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

 مصاحبه با احسان ثابت

  
 اگاھند که تضاد کارو رنج و زحمت با سرمايه اشتی ناپذير است و ميدانند که اگر  بدرستی حاکمان و مدافعان سرمايه

طبقه رنج و کارگر سازمان يافته عمل کند با ديگر جنبش ھای اجتماعی پيوند خورده و در نھايت ماشين سيستم سرکوب 

 و از تجربيات تاريخی  کشورھا شاھد بودن وبيد ، اين حرکت انقالبی کارگری را در سايرسرمايه را در ھم خواھد ک

درس گرفته اند تنھا راه کنترل اين نيروی عظيم کار و توليد سرمايه فقط سرکوب وحشيانه با تمام خشونت است که چرخ 

 که نھادينه شده و  ستم سرمايه استانقالب را کندتر کرده يا برای مدتی عقب خواھد انداخت ، اين خصلت وجودی سي

    انتظار ديگری ھم نيست ، ولی بايد به دنبال راه حل اصولی گشت که چگونه اين سيستم را به عقب نشينی واداشت

*****  

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

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

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

  .نظرخواھی از فعالين کارگری و سياسی از سوی گزارشگران است

گاه ھمانند آتشفشان در . تراضات کارگری به بی عدالتی ھای موجود سالھاست بشکل فزاينده در جريان استموج اع

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 .  بر گرده خويش ميکشندداری برپايشان و بار گران تورم و ھزينه ھای زندگی روزمر را

در اين ميان اما فعاالن و نمايندگان کارگران بيش از ھمه . آنان از سوی مسئولين حاکم بدون مرز ادامه و جريان دارد
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. کارگران معترض به اين بی عدالتی ھا را می کشند .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

للی کارگران خارج از کشور با کارگران ايران اگر چه ھمبستگی بين الم .داخل کشور بندرت بگوش کسی ميرسد

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

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

   

  به پرسش ھای سايت گزارشگران) تحاديه کارگری يونيفور در کانادافعال کارگری و عضو ا( پاسخ احسان ثابت 

 *****  

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

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

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

که .معضل سرمايه داری جمھوری اسالمی باعث ايجاد فقر وبيکاری طبقه ميليونی کارگران ايران شده  :احسان ثابت

 -  سياسی - اقتصادی -یجنبش کارگری ايران طی گذشت  چھار دھه از عمر ننگين ج اسالمی ، در بدترين شرايط امنيت

وسرکوب ، بدون رھبری و تشکل منسجم،جنبشھای خودجوش کارگران، با دستمزدھای زير خط فقر با افت و خيزھا 

  ا.،اين جنبش را به پيش برده

 دانشجويان و زنان بطور متوسط روزانه چندين اعتراض و -  پرستاران - اين جنبش ھمانند ساير جنبشھا ، جنبش معلمان 

البته ھزينه ھای جبران ناپذيری را ھم متحمل شده، با . ، بزرگ و کوچک را در سطح کشور تجربه کردهاعتصاب 

زندگی در فقر و فالکت و از دست دادن زمان و فرصتھای مناسب در جھت رشد و شکوفايی استعدادھای نھفته کارگران 

يچ عنوان قابل جبران نيست، ھمانند کشتن کارگران يا ھزينه ھای جانی که به ھ. و خانواده ھايشان در اثر فقر اقتصادی 

يا با بی توجھی عمد به سالمت زندانيان ، باعث .  شاھرخ زمانی -اسانلو - کورش بخشنده -- پيشرو مثل ستار بھشتی 

بيماری و مرگ اگر پيشرو کارگری محمد جراحی شد ، که تک تک اين عزيزان با ارمانھای بزرگ، قادر بودند 

قه کارگر را سازماندھی کرده  و با سيستم سرمايه داری ج اسالمی در جھت تحقق مطالبات و حقوق گردانی از طب

اما در دل اين جنبش  پيشگامان اگاه و خستگی ناپذيری  ھمچون  بھنام ابراھيم زاده و محمود .کارگران  مبارزه کنند 

 ابديده شده و تجربه کسب کردن که اين  جعفر عظيم زاده و ديگر کارگران- داود رضوی - رضا شھابی  -صالحی 

دستاورد بزرگيست ، اين پيشگامان کارگری بدون شک اگاھی طبقاتی خود را صرف سازماندھی کارگران و 

و راه زنده يادان شاھرخ . زحمتکشان کرده  تا  مبارزات پراکنده طبقه زحمتکش را متشکل و منسجم و سراسری سازند 

 کارگران اگاه و پيشتاز ،سوسياليست را ادامه داده و جنبش ھمه مزد بگيران ،مانند زمانی و محمد جراحی ، نمونه

با ابديده شدن  پيشروان کارگری در کوران مبارزات . دانشجويان را بھم پيوند بزنند - پرستاران -جنبشھای معلمان 

که . ديه ھا   را بوجود اورند ضروريست که تشکيالت صنفی کارگران مثل اتحا. طبقاتی جاری که سابقه طوالنی دارد 

پيشروان اين طبقه . خود سنديکاھا  پيش زمينه است برای سازماندھی جنبش مطالبات طبقه کارگر و مزد بگير 

تشکيالت سياسی و خودگردان دمکراتيک و مستقل کارگری را بوجود اورند تا نقش رھبری مبارزات طبقاتی را  خود 

  .  جنبش کارگری را سرلوحه خود قرار داده و جنبش را به پيش برند کارگران بر عھده گرفته و  منافع

البه نقطه ضعف ھايی ھم در جنبش بوده وھست ، افسارگسيختگی ماشين سر کوب ج اسالمی که اجازه نداده و نمی دھد 
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ل جامعه ، وبل کارگران ايران فوايد  وجود تشکل و ومبارزه متشکل را تجربه کنند ، فرھنگ بی اعتمادی که رژيم در ک

اخص در بين طبقه کارگر و زحمتکشان بوجود اورده تا منافع حکومت را حفظ کند بعنوان عامل موثر ، پراکندگی 

البته ان بخش از خود فعالين ھم که مبارزات کارگری را فقط صنفی می بينند و در ان جھت بدون . ميتوان نام برد 

بدون اگاھی از اينکه مبارزه صنفی در . بزرگی در فرقه گرايی  دارند الترناتيو سياسی جايگزين حرکت ميکنند نقش 

جھت کسب مطالبات کارگران بدون مبارزه سياسی ره بجايی نخواھد برد اين ھمان چيزيست که سرمايه داری دامن 

  .ميزنه و شاھد ان در ديگر جوامع جھان ھستيم

نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی و حاميان  ان : و ضربه مھلک يکی از  رھبران سنديکای کارگری  منصور اسانل

در خارج کشور با اگاھی کاامل از فقر و فالکت موجود در ايران و رشد مبارزات کارگران و زحمتکشان ، ميدانند که 

اين بزرگترين نيروی تغيير و ساختار شکن در ايران در حال بر خواستن است ، لذا برای حفظ نظام ومنحرف کردن  

ش کارگری، و بی اعتمادی بين کارگران  از افرادی مثل منصور اسانلو استفاده ميکنند  که يکی از رھبران جنبش جنب

کارگری بود ، و به رغم ھمه مبارزات واعتبارش در جنبش کارگری  و کشته شدن برادرش در زندان توسط ج اسالمی 

 بزرگی به اعتماد جنبش کارگری و پيشروان ان زد، که پس از خروج از ايران به کمپ بورژوازی پيوست، و صدمه.  

  . بايد ھوشيار عمل کرد 

سکتاريسم و منافع فردی ، گروھی ، سازمانی  ، بعنوان موريانه ھای درون طبقاتی :  فرقه گرايی در جنبش کارگری 

  . از ديگر ضعفھای اين جنبش بوده وھست 

در اين قسمت مجبورم عين نوشته :  جنبش کارگری ايران  فقدان تشکل و وحدت بعنوان اساسی ترين فاکتور ضعف 

دشمن طی دويست سال گذشته از مبارزات ميان دو طبقه تجربه کرده که . ھای زنده ياد شاھرخ زمانی را بنويسم 

مبارزات پراکنده و بدون برنامه مشخص انقالبی و بدون سازماندھی سراسری ھر چقدر ھم گسترده و شدت داشته باشد 

به ھمين دليل است که دولتھای . نھا ھيچ پيروزی را بدست نمی اورد بلکه باعث ياس و نا اميدی طبقه کارگر ميشود نه ت

سرمايه داری حتی درست در زمانيکه اعتراضات کارگری در خيابانھا ادامه دارد بدون ترس و واھمه ھمچنان به 

نھا می افزايند ، چون از مبارزات خيابانی کارگران با طرحھای ضد کارگری خود اعتقادادامه ميدھند و حتی به شدت ا

از يک اعتصاب کوچک سازمانيافته در محل کار . چنين حالت پراکنده و بدون تشکيالت ھيچ ترس و واھمه ای ندارد 

من اعتقاد دارم ان چيزيکه  سرمايه داری نگران  است و ميترسد  . بيشتر واھمه دارند تا مبارزه گسترده خيابانی 

،متشکل شدن کارگران و سازماندھی  در جھت ھمبستگی طبقاتی و  سراسری  کردن مبارزات اين طبقه است يعنی 

بايد بپذيريم که سرمايه داری و دولت محبوبش جمھوری اسالمی وظيفه طبقاتی خود را برای حفظ . وحدت و تشکيالت 

تنھا راه جلو گيری از سرکوب ، يافتن . نجام ميدھد منافع طبقاتی خود از طريق سرکوب سيستماتيک و عريان وحشيانه ا

راه حلھای جديد متشکل شدن منطبق بااصول و گسترش ان در تمامی سطوح طبقه کارگر و مزدبگيران  وافشای ھر چه 

  .گسترده تر ابزارھا و عوامل سرکوب است 

  : نا باوری طبقه کارگر از توان و پتانسيل نھفته در خود 

يران به نيروی بالقوه خود باور داشته باشد و بپذيرد که نيروی مولد و گرداننده اقتصاد ورشکسته اگرجنبش کارگری ا

  .ايران است من اعتقاد دارم به ھمبستگی طبقاتی خواھدذرسيد و دگرگونی ايجاد خواھد کرد

  :عدم ھمبستگی جنبش طبقه کارگر ايران با جنبش جھانی طبقه کارگری

يه که سرمايه داری تصميمات ضد کارگری جھانی ميگيرد الزم است که جنبش کارگری امروزه با جھانی شدن سرما

ايران ھم با ھمبستگی جنبش کارگری جھانی بتواند به شکل فرامرزی عمل کرده و از تجربيات ديگر کارگران جھان 
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و ايران از اين مسئله اما جنبش کارگری جھان .استفاده کرده و در جھت منافع مشترک کارگران جھان ھمسو عمل کنند 

با سرکوب و محدوديتھايی که در ايران وجود دارد اين وظيفه فعالين کارگری و مدافعين .مھم فاصله زيادی دارد 

کارگری چپ خارج کشور می باشد بطور متداوم و پيوسته به عنوان صدای سوم مسائل  کارگران ايران را در 

لی نه فارسی به گوش اتحاديه ھا و افکار عمومی برسانند و از انان کمکھای الزمه و کشورھای مختلف به زبان مح

  .حمايت و ھمبستگی بين المللی از کارگران ايران را جلب کنند

در مجموع من معتقدم اگر واقع بينانه به جنبش کارگری ايران باشرايط اختناق و سرکوب داخل کشور نگاه کنيم نه 

يم لنگش کن ،جنبش خوب عمل کرده ، از ديد من فاکتور بسيار مھمی که بدست اورده اگاھی و بيرون گود نشسته و بگ

رشد بلوغ سياسی طبقاتی است که با برطرف کردن ضعفھا و حرکت سازمان يافته در اينده ميتونه شاھد پيروزيھای 

  .چشمگيری باشد

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

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

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

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

اگر طبقاتی به مسائل نگاه کنيم حکومت عدل علی و جمھوری اسالمی بر خواسته از سيستم سرمايه است  :احسان ثابت 

و حافظ منافع طبقه سرمايه دار و سرمايه بوده و ھست ، لذا انتظار بوسه به دست پينه بسته کارکران و توليد کنندگان 

مايه يک شعار و مردم فريب بيش نيست ،از بدو تولد سرمايه و کار ، تضاد اشتی ناپذير کار و سرمايه شکل گرفت سر

لذا دولت جمھوری اسالمی که حافظ سرمايه داريست و . ھر دوی اين طبقه خواسته ھا و منافع طبقاتی مشخصی دارند 

اريست که با اعمال زور و فشار و تفنگ و تھديد سرکوب وحشيانه به ھر شکل ممکن جزو ذات دولتھای سرمايه د

  .سرکوب ، منافع سرمايه داری که نمايندگی ميکنند را حفظ کنند 

بدرستی حاکمان و مدافعان سرمايه  اگاھند که تضاد کارو رنج و زحمت با سرمايه اشتی ناپذير است و ميدانند که اگر 

نبش ھای اجتماعی پيوند خورده و در نھايت ماشين سيستم سرکوب طبقه رنج و کارگر سازمان يافته عمل کند با ديگر ج

سرمايه را در ھم خواھد کوبيد ، اين حرکت انقالبی کارگری را در ساير کشورھا شاھد بودن  و از تجربيات تاريخی 

ست که چرخ درس گرفته اند تنھا راه کنترل اين نيروی عظيم کار و توليد سرمايه فقط سرکوب وحشيانه با تمام خشونت ا

انقالب را کندتر کرده يا برای مدتی عقب خواھد انداخت ، اين خصلت وجودی سيستم سرمايه است  که نھادينه شده و 

  .انتظار ديگری ھم نيست ، ولی بايد به دنبال راه حل اصولی گشت که چگونه اين سيستم را به عقب نشينی واداشت 

  

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

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

 آزادی امروزه نيز عليرغم. 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 اما ھنوز رضا شھابی در خطر جدی است

طوريکه بدرستی اشاره گرديد فعالين کارگری در دفاع از خود و ھم طبقه ھای خود ھميشه در خطر  :احسان ثابت

  .دستگيری و شکنجه و تھديد قرار دارند

 مسئوالن جمھوری اسالمی به اين عزيزان از نظر من ترس و وحشت جمھوری اسالمی از علت اساسی متمرکز شدن

توان و اگاھی سياسی طبقاتی اين پيشروان طبقه کارگر ايران است که قادرند سنديکاھا و تشکلھای مستقل کارگری را 
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خانجات و  مراکز توليدی ايجاد کرده و در جھت سراسری کردن تشکلھا و سازماندھی جنبش پراکنده کارگری در کار

کوچک و بزرگ در دفاع از حقوق کارگران بشکل سازمان يافته عمل کردن و صفوف منظم اعتراضات و اعتصابات و 

مطالبات طبقاتی را متشکل در برابر تبعيض و نابرابری سرمايه داری جمھوری اسالمی قرار داده و کليه تجربيات 

اده و بعنوان سازماندھندگان پيشرو طبقه کارگر اين طبقه چند ميليونی را در جھت گرانبھای خود را به کارگران انتقال د

  .حقه خود بحرکت دراوردند دريافت حقوق

از اينروست که طبق خصلت سرکوبگرانه خود بدستور صاحبان سرمايه بايد برروی پيشروان تاثيرگذار طبقه کارگر 

ش بخشی ديگر را به انحراف کشانده و به پراکندگی جنبش دامن متمرکز شوند تا بخشی از کارگران را ترسانده وجنب

زده و از طريق سرکوب وحشيانه ،  از تشکل و سراسری شدن جنبش جلوگيری کرده و حرکات کارگران بدون رھبری 

  .را  بھتر کنترل کنند

  

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

ارجحيت دادن منافع و تمايالت . 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

  س ميدانيد؟جنبش کارگری در کشورمان حضور آن را محسو

جنبش کارگری نه تنھا در ايران بلکه در سطح جھان ھميشه با مقوله فرقه گرايی و سکتاريسم سازمانی و  :احسان ثابت

حزبی و سنديکايی روبرو بوده و ھست ، حتی در مواردی نمايندگان کارفرمايان يا نمايندگان سرمايه بعناوين مختلف يا 

نان را ميخرند و کل جنبش را به انحراف يا به سازش می کشانند که نمونه ھا در سنديکاھا نفوذ کرده يا رھبران ا

  .بسيارند 

يکی از داليل مختلفی که تشکل .در رابطه با جنبش کارگری ايران بايد بگويم متاسفانه فرقه گرايی وجود داشته و دارد 

وجود داشته بوده عده ای موافق ايجاد سراسری در ايران شکل نگرفت ھمان فرقه گرايی حاکم در اختالل نظرھايی که 

تشکل سراسری بودند و عده ای معتقد بودند تشکل ھای محلی تشکيل بشه بعد اين تشکلھای محلی شھری و استانی ان 

تشکل بزرگ و سراسری را تشکيل بدھند ، انھم به سليقه فرقه خاصی، متاسفانه فرھنگ کار اشتراکی بر اساس منافع 

سر اشتراکات فراوانی که داريم کار کنيم و بر سر اختالف نظرھا ھم ، ديالوگ سازنده برقرار کنيم جمعی که بتوانيم بر

  .جا نيفتاده و اين کليد يک کار دمکراتيک ھست که منافع مشترک دارند

 بينش با. عامل ديگر احزاب و سازمانھايی که متاسفانه خود تکه تکه شدند و نياز به بازنگری و سازماندھی خود دارند 

سکتاريسم نه تنھا به سازماندھی کارگران کمکی نکردن بلکه بعضی از انھا مثل حزب کمونيست کارگری ايران تالش 

به اعتقاد من . ميکنند جنبش کارگری را به دنبال خود بکشند و زير چتر خود بعنوان حزب طبقه کارگر ايران بياورند

چ نقشی نداشته ، لذا عمل اينان ھمان فرقه گرايی را دامن ميزنند که کارگران ايران در شکل گيری پالتفرم اين حزب ھي

  .شاھدش ھستيم تا بتوانند از اين طريق حزب را نجات بدھند به جای نجات طبقه کارگر

من معتقدم اگر سازمانھا و احزاب سياسی ما به ھمان وظايف خود بدور از منافع و تمايالت سازمانی خود عمل کرده و 

ی و منافع طبقه کارگر را بدون ھيچ دخالتی حمايت کنند و اگر قادرند به رشد اگاھی سياسی و سازمانيابی جنبش کارگر

اين طبقه کمک رسانند  ، پيشروان طبقه کارگر با تکيه بر نيروی عظيم  کار ، با اشتراک منافع طبقاتی با تاکيد بر 

   ان پايان بدھنداشتراکات قادر خواھند بود فرقه گرايی را کاھش داده يا به

فکر ميکنم جنبش کارگری ايران به اين درجه از رشد اگاھی رسيده که پراکندگی و فرقه گرايی يکی از عوامل اصلی ،  
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ولذا تجربه تاريخ مبارزات خود را ، چراغ مبارزه اينده قرار بدھند تا اتحاد و .  پرداخت اين ھمه ھزينه سنگين است 

    .دھمبستگی و تشکل را بوجود اور

  

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

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

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

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

پاسخ سوال کليدی و مھمتان را بايد از پراکندگی درد  اوری که بين خودرسانه ھای خارج کشور که  :احسان ثابت

 را اپوزيسيون رژيم ميدانند ، با تمام ازاديھا و امکاناتيکه دارند و می توانند تعدادشان  ھم بيشمارند ، و ھمگی ھم خود

. نقش تاثير گذاری بعنوان صدای  جنبش کارگری ايفا کنند ، بايد در نوع نگرش سکتاريسم و فرقه گرايی جستجو کرد 

  .سئوالنه با يکديگر دارد ونوع برخورد خصمانه و غيرم_ سليقه ای _که خود ريشه در اختالف انديشه ھای سياسی 

ولی نداشتن مھارت الزمه برخورد سالم و سازنده و دمکراتيک که .کمااينکه داشتن اختالف نظر بسيار ھم خوب است 

. بتواند رسانه ھا را حول محور مشترکی جمع کرده ،ھمبستگی داشته و قادر باشند برسر اشتراکات با ھم کار کنند

. ه رسانه ھای خارج کشور و جنبش کارگری دارد جمھوری اسالمی سرمايه داريست بعنوان مثال حداقل اشتراکی ک

بدون ريشه يابی و حل اختالفات اساسی و مسئوالنه به نمايش بزرگ رسانه ای ھمبسته و ھماھنگ و مسئوالنه در دفاع 

 بود با تمام زحماتی که از صفوف ميليونی کارگران که بيش از پنج برابر زير خط فقر زندگی ميکنند  قادر نخواھند

  .ميکشند و گاھی برنامه ھای خوبی ھم تھيه ميکنند 

  

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

 من معتقدم عواملی که می تواند کمک کند از موانع ھمبستگی حاميان کارگران ايران گذر کرد ، شناخت :احسان ثابت

که در جنبش کارگری وجود دارد از قبيل صنفی گرايی بخشی از فعالين طبقه . خود موانع و اھميت ھمبستگی ھست 

نبود اتحاديه ھای کارگری که بتوانند با اموزش اصولی کارگران ، پيشگامان اتحاديه ھای کارگری قادر باشند . کارگر 

ياسی سراسری طبقه کارگر سوق تشکيل حزب يا تشکل سسياسی و ھمبسته به - جنبش کارگری را با فعاليت صنفی 

  .دھند

تا  ١٢٨٣فدراسيون سراسری از. با توجه به تجربه تاريخی جنبش کارگری ايران که در کارنامه درخشان خود دارد

 ١٣٢۵و جنبش کارگری ايران با تدوين  مترقی ترين قانون کار در خاورميانه در سال . ثبت تاريخی شده است ١٣٣٣

  .ستاوردھای مھمی است که باھمبستگی سراسری حاصل شداز د

                      

  روزی موفقيت برای کارگران کشورمانآبا تشکر بسيار و 

  گزارشگران
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