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

 مصاحبه با ايوب رحمانی
   

  
دستگيری و . ن سياسی، فرھنگی و کارگری  توسط رژيم، تازگی نداردزيکی و يا بھتر است بگويم قتل فعاالحذف ف 

  و ترور مخالفان سياسی در ٦٧جمعی زندانيان سياسی در سال ه  شصت و کشتار دستۀن سياسی در دھاعدام فعاال

ی ئنچه که  قتل ھای زنجيره آطور کلی ه  مختاری، جعفر پوينده و بو سپس قتل فجيع فروھر ھا، محمد خارج از کشور

ھنوزھم رژيم از اين اقدامات جنايت کارانه . ن اجتماعی استنام گرفت، ھمگی نشانگر چگونگی برخورد رژيم با فعاال

خشنده و محمد رژيم نمی تواست شاھرخ زمانی و کورش ب.  دھدتغيير  کار را ۀدست بر نداشته اما مجبور شده است شيو

  جراحی را اعدام کند، بنابراين مرگ را به آنھا تحميل کرد

*****  

  :گزارشگران

 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 همصاحب اين ۀانگيز, 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 . ينده در جريان استشکل فزاه 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 . ولين حاکم بدون مرز ادامه و جريان داردؤآنان از سوی مسحرمتی به 

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. ندشکنجه می کن. 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 .  مطلق دست اندرکاران حکومتی مواجه استئیر چه قدرتمند است اما با بی اعتناايران اگ

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

*****  

  .ايوب رحمانی فعال کارگری شناخته شده با گزارشگران مصاحبه دارد

*****  

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

ابند و اينھا تنھا قسمتی از اين اخبار يی ھر روزه بخشی از اين وقايع در محيط ھای توليدی و خدماتی انعکاس خبری م

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

ِجنبش کارگری به ويژه در سالھای گذشته، اگر نگويم تنھا جنبش، اما می توانم بگويم بزرگترين جنبش   :وب رحمانیاي 
به دليل سرکوب و استبداد سياسی، ھنوز ابعاد، پتانسيل و خواسته ھای بنيادی اين جنبش . اجتماعی در ايران بوده است

 در جنبش کارگری نيز، نمود ھا، اشکال ظاھری و آنچه در سطح  ديگر،ۀمانند ھر پديد. ازنظرھا پنھان مانده است

بنابراين برای شناخت و درک اين جنبش الزم است که .  جوھر و ماھيت واقعی اين جنبش نيستۀمشھود است، بيان کنند

ين از سطوح ظاھری عبور کرد تا به ھسته ھای اصلی يعنی خواسته ھای بنيادی و توان مندی ھای آن  برای تحقق ا

بنابراين فراز و فرود آن،  پيروزی و يا شکست . در يک کالم بايد بگويم که اين جنبش اعماق است.  خواسته ھا رسيد

 کننده ھم از لحاظ اقتصادی و ھم از لحاظ سياسی و اجتماعی در کل جامعه ايجاد تعيينات  بسيار عميق و تغييرآن، 

  .خواھد کرد

اتی که طی نزديک به تغييرطور گذرا به ه ی جنبش کارگری بپردازيم الزم است بکه به موقعيت کنون   اما پيش از آن

ً سه دھه در مناسبات و توازن قوای طبقاتی در ايران روی داده است  نگاه کنيم ؛ چون موقعيت کنونی اين جنبش، اساسا

در سالھای اوليه به قدرت . ست کارگر صورت گرفته اۀات است که از پايه به زيان طبقتغيير بالفصل برآيند اين ۀنتيج

  خصلت سياسی  داشت،  يعنی  سران رژيم به ًرسيدن جمھوری اسالمی، رويکرود اين رژيم به طبقه کارگر اساسا

خوبی می دانستند که  ثبات مناسبات سرمايه داری ايران که در جريان انقالب ضربه سختی خورده بود و به ھمين گونه 

 کننده در انقالب ايران تعيينمستلزم سرکوب و به عقب راندن  کارگران است که نقش پيش ازھر چيز  تثبيت رژيم،

بنابراين از ھمان  آغاز، سرکوب تشکل ھای کارگری مانند شورا ھا، . داشتند و اکنون سھم خود را مطالبه می کردند

 اساسا  ١٣۶٠تا سال  . ر گرفت که کارگران ايجاد کرده بودند در دستور کار رژيم قرائیسنديکا ھا و ديگر نھاد ھا

ن کارگری از کار اخراج ،زندانی و يا اعدام طور بيرحمانه سرکوب شدند و بسياری از فعااله تشکل ھای کارگری ب

در اين مرحله، ھدف رژيم  ھمان طور که اشاره کردم تثبيت . شدند و خوش شناس ترين شان سر از تبعيد در آوردند

  .سياست اقتصادی خاصی غيراز حفظ  ھمان مناسبات موجود در دستور کار نداشتقدرت سياسی خود بود و ھنوز 

طور کلی در خدمت جنگ بود و رژيم مطالبات و اعتراضات ه در طول  جنگ ھشت ساله با عراق نيز اقتصاد ب 

ياست  و در اوايل دوره ر١٣۶٨با پايان جنگ در سال .  کارگران را با  توسل به شرايط جنگی، سرکوب  می کرد
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.  سياست ھای اقتصادی در دستور کار رژيم قرار گرفتتعيينجمھوری رفسنجانی، برای نخستين بار، موضوع  

درحقيقت پرسش اصلی اين بود که  جايگاه سرمايه داری ايران در سرمايه داری جھانی چيست، و يا چه بايد باشد، و 

ونه، در ھمين زمان بود که  بحث لزوم کنار گذاشتن برای نم. دولت بايد از کدام سياست ھای اقتصادی پيروی کند

که توسط رژيم سلطنتی دنبال می شد، طرح گرديد و بر مطلوبيت سياست ھای " جايگزينی واردات" سياست اقتصادی 

 از اقتصاد ايران که  توان رقابت در بازار جھانی دارد، ئی آن بخش ھاتعييناقتصادی صادرات محور و بنابراين بر 

و اين در زمانی بود  که بيش از ده سال  از روی کار آمدن دولت محافظه کار تاچر و دولت ريگان می .  شدتاکيد 

گذشت که سياست ھای اقتصادی جديدی را در دستور کار خود گذاشته و پيش برده بودند که بعدا به نئوليبراليسم 

ست باال را  يافته و در بسياری از کشورھا به تا ھمان زمان  اين سياست ھا در سرمايه داری جھانی، د. معروف شد

حمله به تشکل ھای کارگری با ھدف از : محورھای اين سياست از اين قرار است.   شده بودئینسبت ھای متفاوت، اجرا

بين بردن و يا تضعيف قدرت آنھا، خصوصی سازی ھای گسترده، کاھش نقش اجتماعی دولت، کاھش ماليات بر درامد 

 از جمله  کاھش تعرفه ھا و تسھيل حرکت آزاد سرمايه در سطح ئی، مقرارات زدا)کت ھا و سرمايه داراناساسا شر( ھا

  . جھانی

به توصيه بانک جھانی و صندوق بين المللی پول و ھمينطور به توصيه عده ای   از به اصطالح  دولت رفسنجانی،

دولت ھای . ست اقتصادی رااتخاذ کرد و پيش برداقتصاددان ھای نان به نرخ روزخور ايران،  کم و بيش ھمين سيا

. - و اين آخری ھنوز  دنبال می کند-ديگر،از خاتمی گرفته تا احمدی نژاد و روحانی نيز ھمين سياست را دنبال کردند،

 نتايج نئوليبراليسم در ھمه جا به شدت به زيان طبقه کارگر و اقشار تھيدست و کم درآمد جامعه و به نفع اقليت کوچک

ه ايران نيز از اين وضع مستننی نبوده است؛ ب. سرمايه دار که اکنون به  يک درصدی ھا معرف اند، تمام شده است

خصوص در زمينه اقتصادی و شرايط کار در طی نزديک به سی سال ه طوری که وضع  کارگران تقريبا از ھر لحاظ ب

، امنيت شغلی ندارند و با قرار داد ھای موقت، سفيد  در صد از کارگران٩٠ھم اکنون حدود . ھمواره  بدتر شده است

ن تراز خط رسمی فقر است، در سالھای گذشته ئيامضا و  يا بدون قرارداد، کار می کنند، دستمزدھا چندين مرتبه پا

مسئله ديگر، ابعاد .  حقوق معوقه و اخراج سازی ھا  به معضلی برای  بخش ھای زيادی از کارگران در آمده است

به ھمه . ده  بيکاری است که طبق گفته بعضی از مقامات حکومتی، رقم آن به ھفت و يا ھشت ميليون نفرمی رسدگستر

ن تر ازحداقل دستمزد، بويژه در مراکز کوچک توليدی و خدماتی، عدم پرداخت بيمه ئياينھا بايد پرداخت دستمزد ھای پا

 موجب مرگ و مصدوم شدن کارگران می شود و  دھھا توسط کارفرمايان، نا ايمينی محيط ھای کار که ھر روزه 

  .معضل ديگر را نيز اضافه کنيم

تحميل اين . سر می برده  ھمه انچه که در باال به آن اشاره شد، توصيف گر موقعيتی است که طبقه کارگر در آن ب

ن، قربانی خاموش اين اما کارگرا. موقعيت به طبقه کارگر با خشونت بی رحمانه و مداوم دولتی صورت گرفته است

سياست ھای افتصادی و سرکوب عريان حکومتی نبوده اند، بلکه در اشکال گوناگون در دفاع از حقوق خود، دست به 

اين مبارزه و اعتراض، مدت ھاست که  به چنان سطحی ارتقا يافته که  حال می توانيم از .  مبارزه و اعتراض زده اند

به نظر من از زمان .  ط اعتراضات پراکنده و موردی کارگران در اينجا و آنجام و نه فقئيجنبش کارگری سخن بگو

 در سقز، دور جديد جنبش کارگری  آغاز شد که تا کنون در اشکال مختلف  ادامه ٨٣برگزاری مراسم اول ماه مه سال 

 سال، و سپس  و اعتصاب آنان در ھمان٨۴تشکيل سنديکای کارگران شرکت واحد در سال : و گسترش يافته است

اعتصاب کارگران نيشکر ھفت تپه و اعتصاب و تجمع سراسری معلمان در سال ھای گذشته و ھمينطور تجمع 

 توسط بخش ھای مختلف کارگران در اقصا نقاط ئیسراسری بازنشستگان و دھھا و صدھا اعتصاب ،تجمع و راھپيما
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يم استبدادی و به شدت سرکوب گر در جوش و کشور،ھمگی نشان می دھد که جنبش گسترده ای تحت حاکميت يک رژ

ھمانطور که اشاره شد استبداد حکومتی و نبود تشکل سراسری کارگری مانع از آن شده است که پتانسيل .  خروش است

نھفته در اين جنبش خود را به تمامی آشکار کند  و خواسته ھای اين جنبش  بطور شفاف در سطح عمومی مطرح شود 

اد خواست و ادعا نامه ای  خواھد بود نه تنھا عليه نئوليبراليسم بلکه عليه سرمايه داری ايران و رژيم که به نطر من  د

فوران خشمی که در صدای او .  نشانه اين پتانسيل را ما در سخنان آن کارگر شجاع ھپکو ديديم.   اسالمی بطور کلی

  .  در اعماق می جوشد و در تالطم استبود را بايد گدازه ای انگاشت که خبر از آتشفشانی می دھد که

 به زيان طبقه کارگر، به آخر خط رسيده و  انچنان که نظريه ء توازن قواتغييرنئوليبراليسم در ھمه جای جھان به رغم  

بحران . نشده است"  ھمگان"پردازان و مدافعان آن وعده می دادند موجب رشد  پايدار اقتصادی و بھبودی نسبی وضع 

را  کامال  " نئيسرريز ثروت به پا" به بن رسيدن سياست ھای اقتصادی نئوليبرال و بی پايه بودن ديگاه ٢٠٠٨اقتصادی 

برای نمونه در انگلستان، اين مھد عروج نئوليبراليسم، اکنون بعد از گذشت نزديک به ده سال ازبحران . آشکار کرد

حتی  اگر رکود ديگری -ق  خوشبين ترين براوردھا  است، و طب٢٠٠٨اقتصادی، سطح متوسط  دسمزدھا کمتر از سال 

طبق گزارش ھای .   نخواھد رسيد٢٠٠٨  ھنوز متوسط دستمزد ھا به سطح قبل از سال ٢٠٢۵ تا سال -در پيش نباشد

بر متن چنين شرايطی است که در .      تاکنون سابقه نداشته است١٨٠٠رسمی، چنين کاھش طوالنی دستمزد ھا از سال 

  .شته در سطح جھانی  شاھد رشد جنبش ھای ضد سرمايه داری و گرايش ھای  سوسياليستی بوده ايمسالھای گذ

دولت روحانی با وعده رفع تحريم ھا  و جذب سرمايه ھای خارجی، برای .  در ايران،  بحران بسيار عميق تر است

اين اميد اکنون ھرچه بيشتر نزد ھمان . دمدتی توانست اميد بھبود اوضاع اقتصادی  را در بين اقشاری از مردم ايجاد کن

بطور مرتب خبر تعطيلی و يا  نيمه تعطيل شدن واحد ھای توليدی .  که به آن دل بسته بودند به ياس تبديل شده استئیھا

درھمان حال خود مقامات حکومتی رسما اعالم  می کنند که اقتصاد ايران در بھترين . و اخراج کارگران انتشارمی يابد

 ھزار نفر به بازار کار ٩٠٠ ھزار شغل ايجاد کند، و اين در حالی است که ھر سال حدود ۵٠٠، حداکثر می تواند  حالت

بعالوه  .   ھزار نفر ديگر به ارتش ھفت  يا ھشت ميليونی بيکاران۴٠٠اين، يعنی افزايش ساليانه حداقل . وارد می شوند

نخست اينکه سياست :   سياست ھای اقتصادی خود  روبرو استرژيم با چند معضل ديگر نيز در رابطه با پيش برد

اقتصادی  نئوليبرال را بيش از اين نمی توان تعقيب و اعمال کرد، زيرا  تالش برای ارزان کردن  باز ھم بيشتر دستمزد 

 بتواند رژيم  حتی اگر. ھا و تحميل شرايط باز ھم سخت تر کار و  کاھش سطح معيشت کارگران، تقريبا ناممکن است

مقاومت جنبش کارگری را درھم بشکند، ادامه اين سياست ھا  باعث تخريب فيزيکی نيروی کار خواھد شد و بازتوليد 

دوم اينکه رژيم جمھوری اسالم مدت ھاست به  فساد ساختاری  مبتال است؛ به گونه ای . آن را به مخاطره خواھد افکند

چنين رژيمی نه تنھا نمی تواند . ول ثروت عمومی درھم  تنيده شده است که  تمام پيکره اش با اختالس، دزد ی و چپا

و .  کندئیسياست ھای نئوليبرال، بلکه اصوال ھيچ سياست اقتصادی ديگر را بطور برنامه ريزی شده و منسجم اجرا

پذيرش ديگاه و سوم  اينکه رژيم به رغم  تالش ھا برای ادغام بيشتر سرمايه داری ايران در سرمايه داری جھانی و 

سياست ھای اقتصادی  مسلط  در سرمايه داری جھانی، از لحاظ سياسی ھنوز در رابطه ای پر تنش با سرمايه داری 

جھانی قرار دارد و بنابراين  بازار ايران به رغم ارزان بودن نيروی کار، ھنوز ازمراکزجذاب برای سرمايه گذاری 

  .خارجی نيست

به ھمين دليل ھمانطور که در اغاز پاسخم به پرسش شما  اشاره کردم، سيمای کل .  باشداين وضعيت نمی تواند پايدار

ھر . جامعه ايران حتی در آينده نزديک، بستگی به اين خواھد داشت که جنبش کارگری چه مسيری را طی خواھد کرد

ه برای ھمه مردم است و عقب گام پيشروی و موفقيت اين جنبش، به معنای بھبود زندگی، نه تنھا برای  کارگران بلک
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نشينی و شکست اين جنبش به معنای فالکت گسترده تر، فقر بيشتر، بيکاری گسترده و فضای سياسی بسته تر خواھد 

  .  بود

            

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

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

ھست نيروھای ضد شورش بسرعت در برابر شريف ترين انسانھای کشورمان صف می بندند و در انديشه سرکوب 

  ريشه اينھمه خصومت وخشونت چيست؟ .وحشيانه آنھا ھستند و از ھيچ جنايتی ابا ندارند

که سران جمھوری اسالمی، چه قبل از رسيدن به قدرت و چه در آغاز قدرت گيری، ازعدل و  اين :ب رحمانیايو 

انقالب ايران از ھمان آغاز، جنه عميق عدالت خواھانه و . عدالت سخن می گفتند و وعده اش را می دادند، بی دليل نبود

ان برای آمرزش در آخرت، انقالب نمی کنند، بلکه اصوال مردم در ھيچ کجای جھ. بطور کلی ضد سرمايه داری داشت

اين را سران  جريان اسالمی به . برای بھبود زندگی خود در ھمين دنياست که دست مبارزه می زنند و انقالب می کنند

 خوبی می دانستند و به ھمين دليل بر آنکه پروژه جمھوری اسالمی را به مردم بفرشند، و در واقع برای آنکه فريب شان

دھند، می گفتند که حکومت اسالمی و يا جمھوری اسالمی ھمانند حکومت علی در صدر اسالم خواھد بود که ادعا می 

 جمھوری اسالمی، ھنوز ئیبايد در نظر داشت که مردم ايران و اصوال جھان تا برپا. کردند حکومت عدل و عدالت بود

وشنفکران و بخشی از تحصيل کنندگان از تاريخ قرون وسطی تنھا ر. ھيچ تجربه ای از ماھيت حکومت اسالمی  نداشتند

يعنی ھنورطالبان، القاعده، داعش و  بوکوحرام وجود نداشتند که مردم بدانند .  و حاکميت کليسا و انگيزاسيون آگاه بودند

ر حاضر، مردم ايران نخستين کسانی بودند که در عص. حکومت اسالمی و حاکميت گروه ھای اسالمی به چه معنا است

در غياب . زندگی در حکومت  اسالمی را به بھای بسيار گزاف،  تجربه کردند و ھنوز نيز از شرش خالص نشده اند

صرف نظر از . اين تجربه، ارجاع به عدالت و حکومت علی می تواست فريب دھنده باشد و تا حدی زيادی نيز بود

خته و پرداخته می شد، نداشتند، بخشی از به اصطالح  بخش زيادی از مردم که خبر از فاجعه ای که برايشان سا

روشنفکران نيز که بنا به تعريف بايد نقش اگاه گرانه ايفا می کردند، نسبت به جريان اسالمی يا توھم داشتتند و يا از آن 

 پيشه منظورم امثال بازرگان، يزدی، بنی صدر و طيف به اصطالح  مسلمانان سياست. به گونه ای حمايت می کردند

بلکه  آن دسته از روشنفکران . غير روحانی که جاده صاف کن و ھيزم بيار برقراری حکومت اسالمی  شدند، نيست

سکوالر و حتی چپ است که مخالفت خمينی با شاه و عبارت پردازيھای ارتجاعی او عليه غرب و مدرنيسم را نشانه  

 سال بعد از انقالب مشروطيت و ٧٠استی که طنز تلخی  بود که به ر.  ترقی خواھی و مبارزه با امپرالسيم می دانستند

به دار آويختن شيخ  فضل هللا نوری توسط مشروطه خواھان،  بخشی ازروشنفکری ايران، سنگ حمايت از جريانی را 

بخش ديگر .  می ناميدند"  شھيد"به سينه می زد که نسب و سنت سياسی شان به آن شيخ مرتجع می رسيد و او را  

جريان روشنفکری و بطور کلی چپ جديد ايران نيز متاسفانه تا پيش از انقالب،  نقد مذھب که سراغازھر نقد جدی 

  .است را ھيچگاه آغاز نکرد چه برسد به اينکه بکوشد  اين نقد را توده گير کند

مھمی در افشا نشدن ماھيت ھمين جا بايد تاکيد کنم که  سياست ھای رژيم شاه  نسبت به  اسالم سياسی نيز نقش بسيار 

. تا پيش از انقالب، اسالم سياسی به نسبت جريان چپ و حتی جريان ملی يک گرايش حاشيه ای بود. اين جريان داشت

 ئیرژيم شاه که خطری از جانب اين جريان احساس نمی کرد و دشمن اصلی را جريان ھای چپ می دانست، از سو

گذاشته بود که  خود را درمساجد  سازمان دھند و به تبليغ ديدگاه ھای خود دست  و بال جريان ھای اسالمی را باز 

. بپردازند و از سوی ديگر تعدای از آنھا را که  پا از گليم خود فراترمی گذاشتند، می گرفت و تبعيد و زندانی می کرد
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بار برای کل اين جريان سرکوب سران اين جريان توسط رژيم شاه که حمايت مردم را با خود نداشت، باعث کسب اعت

رژيم شاه تا آن حد به سانسوراتکا داشت که حتی حاضر نمی شد اجازه دھد چند نفر از صاحب نظران اين .  می شد

جريان حاشيه ای بطور مثال بيايند و در يک مناظره بگويند چه می خواھند و نظرشان درمورد آزادی ھا، حقوق زنان و 

اصال می شد بخش ھای از رساله خمينی را در راديو و تلويزيون کلمه . نھا را بشاسندحقوق  کارگران چيست تا مردم اي

  .    به کلمه خواند تا ماھيت ارتجاعی اين جريان برای ھمگان روشن شود

 مردم با ماھيت و نظرات اين جريان و نيز نبود ھيچ ئیبه ھر حال، مخالفت بخشی از جريان اسالمی با شاه و عدم آشنا

کومت اسالمی در آن زمان، به اين جريان امکان داد که بتواند فريب کارانه خود را با خواست ھای برابری تجربه ح

بايد تاکيد کنم که منظورم در اينجا اين . طلبانه مردم ھمراه نشان دھد و حمايت بخشی ھای از مردم را بدست بياورد

و يا عامل اصلی به قدرت رسيدن رژيم اسالمی در ايران نيست که حمايت بخش ھای از مردم از اين جريان، تنھا عامل 

بود، بلکه تنھا توضيح اين نکته است که ماھيت اين جريان برای اکثريت مردم در پيش از انقالب ناشناخته بود و 

رفی می ناميدند ، مع" مستعضعان" بنابراين، سران  اين جريان توانستند خود را مدافع کارگران و وزحمتکشان که انھا  

  .   کنند

، ريشه و علت  سرکوب خشونت بار کارگران توسط   حکومت اسالمی اين ئیدر تحليل نھا.  به اصل پرسش بر گردم

. است که رژيم  بنا به ماھيت طبقاتی اش می خواھد نظام سرمايه داری ايران را حفظ کند و ھمچنان در  قدرت بماند

ين رژيم بنا به ساختار انسانی اش و روانشناسی آنھا  و يا به  دليل باورھای بنابراين مسئله اساسا بر سر اين نيست  که ا

بدون ترديد تعداد بيماران روانی در شاکله  حکومت که از جنايت .  مذھبی،  به کشتار و سرکوب و جنايت دست می زند

يشه  و يا علت اصلی خشنوت اما ر. و کشتار لذت می برند و نيازھای روان بيماررا خود را تسکين می دھند، کم نيست

بايد دانست اين رژيم در اساس با کارگر سربه زيرکه به استثمار . دولتی و سازمان يافته را بايد در جای ديگر جست

وحشيانه تن دھد و فقر و فالکتی که بر او تحميل شده را بپذيرد، نه تنھا مشکلی ندارد، بلکه بسيار ھم از او  خرسند است 

 ھای خود در ئیيم می گفتند که پيغمبرشان دست کارگر را می بوسيد يا وقتی خمينی در پرت و پالگووقتی سران رژ. 

مشکل آنجا  آغاز . چنين کارگری را در نظر داشتند" خدا ھم کارگر بوده است: " ديدار با جمعی از کارگران می  گفت

ھا تحميل شده، دست به اعتراض می زنند و می شود که کارگران  در اعتراض به شرايط  کار و زندگی ای که به آن

اينجاست که رژيم خطر را احساس می کند، چون به خوبی می داند که مسئله محدود به .   شرايط می شوندتغييرخواھان 

يعنی  بخوبی می داند . يک کارخانه و يک شھر و يا يک بخش توليدی و يا خدماتی نيست، بلکه مشکل عمومی است

بل يک بخش از کارگران موجب می شود که  ديگر کارگران نيز تشويق شوند که برای رسيدن به عقب نشينی در مقا

خواست ھا و مطالبات خود به اقدام مشابه دست بزنند و انگاه اين خطر وجود خواھد داشت که کنترل اوضاع از دست 

کارگران معدن بافق را محاکمه و به شالق و  روزه  ٤٩برای مثال  فعاالن  و سازمان دھندگان اعتصاب .  خارج شود

زندان محکوم کردند، برای اينکه ھم درس عبرتی باشد برای ديگر کارگران ھمان معدن و ھم  درسی باشد برای ھمه 

بطور کلی ھدف ھمه . شالق  زدن کارگران معدن آق دره نيز دقيقا ھمين ھدف را داشت. کارگران در بخش ھای  ديگر

ب ھا و بگير و ببند ھا اين است که کارگران به  شرايط مشقت بار کار و فقر و فالکت موجود تن دھند جنايت ھا، سرکو

  .و از مبارزه و اعتراض دست بردارند

 .اما بايد توجه داشت که سرکوب و خشونت حکومتی ھر اندازه ھم شديد و افسار گسيخته باشد دارای محدوديت است 

برای مثال اعتصاب در ايران ممنوع است، اما ھفته ای . يشتر خود را نشان می دھداين محدويت اکنون دارد ھر چه ب

 بدون اجازه از ئیبه ھمين گونه تجمع و يا راھپيما. نيست که کارگران،  با زير پا نھادن اين  قانون، اعتصاب نکنند
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 آنان در ئیران و راھپيماوزارت کشورغير قانونی است، اما  بطورمرتب خبرھا حاکی از تجمع ھای اعتراضی کارگ

وضعيت معشيتی  و شرايط کار برای  طبقه بطور کلی  . سطح شھر و گاه، بستن جاده توسط کارگران معترض است

بنابراين، اتکا به سرکوب  پاسخگو . کارگر ايران و در واقع   برای اکثريت بزرگ مردم ايران غير قابل تحمل شده است

نھا با توسل به سرکوب نمی تواند در قدرت بماند، بلکه به ھر حال بايد از حداقل پايگاه اصوال ھيچ رژيمی ت. نخواھد بود

اجتماعی برخوردار باشد؛ يعنی الزم است که بخشی از مردم، اميد وامکان بھبود وضع زندگی خود، تحت حاکميت 

 که  بخشی - و طبقه سرمايه داراما در ايران ھمه شواھد حاکی است که حکومت اسالمی. رژيم را در چشم انداز ببينند

   - از ان را سران و وابستگان رژيم  تشکل می دھند وبخش ديگر نيز اساسا با ھزار رشته به رژيم گره خورده است

اما . بنابراين از نظر رژيم،  تنھا راه و چاره ھمچنان تکيه به سرنيزه است. پاسخی به بحران سرمايه داری ايران ندارد

  . اين سالح کمتر می شودئیرد،  کاراھر روز که می گذ

   

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

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

امروزه نيز رضا شھابی و . نی و کورش بخشنده و محمد جراحی به اشکال متفاوت بقتل رسيدندھمانند شاھرخ زما

  علت زوم شدن مسئوالن جمھوری اسالمی بر آنھا چيست؟. محمود صالحی در خطر جدی ھستند

.  نداردزيکی و يا بھتر است بگويم قتل فعالين سياسی، فرھنگی و کارگری  توسط رژيم، تازگیحذف ف:  ايوب رحمانی 

  و ترور مخالفا ن  ٦٧دستگيری و اعدام فعالين سياسی در دھه شصت و کشتار دستجمی زندانيان سياسی در سال 

سياسی در خارج از کشور و سپس قتل فجيع فروھرھا، محمد مختاری، جعفر پوينده و بطور کلی انچه که  قتل ھای 

ھنوزھم رژيم از اين اقدامات . با فعالين اجتماعی استزنجيره ای نام گرفت، ھمگی نشانگر چگونگی برخورد رژيم 

رژيم نمی تواست شاھرخ زمانی و کورش .  دھدتغييرجنايت کارانه دست بر نداشته، اما مجبور شده است شيوه کار را 

شان در رابطه با شاھرخ زمانی، شواھد  ن. بخشنده و محمد جراحی را اعدام کند، بنابراين، مرگ را به آنھا تحميل کرد

محمد جراحی را در چنان شرايطی در زندان نگاه داشتند که ازسرطان بميرد؛ در . می دھد که اودر زندان به قتل رسيد

و اينک  نيز تالش می . واقع مرگ را به او وھمينطور کورش بخشنده، تحميل کردند، بدون آنکه مستقيما اعدام شان کنند

 محمود صالحی بياورند که ھر کدام از چندين ناراحتی جدی و خطرناک کنند  که ھمين  بال را  به سر رضا شھابی و

رنج می برند و به ھيچ رو در وضعيتی نيستند که بتوانند شرايط زندان که انسان ھای سالم و تندرست را از پا در می 

  .اورد، تحمل کنند

ای سنگينی در دفاع از منافع کارگران  به نظرم  رژيم از اين نگران است که فعالين کارگری شناخته شده که ھزينه ھ 

پرداخته اند و به ھمين دليل در بين کارگران محبوب ھستند ، درشرايط برامد و گسترش بيشتر اعتراض ھا و مبارزات 

اساسا به ھمين دليل است که  که آنان را به قصد از پا درآوردن . کارگری، نقش متحد کننده در جنبش کارگری ايفا کنند

در دھه شصت و : اقدام به اين عمل جنايتکارانه ، در ھمان حال نشان گر استيصال رژيم نيز ھست.   کشدبه بند می

نخست محروم  : ھفتاد، رژيم با  قتل فعالين سياسی و فرھنگی و يا زندانی کردن آنھا، دوھدف توامان را دنبال می کرد

 در تحوالت اجتماعی نقش  ايفا کنند، و دوم ايجاد فضای کردن جامعه از فعالين شناخته شده و مبارزی که می توانستتند

اين ھدف دوم ديگر اساسا دست يافتنی نيست؛ به اين معنی که زندانی  کردن فعالين .   ترس و وحشت در جامعه

 کارگری و معلمان نه تنھا  موجب  ترس و وحشت  در ميان ساير فعالين نمی شود،، بلکه تنھا خشم و انزجار بيشتر آنھا

. در سطح گسترده تر، يعنی در سطح اجتماعی نيز  اين کار ديگر نمی تواند فضای وحشت ايجاد کند. را بر می انگيزد
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برای مثال رژيم نمی تواند   با زندانی کردن اسماعيل عبدی و محمود بھشتی لنگرودی و ديگران، معلمان را بترساند و 

ن و يا دھھا ھزار کارگری که ماھھا دستمزدشان پرداخته نشده و يا در به ھمين گونه ھزارا.  مانع از اعتراض آنھا شود

معرض اخراج قرار دارند، با شنيدن خبر زندانی شدن شھابی و صالحی دست از اعتراض بر نخواھند داشت، چون در 

اوضاع . ه استبه نظرم کار ازاينھا گذشت. شرايطی قرار گرفته اند که ديگر به راستی چيزی برای از دست دادن ندارند

با اين ھمه، . به گونه ای است که ديگر رژيم نمی تواند با  توسل به اين گونه اقدامات، به اھداف مورد نظر خود برسد

بايد تاکيد کنم که  اين نه تنھا وظيفه فعالين کارگری بلکه وظيفه ھمه مدافعان کرامت انسانی است که ھرگونه می توانند 

درجامعه ای که حتی يک نفر به جرم فعاليت .  و معلمان و ھمه زندانيان سياسی تالش کنندبرای آزادی فعالين کارگری

  . سياسی و اجتماعی و يا به خاطر بيان عقيده، زندانی باشد، ھيچ کس آزاد نيست

    

 از سوی رھبران. رو بوده استه  روبئینام فرقه گراه تاريخچه جنبش کارگری پيوسته با مقوله ای ب :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 .گروھی، سازمانی و حزبی بر منافع کل طبقه کارگر نمودی از اين انحراف بوده است

  جنبش کارگری در کشورمان حضور آن را محسوس ميدانيد؟

 طبقه  اساسا در تاريخ جنبش.  نيستئیبه نظرمن مشکل و يا معضل جنبش کارگری ايران، فرقه گرا:  وب رحمانیاي 

  که - سال از جنبش جارتيست ھا ١٨٠اگر با گذشت  حدود .  ھيچگاه معضل اصلی نبوده استئیکارگر نيز فرقه گرا

چنان تحت سلطه سرمايه بسر می برد، دليل اصلی  طبقه کارگرھم- مارکس ان را نخستين جنبش طبقاتی کارگران ناميد

  . بلکه اصوال سياسی استئیاش نه فرقه گرا

سرنوشت .  در جنبش کارگری نيز مانند ھر جنبش بزرگ اجتماعی، ديدگاه ھا و گرايش ھای سياسی متفاوت وجود دارد

م تاکتيک ھا و استراتژی در آن، اين جنبش ھمه جا به اين بستگی داشته است که کدام ديدگاه سياسی و نظری  و کدا

در کمون : نمونه اول. کوشش می کنم با استناد به سه نمونه، اين موضوع را توضيح دھم. دست باال را داشته است

پاريس، بالنکی و طرفداران او نفوذ چشمگيری داشتند، اما در کمون، حتی کارگران مدافع نظرات بالنکی، فرقه گرا 

مارکس به نظرم بھتر از ھر کس ديگر داليل .  نقشی نداشتئیان  پاريس، بنابراين، فرقه گرانبودند و در شکست کارگر

به نظر او يکی از داليل مھم شکست کمون اين بود که موضع .  ان شکست بزرگ و تراژيک را توضيح داده است

برای حمله "  ورسای" در دفاعی گرفت، خود را به پاريس محدود کرد و به دشمن طبقاتی فرصت داد که ارتش خود را

  .و  يک سره کردن کار کمون سازمان دھی کند

 توانستند ١٩٠٠اين اتحاديه ھا در سال .  در انگلستان  اتحاديه ھای کارگری بطور تاريخی قدرت مند بودند:  نمونه دوم

ب به واقع يک حزب بود اين حز. حزب کارگر را ايجاد کنند  تا در سياست ھای کالن و در قدرت سياسی نقش ايفا کنند 

اما اينکه  بورژوازی انگلستان توانسته است شکست سختی را .  و ھنوز ھم ھست و بنابراين نمی توان آن را فرقه ناميد

 که حاصل مبارزه طوالنی کارگران بود را از آنھا ئیبه طبقه کارگر  اين کشور تحميل کند و بسياری از دست اوردھا

 در جنبش کارگری انگلستان نبوده، بلکه اساسا به دليل تسلط رفرميسم براين جنبش ئیه گرابگيرد، علت اش  تسلط  فرق

اھداف  اکثريت اتحاديه ھای کارگری  و بويژه  اھداف حزب کارگر در بھترين حالت، ھيچگاه  از برنامه .  بوده است

  .ھای سوسيال دموکراسی و دولت رفاه فراتر نرفته است 
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آنچه که در آن زمان، کمر جنبش .   در آستانه جنگ جھانی اولالمانيری تشکل ھای کارگری موضع گ:    نمونه سوم

 بلکه ھمکاری رھبران اتحاديه ھای کارگری و تقريبا کل حزب ئی را شکست، نه فرقه گراالمانبزرگ کارگری 

  .مونه ھا فراوان اندن.  با بورژواژی  و حمايت از دولت خودی در جنگ امپرياليستی بودالمانسوسيال دموکرات 

اساسا آنگاه که کارگران در ھمان خطوط کلی، به منافع طبقاتی خود اگاه می شوند و خود را  ھمچون طبقه در مقابل 

فرقه يا سکت معموال جمع و يا گروھی محدود است که ھويت . طبقات ديگر تعريف می کنند، نمی توانند فرقه گرا باشند

خصلت نمای بارزھر فرقه و سکت اين است که .  ورھا بنا  می نھد و تعريف می کندخود را بر يک رشته اصول و با

 را پذيرش اين اصول و باورھا توسط ديگران وگرويدن آنان به  فرقه می بيند؛ ئی، يا رستگاری، و يا رھاتغييرراه 

کارگران اما . ھويت يافته است می داند که با آن ئیبنابراين وظيفه اصلی خود و ھمه اعضا را  تبليغ  اصول و باورھا

بنا به جايگاه طبقاتی خود نمی توانند، نخست باور ھا و اصول نظری خود را خارج از مبارزه جاری طبقاتی  تدوين و 

 واقعيت، تغييربر عکس،  کارگران در جريان  . تعريف کنند، با آن به خود ھويت بخشند و سپس  دست به مبارزه بزنند

اگاھی طبقاتی، بسته ای از فرمان ھا، .  می يابند و به اگاھی طبقاتی می رسندتغيير که خود نيز يعنی در مبارزه است

بی گمان کارگر نيز .  شعاير و اصول نيست که از خارج به  ميان کارگران برده شود بلکه  اساسا حاصل مبارزه است

. شود و ھر گاه که وقت کرد، به خانقاه ھم برود به عنوان فرد می تواند به عضويت فرقه درآيد، مثال می تواند  درويش 

اما انگاه که  موضوع بر سر اقدام جمعی کارگران حتی در سطح يک کارخانه  است کارگران نه بر اساس اصول 

نظری و ايدئولوژيک، بلکه بر مبنای خواست ھا و مطالبات است که دور ھم جمع می شوند و  برای مثال دست به 

  . يا تشکل خود را ايجاد می کننداعتصاب می زنند و 

ترديدی نيست که حتی  کارگران اگاه به منافع  طبقاتی خود نيزمی توانند  دچار محدود نگری شوند، تصميم ھا  و 

اما . سياست ھای نادرست اتخاذ کنند و اقداماتی را در دستور کار خود قرار دھند که  به زيان منافع طبقاتی انھاست

 در مبارزه کارگران نيست و ريشه  ان را بايد ئیياست ھا، اساسا  ناشی از وجود و غلبه  فرقه گراچنين تصميم ھا و س

برای مثال، زمانی که گروھی از کارگران بومی، کارگران غير بومی و يا خارجی را به . در خاک ھای ديگری جست 

ت بلکه نا اگاھی و ارجح بينی منافع بالفصل  نيسئیاشتباه رقيب خود و بانی مشکالت خود می بينند، دليل اش فرقه گرا

  .خود برمنافع ديگرھمکاران است

 است که در خارج از ئی  نتيجه فعاليت  گروھا و دسته ھائی  تا انجا که به جنبش کارگری مربوط می شود، فرقه گرا

از کارگران می جنبش کارگری به منطور دست يابی به اھداف خود به اين جنبش روی می اورند و به يار گيری 

 بطور کلی در جنبش کارگری يک جريان و گرايش حاشيه ای است و ھمانطو که گفته شد ئیبنابراين فرقه گرا. پردازند

  .  کنده در اين جنبش ايفا کندتعييننمی تواند نقش 

 ھفت تپه و  در ايران سوای سنديکای کارگران شرکت واحد و کانون ھای صنفی معلمان و تا حدودی سنديکای کارگران

 را داريم که نه تشکل ھای کارگری به معنای واقعی ئیيک و دو تشکل کوچک ديگر، ما ھم اکنون تشکل ھا و گروھا

گرايش فرقه ای در اين تشکل ھا اگر نگويم مسلط است اما می توانم .  آن،  بلکه تشکلھای حامی و مدافع کارگران ھستند

با اين . د را رقيب ديگری می ببيند ومی کوشد که بيش از ديگری مطرح شودھر کدام از اينھا  خو: بگويم مشھود است

حال وجود اين تشکل ھا در شرايط موجود که ھنوز طبقه کارگر ايران از تشکل ھای محيط کار و تشکل سراسری خود 

 در مقابل سياست محروم است،  زيان آور نيست بلکه فعاليت انھا، انگاه که مسايل کارگران را بر جسته می  سازند و

آينده اين تشکل ھا و نقش انھا .  ھای ضد کارگری رژيم افشا گری می کنند و يا به اقدام عملی دست می زنند ، مفيد است
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در جنبش کارگری، بستگی به اين دارد که  اين جنبش چه مسيری را  خواھد پيمود، مبارزات کارگری چه اشکالی به 

  . ھا چه نقشی ايفا خواھند کردخود خواھد گرفت و خود اين تشکل 

   

تقريبا تمامی نھادھا و فعالين شناخته شده کارگری در داخل و خارج از . از ھمبستگی ھمه جا سخنی ھست :گزارشگران

ھمبستگی اما . و مقاومت در برابر آن عريان و پنھان ديده ميشودئیاما رد پای فرقه گرا. کشور از آن و اھميتش ميگويند

ھنوز يک نمايش در دفاع از صفوف ميليونی کارگران ايران که انفجار رسانه ای در خارج از کشور .ستکمتر ملموس ا

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

 در جنبش کارگری در باال توضيح دادم اما به نظر می آيد که اينجا ئیدر رابطه با جايگاه فرقه گرا:  ايوب رحمانی 

در اين پيوند  الزم است ابتدا بگويم . شما در مورد ھمبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج از کشور استپرسش 

که  جنبش کارگری ايران اينک  در نزد تشکل ھای کارگری بين المللی به ويژه در نزد اتحاديه ھای کارگری در غرب، 

ن کارگری در ايران را بطور دقيق می شناسند و از فعاليت بسياری از اين اتحاديه ھا فعالي.  جنبش شناخته شده ای است

اين تشکل ھا تا کنون به اشکال مختلف نسبت به نقض  حقوق بنيادی کارگران در ايران اعتراض کرده . انھا آگاھی دارند

نه کم نظير نمو. اند و حمايت و ھمبستگی خود را از مبارزات کارگری و بويژه فعالين کارگری زندانی اعالم داشته اند

در آن سال،  تشکلھای کارگری با ھمکاری عفو بين الملل، .   شاھد بوديم٢٠٠٧از اين ھمبستگی بين المللی  را در سال 

به دنبال  سرکوب اعتصاب کارگران سنديکای واحد، روزی را  به عنوان روز جھانی ھمبستگی با فعالين کارگری در 

مزمان در بسياری از کشور ھا تظاھراتی در مقابل سفارت جمھوری اسالمی  کردند و در اين روز بطور ھتعيينايران 

در چند ماه گذشته نيز  ديديم که دستگيری  دوباره رضا شھابی و سپس محمود صالحی، سيلی از نامه ھا  .  برگزار شد

ن الزم است که ياد افزون بر اي. و بيانيه ھای اعتراضی  از سوی  تشکل ھای بين المللی کارگری را به دنبال داشت

اوری کنم که در پی اعتراض تشکل ھای بين المللی  کارگری نسبت به نقض حقوق کارگران توسط جمھموری اسالمی، 

اين پرونده نه تنھا ھمچنان باز است بلکه . حدود ده سال پيش پرونده ای در اين ارتباط در سازمان جھانی کار گشوده شد

اين سازمان، برای رسيدگی " کميته ازادی انجمن"ی از دو پرونده اضطرای،  توسط در سال جاری ميالدی به عنوان يک

  . فوری به ھئيت مديره سازمان جھانی کار ارجاع داده  شده است 

اين سطح  ازھمبستگی  بين المللی  با کارگران در  ايران،  در درجه اول ، به دليل  برامد و گسترش  دوباره جنبش 

 است که توانسته است جنبش  کارگری ايران را در سطح جھانی ئیرجه دوم مديون کمپين ھاکارگری ايران و در د

اين دومی، يعنی فعاليت و کمپين برای شناساندن جنبش کارگری ايران به جنبش کارگری جھانی، اساسا .  معرفی کند

يچ فروتنی و بی انکه بخواھم غلو در اينجا بی ھ. توسط تشکل ھا و فعالين کارگری در خارج از ايران انجام شده است 

در اين کمپين ، نقشی بی بديل و محوری ايفا "  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران"کنم بايد بگويم که 

  .کرده است

دست دست آورد تا کنونی اين کمپين،  گران بھا است،  بنابراين در ارزيابی و يا نفد اين کمپين، بايد دقت کنيم که اين  

ن ھا ،  پيش ئيبه بيان ديگر در ارزيابی و يا  در نقد اين کم.اورد را تحت شعاع قرار ندھيم و به خود زنی دچار نشويم 

از ھر چيز بايد  دست آورد ھای تا کنونی را  مبنی قرارداد، ان را ارج نھاد و سپس کوشيد که از اشتباه ھا و انحراف ھا 

  .کاست و بر نقاط قوت افزود

 و شايد از ئی ترديد يکی از معضالت موجود در تشکل ھای مدافع کارگران ايران در خارج از کشور، فرقه گرا بدون

ما در اين جا با تشکل ھای واقعی کارگری يعنی با تشکل ھای محيط . بدتر آن  جاه طلبی ھا و رقابت ھای شخصی است
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 و رقابت ھای ئیبی به مطالبات، مانع از بروز فرقه گراکار روبرو نيستم که فشار کار و زندگی و حياتی  بودن دست يا

 مواجه ھستيم که انگيزه فعالين انھا در بھترين حالت در تعھد ھا و آرمان ريشه دارد ئیبلکه با تشکل ھا. جاه طلبانه باشد

 اين تشکل ھا ھريک از فعالين. و در بدترين حالت می تواند برخاسته از جاه طلبی و کسب اسم و رسم به ھر نحو باشد

ی در شرايط مادی زندگی شان تغييرھر وقت که اراده کنند می توانند، دست از فعاليت بر دارند، بی آنکه چنين کاری  

بنابراين در چنين شرايطی، ان ضرورت ھای عينی مبارزه کارگری که به گرايش فرقه گرايانه، و تا حدود . ايجاد کند

  .   مھيا ستئیبی ھا مھار می زند، وجود ندارد و زمينه فرقه گرازيادی به رقابت ھای فردی و فرصت طل

الزم است تاکيد کنم که  روی سخن من در اينجا با تشکلھای مدافع  کارگران ايران  و فعالين  کارگری مستقل در خارج  

 ئیعمال به فرقه ھااز کشور است و نه  با د سازمان ھا و احزاب گوناگون مدعی سوسيالسيم و کمونيسم  که  بيشترشان 

  .  در خود و برای خود تبديل شده اند

 در بين تشکل ھا و فعالين کارگری نمی توان با موعظه در ئیدر رابطه با وجود فرقه گرا. به بحث اصلی باز گرديم

نخستين کار اين است که روشن کنيم . مورد  لزوم وحدت عمل و ضرورت اقدام ھای مشترک به اين مشکل فايق آمد 

اگر ھدف فقط برگزاری . ين وحدت عمل ھا و ھماھنگی بايد برای پيش برد چه اھداف و يا وظايفی صورت گيردا

تظاھراتھا ی مشترک در حمايت از کارگران  ايران، توسط  خود اين جمع ھا و يا تشکل ھا و افراد  باشد، شايد بتوان 

اما حتی در صورت .  قدم شدن افراد خوش نام،  انجام داداين کار راا ز طريق در خواست و خواھش و تمنا  انھم با پيش

ايجاد کند، "  انفجار رسانه ای"از ھمبستگی که " نمايشی"موفقيت، نتيجه اين کار انگونه که در پرسش شما مطرح شده  

ه منظورم بحث من ، نفی اين اقدام نيست، بل.  بلکه  نتيجه اش حضور جمع عددی بيشتر در يک  اقدام است. نخواھد بود

  .اين است که چنين کاری راھگشا نخواھد بود 

 -  به نظر من در خارج از کشور، بدون درگير کردن تشکل ھای کارگری بين المللی  يعنی ھمين اتحاديه ھای کارگری 

که اساسا تشکل رزمنده کارگران برای سرنگونگی سرمايه داری نيستند و اھداف اصلی شان در بھترين حالت، بھبود 

  نمی توان کار اساسی در حمايت از مبارزه و -شيدن به شرايط کار و  زندگی کارگران در چارچوب ھمين نظام استبخ

ھمانطور که در باال اشاره کردم، دست اوردھای تا کنونی در اين عرصه بسيار .اعتراض کارگران در ايران پيش برد

د با درس گيری از اين تجربه ارزشمند، گام ھای بلند مثبت و با ارزش است اما ھنوز کافی نيست و می توان و باي

نمايش بزرگ ھمبستگی با کارگران ايران زمانی ميسر است که  تشکل ھای کارگری در سطح جھانی . ديگری برداشت

 و به  نقض حقوق اوليه کارگران در ايران  ايران اعتراض کنند،) و نه فقط با انتشار بيانيه ( به ميدان بيايند و در عمل

در کنفرانس سازمان جھانی " ھيئت کارگری ايران "برای مثال از جمله مانع  شوند که مزدوران رژيم، تحت عنوان 

برای اين کار الزم است مسايل و .  رسيدن به اين ھدف، نيازمند فعاليت با برنامه  و مداوم است. کار  شرکت نمايند 

مللی انتشار داد، با فعالين کارگری و تشکل ھای کارگری بين المللی اخبار  کارگری در ايران را  به زبان ھای بين ال

ارتباط بر قرار نمود، در کنفرانس ھا و نشست ھای کارگری شرکت کرد  و لزوم و اھميت ھمبستگی  بين المللی با 

ی و تشکل ھای وسعت کار به اندازه ای است  که اگر توان و نيروی  ھمه فعالين کارگر. کارگران ايران را توضيح داد

  . کم خواھيم داشتئیموجود را روی ھم بگذاريم،  ھنوز چيز و چيزھا

 و ھمکاری بين تشکل ھا و ئیافزون براين،  دخالت فعال و ھماھنگ  در اين عرصه، شايد زمينه ای باشد برای ھمگرا 

ينه ای فراھم کند که رقابت از سوی ديگر اين رويکرد شايد زم.  موجودئیفعالين کارگری و پشست سر نھادن فرقه گرا

ھای مخرب موجود برای کسب  اسم و رسم در جمع ھای محدود چند نفره، جای خود را به رقابت ھا ی سالم برای جلب 

انچه که اکنون در خارج از کشور کم داريم، وجود دھھا فعال  کارگری و . ھمبستگی بين المللی با کارگران ايران بدھد
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ختلف است که نزد تشکل ھای کارگری از چنان احترام و اعتبار برخوردار باشند که حرف سوسياليست در کشورھای م

جوی حقيری که به  "سرانجام اينکه بايد به خاط بسپاريم که ھيج فعال کارگری، در . و پيام شان با استقبال روبرو شود

  .  می ريزد، مرواريدی صيد نخواھد کردئیفرقه گرا" گودال

   

  :گزارشگران
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