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ی خسروشاهداهللاي کار با هي نشریگفتگو - جنبش کارگری  
 

١٣٨٧ یديازدهم شنبه چهار                                                                                 )اقليت (سازمان فدائيان   

   
  جنبش کارگری

  گفتگوی نشريه کار با يداهللا خسروشاهی
  عضو سابق شوراهای سراسری کارکنان نفتدبير سابق سنديکای کارگران پااليشگاه تهران و 

اعی با آن روبروست، نشريه جنبش های اجتمو مشکالتی که جنبش کارگری و ديگربه منظور درج ديدگاه های مختلف پيرامون مسائل 
  .درج خواهند شدنشريه کاراين گفتگوها، به تدريج در.  باشداين زمينه داشتهدرهائی با فعالين سياسی و صاحب نظردارد گفتگورنظکار در

متن زير گفتگوی نوشتاری نشريه کار با يداهللا خسرو شاهی، دبير سابق سنديکای کارگران پااليشگاه تهران و عضو سابق شوراهای 
  .با سپاس از يداهللا خسرو شاهی،  اين پرسش و پاسخ را با هم دنبال می کنيم. رامون جنبش کارگری می باشدسراسری کارکنان نفت، پي

……………………………………………………………………………………. 
  

  ؟ وضعيت مطالبات و مبارزات کارگری در حال حاضر چگونه است؟ چشم انداز شما در اين مورد چيست-نشريه کار

به مشکالت عديده و انباشته شده کنونی کارگران در مراکز کاری و در سطح جامعه، که با توجه  : يداله خسروشاهی

 درصدی، زندگی نزديک به ٢٨از عدم دريافت بموقع  دستمزد ها، تعطيلی کارخانجات، بيکارسازی گروهی، تورم 

نه رژيم در قبال خط مرگ ، کارهای قراردادی و پيمانی، رخت بربستن امنيت شغلی در کل جامعه و سرکوب وحشيا

مطالبات اساسی کارگران  در مجموع  برنامه ريزی . طرح نفی اين مشکالت توسط کارگران، نشًات گرفته است

  .که می توان تيتروار به آنها اشاره داشت. برای رفع چنين نارسايی هايی است

ی، جلوگيری از تعطيلی کارخانجات دادی و استخدام بصورت دائمقرارع دستمزدها، نفی کارهای پيمانی ودريافت بموق

و به تبع آن جلوگيری از بيکارسازی ها، دريافت دستمزدها به تناسب تورم واقعی، جلوگيری از خصوصی سازی 

است ، و عدم دخالت نيروهای نظامی و سرکوبگر در امور کارگری، روشن " خودمان سازی"کارخانجات که همان 

د تشکالت مستقل غيردولتی و غير وابسته مورد نظر کارگران در بعضی کردن وضعيت بيمه بيکاری، خواست ايجا

از مراکز کاری که در هفت تپه به مرحله عمل در آمد و در نهايت ايجاد فضايی در مراکز کاری که کارگران امنيت 

  . هستندو پايداری شغلی را احساس کنند، از مسائلی است که می توان گفت جزء مطابات امروز کارگران در ايران

در مورد موقعيت مبارزاتی کارگران، همانطور که در اخبار روزانه بطور مرتب مشاهده می شود، هرروز در چند 

که عدم پرداخت به موقع دستمزد ها، جلوگيری از . مرکز کاری اعتصابات و اعتراضاتی  سازمان دهی می شود

از نظر آماری وسعت گسترش اعتصابات . ت هستندتعطيلی کارخانجات و حفظ شغل يکی از محوری ترين اين اقداما

بطوری . و اعتراضات کارگری طی سه چهار سال گذشته با هيچ دوره ای از تاريخ جنبش کارگری قابل مقايسه نيست

که می توان گفت تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری حتا طی يک سال گذشته بيشتر از تمامی دوران حيات 
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  . است١٣۵۶ل جنبش کارگری قبل از سا

اما درد و رنج و کاستی که اين مبارزات را احاطه کرده و هنوز کارگران نتوانسته اند بر اين معضل بزرگ فائق آيند 

  .همانا حرکات تک کارخانه ای، جدا ازهم ونامتحد کارگران حتا در يک شهروبرای يک خواست مشترک است

و يا می .  فعالين کارگری قادر به يافتن راه رهايی از آن نشده اندبرای اين آفت تفرقه  و اين بيماری همه گير هنوز

  .توان گفت با تالش هايی هم که صورت ميگيرد هنوز جنبش کارگری ايران از اين پديده تفرقه دررنج است

تی  سال کمر راست کند و يکپارچه و متحدانه با قام٣٠هنوز طبقه کارگر ايران بعنوان يک طبقه قادر نشده پس از 

هنوز اين طبقه از بی تشکلی حتا در سطح تک کارخانه ای در رنج است و قادر . استوار به ميدان مبارزه  وارد شود

هنوز شعارها با .به ايجاد تشکل مورد نظر خود در مراکز کاری ، سطح يک شهر و استان و کشور  نشده است 

سيد علی پينوشه، " آذر خود ١۶يان در تظاهرات دانشجو. مضمون اعتراضات و اعتصابات اصوًال همخوانی ندارند

اما کارگران در اهواز . را در بر دارد" دانشگاه پادگان نيست" را فرياد می زنند که همان معنای " ايران شيلی نميشه

ننگ بر اين زندگی ، اين "در ماه قبل وقتی جهت اعتراض به عدم دريافت دستمزد به خيابان می آيند ، شعار می دهند 

آخر ننگ و شرمندگی برای کی؟ برای کسانی که توليد . آدم با شنيدن اين شعار گريه اش می گيرد" همه شرمندگی

که در تمامی طول عمرشان حتا "بلبالن خوش الحان ظريف االاستخوان"کنندگان تمامی نعمات زندگی هستند يا برای 

لی خود را در پرتو کار و توليد کارگران به پيش يکروز يک چوب کبريت هم برای جامعه توليد نکرده،؟ زندگی انگ

می برند، تمامی فکر و ذکرشان از سينه به پائين است و خواستشان قانونی کردن داشتن چهار زن دائمی و هر آنچه 

نه برای کسانی که از پرتو وجود آنها . ننگ و شرمندگی برای اين زالو صفتان شکم سير است. بخواهند صيغه ای

   .مفت خور در حجره ها ی قرون وسطايی همچون کرم می لولند و دست به سياه و سفيد نمی زنندهزار هزار 

لذا موقعيت فعلی . به ميدان بيايند" کار، مسکن، آزادی" يا " کار، نان،  آزادی"چرا کارگران نبايستی با شعار 

ين و کارگران سوسياليست درون مراکز مطالباتی و مبارزاتی کارگران در ايران وظيفه بسيار سنگينی بر عهده فعال

  .که برای رهايی از موقعيت کنونی الزم است چاره انديشی شود. کاری قرار می دهد

ف در توان داشت؟ بنظر من تا زمانی که در مراکز کاری مختلميه به چنين وضعيتی چه چشم اندازی اما اينکه با توج

اين تشکالت ، استان و کشورسطح يک شهرتا زمانی که در. يابدکارگران سامان نيک حد معين تشکالت مورد نظر

را وارد ميدان مبارزه نکنند، و گردان رزمنده طبقه کارگر بهم نپيوندند) موقعيت فعلید درموجوغير(تک کارخانه ای 

با تغيير توازن قوا بدست آورده باشند نيزدادن هزينه بسيار ان با مبارزه وکه کارگردستاورد تک کارخانه ای نيزهر

و محدوديت گذشته افزوده می فشاربرداران بازپس گرفته خواهد شد وآن مرکز کاری، آن دستارودها توسط سرمايه در

که يکی از داليل اين . بنابراين گره همه اين نابرابری ها در عدم وجود تشکالت مورد نظر کارگران است .گردد

فعالين مبارز سنديکای کارگران .  برابر حرکت کارگران جهت ايجاد تشکل استنقيصه بزرگ سرکوب شديد رژيم در

اسانلو در زندان و هيات مديره با همه جانفشانی که انجام داده اند در . شرکت واحد در مقابل چشممان هستند

  .راهروهای بيدادگاه ها سرگردان و هرروز حکم محکوميت به يکی از اين فعالين ابالغ می شود

 چنانچه کارگران قادر شوند از نظر سازمانيابی به يک حد معينی برسند که بتواند بر توازن قوای موجود بنفع خود لذا

تآثير بگذارند، قطعًاموقعيت فعلی آنان از حالت تدافعی که حفظ موقعيت فعلی يا پرداخت دستمزد های معوقه است به 
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 ضمن حفظ دستاوردها قادر خواهند شد با بسيج کارگران و در آن موقعيت.  يک حالت تهاجمی ارتقاء خواهد يافت

بميدان آمدن آنان وحدت طبقاتی خود در برابر سرمايه را به نمايش بگذارند و خواسته های آنی و آتی طبقه کارگر را 

  .متحقق کنند و سرنوشت خويش را خود بدست گيرند

 ای جدا ازهم و نامتحد کارگران اشاره داشتيد و گفتيد که پراکندگی و شما در صحبت هايتان به مبارزات تک کارخانه

از همين روتًاکيد کرديد بر ضرورت .بی تشکلی کارگران ، معضل بزرگی ست که جنبش کارگری از آن رنج می برد

می ".تشکل های کارگری مورد نظر کارگران، در مراکزکاری مختلف،درسطح يک شهر و استان و کشور" ايجاد

استم خواهش کنم پيرامون اين گونه تشکل های کارگری ، اگر ممکن است توضيح بيشتری بدهيد و اين، ايده ی خو

خصوصًاآن که شمااز تجارب .ايجاد تشکل های کارگری موردنظرکارگران، درمراکز کاری را کمی بيشتر باز کنيد

وده ايد که هم درزمان رژيم ديکتاتوری عينی و مشخصی هم در اين زمينه برخوردار هستيد و خود از کارگرانی ب

سلطنتی وهم پس ازقدرت گرفتن رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی، دست اندرکارمبارزه کارگری بوده واز نزديک 

  . درجريان ايجاد ويا شکل گيری برخی ازتشکل های کارگری نيز قرارداشته ايد

ن کارگری خارج از مراکز کاری، جنگ حيدری نعمتی بر سر اسم يکی از سردرگمی های موجود در بين فعالي

را " لنگش کن"د نشسته و فرياد جدا از دعانويسان و نسخه پيچان حرفه ای که خارج از گو. تشکالت کارگری است

می دهند، معضلی که اين فعالين در موقعيت فعلی با آن دست بگريبان بوده و مشغول نقد يکديگر در مورد اسم سر

ها در ايناز اين فعالين شده است و بعضی ازشکالت کارگری هستند،از مسائلی است که با عث سردرگمی در بخشی ت

دارد، ديگری شورا، يکی تُاکيد بر ايجاد مجمع عمومی . کاری نيز بکشانندکه اين سردرگمی را به درون مراکزتالشند 

مخفی کارخانه يا هسته های مخفی کارگری يا هسته های طبل سنديکا می کوبند، بخشی کميته های عده ای فقط بر

جالب اين است که اين برخوردها در مورد نام گذاری ... شوراهای مخفی وجمعی نام اتحاديه را طرح می کنند و

 .کاری به اسامی مختلف مشغول فعاليت هستند، می باشدمراکزميان کسانی است که خارج ازمه درتشکالت کارگری ه

جمعی . ای که اين فعالين توجه چندانی به آن ندارند موضوع محتوی و برنامه پيشبرد تشکالت کارگری استمسئله 

اين .  شود تا فرياد برآورند تئوری ما کامل است١٢ خوابيده منتظرند زمانی ساعت ١٢که ساعتشان روی ساعت 

مجمع عمومی رکن و اساس هر حرکت  سال  هنوز حاضر نيستند بپذيرند که گرچه ٣٠طراحان مجمع عمومی پس از 

اين جمع با توجه به گذشت چند دهه و عدم شکل . و تصميم جمعی کارگری است، اما يک تشکل دائمی کارگری نيست

زمانی که کارگران در اعتصابند . گيری مجمع عمومی بعنوان يک تشکل پايدار هنوز بر اين طبل تو خالی می کوبند

همين که اعتصاب و . ع آنان و تصميم جمعی آنان در چگونگی پيشبرد مبارزه استقطعآ موثر ترين شکل حرکت تجم

از طرف ديگر خود مطلعيد که کارگران در محيط . اعتراض خاتمه يابد کارگران ناچارند به سر کار خود بازگردند

ار ، کارگران نمی توان بخاطر هر مشکل و رفع آن هر روز در محل ک. کار و در سطح جامعه هزاران مشکل دارند

اگر توازن قوا بدين صورت در مقطعی به نفع کارگران باشد که . دست از کار بکشند و مجمع عمومی برگزار کنند

بهتر آن نيست که اعالم اعتصاب عمومی . قادر باشند هر روز دست از کار بکشند و برای رفع مشکلشان تجمع کنند

خواهيم در سطح کشور پياده کنيم، در نظر بگيريد چه بلبوشويی به کنند؟ حال اگر اين ايده خيالی مجمع عمومی را ب

مگر آنکه بخشهای مختلف کارگری تشکالت دائم خود را داشته باشند و به پشتيبانی از آن تشکالت .وجود می آيد
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اعالم اعتصاب عمومی کنند و در هر شهر منتخبين تشکالتشان چگونگی پيشبرد اين اعتصاب عمومی و برگزاری 

  . امع و گردهمائيها و گنگره ها را با هماهنگی با ساير نقاط کشور به پيش  برندمج

تگی بسيار خود گذشفعالين کارگری با تالش و ازنيم که طی چند سال گذشته بخشی ازطرف ديگر مشاهده می کاز

نگی، شورای همکاری، کميته پيگيری و هماه. به اسامی مختلف سامان داده اندمحيط کارتشکالتی را از خارج از

 شد که اين فعالين  خود را مورد چنين تشکالتی مشکل از آنجا شروعدر... ی کارگری، کانون مدافعان واتحاد کميته ها

آنها  کاری به کارگران بشناسانند و ازمسائلی کردند تا بصورتی اين نهاد ها را بجای تشکالت درون مراکزدرگير

 يعنی خود را وکيل و قيم کارگران قلمداد کردن و بجای آنان تصميم گرفتن و. يوندندبخواهند که به اين تشکالت بپ

جهت ايجاد حال حاضر هدف خود را درفعالين کارگری نفی شده و دری ازطرف بخشاين پديده گرچه از. فعاليت کردن

ذهنيت رها اين  خود را ازفعالين کارگریعالم کرده اند، اما هنوز بخشی ازتشکالت کارگری درون مراکز کاری ا

  .آنان پای می فشارندباالی سرهای کارگری بجای کارگران و ازيتتصميم خود جهت پيشبرد فعالنکرده اند و همچنان بر

ح خواسته ها و مشکالت کارگران رسانی و مسئوليت طرنند بدرستی انجام دهند مسئله خبرکاری که اين فعالين می توا

مراکز  به ايجاد تشکالت مورد نظرشان دراين عزيزان ضمن تشويق و ترغيب کارگراناگر. سطح جامعه استدر

 کشور حتا در مرحله نخست پيوند با يکديگر برنامه مشترکی را جهت ايجاد يک خبرنامه کارگری در سطحکاری، در

خواسته و . توزيع کنندبين کارگران ) نه برای سايت اينترنت(سطح کشورصفحه سامان دهند و آنرا درچهاردر

و از اين . اهند شدبه مرور زمان صدای رسای کارگران در سطح کشور خو. آن مطرح نمايندمشکالت کارگران را در

اما با توجه به وضع موجود که بشکل . شوند ارتباط وسيعی بين بخشهای مختلف کارگری بوجود آورندکانال قادر مي

به رقابت با هم می کنند و درسطح محدود را منتشردری خبرنامه ای رقابتی به پيش برده می شود و هرجمع

جامعه کارگری شود و همين وضعيت بی تشکلی بردادن نيرو کار بجايی برده نميهدردرگيريهايی کشيده می شوند، جز

بنابراين تمامی نيروهايی که بهر شکل خارج از مراکز کاری بدون شرکت مستقيم در مبازات  .حاکم خواهد ماند

روزمره کارگران برای ايجاد تشکالت آنان نسخه پيچی می کنند، با ناچيز و بيمقدار قلمداد کردن شعور کارگران قيم 

 و يا خارج از اراده و بدون دخالت مآبانه به آنا ن فرمان می دهند که فالن اسم را برای تشکل خود انتخاب کنند

حتا بعضی از آنها .. کارگران برايشان تشکل خاصی ايجاد می کنند و دستور می فرمايند که کارگران به آنها بپيوندند

پارا از اينهم فراتر گذاشته و به نفی تشکلی که کارگران طی يک مبارزه خونبار و با پرداخت هزينه ای بس سنگين 

  . ند، می پردازندبنياد گذاشته ا

بنا برابن مسئله اصلی نه اسم، بلکه محتوی و چگونگی سازماندهی و پيشبرد اين معضل اساسی جنبش کارگری در 

مهم اين است که تشکالت کارگری بدست خود کارگران و بدون دخالت هيچ نيروی غير کارگری . مقطع فعلی است 

کارگران منتخبين خود را کامآل بشناسند و از خود . رحله انتخابی باشدسامان يابد، از پائين ترين رده تا باال ترين م

شکل سازماندهی . گذشتگی اين منتخبين را در راه و اهداف طبقه کارگر در ميدان عمل مبارزاتی بعينه ديده باشند

تمامی . نندبصورتی باشد که هر زمان کارگران تصميم گرفتند قادر باشند نماينده و يا نمايندگان را تعويض کن

هيچ . تصميمات از کوچکترين مسئله تا اساسی ترين آن توسط خود کارگران گرفته شود و به مرحله عمل درآيد

اين تشکل مستقل از . نيروی غير کارگری ديگر اجازه نداشته باشد در امور فعاليت های اين تشکل دخالت داشته باشد
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يان و همچنين بايستی مستقل از تمامی احزاب و نيروهای سياسی دولت و نهادهای وابسته به آن، مستقل از کارفرما

نمی توان مانع ورود هيچ کارگری در تشکل محل کار او شد و يا . اين تشکالت هيچ تابلو ورود ممنوعی ندارند. باشد

نده اين تشکالت فراگرايشی و در برگير. مگر با حکم مجمع عمومی. کارگری را به اجبار از آن تشکل بيرون کرد

اما از نظر مذهبی . کارگران از نظر اقتصادی دارای منافع مشترکی هستند  .تمامی کارگران با هر نظر و ديدگاه است

 سياسی طبقه کارگر است که به مثابه يک جنبش توده ای، علنی ، -لذا اين جنبش اجتماعی. و سياسی چنين نيست

مان می يابد و برای نفی استثمار در مقابل سرمايه داران قد وحدت گرا، طبقاتی، مطالباتی، دموکراتيک و مستقل سا

اين تشکالت  .  نرمش و انعطاف در عمل و پايبندی ابدی به اصول طبقاتی از خصائل بنيادين آن است. علم می کند

 اجتماعی طبقه - سياسی  بر خالف احزاب سياسی که بر وحدت نظری شکل می گيرند و تشکل سياسی -اجتماعی 

  .دربر گيرنده  وحدت طبقاتی و منافع اقتصادی کارگران  هستند. هستندکارگر

ضمن تًاکيد درست واصولی بر ايجاد تشکل های کارگری در مراکزکار، به اهميت محتوای تشکل کارگری شما در

ز قبيل اين که اشاره نموديد و در عين حال برخی از خصوصيات تشکل کارگری مورد نظر خود رامشخص نموديد، ا

کارگران منتخبين خود راکامًال بشناسند، سازماندهی به صورتی باشد که کارگران هرزمان تصميم  باشد،انتخابی 

در اين جا اين سئوال بوجود می آيد که اين گونه تشکل . گرفتند، بتوانندنمايندگان خودراتعويض کنندوامثال اين ها

برای آن قائل شده ايد، مستقل از هر نامی که می خواهد داشته باشد ، آيا کارگری با ساختار و کارکردهايی که شما 

مستلزم وجود حد معينی از آزادی های سياسی است که کارگران فعًال ازآن محروم اند؟ يا در تحت شرايط کنونی 

 ال اقل يکی از نيزايجاد اين گونه تشکل ها و تحميل آن بر رژيم را محتمل می دانيد ؟ خصوصًا اين که خود شما هم

 اقدامات سرکوب گرانه ی شديد رژيم – که شايدمهم ترين دليل هم باشد -داليل مهم بی تشکلی و پراکندگی کارگران را

جمهوری اسالمی عليه کارگران و فعاليت های معطوف به تشکل يابی کارگران می دانيد و در همين زمينه سرکوب 

پرسش اين است که اين . بران اين سنديکا را نيز شاهد مثال می آوريدسنديکای کارگران شرکت واحد وفعاالن و ره

تشکل های کارگری در مراکز کار، در شرايط حاضرچگونه وتحت چه ضوابطی بايد سازماندهی شوند؟پرسش ديگر 

ن که در همين زمينه مطرح است اين است که تشکل های علنی مانند سنديکای کارگران شرکت واحد، با توجه به تواز

قوای موجود و شرايط خفقان وسرکوبی که به آن اشاره شد ،چگونه و از چه راهی می توانند بقاء فّعال و ادامه کاری 

داشته باشند؟ و سر انجام اين که اگر رژيم جمهوری اسالمی که در ضديت آن با متشکل شدن کارگران ودر وحشتش 

 فشارهای خود فرضًاعليه سنديکای کارگران شرکت واحد از کارگران متشکل، کم ترين ترديدی وجود ندارد،بر شدت

وفعاالن آن بيفزايد ودامنه فعاليت آن را بازهم محدودتر کند ويا اساسًاآن رابه کلی قلع و قمع نمايد، آياراه ديگری برای 

  ؟ارگران در شرايط کنونی وجود داردتشکل يابی کارگران ومبارزه متشکل ک

جهت اقدام فعالين کارگری دربا همه توان هرگران وحشت دارد ومتشکل شدن کاريم جمهوری اسالمی ازاينکه رژ

داليل مهم عدم سازمانيابی کارگران در اينکه يکی از. ند حرفی است اصولیمتحد کردن کارگران را سرکوب می ک

اما اينکه .  اقدام است دقيقآ درست استظرفيت اصلی، مسئله سرکوب سيستماتيک فعالين کارگری و هزينه باالی اين

ن در مراکز اراده فعالين کارگری جهت سازمان دادن کارگرابی توسط رژيم آيا بايستی خللی دربا توجه به چنين سرکو

حد معينی جواب اين امر حياتی جنبش ايران درکه البته عمل خود کارگران در. يرمن خکاری بوجود آيد، بنظر
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 . داده استکارگری ايران را

اقدام جسورانه فعالين شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه جهت احياء و تجديد انتخابات سنديکای خود با توجه 

به سرکوب شديد از طرف افراد خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و همچنين حمله شبانه مأموران رژيم به خانه 

 و فرزندان آنان، به دادگاه کشاندن آنان که تا هنوز نيز ادامه دارد، کارگران و دستگيری کارگران فعال و حتا همسر

اخراج فعالين اصلی از کار و فشارهايی که تا همين امروز بر آنان روا می دارند، اقدام صبورانه و متحد کارگران 

 و دادگاهی کردن نيشکر هفت تپه جهت برپايی تشکل سنديکايی خود و استقامت تحسين برانگيز در مقابل همه فشارها

چند تن از فعالين اين اقدام مهم، همه گواهی بر اين مسئله است که کارگران در چنين موقعيتی هم می توانند متحدانه 

  .تشکل مورد نظر خود را به رژيم تحميل کنند

ری تحميل گرچه حرکت به سمت ايجاد سازماندهی کارگران در مراکز کاری هزينه بسيار بااليی را بر فعالين کارگ

کرده و می کند، اما اين فعالين از خود گذشته با آگاهی کامل و با پذيرش تمامی اين ناماليمات و سرکوب ها همچنان 

  .فعاليت خود در اين زمينه را به پيش می برند و در جهت متحد کردن کارگران از هيچ کوششی دريغ نمی ورزند

 ايجاد تشکالت کارگری يک  رکن اساسی مبارزه برای آزادی های البته الزم به تأکيد است که خود مبارزه برای

آزادی تشکل يکی از پايه ای ترين و اساسی ترين خواست همه فعالين جنبش های مختلف اجتماعی . سياسی است

درون جامعه از جمله کارگران، زنان، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، پرستاران، وکال، فعالين 

لذا تالش و مبارزه در جهت سازمانيابی تشکالت مورد نظر . می باشد.... قوق بشر، فعالين نهاد های سياسی  وح

فعالين جنبش های مختلف اجتماعی  ضمن اينکه بر توازن قوای موجود در جامعه تآثير بسزايی خواهد گذاشت، خود 

 نيروی بيشتری قادر شوند اين امر مهم و حياتی و محور مشترکی جهت همکاری متحدانه اين فعالين خواهد بود تا با

بنابراين می توان گفت، حق اعتصاب را با اعتصاب کردن، حق . محور اصلی آزادی های اجتماعی را به پيش برند

اين هديه . تجمع را با تجمع کردن و حق تشکل را با ايجاد تشکل و در ميدان عمل می توان به رژيم ها تحميل کرد

برخالف نظر منقدان تشکل يابی کنونی . ان نيست که در سينی زرين بخواهند آنرا تقديم کارگران کنندسرمايه دار

کارگران، هيچ تشکلی در جهان از طرف سرمايه داران به کارگران هديه نشده مگر با مبارزه و از خودگذشتگی 

اجساد جانبازان کارگری است که تا هم جاده  و مسير سازمانيابی کارگران در سطح جهان مملو از . فعالين کارگری 

اکنون نيز ادامه دارد و تنها در کشور بوليوی حد اقل چند رهبر و سازمانده کارگری در ماه توسط جوخه های 

  .فاشيستی کارفرمايان سرمايه ترور می شوند

کل يابی کارگران اما در مورد چگونگی سازماندهی تشکالت در شرايط فعلی، آنچه بصراحت می توان گفت لزوم تش

ايجاد هرگونه تشکل و به هر اسمی خارج از محيط کار اگر برای تقويت و پيشبرد امر . در مراکز کاری است

گرچه اخيرًا اين عزيزان با رفتن بسمت تشکالت . سازماندهی کارگران در مراکز کاری نباشد کار بجايی نخواهد برد

واست افزايش دستمزد را در سطح جامعه مطرح کرده اند که مستقل موجود همچون سنديکای واحد و هفت تپه خ

. اقدامی بسيار اساسی است، اما الزم است توجه اصلی آنها به سمت سامان دادن کارگران در محيط های کاری باشد

 .که در کنار آن می توانند بطور جمعی بلندگوی بازگويی مشکالت کارگران در سطح جامعه نيز باشند

گی سازماندهی، با توجه به شرايط هر مرکز کاری اين خود فعالين کارگری هستند که ضمن بررسی در مورد چگون 
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محل کار خود و با توجه به همه شرايط موجود نوعی از تشکل را جهت سامانيابی  مورد توجه قرار خواهند داد که 

  .بعنوان ابزاری  قادر به پيشبرد اهدافشان باشد

ری تشکالت موجود کارگری در ايران همچون شرکت واحد، با توجه به تمامی تضييقاتی که اما در رابطه با ادامه کا

در مورد فعالين اين تشکل به پيش برده شده و هر روز يکی از آنها را در بيدادگاه ها به زندان محکوم می کنند و 

. ز طرف آنها کاری است اصولیاسانلو را هنوز در زندان نگهداشته اند، بنظر من پيشبرد اقدامات مختلف کنونی ا

اعالم وجود در صحنه مبارزه از طرف اين فعالين، انعکاس آن در ميان کارگران، تالش برای در جريان قرار دادن 

کارگران در همه امور ، بازگويی خواسته ها و مشکالت آنها همه از مسائلی است که اين عزيزان در موقعيت فعلی به 

اعالم موجوديت اين تشکل به اشکال گوناگون در . وجود خود در جامعه را بيان می کنندپيش می برند وبدينوسيله  

هيچ نيرويی با هر قدرت سرکوب قادر نخواهد بود اين . جامعه خود رکنی از مبارزات کنونی فعالين کارگری است

ميوه آن به ثمر خواهد نفس وجود در ميدان بودن، خود امکانی است که در آينده . وضعيت موجود را از بين ببرد

مطمئن باشيبد با تغيير کوچکترين منفذی به نفع مردم و تغييرتوازن قوای موجود، در عرض يکروز مجمع . رسيد

عمومی کارگران شرکت واحد با هزاران کارگر برگزار خواهد شد و از هر گوشه ای از ايران تشکالت مستقل 

و برای رفع تمامی نابرابريهای موجود در جامعه کارگری و يا . يدکارگری با اراده خود کارگران شکوفا خواهد گرد

  .بقول فعالين واحد برای يک زندگی شايسته انسانی، مبارزه خود را تا تحقق رفع استثمار به پيش خواهند برد

کار انداخته پااليشگاه تهران هنگام تعميرات کلی که پااليشگاه از در١٣۵٣سال . مبحث مثالی می آورمبرای خاتمه اين 

خواسته کارگران به بخشی ازخاتمه يافت واين اعتصاب با موفقيت . شده بود، کارگران دست به يک اعتصاب زدند

فعالين  نفر از۵۵. روانه زندان شديمبعنوان محرک دستگير وچند ماه بعد من و دونفر ديگر. ندهای آنی خود دست يافت

و سنديکا غيرقانونی .  نامه ای رسمی از همه حقوق اجتماعی محروم گرديدندطیارگری به ساواک فراخوانده شدند وک

 کارگری  که توازن قوا در جامعه تا حد کمی به نفع مردم شده بود، تعدادی از همان فعالين١٣۵۵سال اواخر .اعالم شد

 همين نمايندگان همراه با ساير. دمشکالت تعيين نمودنوبرای پيشبرد خواسته هانمايندگانی راسنديکا را احياء کردند و

سطح جامعه شعار کاری ومراکزبا صدايی رسا در به پيش بردند ونفتگران اعتصاب شکوهمند کارکنان نفت را

  .بدست شوراها سپردندراهمه اموروشيمی را سامان دادند وو پترگازسپس شوراهای نفت و.سردادندسرنگونی رژيم را

وقعيت کنونی سازماندهی تشکالت مستقل کارگری در مراکز کاری و انتخابات و اعالم آن در لذا اساس فعاليت در م

سازماندهی و اعالم موجوديت تشکل در مقطع فعلی . سطح جامعه همچون اقدام کارگران غيور و مبارز هفت تپه است

. "  که قابل عقب راندن نيستبدون انتظار از هيچ مرجعی که بخواهد آنها را برسميت بشناسد، خود گام بزرگی است

اين عقب نشينی ها توازن قوا . در آن مقطع است که رژيم ناچار به عقب نشينی خواهد شد" بگذار هزاران گل بشکفد

که اميدوارم . در سطح جامعه را بنفع جنبش های اجتماعی تغيير خواهد داد و  سرنوشت رژيم گذشته تکرار خواهد شد

  .ينمبچنين روزی را ب

 )اقليت(سازمان فدائيان 

  )١٣٨٧نيمه اول دی ماه (


