت بود از کشتن مخالف

قول خودش مرتد وبرده ه عدل علی عبارت بود ازويران کردن سايرکشورھای ب. عبارت بود ازجنگ وغارت 

ب وفروش آنان درميادين برده فروشی وپرکردن حرمسراھای  کشورھای مغلوۀوکنيزکردن ھزاران مرد وزن وبچ

اسالم به سبک علی يعنی ھمان . خودی ھا، ازجمله حسن وحسين واعوان وانصارشان اززنان کشورھای مغلوب

دردوران حاکميت . ُحکومت عدل علی درھرزمان که حاکميت يافت جزغل وزنجير وزندان وکشتارنصيب اھالی نشد

داشتند تا  که ھرروزه احمقانه يک اسب سفيد را به صحراھای اطراف گسيل می اطراف، درحالیسربداران درسبزوارو

ھنگام ظھور با پای پياده به سبزواروارد نشود، ھرمخالفی ويا بقول خود خطاکار را باسر به چاه ه امام دوازدھم شان ب

را درتبريز وساير شھرھا ودھات اطراف نام حکومت عدل علی ھزاران نفرسنی مذھب ه درزمان صفويه ب. می انداختند

پس . نام اسالم وبا تبعيت ازعدل علی، بابيان را کشتارکردنده دردوران حاکميت قجر ب. يا گردن زدند يا حلق آويز کردند

بپذيريم وقتی که مرتجعين حاکم درايران مدعی برقراری عدل علی ھستند براين ادعای آنان خرده نگيريم بلکه بگوئيم 

عدل علی يعنی سرکوب  .ی آنگونه بود واين جماعت ھمان ره وشيوه را درايران درپيش گرفته اندعدل عل

جمھوری اسالمی ... وکشتاردگرانديشان، تاراج، شکنجه وسياه چال، سنگسار، خفقان وسلب ابتدائی ترين آزاديھا و

وخشونت با کارگران است بلکه مسلم است که چنين راه وشيوه نه تنھا خصومت .  وارث واقعی عدل علی می باشد

ازسرمايه داری آغشته به اسالم انتظاری جزآنچه شاھدش ھستيم ، نبايد داشته . باشد  توحش به معنای واقعی آن می
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اند واسالم  خوشخبتانه ھرروزه تعداد بيشتری به ماھيت ضدانسانی سرمايه داری آکنده ازقوانين اسالمی پی برده. باشيم 

 چنين سيستمی را بادست کارگران وتحت دباي. اين کافی نيست. ديگراسالمی استکشور ازھرگريزی درايران بيش

  .  کارگربه زباله دان تاريخ فرستادۀرھبری طبق

   

. ن کارگری ھميشه خود وخانواده ھايشان درخطردستگيری وزندان وشکنجه، تھديد وآزاربوده اند فعاال:گزارشگران 

 سنگين دادن و دراين شرايط برخی ازآنھا ھمانند ۀدرجمھوری اسالمی يعنی ھزيندفاع ازحقوق ھم قطاران تحت ستم 

امروزه نيز رضاشھابی ومحمود . قتل رسيدنده شاھرخ زمانی وکورش بخشنده ومحمد جراحی به اشکال متفاوت ب

  والن جمھوری برآنھا چيست؟ ؤ مستمرکز نمودنعلت زوم . صالحی درخطرجدی ھستند

سالمی ازھراعتراض وحرکت مردمی دروحشت است زيرا نارضايتی عمومی را به چشم می جمھوری ا :علی رسولی

داند وتجربه کرده است که ھرحرکت اعتراضی حتی جرقه وارمی تواند به شعله  جمھوری اسالمی بخوبی می. بيند

ی را به زباله دان سيستم سرمايه داری اسالمۀ وحتی به آتشفشان تبديل شود ونه تنھا سردمداران کنونی بلکه مجموع

جمھوری اسالمی بيشترين وحشت را ازکارگران دارد زيرا کارگران اکثريت جامعه ھستند، چرخ اقتصاد . تاريخ بفرستد

کشوررامی چرخانند ، بيش ازھرقشراجتماع  درزيرفشار، ستم واستثمارقراردارند ولذا آماده ترازھرقشری برای پذيرش 

 باشند و ند، منضبط وتشکل پذيرھستند، پايدارترين ومصممانه ترين مبارزاجتماعی میباش افکاروبرنامه ھای انقالبی می

ازاينرو جمھوری اسالمی دريافته است که کارگران . بيشترين منافع رادرسرنگونی سيستم سرمايه داری اسالمی دارند

  . رگيرندبايد ازديدگاه آن رژيم  تحت بيشترين پيگرد قرا باشند، پس می سرسخت ترين مخالف می

 آنھا بيش ازھرکارگرديگری تحت خطر پيگرد،. باشند ن کارگری درون کشورزيرفشاروتعدی فزاينده ای میفعاال

 آگاھی  وتشکل دھی ۀزندان، شکنجه وحتی قتل سياسی قراردارند واين ازآنروست که اين مبارزان کارگری وظيف

ه می بايد با توسل به  انواع فشاروترفند جلوگير رشد آگاھی رژيم اسالمی دريافته است ک. کارگران را برعھده گرفته اند

ن کند گريز داشه باشد، لذا فشارمضاعف بر فعاال ش را تھديد میاشد تا ازبزرگترين خطری که حياتوتشکل کارگران ب

ی ن کارگراما رژيم اسالمی سرمايه به عبث می پندارد که بافشارمضاعف بر فعاال. داند کارگری را چاره سازمی

ن، قتل سياسی شاھرخ زمانی، ان کارگری وخانواده ھای اين مبارزھمچون رضاشھابی ومحمود صالحی وديگرفعاال

شاھرخ، کورش . کورش بخشنده ومحمد جراحی خواھد توانست سکوت گورستان را برجنبش کارگری مسلط سازد

 بسته بودند ھمچنان گرامی داشتند وزندان  کشورمانۀاند که تعھد به عھدی را که با کارگران ستمديد ومحمد نشان داده

پذيرا نشدند واين پايداری رزمندگان   خود راۀخانواده را به جان خريدند ولی عھدشکنی با طبق بر وشکنجه، مرگ وفشار

ھا و محمود ھا، شاھرخ ھا، ءترس دارد که رضا دھد زيرا وحشت سردمداران حکومتی را افزايش می کارگری  خشم و

 ۀن کارگری، به صف اول مبارزمحمد ھای بيشتری با پيروی ازراه مبارزاتی وايستادگی اين فعاالش ھا و وکور

رژيم اسالمی ازتشکل وسازمان يابی انقالبی : دريک کالم . کارگری برای آگاھی وسازماندھی کارگران بپيوندند

ن کارگری داخل زاينرو فعاالا. جلوگيرآن باشد نتيجه به طرق متفاوت  تالش دارد وحشت است ودر کارگران در

 و باشند ، به شدت تحت فشار دھی کارگران میرا  که مجدانه درپی تشکل) روشنگر(کشوريعنی  کارگران روشنفکر

  .دھد پيگرد قرارمی

   

ازسوی رھبران . روبوده استه نام فرقه گرائی روبه  جنبش کارگری پيوسته بامقوله ای بۀتاريخچ : گزارشگران 

تمايالت  ارجحيت دادن منافع و. م ھم مذمت وسرزنش شده ومقابله با آن ضروری ارزيابی شده استفکری سوسياليس
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 با جنبش  آيا امروزه ودرارتباط.  کارگر، نمودی ازاين انحراف بوده استۀگروھی، سازمانی وحزبی برمنافع کل طبق

  رامحسوس می دانيد؟  کارگری درکشورمان حضورآن

بريم  ھمانگونه که ازدستاوردھای جنبش نام می.  به اين ضعف جنبش کارگری اذعان کرد دمتأسفانه باي :علی رسولی

. سرپوشی بر ضعفھا ره گشای زدودن نارسائيھا نيست. آموزيم ، می بايد به ضعفھا واشکاالت نيز اشاره کرد وازآنھا می

شته باشد، آگاھانه يا نا آگاھانه درپی ھرآنکس که چنين پنداری دا. معنای منفی بافی نيست ه بيان ضعفھا وکمبود ھا ب

دريابيم  را ھاوعلل آن  نورزيم قادر خواھيم شد ريشهءکه ازاشاره به اين يا آن کمبود ابا تنھا زمانی. بھبود نخواھد رفت 

 ۀکه به تشکل سياسی نه به عنوان وسيله بلکه به عنوان ھدف بنگريم ، ناچاردرچنبر زمانی. و برای رفع آن ھمت کنيم 

ًمتأسفانه امروزه اکثرتشکالت سياسی ايرانی که عمدتا خارج کشوری ھستند، فرقه گرائی . فرقه گرائی گرفتارخواھيم شد

که  زمانی. گذارند ش کارگری درون کشور نيزمیبی خودرا مستقيم ياغيرمستقيم برجناند واين، اثرات منف ر ا پيشه کرده

و بکوشيم ديگران راناديده بگيريم، با بزرگنمائی ازطريق شخصيت وچھره  جدابافته بدانيم ۀتشکل چند نفره خودرا تافت

 رھيابی برای سازماندھی کارگران ۀايم که درانديش سازی وھياھو، خود رابزرگتروواالترازھمگان بدانيم ، نشان داده

ھرگاه  .افت، نيستيمنخواھد يوسايراقشارزحمتکش که بدون چنين سازمانی نه تنھا انقالب بلکه پيشرفتی مؤثرنيزتحقق 

رامش وليت وتنھا برای بزرگنمائی کاذب وآؤتالش براين باشد که تشکل خود را مرکزعالم بدانيم وحتی بدون احساس مس

نادرستی مدعی عضويت  ـ چه علنی باشد وچه درون تشکيالتی ـ اين يا آن فعال کارگری خاطراندک ھواداران خودی، ب

وه خود باشيم وحتی بدتربکوشيم اين يا آن جانفشان کارگری را با دروغ ونيرنگ ، سازمان يا گر"حزب"درون کشور به

خاطرمنافع تنگ گروھی ، ھدف را آگاھانه به ه عضوی ازتشکل سياسی خود بنمايانيم ، به گروه گرائی دامن زده ايم وب

دھيم ، نا  تشکل خود نسبت میکه ياران ونزديکان رفيق جانباخته ای راکه کرکس واربه  وبدتراين. فراموشی سپرده ايم

  . آگاھانه به خطرمی اندازيم 

برای زدودن گروه گرائی چه درداخل وچه درخارج ازکشورکافی نيست که  تنھانادرستی آنرابازگوکنيم بلکه ضروری 

ملی تواند به زدودن يا حداقل تقليل آن ياری رساند، کوشاباشيم وخودنيزدرآن راه گام ع  رھھائی که میۀاست درارائ

می بايد با تکيه به موارد ومسائل مشترک وموردقبول فکری وعملی، روشن سازی اختالفات اساسی، به گام . برداريم

برداری جدی برای حل آنھا وايجاد نزديکی بيشتر ازطريق مشورت رفيقانه و شرکت درعمل انقالبی درمحيط 

ھمه با "کی، ھمکاری وھمراھی به معنا ومنظور ناگفته روشن است که منظورازاين نزدي. کارومکان زندگی پرداخت

 مشترکی با آنانی که ماسک دروغين کارگردوستی را برای فريب ۀن راستين کارگری ھيچ نکتفعاال.  نيست "ھم

تنھا معيارجدی بودن درزدودن فرقه . کارگران برچھره دارند ـ چه اپوزيسيون دولتی وچه خارج ازآن باشند ـ ندارند

 عملی مشترک بر اساس ۀزديکی وھمکاری، گام برداری جدی درسازماندھی وپيشبرد فعاليت ومبارزگرائی وايجاد ن

  .دراينجاست که صداقت گفتار، محک عملی می خورد . اشتراکات است 

   

  کارگری درداخل وخارج ازۀن شناخته شد تمامی نھادھا وفعاالًتقريبا. ھمبستگی ھمه جا سخنی ھستاز: گزارشگران 

ھمبستگی . شود گويند اما ردپای فرقه گرائی ومقاومت دربرابرآن عريان وپنھان ديده می ن واھميتش میازآ کشور

ی درخارج ئھنوزيک نمايش دردفاع ازصفوف ميليونی کارگران ايران که انفجاررسانه . اماکمترملموس است

  علت را درچه می بينيد؟ . ازکشوردرپی داشته باشد، ديده نشده است

متأسفانه موجوديت وحتی حاکميت فرقه گرائی نمايان است ولی  خوشبختانه چه درداخل وچه درخارج  :علی رسولی

َازکشورتاحدودی ترک برداشته است  ھمبستگی دردفاع ازمحمود صالحی ورضا شھابی چه درداخل وچه درخارج . َ
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ی ازسوی سنديکاھای گوناگون جھانی ن کارگر و ساير فعاالءدفاع از اين رفقا. ًازکشور ابعاد نسبتا وسيع داشته است 

ًدراين اواخر آنچنان بعدی داشت که واقعا تا کنون بی سابقه بوده ودر آزادسازی محمود نقشی پراھميت داشته است  ُ .

ن کارگری زندانی درايران تالش جانانه درجلب پشتيبانی جھانی ازفعاال اين بار کشور ن کارگری درخارج ازفعاال

اکنون دربسياری ازکشورھای اروپا، ھمچنين  ھم. را دستاورد دانست، از آن آموخت و پی گرفت  آنداند ومی باي داشته

مبر برای آزادی اول دسۀ  مشترک عملی دردھۀمبارزۀ استراليا وکانادا سازماندھی مشترک جھت برگزاری ھفت

وفادار به جنبش کارگری قرارگرفته منفردين  کارگران وساير زندانيان سياسی ايران ، دردستورکارتعدادی ازتشکالت و

باشد که درتداوم وگسترش آن . پای بندی به برگزاری مشترک چنين فعاليتھای عملی مشترک ، اميدبخش است . است

  . کوشا وموفق باشيم

  

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

شاره داشتم که برای زدودن فرقه گرائی وايجاد، يا تحکيم وگسترش ھمبستگی می بايد درپی راه درباال ا :علی رسولی

ای جز اين نيست که نکات مشترک را بيابيم وبا تکيه برنکات مشترک برای فعاليت عملی مشترک،  چاره. عملی باشيم 

 به مشورت رفيقانه دختالفات موجود بايبرای حل ا. درجھت حل اختالفاتی که مانع فعاليت مشترک ھستند گام برداريم

 ھمراه با فعاليت مشترک عملی برمبنای دمشورت برای حل اختالفات باي. نشست که البته به تنھائی کافی ورھگشا نيست 

نی روشنفکرانه باقی خواھد ماند که سعی زمشترکات فکری وعملی باشد وگرنه جدا ازعمل مشترک ، تنھا يک گپ 

  . ًی فردی رابه رخ يکديگربکشيم وحتی احتماال  براختالفات  بيفزائيم ھا شود، دانسته می

 ۀنھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری ـ خارج کشور، دست ھمکاری  را به سوی تمامی دوستداران راستين طبق

  . کند کارگربرای فعاليت عملی ودفاع ازجنبش کارگری درازمی

  باسپاس فراوان از زحمات رفقای گزارشگران  

  

  گزارشگران 
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