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

 مصاحبه با خالد حاج محمدی

  
در اين مدت جمھوری اسالمی تحت فشار بود، کم نبودند اتحاديه ھای کارگری بزرگی که از اروپا تا آمريکا و استراليا 

ی اعتراض کردند و با نامه ھای اعتراضی خود به مقامات به دستگيری او و بقيه فعالين کارگری و زندانيان سياس

ما قبال . جمھوری اسالمی، آنھا را مسئول جان محمود صالحی و ھر مشکلی دانستند که ممکن بود برايش پيش بيايد

شاھد بوديم که چگونه جان شاھرخ زمانی را گرفتند و چگونه باعث مرگ محمد جراحی، بدليل زندانی کردن طوالنی و 

اين اتفاق ميتوانست برای محمود صالحی ھم بيفتد که خوشبخانه سيل حمايتھا . م رسيدگی پزشکی و مداوای او، شدندعد

   از او و اعتراضات به جمھوری اسالمی، اين امکان را از آنھا گرفت

**** *  

ان و شکنجه را بر دستگيری دوباره محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده که ساليان دراز رنج و محروميت و زند

روشنی افکندن بر نقاط کور . ھاستمصاحبھدوش کشيد تا از حقوق محرومان و ھم زنجيران خود دفاع کند، انگيزه اين 

ابتدائی ترين حقوق انسانی خويش دليل اين تالش اندک و   و ضعف ھای جنبش ميليونی کارگران ايران برای دستيابی به

  .سی از سوی گزارشگران استنظرخواھی از فعالين کارگری و سيا

گاه ھمانند آتشفشان در . موج اعتراضات کارگری به بی عدالتی ھای موجود سالھاست بشکل فزاينده در جريان است

زنجير فقر و ستم نظام سرمايه .مکانھای توليدی و خدماتی غليان ميکند و فضای خبری و رسانه ای را بخود تعلق ميدھد

ظلم وتعدی و بی حرمتی به . تورم و ھزينه ھای زندگی روزمر را بر گرده خويش ميکشندداری برپايشان و بار گران 
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در اين ميان اما فعاالن و نمايندگان کارگران بيش از ھمه . آنان از سوی مسئولين حاکم بدون مرز ادامه و جريان دارد

.  به اين بی عدالتی ھا را می کشندکارگران معترض .در تيررس نابکاران و دشمنان کارگران و زحمتکشان قرار دارند

آنان . محکوم به مرگ خاموش می کنند. اسيران زندانی را می کشند. شکنجه می کنند. به زندان می افکنند. شالق ميزنند

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

ھمبستگی بين المللی کارگران خارج از کشور با کارگران ايران اگر چه  .بگوش کسی ميرسدداخل کشور بندرت 

براستی برون رفت از اين وضعيت چگونه .  مطلق دست اندرکاران حکومتی مواجه استئیقدرتمند است اما با بی اعتنا

  . ميکنيممصاحبهميتواند باشد؟ ھم از اينرو با فعالين کارگری و سياسی 

   

   داريممصاحبهبا او . ن کارگری شناخته شده استاج محمدی از فعاالخالد ح

   

به اين مناسبت ما به . ھمچنانکه اشاره کرديم انگيزه اين مصاحبھھا، دستگيری محمود صالحی است :گزارشگران 

 مورد خواستم ابتدا در. اما و خوشبختانه در اين فاصله محمود صالحی آزاد شد. بررسی جنبش کارگری ميپردازيم

  .آزادی محمود صالحی و تالشھائی که در اين مورد شد، نظرتان را بپرسم

در . راستش آزادی محمود صالحی مديون تالشھای زيادی است که برای آزادی او به عمل آمد:خالد حاج محمدی 

ض به دستگيری او جريان ھستيد که در اين فاصله ھم در داخل ايران و ھم در خارج کشو تالش نسبتا فراوانی در اعترا

و آنھم در شرايطی که ھمه ميدانستند وضع جسمی محمود صالحی بدليل دوره ھای طوالنی و مکرر زندانی شدن از 

جمھوری . جانب جمھوری اسالمی، بسيار بد و بايد مرتب تحت نظر ميبود و تحمل زندان را نميکرد، صورت گرفت

حوی تمام ميکرد که عقب نشينی اش را الپوشانی کند، بخصوص که  شده بود و بايد آنرا به نئیاسالمی ھم وارد باز

  .  سر محمود صالحی بيايد دنيا به سخن می آيد و نھايتا با فروش يکسال زندانش او را آزاد کردئیميدانستند اگر بال

ه فرزندانش و ھمه اينجا الزم ميدانم آزادی محمود صالحی را به نجيبه صالح زاده که  بی دريغ برای آزادی او کوشيد، ب

دوستان و بستگان وی، کميته دفاع از محمود صالحی و  به شما و ھمه خوانندگان اين سطور و ھمه جريانات و کسانی 

  . که برای آزاديش تالش کردند تبريک و خسته نباشيد بگويم

وپا تا آمريکا و استراليا در اين مدت جمھوری اسالمی تحت فشار بود، کم نبودند اتحاديه ھای کارگری بزرگی که از ار

به دستگيری او و بقيه فعالين کارگری و زندانيان سياسی اعتراض کردند و با نامه ھای اعتراضی خود به مقامات 

ما قبال . جمھوری اسالمی، آنھا را مسئول جان محمود صالحی و ھر مشکلی دانستند که ممکن بود برايش پيش بيايد

 زمانی را گرفتند و چگونه باعث مرگ محمد جراحی، بدليل زندانی کردن طوالنی و شاھد بوديم که چگونه جان شاھرخ

اين اتفاق ميتوانست برای محمود صالحی ھم بيفتد که خوشبخانه سيل حمايتھا . عدم رسيدگی پزشکی و مداوای او، شدند

و زنجير کردن محمود و با از ميخواستند با غل . از او و اعتراضات به جمھوری اسالمی، اين امکان را از آنھا گرفت

. بين بردنش،به ھر کارگر معترض و به ھر رھبر و فعال کارگری و کمونيست و آزاديخواه درس عبرتی بدھند

آنھا زندان . آزادی او برای ما موفقيتی بود و ھمزمان يک شکست برای جمھوری اسالمی. خوشبختانه شکست خوردند

 معامله سعی کردن امکانی برای عقب نشينی آبرومندانه خود فراھم کنند و پيروزی او را به سه ميليون فروختند و با اين

بايد تالش کرد بقيه فعالين سياسی از رضا شھابی تا دھھا . اما اين پيروزی ارزشمند است. ما را نيز ناچيز جلوه بدھند

بھر .  در زندان ھستند نيز آزاد شوندانسان شرافتمند ديگری که به جرم دفاع از خود و ھمکاران و ھم طبقه ای ھای خود
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حال و چنانچه اشاره کردم آزای محمود صالحی يک موفقيت بود برای ھمه کسانی که برای آزادی او تالش کردند و اين 

  .موفقيت را به ھمگی و خصوصا به محمود صالحی و نجيبه صالح زاده و فرزندانشان صميمانه تبريک ميگويم

   

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

. روزه بخشی از اين وقايع در محيط ھای توليدی و خدماتی انعکاس خبری مئيابند و اينھا تنھا قسمتی از اين اخبار ھستند

  ارزيابی شما از موقعيت جنبش کارگری در کشورمان چيست؟

رزيابی از جنبش کارگری بحث ھمه جانبه و وسيعی است و من تنھا به نکاتی در اين زمينه بسنده  ا:خالد حاج محمدی 

 که به مسئله مورد اشاره شما يعنی رشد تصاعدی اعتراضات کارگری برگردد، فکر ميکنم اين يک ئیتا جا. ميکنم

له جنبش کارگری را نشان ميدھد که کل مسئله نيست و تنھا يک وجه يا يک عرصه از مسئمشاھد واقعی است و اما اين 

و . اما اولين سوالی که برای کسی مثل من پيش ميايد اين است که منظور از جنبش کارگری چيست. به آن برميگردم

اينرا از اين رو ميگويم که فکر ميکنم تصور رايج در . ارزيابی از جنبش کارگری شامل کدام جنبش و چه مسائلی است

.  در ميان بخش وسيعی از کارگران ھم از جنبش کارگری، تنھا مبارزه اقتصادی طبقه کارگر استچپ ايران و متاسفانه

و وقتی از افت و خيز جنبش کارگری صحبت ميشود و يا از مبارزات کارگری صحبت ميشود يا از جنبش کارگری 

 او در مقابل تعرضاتی که در اين سخن به ميان می آيد، تنھا مبارزه طبقه کارگر برای بھبود معيشت او و تنھا مقابله

اجازه بدھيد . من فکر ميکنم اين تصور درستی نيست. عرصه و تنھا اين عرصه به اين طبقه ميشود مورد نظر است

  .بدليل سنگينی اين تصور و لطماتی که به طبقه کارگر و مبارز اين طبقه ميزند، اين بحث را مقداری باز کنم

طبقه اجتماعی که در قبال کل جامعه و در ھمه مسائلی که به جامعه مربوط است، در اين تصوير طبقه کارگر يک 

در . مسئول است و آنھا را به خود مربوط ميداند يا بايد مربوط بداند و در قبال آنھا راه حل خود را دارد، نگاه نميشود

رابطه اين طبقه با .  اصنافاين تصوير طبقه کارگر يک صنف است و نه يک طبقه اجتماعی، يک صنف است مثل بقيه

در اين . دولت و بورژوازی ايران نيز رابطه ای در محدوده معامله و تالش برای فروش کمی بھتر نيروی کارش است

احتياجی به احزاب . تصوير حاکميت بورژوازی فرض است و قرار نيست کارگر برای سرنگونی سيادت آن کاری کند

ر انقالب مستقيم کارگری و برای اتمام بردگی مزدی به کارگر مربوط نيست و کارگری و کمونيستی خود ندارد و ام

اين ميدان ممنوعه کارگر است و کارگر بايد دنبال لقمه نانی و بر سر افزايش . بخشی از جنبش کارگری محسوب نميشود

به شرايط زندگی و بحث من عدم اھميت مبارزه اقتصادی نيست، اعتراض طبقه کارگر . آن نسل اندر نسل تالش کند

تالش برای بھبود و رفاه بخشی ھميشگی از مبارزه و فعل و انفعال دائمی و ھميشه در جريان اين طبقه است و اما اين 

  .تنھا يک عرصه است

به باور من تالش برای تبديل اين تصوير به تصوير عمومی طبقه کارگر را، خود جمھوری اسالمی و راستش فراتر از 

 دنيا ميکنند و برای آن نيرو اختصاص ميدھند، پول خرج ميکنند و ئیی اسالمی، ھمه دولتھای بورژواايران و جمھور

امروز در کل جھان مستقل از ھر ارزيابی ای که از جنبش کارگری در تک تک کشورھای آن . انرژی صرف ميکنند

گر به عنوان يک طبقه اجتماعی با داشته باشيم، يک تالش سراسری و ھمه جانبه در جريان است که رابطه طبقه کار

جامعه و با حاکميت و با طبقه بورژوا، در بھترين حالت به رابطه ای بر سر چگونگی و شرايط فروش نيروی کار، 

در اين تصوير طبقه کارگر نيز يکی از .  دستمزد يا ميزان حداقل دستمزد، تبديل شودتعيينمعامله سالی يکبار برای 

کر عالوه بر اينکه من و شمای کمونيست بخشی از جنبش کارگری نيستيم، بعالوه مسائل اصلی در اين تف. اصناف است
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سياسی که دنيا حول آن قطبی ميشود، به طبقه کارگر مربوط نيست و عرصه ابراز نظر و دخالت و ابراز وجود فعال 

  . کارگری، حتی فعالين کمونيست اين طبقه نيست

ر ايران در ميدان سياست و جدالھای اصلی سياسی تعين تکليف ميشود، الفبای مبارزه اينکه قدرت در جھان و از جمله د

اما در اين تصوير سياست و دخالتگری سياسی در ھمه ابعاد اجتماعی و سياسی از دستور کارگر خارج . طبقاتی است

کارگر را از اين ميدان که در عمال طبقه . اين ميدان را غالبا به طبقات حاکم و روشنفکران بورژوا ميسپارند. ميشود

جھان ميدان ابراز وجود احزاب و سنتھای سياسی و طبقات اصلی جامعه و جنگ و جدال آنھا با ھم است، خارج ميکنند 

ظاھرا کارگر بايد به مسائل صنفی خود بپردازد و دخالت در سياست امر او نيست و . يا تالش ميکنند خارج کنند

بورژوا و دگر انديش و خالصه ھر بچه پولدار صاحب مدرکی در جھانی که ما شاھد روزنامه نگار و خبرنگار و 

ات بنيادی ميشوند، تغييرتحوالت سرنوشت سازی در آن ھستيم و در ھمه اين تحوالت سرنوشت جوامع بشری دستخوش 

ل است و صاحب نظر و صاحب موضع است و حق دخالت و اظھار نظر دارد، اما طبقه ای که طرف اصلی اين جدا

 ھا بيش از ھر کسی سرنوشت اين طبقه و آينده و زندگی او را رقم ميزند، در اين ئیغالبا نتايج جنگھا و جدال باال

امروز و در ھمين دوره کمتر از ده سالی که گذشت، در ليبی طبقه کارگر آواره . تصوير و دخالت در آن حاشيه ای است

ناتو، در بازار برده فروشی " دخالت بشر دوستانه"ھا امروز و درسايه و در بدر و خانه بدوش شدند و بخشی از آن

در سوريه بخشی از اين طبقه از سر ترس و برای حفظ امنيت جانی خود، يا از سر فقر و با تقسيمات . معامله ميشوند

قيه آواره و خانه قومی و مذھبی و راه انداختن جنگھای صليبی، به سرباز سياه ترين جريانات تاريخ تبديل شدند و ب

در عراق شرايطی را فراھم کرده اند که بخشی از ھمسرنوشتان ما باز . بدوش و يا زير آوار خانه ھای خود جان باختند

، سرباز حشدالشعبی و انواع دارودسته ...ھم از فقر، از سر دامن زدن تعصبات کور قومی و مذھبی، از سر ترس و 

اما . ق و کل خواميناه به ھر بخشی از اين طبقه مھر يک قوم و مذھب را زده انددر عرا. ھای مسلح و ضد کارگر شدند

ظاھرا اين وظيفه طبقه کارگر و جنبش کارگری نيست که در اين مسائل دخالتی کند، الزم نيست به اينھا بپردازد و الزم 

 عليه نسل کشی در اين جوامع با الزم نيست. اعالم ھمسرنوشتی کند..  وئینيست با کارگران سوريه ای، عراقی، ليبيا

ظاھرا اين ميدان او . دخالت دول بزرگ امپرياليستی و دولتھای مرتجع منطقه که يکی از آنھا ايران است، چيزی بگويد

ظاھرا کارگر بايد تنھا برای نان شب خود و . نيست و اينھا به فعال کارگری و رھبر کارگری و طبقه او مربوط نيست

  .  مبارزه اقتصادی است، حضور پيدا کنددر عرصه معينی که

با ايران، راه افتاده اند و تالش ... امروز در خود ايران عده ای با نگاه به تخصمات اين دوره دولت ترامپ و عربستان و

ميکنند ادای ارتش آزاد سوريه را در بياورند و کارگران و مردم در اين مملکت را به نام شيعه و سنی، فارس و کرد، 

در . و با اشاعه تعصبات عقب مانده دوران بربريت، به جنگھای خونين قومی و مذھبی بکشانند.... وچ و عرب وبل

 نميبينيد جمعی ئیگذشته نيز در ايران ھم در دوره بوش و ھم در دوره ھای ديگری از اين تالشھا شده است و اما جا

ظاھرا . ه و مرکزی کارگری، بانگ برآورد و چيزی بگويدکارگر، نھادی کارگری، انجمن و سنديکا و اتحاديه و کارخان

. اينھا و دھھا مسئله ديگر به کارگر مربوط نيست و سکوت فعالين کارگری و جنبش کارگری در اين مورد مشروع است

، ھمگی از دستور جنبش ...در اين تصوير دفاع از حقوق برابر زن، دفاع از کودکان، اعدام و آزاديھای سياسی و

به سر کارگر قسم خورده ميشود و اما کارگر را از دخالت در اين . ری خارج ميشود يا تالش ميشود خارج شودکارگ

  . ميدانھا برحذر ميدارند

در اين تالش که گفتم ذھنيت غالب بر فعالين کارگری و احزاب و جريانات سياسی چپ است، جمھوری اسالمی و 

بخش مھمی از کار خانه کارگر و اعوان و انصارشان به عنوان . ھيم اندبورژوازی ايران بيش از ھمه نقش دارند و س
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و تقديس اين صنفی " مبارزه ما صنفی است"تصويری که در آن . يک ارگان ضد کارگری جا انداختن اين تصوير است

م و کارگر در اين تصوير عده ای مظلو. است" درک موقعيت کارگر"بودن و صنفی ماندن، عالمت کارگری بودن و 

قابل دلسوزاندن، بی دست و پا، با دست ھای پينه بسته تصور ميشود که در دنيای سياست و اجتماع يک عده خواص بايد 

يکی به نام چپ و کارگر به او ترحم ميکند و ديگری به نام مستضعف از . وکالتشان را بکنند و حواس شان به آنھا باشد

  .ت که کارگر از سياست دور شوداو اسم ميبرد و اما در ھر دو، تالش اين اس

سنديکا و اتحاديه و ھر تشکل کارگری و . حتی زمانی که بحث تشکل کارگری است، از سنديکا و اتحاديه فراتر نميروند

اما و . ھر سرپناھی که کارگر را دور ھم جمع کند و نانی به سفره کارگر اضافه کند، ارزشمند است و بايد ساخت

گونی نظام سياسی حاکم از دستور طبقه محکوم و استثمار شوند خارج ميشود و نتيجتا تحزب ھمچنانکه گفتم امر سرن

و نه تنھا اين بلکه اين غير سياسی کردن طبقه کارگر و جنبش کارگری بعنوان . کارگر مطلقا در اين تصوير غايب است

کارگر نبايد سياسی شود و بايد به . "نشانه نزديکی بيشتر به کارگر و واقع بينی و خيلی کارگری بودن تقديس ميشود

، عمال وجود و ماندگاری جامعه سرمايه داری و استثمار و بردگی مزدی در آن، اينکه کارگر "معيشت خود بپردازد

    .نسل اندرنسل بايد تالش کند تا بھبودی به عنوان برده ای که بردگی او فرض است ايجاد کند، فرض گرفته ميشود

ھمچنانکه گفتم در اين ترديدی نيست که امروز .  اعتراضات کارگری و ارزيابی از آن بپردازيمحال به رشد تصاعدی

روزی نيست ما شاھد اعتراض جمعی از کارگران . آمار اعتراضات کارگری و تعداد آنھا بسيار بيشتر از گذشته است

 من فکر ميکنم رشد تصادعی اعتراضات اما. نباشيم... در محل کار، مقابل مرکزی دولتی، مقابل مجلس و اداره کار و

. کارگری دليلی بر موقعيت خوب طبقه کارگر يا به اعتباری حرکت رو به جلو و رو به رشد جنبش کارگری نيست

  .اجازه بدھيد مقداری اين را باز کنم

،و با اتکا به فکر ميکنم تصوير بخش وسيعی از نيروھای سياسی و حتی جرياناتی که خود را مدافع اين طبقه ميدانند

افزايش آمار اعتراضات کارگری فکر ميکنند توازن به نفع طبقه کارگر عوض شده است يا دارد عوض ميشود، تصوير 

اين نگاه راستش به مقدار زيادی دلبخواھی و تالشی است برای اينکه آرزوی خود را جای واقعيت گذاشت . واقعی نيست

کارگری آنھم در محدوده مبارزه اقتصادی، مطلقا دليلی بر بھبود توازن رشد تصاعدی اعتراض . و به آن دل خوش کرد

تعمق زيادی نميخواھد، نگاھی به زندگی طبقه . قوای جنبش کارگری با جمھوری اسالمی و کال طبقه حاکمه نيست

ر معيشتی و کارگر در اين دوره و مقايسه ای ساده با يک يا دو دھه گذشته نشان ميدھد که طبقه کارگر امروز از نظ

نميتوان . ، به مراتب از بيست سال قبل و حتی از ده سال قبل وضع بدتری دارد...سطح زندگی و رفاه، ميزان اشتغال و

، )که البته ھر روز اعتراض ميکند(تصور کرد جنبش کارگری در يک حالت مناسب است و ھر روز اعتراض ميکند

  . گذشته فقير تر، بی امکانات تر و محرومتر استاما اين طبقه به مراتب از... رو به رشد است و 

کارگر برای دفاع از . ھمچنانکه گفتم رشد تصاعدی مبارزات کارگری دليلی بر پيشروی اين طبقه و اين جنبش نيست

مبارزه روزمره اين طبقه برای بھبود يا مبارزه اقتصادی اين طبقه امری دائمی . زندگی خود راھی جز اعتراض ندارد

آنچه واقعيت امروز طبقه کارگر است . سنگر دفاعی طبقه کارگر در مقابل تعرض بورژوازی و دولت آن استاست و 

حتی در عرصه اقتصادی که مورد بحث است، بيان تعرض ھمه جانبه از جانب بورژوازی ايران و نماينده اش 

 عکس العمل اين طبقه و آنھم به .جمھوری اسالمی در ھمه عرصه ھای مختلف و از جمله به معيشت طبقه کارگر است

جالب است . صورت بسيار پراکنده و اما به فراوانی، انعکاس دفاع از خود اين طبقه در مقابل حمله بورژوازی است

 که ميگويند جنبش کارگری پيشروی کرده است و طبقه کارگر خيلی جلو آمده است و ھر روز اعتراض ئیحتی آنھا

 ٩٠امروز عالوه بر اينکه شايد بيش از . وخيم اقتصادی کارگران در ايران ميگذارندميکند، ھمزمان انگشت بر وضع 
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درصد کارگران شاغل در ايران حتی در مراکز اصلی صنعتی با قرار دادھای موقت و سفيد امضا کار ميکنند، امنيت 

ه از ترس آن، نه تنھا دست شغلی وجود خارجی ندارد و بيکاری به يک ھيوالی جدی تبديل شده است که شاغلين اين طبق

. به کاله خود گرفته که کاھش دستمزد و مزد چند ماه يک بار و معوقه را تحمل ميکنند، به شرطی که بيکار نشود

 فعال کارگری و کارگر معترض دستگير و ئیبا شکايت ھر کارفرما. کارفرما بدون ھيچ مانعی کارگر را اخراج ميکند

بخشی از طبقه کارگر و خصوصا نسل جوان آن، زنان و . کند بيگناه است نه برعکسزندانی ميشود و بايد او ثابت 

دختران طبقه ما، حتی در ميان تحصيل کردگان و دانشگاھيان، برای تامين نان شب خود و فرزندان و خانواده خود 

امروز ديگر يک معضل کار کودکان و پديده کودک خيابانی از طبقه کارگر و اقشار محروم، . رسما تن فروشی ميکنند

  . جدی اجتماعی است

 درصد مبارزه و اعتراض کارگری که ھر روز در جريان است، برای گرفتن مزد ناچيزی است که ٩٠تصور کنيد 

بخشی از اعتراضات عليه اخراج است، بخشی عليه قراداد سفيد امضا است و اين موقعيت طبقه . پرداخت نشده است

اين پروسه و تعرض به طبقه کارگر و تالش برای کاھش سھم او . برابری را نشان ميدھدکارگر و توازن قوای بشدت نا

با اوضاعی که اکنون می بينيم و با برنامه ای که دولت . از ثروتی که بدست اين طبقه توليد شده است کماکان ادامه دارد

م نيروی کار ارزانتر و سرکوب و خفقان جناب روحانی و کل دستگاه حاکم و طبقه سرمايه دارد دارند، قرار است باز ھ

در آن بيشتر شود تا سرمايه داران خارجی ھم توجه شان به ايران جلب شود و جنس ايرانی و توليد ايرانی در بازار 

  .توان رقابت با مثال توليد ارزان چين را داشته باشد

 دھه گذشته فقير تر ٥ان از ھر دوره ای در طبقه کارگر امروز اير. لذا موقعيت کنونی طبقه کارگر بشدت نامساعد است

اگر طبقه کارگر موقعيت نامناسبی دارد و اگر فقر و . نميتوان جنبش کارگری را از موقعيت اين طبقه جدا کرد. است

محروميت و اخراج و بيکاری و مزد پرداخت نشده به اين طبقه تحميل شده است، اگر طبقه کارگر در مقابل مھمترين 

در صف اول اعتراض نيست، ديگر نميتوان .... جامعه، در دفاع از حق زن، عليه اعدام، عليه نژادپرستی و مسائل اين 

افزايش تعداد اعتراض ناشی از تعرضی ھمه جانبه . بدليل افزايش تعداد اعتراض بحث از پيشروی جنبش کارگری کرد

ه موقعيت نابسامان جنبش کارگری است و نه بر به معيشت و ھستی و نيسی اين طبقه است و اين متاسفانه بيان کنند

  . عکس

به نظر من تصوری که فکر ميکند رشد تصاعدی اعتراض کارگری الزاما نشانه پيشروی اين جنبش است، توجه ندارد 

که بورژوازی و دولتش کارگر را در موقعيت بسيار برده واری گذاشته اند و کارگر تنھا ابزارش اعتراض به توحش و 

. اين تصور و برداشت نه تنھا واقعی نيست که بيگانگی عميق با زندگی کارگر را نشان ميدھد. فاع از خود استسنگر د

  . رشد کمی اعتراضات عليه تعرض وحشيانه بورژوازی، نشانه رشد و پيشروی جنبش کارگری نيست

کنيد، ھمگی بخشی از اين تعرض شما به بحثھای قانون کار که چندين سال است راه افتاده است و تعديالت آن نگاه 

به برداشتن سوبسيدھای دولتی بر کاالھای اساسی، به اقتصاد مقاومتی و اھميت خريد جنس ايرانی، به کاھش . است

 حداقل دستمزد راه تعيين که از ھمين امروز بر سر ئیھزينه توليد برای افزايش توان رقابت توليدات ايران و به بحثھا

گاه کنيد، ھمگی گوشه و زوايای يک تعرض ھمه جانبه، نقشه مند و آگاھانه و پر از بيرحمی و شقاوت ن... انداخته اند و 

کارگری که در کارخانه . کارگری که چند ماه است دستمزد نگرفته است، مجبور است اعتراض کند. به اين طبقه است

. م در جريان نيست، راھی جز اعتراض ندارداش را بسته اند و خود اطالع ندارد و يا اخراج ميشود و بيمه بيکاری ھ

اين اعتراض برای بھبود و بھتر شدن نيست بلکه عکس العمل طبيعی کارگران و دفاع کارگر از وضع موجود و برای 

  .بدتر نشدن است و اين را نميتوان پيشروی نام گذاشت
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ه محافظه کاری در ميان اين طبقه دامن زده اين موقعيت ب. طبقه کارگر ايران در توازن قوای بشدت نابرابری قرار دارد

اين حقيقت در مراکز اصلی توليدی و خدماتی که شاھرگ حيات جامعه و مرکز قدرت اين طبقه اند، بشدت قابل . است

مبارزات پراکنده بخشھای ضعيفتر اين طبقه از نظر اقتصادی و نقش آن در توليد اجتماعی جامعه، . مشاھده است

اکنده و صنفی است و حتی بخشا به يک مرکز کاری محدود می ماند و کارگران ھمان رشته چھار قدم متاسفانه بشدت پر

. آنطرفتر از آنھا حمايت نميکنند و به خود مربوط نميدانند و فکر ميکنند فعال بخش آنھا مورد حمله قرار نگرفته است

ا در نظر بگيريد و يا مبارزه قھرمانانه کارگران مبارزات اين دوره کارگران مثال ھفت تپه يا اعتراضات شرکت واحد ر

. بافق که يکی از تحرکات بسيار سطح باال و مديرانه طبقه کارگر ايران است، مورد دفاع بخشھای ديگر قرار نگرفت

حتی سمبليک ھم يک ساعت دست از کار .... ماشين سازی ھا، کارگران نفت، کارگران ترانسپورت و برق و آب و

اين پراکندگی در مبارزه اقتصادی طبقه کارگر . رکتی قابل مشاھد از خود و در دفاع از آنھا انجام ندادندنکشيدند و ح

بدون يک اتحاد وسيعتر ميان بخشھای مختلف کارگری حتی موفقيت در مبارزه . يکی از پاشنه آشيل ھای آن است

و رھبران اين اعتراضات به راحتی مورد دستاوردھايش قابل پس گرفتن است . اقتصادی غيرممکن و يا موقتی است

امروز ھر فعال کارگری و رھبر عملی به داليل پيشروی کم و يا موفقيت کم اعتراضات کارگری . تعرض قرار ميگيرند

  .فکر ميکند بايد راھی برای متحد کردن بخشھای مختلف طبقه کارگر و مبارزات آن پيدا کند

قه کارگر از باال پمپاژ ميشود و لطمه ای جدی به اتحاد و ھمبستگی و ناسيوناليسم از ھمه نوع آن در ميان طب

امروز نه تنھا کارگر افغانی غير خودی و تنھا مانده است که تالشی مھندسی شده برای . ھمسرنوشتی اين طبقه زده است

يان است و در جر... انشقاق وسيع در ميان طبقه کارگر به عنوان کرد و ترک و عرب و فارس و شيعه و سنی و

بعالوه موقعيت جھانی . متاسفانه گاردی جدی در ميان خود فعالين کارگری و در مراکز اصلی عليه اين تعرضات نيست

اين طبقه، فاکتورھای اصلی جھانی، پايان جھان دو قطبی، دوره عروج غرب به رھبری آمريکا و پايان آن و تحوالت 

عرض به معيشت طبقه کارگر در خود غرب و موقعيت کمونيسم و عظيمی که در جھان شد، از جنگ و ويرانی تا ت

احزاب و جريانات مختلف کمونيستی در خود ايران، ھمگی بر سر موقعيت طبقه کارگر به عنوان يک طبقه اصلی 

 و بھر حال فاکتورھای ديگری در اين ماجرا دخيلند. اجتماعی در اين اوضاع تاثير دارند که جای پرداختن به اينھا نيست

مانع جدی در مقابل جامعه و در مقابل ... تنھا برای نمونه وضع خاورميانه و ترس از تبديل ايران به سوريه و عراق و

ميخواھم تاکيد کنم تعرضی ھمه جانبه به کل جامعه . طبقه کارگر است که دست به اقدامی جدی بزند که وارد آن نميشوم

ھای آن در ھمه عرصه ھای سياسی، ايدئولوژيک، اجتماعی، فرھنگی و بشری و در راس آن به طبقه کارگر و دستاورد

اقتصادی شده است که چھر جھان را تغير داده است و اينھا بشدت به يزان طبقه کارگر تمام شده است و بدون توجه به 

زيابی درستی آنھا، صرفا با اتکا به اعتراضات کارگری برای مقابله با تعرض به معيشت نميتوان جوابی اصولی و ار

  . مثبت در مقابلش قرار دادتغييراز موقعيت جنبش کارگری و از اين مھمتر راھی برای 

طبقه کارگر ايران بداليل مختلف از چند . با ھمه اينھا بايد اذعان کنم که قدرت بالقوه طبقه کارگر ايران عظيم است

، بدليل ... و عروج اين طبقه در اين انقالب و٥٧ب انقالبی که در اين جامعه اتفاق افتاده است و بطور برجسته انقال

ليستی در منطقه ، قدرتمندترين گردان انقالب سوسيا...سمپاتی عمومی به کمونيسم در ميان رھبران و فعالين اين طبقه و

اين طبقه تجربه سازماندھی شوراھای کارگری در دل . توازن کنونی ھمه چيز را در مورد طبقه کارگر نميگويد. است

ن کشيدن حاکميت دولت مقدر آريامھر بوده است و اين در رگ و پوست طبقه ئيانقالب ايران را دارد و يک پای پا

يست با ھر تکانی و با ھر تحولی اميد بخش، بسرعت مبارزات کارگری نه در اين ترديدی ن. کارگر تاثير گذاشته است

و البه بايد اذعان کنيم که ھيچ تحول مثبتی بدون تالش و دخالت . تنھا از نظر کمی که از نظر کيفی فوری رشد ميکند
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رنگونی و اين تصور که گويا دنيا خود بخود عوض ميشود و بالخره جمھوری اسالمی س. جدی ما صورت نميگيرد

 ايجاد کنيم و بدن دخالت عنصر فعاله که ما تغييرما ميتوانيم . انقالب کارگری ميشود، سراپا غلط و خودفريبی است

  . آدمھا ھستيم، دنيا ميتواند از اين ھم بيشتر به قھقرا برود

اگر .ای خود است بعالوه ايران يکی از جوامع صنعتی جدی خاورميانه با يک طبقه کارگر متخصص و با ويژه گی ھ

اين طبقه تکانی بخود و اگر رھبران و فعالين اصلی آنھا افقی روش پيدا کنند، اگر ذھنيات ناسيوناليستی، محدوديتھای 

، ...تاريخی تحميل شده در آنھا تکانده شود، اگر سطحی از تحزب و اتحاد ميان رھبران و فعالين اصلی آن شکل بگيرد و

عليرغم موقعيتی که اشاره کردم و توازن بدی که طبقه کارگر در . ابر اين طبقه را نداردھيچ قدرتی تاب مقاومت در بر

جامعه ايران با جمھوری اسالمی، با فرھنگ ضد زن . آن قرار دارد، ھمزمان فضای جامعه مانند بسيت سال قبل نيست

خفقان، آشتی نکرد و امروز در اين و شرقی اسالمی آن با خفقان و تالش برای کشيدن ديواری بدور ايران و سانسور و 

امروز کسانی با نام و نشان در بخشھای از طبقه کارگر .  به جمھوری اسالمی تحميل شده استئیميدانھا عقب نشينی ھا

اينھا خود زمينه ای بھتر برای صف بستن و مقابله با . به عنوان سخنگو و رھبر و فعال کارگری عرض اندام کرده اند

  .در مقابل ما قرار ميدھدبورژوای ايران 

   

از حکومت عدل علی گفته ميشد و اينکه رھبران جمھوری اسالمی ميخواستند دست پينه بسته کارگران را  :گزارشگران

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

 ترين انسانھای کشورمان صف ميبندند و در انديشه سرکوب وحشيانه نيروھای ضد شورش بسرعت در برابر شريف

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

آن بيرون آمد و ھم خود جمھوری " نتيجه"جمھوری اسالمی از دل يک انقالب آزاديخواھانه و به نام : خالد حاج محمدی

بزرگ در خود غرب و دولتھای مختلف، برای پرھيز کارگران از انقالب، جمھوری اسالمی اسالمی و ھم رسانه ھای 

 ايران مستقل از شکستی که به آن تحميل شد، اما يک انقالب ٥٧انقالب . را به اين نام معرفی کردند و ھنوز ھم ميکنند

نکه جنبش اسالمی و شخصيتھای آن امثال اين انقالب در اي. آزاديخواھانه بود و طبقه کارگر در آن نقشی جدی ايفا کرد

به دست بوسی کارگران رفته و با قسم خوردن به آنھا به " مستضعف"خمينی در اوايل به نام کارگر و دفاع از کارگر و 

اعالم "آن دوران به اين "! خدا ھم کارگر بوده"فراموش نکرده ايم که خمينی اعالم ميکرد . ميدان بيايد، نقش جدی داشت

اگر يادتان باشد در اوايل بحثی از محدوديت بر زنان و آزادی ھای سياسی و . احتياج داشتند" دفاع" و" ریوفادا

کارگر نفت ما رھبر سر " که ئیاين انقالب و نقش طبقه کارگر در آن تا جا. در ميان نبود... ممنوعيت چپ و کمونيسم و

 وسيع آن دوره تبديل شد، ھم جامعه و ھم خود طبقه ، به شعار صدھا ھزار نفر در اعتراضات و تظاھرات"سخت ما

بعالوه اين چپ . کارگر را متوجه نقش مھم و توان و قدرتی که اين طبقه و خصوصا پرلتاريای صنعتی ايران دارد کرد

 و دفاع با ھر تببين يا نقدی که امروز از آن داشته باشيم، چپی که به نام کارگر و کمونيسم، به نام عدالتخواھی و برابری

اين امر يعنی طبقه کارگر و چپ . از مردم محروم، ابراز وجود ميکرد در انقالب وزن، اعتبار و نقش ويژه ای داشت

در انقالب خود را به ارتجاع اسالمی و کل بورژوازی تحميل کرد و امروز ھم کماکان شاھد سنگينی وزن آنھا بر 

تيجتا کارگر پناھی جمھوری اسالمی و بسياری از قوانينی که در ن. نيروھای سياسی و منجمله جمھوری اسالمی ھستيم

  و وزن طبقه کارگر و چپ آندوره را بر خود ٥٧آندوره تصويب کردند که يکی از آنھا قانون کار است، مھر انقالب 

 از قانون کار و آنھا به مرور زمان تالش کرده اند، آثار توازن آن دوره و تحميالتی که مجبور به قبولش شدند را. دارند

انقالبی که به وحشيانه ترين شيوه انرا " غل و زنجير"در ھمه عرصه ھای ديگر از خود و جامعه بتکانند و خود را از 
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.  سال ھنوز موفق به انجام آن نشده اند٤٠امری که با گذشت نزديک به . سرکوب کردند و به خون کشيدند خالص کنند

  . گر را دستمايه آبرو خريدن برای خود ميکنندامروزھم  پز و ادعای دفاع از کار

جمھوری اسالمی چه در گذشته و چه ھم اکنون بھتر از ھر کس و جريانی متوجه موقعيت و وزن طبقه کارگر ھست و 

تا کنون . خطر عروج اين طبقه را مستقل از توازن قوای نابرابر کنونی، لحظه به لحظه و با تمام وجودش حس ميکند

ب بزرگ و قدرتمند کارگری صورت گرفته است که يک نمونه آن بافق است، نه تنھا انواع ھيئتھای بلند ھر جا اعتصا

، قال ئی يا با عقب نشينی ھائیباال را فرستاده اند، بعالوه ولی فقيه مستقيم دخالت کرده و تالش کرده با قول و قرارھا

د و ھم ميدانند اين طبقه بداليل تاريخی از جمله انقالب آنھا ھم به موقعيت طبقه کارگر ايران آگاھن. قضيه را بکند

اينکه طبقه .  با طبقه کارگر کشورھای ديگر متفاوت است و نميتوان آنرا دست کم گرفت٥٧مشروطه و بويژه انقالب 

عی، از  که اشاره کردم ھنوز تمام قد در مقابل بورژوازی ابراز وجود نکرده است يا بداليل واقئیکارگر ايران به معنا

، به معنای عدم قدرت بالقوه اين ...فقر تا فاکتورھای ديگر و موانع ديگری که برشمردم، پراکنده است و متحد نيست و 

باالخره تا حدی . به ھمين دليل بورژوازی ايران ھم دامنه تعرضش به معيشت محدوديت خود را دارد. طبقه نيست

ميدانند . د و آنھام ھم ميدانند که جامعه و اين طبقه بيشتر از اين نميپذيردميتوان فقر و سرکوب را به اين طبقه تحميل کر

نميتوان با سرنوشت دھھا . حتی اگر طغيان گرسنگانی اتفاق بيفتد، ممکن است کنترل اوضاع از دستشان خارج شود

ی کرد و اين را ميليون کارگر و مردم محروم که نفرت از وضع موجود و حاکميت را ديگر کسی مخفی نميکند، باز

  . جمھوری اسالمی خوب ميداند و دست به عصا حرکت ميکند

در مورد دليل خصومت عليه طبقه کارگر که اشاره کرديد، خوب اين يک نياز واقعی حاکميت بورژوازی چه در ايران 

رگر دشمنی در ھمه اين جوامع بورژوازی بعنوان دشمن طبقاتی طبقه کا. و چه ھر جامعه سرمايه داری ديگری است

آشتی ناپذيری با اين طبقه دارد، ھمانطور که طبقه کارگر بعنوان گورکن سرمايه داری، با اين طبقه خصومت آشتی 

ناپذيری دارد و تا زير و رو کردن نظامی که فقط و فقط بر پايه استثمار نيروی کار و تحميل فقر و فالکت و بيحقوقی به 

برخالف تصويری که بورژوازی ميدھد . ر پا ايستاده است، از پا نخواھد نشستتوليد کنندگان اصلی ثروت در جامعه س

خصومت اين دو طبقه ھمه جانبه و خصومت کليت دو طبقه است نه صرفا بخشی از بورژوازی و بخشی از طبقه 

  .  کارگر

ا ھر درجه باز شدند ب. عالوه بر اين در جامعه ای مانند ايران حاکميت بورژوازی بدون استبداد سياسی ناممکن است

، شکل خواھد ...فضا و با ھر درجه از آزادی ھای سياسی، فوری انواع تشکلھای کارگری و اعتراض و ميتينگ و

ن ئياين در جامعه ای مانند ايران و در روانشناسی مردم جا گرفته که ميتوان باال را پا. ن ميکشندئيگرفت و حاکميت را پا

بعالوه کال در کشورھای جھان سوم که در تقسيم کار بين المللی به حوزه فوق سود . تهکشيد و اين کار قبال صورت گرف

معروفند بدون روبنای سياسی استبدادی و بدون استبداد سياسی، ھيچ حاکميتی دوام نمی آورد و امنيت سرمايه و سرمايه 

 پارلمانی را داشت، در کشوری مانند برخالف کشورھای امپرياليستی که ميتوان دمکراسی نيمبند. گذاری تامين نميشود

  .ايران تضمين سودآوری سرمايه و سر پا ماندن سيستم مستلزم استبداد و ديکتاتوری مطلق است

بعالوه در مورد خصومت جمھوری اسالمی عليه طبقه کارگر و محرومان جامعه ايران يک ويژگی ديگر روبنای 

جمھوری اسالمی در تقابل با چپ و .  را به ھمه چيز زده استمذھبی و حاکميت يک جريان مذھبی است که رنگ خود

 آنھم در ايران و در ھمسايگی بلوک شرق ٥٧برای رفع خطر عروج چپ و قدرتگيری يک نيروی چپ در دل انقالب 

که باالخره قطب مخالف غرب بود و به نام کمونيسم معرفی ميشد، به کمک غرب و به عنوان بھترين گزينه ممکن و 

اتی که به آن تغييرروبنای مذھبی آن مستقل از سيری که طی کرده و . نيست ترين جريان ممکن سر کار آمدضدکمو
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در دوره . تحميل شده، يک خصلت ديگر و يک فشار مضاعفی به کل جامعه و از جمله به طبقه کارگر نيز داشته است

ار به زنان و دخالت مذھب در خصوصی ترين شاه ھم استبداد سياسی از اکنون کمتر نبود و اما تبعيضات جنسی، فش

در ضمن استفاده از مذھب و توھمات مذھبی جامعه . مسائل با امروز قابل قياس نبود و اين ھم بخشی از خصومت است

ھم يک ابزار سيادت حاکميت طبقه بورژوا با اتکا به توھمات مردم به مذھب است و جمھوری اسالمی ھم از اين سالح 

ترين جريانات از مصدق و بازرگان که اکنون در قيد حيات " دمکرات"در يک کالم . ده را کرده استبيشترين استفا

نيستند تا ھر جريان و فردی که امروزمدعی دمکراسی در جامعه ايران است، مستقل از ادعای خودشان، برای طبقه 

ت طبقه بورژوا به استبداد سياسی روی کارگر و محرومان جامعه و برای تامين سود سرمايه و کارکرد و ادامه حاکمي

  . می آورند و بدون آن نميتوانند سر کار باشند

 اين حکومت است و اين پز و ادعای ئیخالصه کنم خصومت جمھوری اسالمی با طبقه کارگر ناشی از ماھيت بورژوا

تيجه وزن طبقه کارگر و مستضعف پناھی جمھوری اسالمی، ن" عدل علی"طرفداری از کارگر، عدالتخواھی اسالمی و 

 و قطعی و طبقاتی خود به اين انقالب ئی و خطر عروج مجدد اين طبقه در انقالب آتی و زدن مھر نھا٥٧در انقالب 

  . عليه بورژوازی است

   

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

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

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

  ن جمھوری اسالمی بر آنھا چيست؟علت زوم شدن مسئوال. محمود صالحی اما ھنوز رضا شھابی در خطر جدی است

مستقل از جايگاه ھر کدام از اين فعالين در جنبش کارگری ايران، در تمام جھان برای به زمين زدن  :خالد حاج محمدی 

محمود صالحی، شاھرخ . يک جنبش قبل از ھر کس تالش ميکنند سر رھبران و شخصيتھای آن جنبش را زير آب کنند

به ميزانی که رو به بيرون ظاھر ..  شھابی و بسياری از فعالين ھفت تپه، شرکت واحد وزمانی، محمد جراحی، رضا

شده اند، به ميزانی که منشا کار و تحرکی در ميان کارگران شده اند، برای مقابله و شکست آنھا فوری پليس سياسی و 

در مورد محمود . کار گرفته شدهپرونده سازی و زندان و اخراج از کار و گرو گرفتن نان شب خانواده ھايشان، ب

صالحی قبال توضيح دادم اما فکر ميکنم يک پای جدی از کار ھر جنبشی و ھر مبارزه ای چه کارگری، چه تحرک 

، بايد دفاع از شخصيتھا، فعالين و سخنگويان خود و حفاظت از آنھا ..معلمان، دانشجويان، زنان، محالت کارگر نشين و

 صورت دستگيری تالش برای آزادی، کمک به خانواده ھای آنھا از نظر اقتصادی در دوره در مقابل پليس سياسی، در

اما . اکنون قصد ندارم وارد ارزيابی از جايگاه ھيچکدام از اين عزيزان در جنبش کارگری بشوم. ، باشد...زندان و

از ھم جدا نشوند، يک فاکتور جدی ھوشياری به اينکه ميان فعال کارگری، رھبران عملی و توده کارگر فاصله نيفتد و 

جمھوری اسالمی با اخراج و زندان و حتی فراری دادن از ايران تالش کرده است، فعال کارگری را از محيط . است

  . اجتماعی خود جدا و ايزوله کند و با اين کار مرکز توان و قدرت او را که توده کارگران است از او بگيرد

 آمريکای التين و در بسياری از کشوھای جھان، درست مانند ايران يک تاکتيک اصلی توجه کنيد که در آمريکا، در

بورژوای برای مقابله با ھر تحرک کارگری، عالوه بر فشار به آنھا، تالش برای جلب توجه آنھا، تالش برای خريدن 

. ت کردن آنھا در ادامه آمده استاگر در اين ميدان موفق نشده اند، سر به نيس. آنھا و پشت کردن آنھا به کارگران است

اعدام رھبر کارگری . واقعيت اين است که امروز جمھوری اسالمی به مقدار زيادی اين امکان برايش محدود شده است
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در ايران، ھزينه زيادی برای جمھوری اسالمی دارد و جامعه خوشبختانه اينقدر عقب نرفته است که چنين امری را 

  . را به راحتی اعدام ميکرند... رد، محمود صالحی و رضا شھابی واگر تحمل ميک. تحمل کند

بھر حال شخصيتھای اصلی ھر جنبشی نقش جدی ای در آن جنبش دارند و ھميشه برای زدن جنبش ھای توده ای، 

رھبران . جنبش ھای کارگری و راديکال و انقالبی، زدن رھبری آنھا بخشی ھميشگی از تاکتيک حاکميت بوده است

بھر حال حفظ يک جنبش سياسی چه کارگری چه بورژوای يک فاکتورش حفظ .  کارگری قلب آن جنبش ھستندجنبش

  .رھبرانش است

  

از سوی رھبران فکری . تاريخچه جنبش کارگری پيوسته با مقوله ای بنام فرقه گرائی روبرو بوده است :گزارشگران

ارجحيت دادن منافع و تمايالت . رزيابی شده استسوسياليسم ھم مذمت و سرزنش شده و مقابله با آن ضروری ا

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؟

 ئیميدانم فرقه گرا.  و کال سکتاريسم باشدئیگرامن ترديد دارم که مشکل جنبش کارگری ايران فرقه :خالد حاج محمدی 

 که به نام کمونيسم و کارگر فعاليت دارند و خودشان را چپ و کمونيسم ميدانند، ئیدر نيروھای چپ و احزاب و گروھا

  . به اين مسئله بر ميگردم. اما در مورد جنبش کارگری چنين فکر نميکنم. يک فاکتور است

رگری برگردد عالوه بر مشکالتی که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم، فکر کنم صنفی  که به جنبش کائیاما تا جا

بطور نمونه موقعيت کارگران . گری، ناسيوناليسم و محلی گری، محدود بينی و غير سياسی گری مشکالتی جدی ھستند

ظه کاری و دست به کاله خود افغانستانی را در نظر بگيريد و يا مسائلی مانند کارگر بومی و غير بومی، و يا محاف

کال اينھا نقش جدی . يا صنفی گری که اول بحث توضيحات زيادی در مورد آن دادم. گرفتن که قبال ھم به آن اشاره کردم

  .در پراکندگی اعتراضات کارگری و در تضعيف آن داشته است

ه کارگران و توده کارگر در اين ترديد ندارم ک. بحث من کم رنگ کردن اھميت مبارزه اقتصادی طبقه کارگر نيست

بعالوه در ھمين پروسه . پروسه است که به موقعيت خود به مثابه يک طبقه و جايگاه خود در مقابل بورژوا پی ميبرد

. خود آگاه ميشوند و به اھميت اتحاد صفوف خود و به بودن خود به عنوانی عنصری از يک طبقه جھانی پی ميبرد

اما بحث من فراتر رفتن .  بھبود بعنوان يک امر حياتی و نياز روزانه و دائمی اين طبقه استھمزمان تالش برای رفاه و

از اين و به قدرت چشم دوختن و خشت روی خشت گذاشتن و خود را به عنوان نيروی که ميخواھد به حاکميت طبقه 

 برای انقالب خود، انقالب کارگری بورژو و کار مزدی پايان دھد و به استثمار و بردگی خاتمه دھد، و نيروی خود را

رھبر کارگری که چنين فکر کند، آنوقت به مسائل کالن سياسی در جامعه فکر ميکند، دخالت ميکند . سازمان دادن است

ميدانم غالبا اين امر توسط احزاب کمونيست و کارگری پيش ميرود . و جواب و راه حل خود را در مقابل جامعه ميگذارد

تصوير غالب و برجسته اين است که کارگر جز مبارزه برای امرار معاش به بقيه الزم نيست کاری و اما بھر حال 

  .داشته باشد و اين ذھنيت لطمه جدی به جنبش کارگری زده است

معضلی . در اين ميان نبايد از طبقه کارگر بطور عام و آحاد اين طبقه شروع کرد و يا آنرا مبنای نقد و بررسی قرار داد

مشکل . ھست معضل بخش پيشرو، رھبران عملی و کارگران سوسياليست طبقه کارگر، و احزاب کمونيستی استاگر 

کال نداشتن يک افق روشن مارکسيستی و . ناروشنی و تشتت فکری و سياسی رھبران و فعالين طبقه کارگر است

يکی از عوارض آن قانع شدن به . استآغشتگی به انواع برداشتھای کج و معوج که خود به عدم اتحاد آنھا لطمه زده 

و عدم تالش برای بوجود آوردن اتحاد ھرچه عميقر ميان " پيروزی صنف خود"مبارزه برای بھبود، قانع شدن به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

بخشھای مختلف طبقه کارگر، عدم حساسيت در مقابله با ناسيوناليسم ، عدم حساسيت در مقابل  با جنگھای قومی و 

که در منطقه پيش برده ميشود و عدم دخالت در جدالھای سياسی جدی در خود جامعه ايران مذھبی و سناريوھای سياھی 

گفتم فکر ميکنم يک معضل جدی طبقه کارگر . و اين را مال خود ندانستن و در قامت رھبر جامعه ظاھر نشدن است

جات دھنده است که از اين خود اين نيروی که ن. نيروی است که بايد منشا اتحاد و تحزب کمونيستی اين طبقه باشد

موقعيت برخوردار نيست و خود رھبرانی که نقش لوالی اتحاد درونی طبقه کارگر را دارند ناروشن ھستند و با انواع 

برداشتھای نادرست و انواع سمومی که روزانه در ميان اين طبقه از روی برنامه و از طرف حاکمين پمپاژ ميشود 

  .ا يکی از اينھا استآغشته اند که ناسيوناليسم تنھ

 که به خود چپ و حتی ئی و سکتاريسم برگردد، متاسفانه اين را در چپ ايران و کال نيروھائی که  فرقه گرائیاما تا جا

راستش اين نگاه و . کمونيست ميگويند و به اين اعتبار خود را بخشی از جنبش کارگری ميدانند، ميتوان به روشنی ديد

ز مدافعان طبقه کارگر و يا طيفی از فعالينی که در ايران به عنوان چپ و کمونيست کار اين سنت در ميان طيفی ا

اما نه خود اين نيروھا و نه ھم خط . ميکنند نيز قابل مشاھد است و اين انعکاسی از تاثير نيروھای چپ در ميان آنھا است

جمعھا و جرياناتی از اين تيپ در ايران که . ارندھای آنھا در خود ايران تاثير مستقيم و ملموسی در ميان طبقه کارگر ند

تاثيری از احزاب چپ غير کارگری گرفته اند، در حاشيه جنبش کارگری قرار دارند و در سوخت و ساز آن اثری قابل 

کال جمعھا، محافل واحزاب و جرياناتی ھستند که خود را چپ و کمونيست ميدانند، خود را مدافع کارگر . مشاھده ندارند

يدانند، به اين درجه از استثمار و بی حقوقی اعتراض دارند و اما راستش اينھا نه تنھا در حاشيه جامعه و کار و زيست م

اينھا بيشتر . اين طبقه زندگی ميکنند و کم تاثير و يا بی تاثير ھستند، بعالوه اين موقعيت ھم برايشان جای سوال نيست

اين جريانات از نظر سياسی . احزاب و سنتھای سياسی اصلی فعاليت دارندجريانات ايدئولوژيک ھستند که در حواشی 

  .به شعبه ھای مختلف ناسيوناليسم نزديکند و غالبا تاثير منفی ھم ميگذارند

، يک سنت سياسی ديگر تاريخا حضور داشته است و اکنون ھم موجود ئیدر ميان چپ ايران و به نام مقابله با فرقه گرا

مونيسم و کارگر به ناسيوناليسم و مذھب باج ميدھد و اسم اين را ميگذارد اجتماعی و غير فرقه ای است که از کيسه ک

در اين سنت که يک سنت راست و ناسيوناليستی است، احترام به انواع مليت و ملتھا، مذاھب و فرقه ھای قومی و . بودن

اسيوناليستی و مذھبی به جای ھويت طبقاتی تقسيم کارگر ميان آنھا و در حقيقت برسميت شناسی ھويتھای کاذب ن

اين . مشترک کارگران و ھم طبقه ای بودن، مايه افتخار و درايت سياسی و عدم تعصب و اجتماعی بودن نام ميگيرد

چيزی جز باجدھی به ناسيوناليسم، به فرھنگ و سنت حاکم بر جامعه و به اين اعتبار بخشش از کيسه کارگر و 

اين سنتی قديمی در ميان چپ ايران است و متاسفانه . وناليسم و فرھنگ و کال طبقات حاکم استکمونيست است به ناسي

  . که خود را چپ و کمونيست ميدانند داردئیريشه جدی در بخش اعظم نيروھا

سکتاريست در . بھرحال طبقه کارگر بعنوان يک طبقه اجتماعی بنا به تعريف نميتواند سکتاريست يا فرقه گرا باشد

 و سکتاريسم خصوصيت جريانات حاشيه ای ئی؟ يا فرقه گرا در مقابل کدام بخش از جامعه؟ فرقه گرائیابل چه نيرومق

  . است که معموال به سوخت و ساز جامعه ربطی ندارند و تاثير جدی ھم بر آن ندارند

  

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

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

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

  علت را در چه می بينيد؟.ده نشده استدر پی داشته باشد،دي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

اشاره کردم .  در ميان نيروھای چپ يک فاکتور جدی استئیدر بحث قبلی اشاره کردم که فرقه گرا :خالد حاج محمدی 

 چپ راستش به ئیدليل فرقه گرا.  ميان طبقه کارگر نيستئی ميان اين نيروھا خودبخود به معنی فرقه گرائیکه فرقه گرا

چپ امروز نه تنھا در ايران بلکه در جھان عموما عالوه بر اينکه در سوخت و . ی تر و قديمی تر برميگردمسائل تاريخ

ساز طبقه کارگر بی نقش است، بعالوه چپی است ايدئولوژيک که مارکسيسم را از جواب به مسائل سياسی و مبارزه 

کامی قرانی و خشک و مذھبی تبديل کرده اند و اين طبقاتی دوره خود و دخالت در آن و تامين منافع طبقه کارگر، به اح

من برای اين طيف و اين جريانات نسخه ای ندارم جز اينکه بگويم . بزرگترين لطمه را به اعتبار کمونيسم ھم زده است

آنچه امروز به عنوان چپ . کمونيسم بيان اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه داری و اعتراض به بردگی مزدی است

  . جود است، پرچم ھمه چيز را در دست دارند جز انقالب کارگریمو

مسئله ديگر اينکه اين چپ عالوه بر اينکه ميان خود اختالفات جنبش و سياسی جدی دارد و توافق آنھا با ھم و به قولی 

ليسم ايرانی، يک سر اين چپ در ناسيونا. عمل کردن و ھمکاری و ھمبستگی ميان آنھا موانع جدی دارد" غير فرقه ای"

يک سر آن مدافع ناسيوناليسم کرد و ديگری سرش به نوع ديگری از ناسيوناليسم و از نوع ناراضی و چپ آن مربوط 

اينھا با ھم تفاوت دارند و به جنبشھای سياسی اصلی در جامعه وصلند يا در حاشيه جنبشھای اصلی تر زندگی . است

  .ميکنند

يستم و فکر ميکنم ھمکاری ميان نه تنھا نيروھای چپ، حتی ميان نيروھای من منکر ھمکاری ميان اين نيروھا ن

) خط رسمی( که به ما به عنوان حزب حکمتيستئیتا جا.  الزم استئیاپوزيسيون جمھوری اسالمی ھم در زمينه ھا

اردی که نياز  که الزم بوده است و در موئیبرگردد، ھيچ زمانی مشکلی با ھمکاری با احزاب سياسی ديگر در زمينه ھا

اکنون چند . اما جواب اتحاد در صفوف کارگر از دروازه نزديکی اين نيروھا و اين چپ عبور نميکند. بوده نداشته ايم

 ھستيم که با نيت خير ميان بخش زيادی از ئیدھه است در خارج کشور ما شاھد انواع اتحاد ھا، اتحاد عملھا و چتر ھا

اما در دنيای واقعی متاسفانه جز . د ھمکاری مشترک و صف واحدی را شکل دھدچپ ايران در جريان است و سعی دار

اين نوع از نزديکی درست مانند جمع . در موارد محدود و معين، بقيه اش شده عکس اتحاد و ھمبستگی با خود گرفتن

آن يکی ھم کرد طرف ميگويد من ترکم و تو ھم فارس و . شدن گروھای قومی در چھار چوب فدارليسم قومی شده است

جبھه ای بر اساس قوميت که ھر روز مرکز جنگ ميان خودشان . و ديگری ھم عرب باش و با ھم جبھه تشکيل دھيم

  . است و فردا ھم اگر به جامعه برسد بر سر وجب به وجب خاک مملکت جنگ است

. دن به اتحاد در جامعه نيستمستقل از اينھا جمع شدن اين نيروھا با مختصاتی که اشاره ای کردم معنی اش شکل دا

. جمع احزاب و گروھا و حتی افراد پراکند چپ موجود ھم به معنای اتحاد کارگری نيست، و اين از روز روشنتر است

باز ھم تاکيد ميکنم من ھمکاری موردی و بر اساس برنامه ای معين را اصال نفی نميکنم و از آن ھم استقبال ميکنم، اما 

.  که جمع اين نيروھا موتور محرکه ای در دفاع از کارگر در ايران ايجاد کند، ترديدات جدی دارماين انتظار و تصوير

يکی کارگر را ميخواھد که جنبش کرد موفق شود و ديگری . بخش زيادی از اين چپ کارگر را برای امر خود ميخواھد

 را حفظ کند و يکی ديگر کارگر را ميخواھد کارگر را ميخواھد که اتحاد مليتھای ايران تامين شود و يکپارچگی ايران

  .تامين شود... و غير اسالمی و غير وابسته و" دمکرات"که صنعت و تکنيک و توان و قدرت ايران 

   

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

نقش اين . ری ھم مثل ھمه جنبشھای اجتماعی حاميان خود را دارددر اين ترديدی ندارم جنبش کارگ:خالد حاج محمدی

ھم اکنون ھم کم نيستند نھادھا و جمع ھا و کسانی که برای جلب . حاميان ميتواند از اين مثبت تر و بزرگتر باشد
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و قصدم بی من اين تالشھا را ارج ميگذارم . ھمبستگی با طبقه کارگر ايران در کشورھای مختلف صميمانه تالش ميکنند

  .اھميت کردن اين نيست

اما فکر ميکنم ھر جمع و ھر حزب سياسی و ھر فعال کمونيست جدی، تالش ميکند برای اتحادی در خود جنبش 

اگر اين جنبه يک قدم جلو برود، حتما صفی . کارگری و در ميان رھبران و فعالين آن و انرژی خود را اينجا ميگذارد

به ھمين دليل به . وند و حاميان موجود ھم فکر ميکنم بيشتر يکدست و نزديک به ھم ميشوندوسيع از حاميان ھم پيدا ميش

. اعتقاد من طبقه کارگر ايران برای عروج از شرايط کنونی احتياج جدی به اتحادی در صفوف رھبران خود دارد

مروز با آزاد نبودن تشکالت مستقل اما ا. قالبھای مختلف برای اين اتحاد موجود است که در اينجا نميتوان وارد آن شد

کارگری، و در شرايطی که ھر گروه و حزب و جريان کارگری را بشدت ميزنند، فعالين کارگری، شبکه ھای آنھا، 

جمع و محافل کارگران کمونيست که موجودند، تالش برای نزديک کردن آنھا، تالش برای متحد شدن و ھم افق و ھم 

اگر اين تامين شود فکر ميکنم حاميان ھم حول اين و زير پرچم اين ھمبستگی و . تجھت شدن آنھا امری حياتی اس

  .تکانی که جنبش کارگری ميخورد، نوعی ديگر کار خواھند کرد

  گزارشگران

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