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  ازمصاحبه ھای کارگری گزارشگران
 ضعف ھا و قوت ھا، جنبش کارگری در ايران

 ریک با غالم عسمصاحبه

  
 ناآشنا ھستم اما طی ھفده سال تبعيدم آنچه مراسخت آزارداده عدم ًی کامالئ فرقه گراۀکنم که من با کلم کيد میأبازھم ت

که درد وھدف ودشمن مشترک را بخوبی می شناسند  رصورتیباشد د ن رژيم آخوندی میااتحاد فراگير تمامی مخالف

من يقين دارم درصورت باالرفتن وزن اتحاد سازمانھا واحزاب وگروه ھای خارج . باشند ودراين زمينه متفق القول می

ه با داشتن يک مانيفست معقوالنه ومورد قبول حداکثردرقالب يک اپوزسيون ترقيخواه آن انفجارمورد نظرب کشور از

سفانه امروزمن شاھد خالف آن ھستم وبارھا درسخنرانيھا ومصاحبه ھا ونوشته ھايم براين أوقوع خواھد پيوست اما مت

کيد کرده ام که تا من وتوما نشويم رژيم واپسگرای آخوندی به عمرننگين خود درکشورمان ادامه خواھد داد تا أمھم ت

  . وافغانستان ديگری تبديل خواھند کردايه ويمن وعراق وليبيموريتی که دارند ايران رابه سورأيکه بنابه مئآنجا

*****  

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

ر نقاط کور روشنی افکندن ب. 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  و ضعف ھای جنبش ميليونی کارگران ايران برای دستيابی به

  . ن کارگری و سياسی از سوی گزارشگران استنظرخواھی از فعاال

 ھمانند آتشفشان در گاه. 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 . کم بدون مرز ادامه و جريان داردولين حاؤحرمتی 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
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محکوم به مرگ خاموش . ی کشنداسيران زندانی را م. 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 .  مطلق دست اندرکاران حکومتی مواجه استئیا بی اعتناايران اگر چه قدرتمند است اما ب

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

*****  

 دفاع ن قديمی کارگری ايران که افتخاردارم طی پنجاه سال انجام وظيفه درراستایی ازفعاالعسکر من غالم :معرفی 

ازحقوق ھمکارانم توسط گزمه ھای شاه وشيخ متحمل خسارتھای جبران ناپذيرشده ام اما ھرگزباعث نشده اند تا 

  .دھم طی ھفده سالی که درتبعيد ھستم ھمچنان به وظائفم ادامه می .ازمواضع خود عقب نشينی کنم

سيس اولين أ اقدام به ت١٣٥٩ان درسال متحد کارگران ايرۀ کارگری درقالب جبھۀپيروھدفم جھت احقاق حقوق جامع

 طی  ترين شوراھای کارگری درمجتمع فوالد اھوازوشرکتھای تابعه ووابسته کردم که پس ازچندماه فعاليت ودمکراتيک

 شورا دستگيروبه زندانھای ۀ نمايند٣٢ توسط کميته ھا وسپاه پاسداران من و١/٤/١٣٦٠يک يورش وحشيانه درتاريخ

  .شھراھوازمنتقل شديم

   

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

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

  ن چيست؟ارزيابی شما از موقعيت جنبش کارگری در کشورما. ھستند

ھمچنان که درنوشته ھا ومصاحبه ھا ھمواره اشاره کرده ام پس ازپايان جنگ ضد ميھنی خمينی وصدام  :یعسکرغالم 

قش بی ن جامعه کارگران وزحمتکشان برای دفاع ازتماميت ارضی کشورمان ًاکه درآن توده ھای زيرين جامعه خاص

پاھی وبسيجی دريک چرخش کودتاگونه اما به تدريج برصنايع سفانه نيروھای اطالعاتی وامنيتی وسأبديلی داشتند مت

 بزرگ وکوچک کشورمسلط شدند وازسوی ديگربا امکانات مالی بی حساب ازغارت حاصل دسترنج کارگران و

صورت تصاعدی درمقابل ه  بخش صادرات وواردات وبازاررا نيزتصرف کردند به ھمين لحاظ ب،زحمتکشانساير

کشورھای سرمايه داری موجب تعطيلی کارخانه ھا وصنايع بزرگ وکوچک کشورشدند اين واردات کاالھای بنجل از

ن کارگری می امرباعث بيکاری ميليونھا کارگرشد ودرصورت اعتراض نيروھای سرکوبگراقدام به دستگيری فعاال

ی امروزشاھد کردند اما باتوجه به گذرزمان وباالرفتن آگاھی توده ھای زحمتکش ازماھيت ضد بشری رژيم آخوند

ھم پيوستن جنبش ھای کارگری ومدنی ومالباختگان ه باشيم به باورمن درصورت ب جنبش ھای متعدد درسطح کشورمی

چندان  نۀوبازنشستگان وخانواده ھای جانباختگان وزندانيان سياسی وعقيدتی ومعلمان وزنان ودانشجويان درآيند

  .دورشاھد تحوالت بزرگی درکشورخواھيم بود

  

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

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

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

  ريشه اينھمه خصومت وخشونت چيست؟ .وحشيانه آنھا ھستند و از ھيچ جنايتی ابا ندارند
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کيد می کردند که پيامبربردست أت  مکررا١٣٥٧بھمن ٢٢البته بنا به گفته آخوندھای دينکارقبل ازکودتای :یعسکرغالم  

وغ ھای خمينی جالد وپيروانش اين يک فريب وريا وتزويربه ھای پينه بسته کارگران بوسه می زد که ھمچون سايردر

فرمان ه سبک ماليان بود که بارھا شاھد بوده وھستيم که درمقابل اعتراضات صنفی کارگران دربيدادگاھھای گوش ب

ی زندان وشالق برای کارگران شرافتمند ايران صادروبه ئامنيتی حکم ناعادالنه وقرون وسطا نيروھای اطالعاتی و

  .درآمده استء جراا

 اشاره کردم يورش به جمع کارگران زحمتکش درراستای منافع سران حکومت وباندھای تحت امرشان ًھمانگونه که قبال

به خواست ھای بحق کارگران را بدھند بخش بزرگی ازغارتھای نجومی  که پاسخ دانند درصورتی باشد زيرا می می

ھمواره سعی دارند برای بھره کشی بيشترتوده ھای زحمتکش رانيازمند وازاين ترفند آنھا حذف خواھد شد وازطرفی 

  .درجھت تفرقه بين کارگران عليه ھم استفاده کنند

درمورد ريشه خصومت حاکمان حکومت فاشيسم دينی با توده ھای کارگری بايد به ساختارفکری متحجرماليان توجه 

رگری درتحوالت بزرگ وحشت دارند به ھمين لحاظ سعی درتضعيف ثيرگذارجامعه کاأکرد که ھمواره ازنقش ت

  .موقعيت کارگران دارند

   

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

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

امروزه نيز رضا شھابی و . ھمانند شاھرخ زمانی و کورش بخشنده و محمد جراحی به اشکال متفاوت بقتل رسيدند

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

 ازپيش طراحی شده ئۀفاشيسم دينی که دريک توطقبال اشاره کردم طی سی وھشت سال ظھورحکومت  :یعسکرغالم 

دول استعماری وسرمايه داری قشرانگلی ومفتخورآخوندی رابه رھبری خمينی بيسواد وبی احساس درراستای اھداف 

ی چون انقالب ئ درجريان انقالب ھاًشوم درازمدت خود به قدرت رساندند با تاريخچه توان وجنبش ھای کارگری خاصا

درسرنگونی   نقش کارگران ايرانً وديگرکشورھا آشنا بودند مخصوصاپولندماھيرشوروی وانقالب چين وج اتحاد برواکت

 به ھمين لحاظ دشمن شماره يک خودراآگاھی توده ھای زيرين جامعه وجامعه کارگری ١٣٥٧حکومت شاه درسال

جنگ نابرابرآغازشده وانسانھای  اين ١٣٥٨دانند که ازسال ن مدافع حقوق انھا میوداشتن رھبران وپيشتازان وفعاال

لو توسط گزمه ھای بزرگوارووارسته ای چون زنده ياران شاھرخ زمانی وکورش بخشنده ومحمد جراحی وافشين اسان

ن سرشناسی چون محمود صالحی ورضا شھابی وبھنام ابراھيم زاده وعلی نجاتی زيکی شدند وفعاالولی فقيه حذف ف

وپس ازتحمل شکنجه ھای جسمی وروحی بھترين سالھای عمرخودرا درزندان ن کارگری بارھا دستگيروديگرفعاال

  .گذرانده اند واکنون با انواع بيماريھای العالج درمعرض خطرمرگ قراردارند

که دول سرمايه داری ھمچنان به وجود رژيم ضدبشری آخوندی درمنطقه خاورميانه تاشمال افريقا  یئاما ازآنجا

شکارحقوق بشروجنايت عليه آخاطرنقض ه ب شصت وچھارباره درمجامع بين المللینيازدارندبا وجود محکوميت 

الزام  از  وتوۀبا داشتن حق ناعادالن  بدن متھمينیوقطع اعضا یئبشريت وسرکوب آزاديھای شھروندی واعدام ھای فله 

  .کنند آوری آنھا جلوگيری می

   

از سوی رھبران . رو بوده استه ی روبئنام 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
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آيا امروزه و در ارتباطات با . کارگر نمودی از اين انحراف بوده استۀگروھی، سازمانی و حزبی بر منافع کل طبق

   دانيد؟ ارگری در کشورمان حضور آن را محسوس میجنبش ک

کيد کنم که ساختارجامعه أی درجامعه کارگری مخالفم اما بايد تئکاربردن واژه فرقه گراه من با ب :یعسکرغالم 

کارگری ايران ازديربازيک سيستم سنتی داشته که درھرنقطه ازکشورمان کارگران تعلقات عريان به قوم ورسومات 

  .ين ومذھب داشته ودارندوخانواده ود

اما درمورد گرايشات سياسی وسازمانی وحزبی وگروھی پس ازپيدايش نفت درزادگاھم شھراولينھا مسجدسليمان 

وجودآمدن تعدادی ازآنھا ه ثيرات کشورھای قدرتمند جھانی دربأ ميالدی به تدريج روبه رشد داشته که ت١٩٠٧درسال

گويم که ھمگان دارای درد ودشمن وھدف  يران شاھد ھستيم با صراحت میمشھود بوده اما امروزدرجامعه کارگری ا

ن خارج نشين وکسب حمايت ھای بين المللی بدون شک رژيم ماليان را مشترک ھستند که درصورت اتحاد فعاال

  . انجام داديم سرنگون خواھند کرد١٣٥٧ھمچنان که ما درسال

که آگاھی  ن درمقابل اعمال ضدبشری حاکمان خودکامه درصورتیاما به باورمن با توجه به ساختاراجتماعی کشورما

اجتماعی به پنجاه به اضافه يک برسد ھيچ قدرت ويا انحرافات ودسيسه ھا توان مقابله با سيل خروشان مردم رانخواھند 

  .داشت

  

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

 .شود ی و مقاومت در برابر آن عريان و پنھان ديده میئاما رد پای فرقه گرا. گويند از کشور از آن و اھميتش می

ی در ئھنوز يک نمايش در دفاع از صفوف ميليونی کارگران ايران که انفجار رسانه .ھمبستگی اما کمتر ملموس است

  علت را در چه می بينيد؟ .نشده استديده  خارج از کشور در پی داشته باشد،

ی کامال ناآشنا ھستم اما طی ھفده سال تبعيدم آنچه مراسخت ئ فرقه گراۀکنم که من با کلم کيد میأبازھم ت :یعسکرغالم  

که درد وھدف ودشمن مشترک را بخوبی  باشد درصورتی ن رژيم آخوندی میاآزارداده عدم اتحاد فراگير تمامی مخالف

من يقين دارم درصورت باالرفتن وزن اتحاد سازمانھا واحزاب وگروه . باشند راين زمينه متفق القول میمی شناسند ود

ھای خارج ازکشوربا داشتن يک مانيفست معقوالنه ومورد قبول حداکثردرقالب يک اپوزسيون ترقيخواه آن انفجارمورد 

م وبارھا درسخنرانيھا ومصاحبه ھا ونوشته ھايم سفانه امروزمن شاھد خالف آن ھستأوقوع خواھد پيوست اما مته نظرب

ما نشويم رژيم واپسگرای آخوندی به عمرننگين خود درکشورمان ادامه خواھد  تو کيد کرده ام که تا من وأبراين مھم ت

  .کرد وافغانستان ديگری تبديل خواھند اموريتی که دارند ايران رابه سوريه ويمن وعراق وليبيأکه بنابه م یئداد تا آنجا

  .مابايد دست ازتضادھای کھنه برداريم وطرحی نودراندازيم وبنيادش براندازيم

   

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

تمامی آگاھی اتحاد وھمبستگی ومقاومت درمقابل نيروھای سرکوبگروآغازنافرمانيھای مدنی وشرکت در :یعسکرغالم 

  .ن کارگری وخانواده ھای آنھا درداخل کشوروحمايت ازفعاال جنبش ھای مدنی وصنفی وسياسی

ی ملک وملت ايران ازاسارت واشغال داعشيان حاکم برکشورمان فارغ ازھرمرام ئفرا گيرتمامی عاشقان رھا اتحاد

  .ومسلک وعقيده درخارج ازکشور

  .به اميدفردای آزادی متحد وپيروزباشيد

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


