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

 مصاحبه با شروين رھا

  
سازمانھا و احزاب  چپ در اپوزيسيون  بارھا  تالش کرده اند که  اتحادی قوی شکل دھند و از سکتاريسم دست شويند 

ند نه تنھا به آن دست نيازيده اند ھمانا خود دچار انشعاب و ولی از آنجا که بر بستر طبيعی مبارزات کارگری قرار ندار

ثير گذاری بر سير مبارزات کارگری أھستند جرياناتی که  در تالش برای ت.  از دست داده اند ءچند دستگی شده و اعضا

 شدن نه به نظر من  جنبش کارگری برای اجتماعی. ھستند  ولی ھمچنان آغشته به سنت ھای غير سوسياليستی ھستند 

  تنھا به سياست ھای سوسياليستی  نياز دارد بلکه منطبق با آن می بايست سنت ھای عملی اش ھم سوسياليستی باشد

*****  

 محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده که ساليان دراز رنج و محروميت و زندان و ۀدستگيری دوبار :گزارشگران

روشنی . ھاست مصاحبه اين ۀانگيز,  ھم زنجيران خود دفاع کندشکنجه را بر دوش کشيد تا از حقوق محرومان و

 ابتدائی ترين حقوق انسانی خويش  افکندن بر نقاط کور و ضعف ھای جنبش ميليونی کارگران ايران برای دستيابی به

  . ن کارگری و سياسی از سوی گزارشگران استدليل اين تالش اندک و نظرخواھی از فعاال

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

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 میۀرد را بر گهسرمايه داری برپايشان و بار گران تورم و ھزينه ھای زندگی روزمر

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 ق میشال. را می کشند

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

ی کارگران خارج از کشور با کارگران ھمبستگی بين الملل. 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

*****  

   داريمبا شروين رھا ـ فعال کارگری مصاحبه

*****  

. 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

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

ھمچنان که واقعيت نشان داده است و شما نيز به آن اشاره کرديد اشکال مختلف مبارزات  جاری کارگری  :شروين رھا

حتی می توان به . در ايران غير قابل شمارش است واين در تاريخ اعتراضات کارگری در ايران بی سابقه بوده است 

 کارگر جھانی است در حال حاضر در ۀ کارگر در ايران که بخشی از طبقۀبقت گفت از لحاظ کمی و نيز کيفی طأجر

به اين معنا که در مبارزات مطالباتی اش اشکال متنوعی را تجربه کرده است ، از آن . سر می برد ه يک گذر تاريخی ب

کارگران در شرکت اعتراضات چندی پيش . درس می گيرد و روز از پی روز به سطح باالتری از مبارزه گذر می کند 

آذر آب و ھپکو در اراک و نيز فراخوان سنديکای واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در پی اعتصاب غذای رضا شھابی 

 اگر چه اين مبارزات ھنوز سراسری  نيست و ھمچنان پراکنده است ولی روند عينی نشان می. يد اين واقعيت است ؤم

 و در دل اين مبارزات است که کارگران به ضرورت متشکل بودن پی میدھد که مبارزات در حال ھماھنگ شدن است 

  .برند

  

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

عتراضی ھر جا ا.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

نظامی کارمزدی . ارد  سرمايه داری قرار دۀ خصومت و خشونت در بطن نظام استثمارگرانۀ ريشًاساسا :شروين رھا

 مزد ھستند ، توليد و سازندگی بر دوش آنھاست و خود از آن بی بھره ۀکه در آن اکثريت جوامع يعنی کارگران برد

از  عظيم کارگران ۀآنچه تود. فروش برساننده ند نيروی کارشان را باھستند، چرا که در مقابل دريافت مزد  مجبور

 شان با گوشت و پوست خود لمس کرده اند بيان موجز آن در کاپيتال مارکس دری گ گذران زندۀ در تجربیتاريخلحاظ 

بررسی علل خشونت در نظام سرمايه داری موجود است وکارگران سوسياليست در ھر مقطع تاريخ مبارزاتی ناگزير 

ايتکارترين حکومت ھا  کارگر با يکی از ھارترين و جنۀدر ايران نيز ھر چند طبق. از رجعت دوباره به آن خواھند بود 

 ضد ۀ در مبارزً کارگر در ايران صرفاقۀژی سياسی  طبييعنی رژيم جمھوری اسالمی رودر رو است ولی سترات

ژی ضد سرمايه داری ي در مسير ستراتد کارگر می بايۀرژيمی خالصه نمی شود ، بلکه مبارزه عليه رژيم برای طبق
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تمامی سازمان ھای چپ سياست ً ی  در اپوزيسيون که تقريبائه بورژواگرايشات سياسی غير کارگری و خرد. قرار گيرد

ژی مدرنيستی و ضد رژيمی استوار است ومبارزات کارگری در ايران نيز از چنين منزلی يرا در بر می گيرد بر سترات

زکه اجحاف به ی ليبرال و سوسيال دموکرات  نيئگرايشات بورژوا. ژی تبديل می شودي به نيروی فشارچنين ستراتًعمال

.  کارگر را درسياست ھای رژيم اسالمی يا بخشی از آن خالصه می کنند ھدفشان حفظ نظام سرمايه داری است ۀطبق

 ۀ کارگر، استقالل طبقاتی وبه قدرت رسيدنش را پی می گيرند انعکاس مبارزۀسوسياليست کارگری که متحد شدن طبق

و يا رژيم ) مثل دوران حکومت پھلوی(حافظ آن يا رژيم سلطنتی است  يا هطبقاتی عليه سرمايه داری است که نمايند

 از دخصومت و خشونت عليه کارگران و سرکوب آن توسط رژيم اسالمی را می باي). مثل دوران حاضر(اسالمی است 

عروج يکی . بررسی کردد کارگر عليه رژيم حاکم را با اين چشم انداز می بايۀ کارگران و طبقۀاين زاويه ديد و مبارز

 کارگر در ايران که  با اعتصاب ۀ سياسی تاريخ ايران مترادف است با عروج اجتماعی طبقۀاز ھارترين رژيمھای صحن

  .زير کشيده ھای خود رژيم شاه ودودمان پھلوی را ب

ش سرمايه داری با سقوط رژيم شاه توسط نيروی اجتماعی کارگران  به  ارتجاع مذھبی و خمينی که توانست  گراي

با اين حال و به بھای اعدام و ترور و کشتار وبگير و ببند . ی در ايران را سازمان دھد نياز مبرم داشت ئارتجاع توده 

. مايه داری دوام آورده استآزاديخواھان ، زنان و اقليت ھا ارتجاع ھار اسالمی اکنون چھل سال است در حفظ منافع سر

ی در ايران بر خشونت متکی است وتنھا با انقالب اجتماعی ضد سرمايه سرمايه داری  از طريق رژيم ارتجاع مذھب

  . کارگر  می توان جامعه رااز رژيم حاکم و خشونت سرمايه در ايران جاروب کردۀداری طبق

   

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

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

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

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

 کارگر ۀ به مبارزات اجتماعی در ايران و نيزنقش و سازماندھی طبقًال کليدی است ومشخصاؤاين يک س :شروين رھا

  .در آن بر می گردد 

 بااعتراضات کارگری که با وجود سرکوب و کشتار و بگير و ببند آنان توسط ًدر جامعه با اين ھمه اعتراض و مشخصا

رفته است و راھھای جديدی را برای مبارزاتش پيدا می کند، اتھام زدن و دستگيری و پرونده رژيم ھمچنان فزونی گ

 ھراس رژيم و سرمايه داری از ۀنشان.   قدرت رژيم اسالمی نيست ۀن اجتماعی کارگران نشان دھندسازی و کشتن فعاال

ه تجربه اندوخته اند ودر مقابل می سرمايه داری و رژيم طی چھل سال گذشت.  کارگر است ۀعروج قدرت اجتماعی طبق

مبارزات کارگری تا زمانی .  کارگر در ايران بالفعل شود کارشان ساخته است ۀ طبقۀدانند که  چنانچه نيروی بالقو

که سازمان يابد و در بعد اجتماعی سراسری شود مھارش پراکنده است می توان به نوعی بی آزارش کرد ولی مبارزاتی 

 شصت  در تجمع عده ای از کارگران سنندج که برای روز کارگر قطعنامه ای قرائت شد ۀدر دھ. آسان نخواھد بود 

اينک رژيم با مبارزاتی مواجه است که در خود اعتراضات و . جمال چراغ ويسی را اعدام کردند ولی آن دوره گذشت 

نياز . ن کارگری دارد وبا کشتار و زندانی کردن و بگير و ببند عقب نشينی نکرده استا و تشکل ھا و فعاالجمع ھ

سرمايه در ايران به کار ارزان و کارگر خاموش است و اين تنھا با از صحنه خارج کردن مبارزات متشکل و 

تمرکز . نين مسيری  جاروب خواھد شد داند که  در چ رژيم اسالمی ھم خوب می.  کارگری ميسر استۀسازمانيافت

  .جو کرد و  در چنين چھارچوبی بايد جستًن کارگری را عمال رژيم با انواع دسته بندی ھای درونی اش بر فعاالنمودن
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از سوی رھبران . رو بوده استه ی روبئنام فرقه گراه تاريخچه جنبش کارگری پيوسته با مقوله ای ب :گزارشگران 

ارجحيت دادن منافع و تمايالت . م مذمت و سرزنش شده و مقابله با آن ضروری ارزيابی شده استفکری سوسياليسم ھ

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

   دانيد؟ جنبش کارگری در کشورمان حضور آن را محسوس می

  کارگران کارگر کهۀکه آيا در جنبش اجتماعی طبق بخش اول اين. ا را می توان بر دو بخش کرد ال شمؤس :شروين رھا

ی و ئ  مشترک شده اند فرقه گراۀ طبقاتی عليه سرمايه داری  وارد مبارزۀمنافع مشترک دارند و بنا به ضرورت مبارز

ی می توانند به چنين بيماری مبتال شوند بايد ن کارگرکه کارگران يا فعاال ی دارد به نظرم نه  ولی اينئ جامسکتاريس

ی  منعکس ئکه مبارزات کارگری اجتماعی شود واز درون آن تشکل ھا و نماينده ھاای به ھر درجه . سفانه بلهأگفت  مت

ی کمتر ئ و فرد گرامی و سکتاريسئ  فرقه گراۀ چنين مبارزاتی  توليد و باز توليد شوند به ھمان درجه امکان رخنۀکنند

ی خاص طبقات غير کارگری امثال بورژوازی و خرده بورژوازی است ودر سطحی که جنبش ئفرقه گرا. خواھد شد 

  .کارگری ايران در حال حاضر در آن قرار دارد اين ويروس محو نشده است 

ست شويند سازمانھا و احزاب  چپ در اپوزيسيون  بارھا  تالش کرده اند که  اتحادی قوی شکل دھند و از سکتاريسم د

ولی از آنجا که بر بستر طبيعی مبارزات کارگری قرار ندارند نه تنھا به آن دست نيازيده اند ھمانا خود دچار انشعاب و 

ثير گذاری بر سير مبارزات کارگری أھستند جرياناتی که  در تالش برای ت.  از دست داده اند ءچند دستگی شده و اعضا

به نظر من  جنبش کارگری برای اجتماعی شدن نه . ھای غير سوسياليستی ھستند ھستند  ولی ھمچنان آغشته به سنت 

 ۀطبق.  سنت ھای عملی اش ھم سوسياليستی باشد دتنھا به سياست ھای سوسياليستی  نياز دارد بلکه منطبق با آن می باي

و نيز در نظر گرفتن تاريخ کارگر در ايران فاقد تشکل سياسی اش است و ايجاد آن دارای ملزومات خاص شرايط ايران 

 تنگ احزابشان به جنبش کارگری می نگرند شابلون خود را ۀآنھا که از دريچ.  کارگر در سطح جھان است ۀطبق

عکس اين جنبش کارگری است که  می تواند حزب و يا ھر گونه تشکل سياسی خود ه ب. برمبارزات کارگری گذاشته اند 

  .رتش ايجاد کندرا از درون مبارزاتش و بنا به ضرو

 کارگر گره خورد  و ۀی  و اجتماعی طبقئشان بر منافع پايه سياليست ھا رفتار و کردار سياسی که سوای به ھر درجه 

ھنوز . ی نخواھد داشت ئی در ميان کارگران جائکه کارگران در مبارزاتشان منسجم تر شوند فرقه گراای ھر درجه ه ب

با شکل . يجاد نشده است ولی با پيش گفته ھای فوق اين مھم صورت خواھد گرفتدر جنبش کارگری  ايران اين تحول ا

ی که بر ئی و فرقه گرائ کارگر می توان اميدوار بود که فرديت و نخبه گراۀگيری رھبری جمعی در تشکل  سياسی طبق

  .سازمانھای چپ غير کارگری حاکم است از جنبش کارگری رخت برخواھد بست

  

ن شناخته شده کارگری در داخل و خارج  تمامی نھادھا و فعاالًتقريبا. بستگی ھمه جا سخنی ھستاز ھم :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 ئرگران ايران که انفجار رسانه ھنوز يک نمايش در دفاع از صفوف ميليونی کا.ھمبستگی اما کمتر ملموس است

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

ال شما آمده است با وجود صحبت از ھمبستگی ؤال قبلی اشاره شد و در سؤھمچنان که در پاسخ به س :شروين رھا

.  اين امر حياتی کماکان محسوس است ءھای چپ اما خالن کارگری بلکه دراحزاب و سازمانفراگير توسط نه تنھا فعاال

با ھر درجه از رشد مبارزات کارگری در امر ھمبستگی و ايجاد تشکل و ھماھنگی در ايران انعکاس طبيعی آن در 

  .خارج از ايران نيز آثار خود را نشان خواھد داد 
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 ۀارگر تا به قدرت رسيدنش ، روندی از مبارز کۀبرای کارگران سوسياليست  امر مبارزه و ھمبستگی و استقالل طبق

 سطح مبارزه تا ايجاد جنبشی فراگير نياز به ءدر اين مسير ارتقا.دائمی و سازمانيابی طبقاتی عليه سرمايه داری است 

ه ال قبلی اشاره شد کؤدر س.  کارگر ياری رساند ۀ می تواند به اھداف طبقًاتحاد عمل بر سر مسائل کليدی دارد که عمال

مال و ارزوھای خود حرکت کرده و می کند تا از نيازھای عينی جنبش کارگری آطيف چپ علی العموم برای اتحاد از 

ايجاد جنبش .  عکس شکننده شده است هو به ھمين جھت با ھر درجه از حسن نيت نتوانسته اين اتحاد را شکل دھد و ب

 شکل بگيرد و با چنين ارزيابی بتواند اتحاد عمل ھايش را  کارگر در ايرانۀفراگير که بر بستر مبارزات عينی طبق

الش برای اتحاد عمل  در داخل ايران و ت. سازمان دھد نتايجی ديگر و در جھت اتحاد طبقاتی کارگران خواھد داشت 

جمله  نيز خارج از ايران در مواردی صورت گرفته است ولی در مقابل جان سختی سياست ھای غير کارگری و من

سياسی و نيز کارگر اما پس از مدتھا اعتصاب غذای زندانيان . ی نتوانست به امری ماندگار تبديل شود ئه گرافرق

سنديکای واحد رضا شھابی  در سطحی وسيعی منعکس شد و حول آن نوشته و نا نوشته اعتراضاتی به اشکال مختلف 

اين حرکت در حد انعکاس طبيعی .  ف کردخود معطوه ن را ب از فعاالسيعیصورت گرفت که خود آن ذھن  جمع و

جنبش کارگری بودو نشان داد  در صورت ھر چه اجتماعی شدن جنبش کارگری در ايران پتانسيلی در خارج خواھد 

که در جان سختی سنت ھای غير کارگری  البته علت فراگير نشدن اعتراضات در خارج از کشور را قبل از اين. داشت 

ھر درجه ای که گرايش به اتحاد عمل ه ب.  در عدم انسجام جنبش کارگری در ايران ديد دبايجو کنيم می  احزاب جست

 خود مرکزبينی و خود محوری ھای کاذب سنت ھای غير کارگری کمرنگ تر ً کارگر رشد کند يقيناۀبر مبنای منافع طبق

  .خواھد شد

   

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

اجتماعی شدن آن است وبا عملياتی ۀ درجه  در جنبش کارگری بًھمبستگی در جنبش ھا و اينجا مشخصا :شروين رھا 

 کارگران و نيز جنبش اعتراضی و ۀمبارز. کردن روش ھای اجتماعی و فراگير جنبشی می توان آن را فراھم کرد 

باتش وسيع است وبا تشخيص درست و به موقع آنھا در فراھم کردن برای اتحاد آزاديخواھانه در ايران  خواست و مطال

ن اجتماعی و زندانيان سياسی در ايران، دستگيری فعاال. عمل فراگير می توان موانع سر راه ھمبستگی را کنار زد 

در جامعه تقويت می سطح نازل معيشت در ايران و در کنار اين ھا مسائل مختلف اجتماعی که زمينه ھای ھمکاری را 

 موانع ًمشخصا. می تواند در جھت تقويت و رشد ھمبستگی قرار داشته باشد )  غربۀ اخير در منطقۀجمله زلزل من(کند 

استبداد ھار .  کارگر قرار دارد ۀ کارگر در واقع ھمان موانعی است که سر راه اتحاد و پيشرقت طبقۀھمبستگی طبق

 مردساالرانه از نوع  ارتجاعی ترين آن يعنی مذھبی بر زنان ، فقر و معيشت  و اسالمی در ايران ، ستم مضاعف  و

مزد بسيار نازل ، تحميل انواع روش ھای نئوليبراليستی بر کارگران و مزدبگيران ، عدم تشکل ھای کارگران ، زندانی 

 آشکار بين ۀخره ايجادتفرق کارگر و باالۀن کارگری به منظور مرعوب کردن طبقکردن نماينده ھای کارگران و فعاال

  . کارگر فراھم کرده است ۀمشکالتی بر سر راه اتحاد طبق... کارگران تحت عنوان ايرانی و افغانی و 

اما با اين وصف  و با توجه به شرايط عينی ،  بحران سرمايه داری و نيز بحران حکومتی نه تنھا  با برجام تخفيف 

 کارگران و معلمان و بازنشستگان و غيره ھر چه بيشتراز ۀمبارز. ته است نيافت بلکه در شرايطی بدتر قرار گرف

تالش برای  . مين مطالباتشان در عمل رسيده اند أديوارھای استبداد عبور کرده و به ضرورت متشکل شدن برای ت

نيروی سراسری کردن و عمومی کردن شعارھا و اعتراضات ورساندن سطح مبارزه، به حدی که اتکای مبارزه به 
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ثر در جامعه سوق ؤ کارگر در ايران آن را به يک نيروی اجتماعی مۀجمعی خود برسد، می تواند باپتانسيل عظيم طبق

  . ی که نويد رفاه و آزادی برای اکثريت مردم در ايران است ئنيرو. دھد

   

  . باسپاس ازشما واميد که کارگران وحاميان راستين کارگران ايران موفق باشند

  انگزارشگر

  


