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یجنبش کارگر  
 نفعال سياسی و فعال جنبش کارگری ايرا حسين مقدم گفتگوی نشريه کار با

  
 ١٣٨٨خرداد  ٩شنبه                                                                                                           کارنشريه 

             
پيرامون جنبش  فعال سياسی و فعال جنبش کارگری ايران، حسين مقدم متن زير گفتگوی نوشتاری نشريه کاربا

  .پرسش و پاسخ را با هم دنبال می کنيم اين مقدم ،حسين با سپاس از. کارگری می باشد

*****  
 ؟مورد چيست اينشما دررحال حاضرچگونه است، و چشم اندازمطالبات کارگری دعيت مبارزات ووض -نشريه کار

دار برای کسب  طبقه سرمايه. مورد سئوال شما ابتدا بايد واقعيتی عينی و قابل لمس را بيان نمايم در -حسين مقدم

تا با انباشت و صدور سرمايه . قيمت است ارگران، با ارزانترينارزش اضافی و حداکثر سود، نيازمند نيروی کار ک

متقابآل طبقه کارگر نيز در . استثمارگرانه سيری ناپذيرش تداوم دهد به روند سيستم سرمايه داری و بسط و گسترش

 بنابر اين .برای امرارمعاش روزانه، جبرآ نيروی کارش را بعنوان کاال به طبقه سرمايه دارمی فروشد جامعه طبقاتی

گره  روزانه، به مبارزه با بورژوازی مبارزه روزمره طبقه کارگر برای امرار معاش و کسب حداقل نيازمندی های

  .خورده است

بايد علت را  ايران ديدگاه، در پاسخی دقيقتر در مورد وضعيت و چگونگی مبارزات و مطالبات کارگران در از اين

 چرا ؟فقر، فساد، فحشاء، دزدی،اعتياد، زور، ظلم و ستم و استثمار روبرو استچرا جامعه با  که.  کردريشه يابی

کارگری نمی تواند  رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی به خواستها و مطالبات جنبش های اعتراضی، بويژه جنبش

، زندانی، فعاالن اين جنبش ها را اخراج، دستگير چرا رژيم ضد کارگر و زن ستيز حاکم بر ايران، ؟پاسخگو باشد

  ؟شکنجه واعدام می کند

بنابراين، .  ريشه يابی اين معلول ها است جنبش کارگری لذا يکی از وظايف مهم نيروهای مدافع طبقه کارگر و فعالين

جمهوری اسالمی چه برنامه وسياست اقتصادی را برای پيشبرد  ما بايد بررسی نمائيم که در اوضاع کنونی، رژيم

دليل  تا آنگاه. با تجزيه وتحليل طبقاتی، ماهيت برنامه اقتصادی رژيم را افشاء نمائيم سپساهدافش بکار می برد؟ 

در اوضاع کنونی، رژيم . گردد اثباتی واژگونی رژيم جمهوری اسالمی از ديدگاه راديکال طبقه کارگر دقيقآ روشن

عديل اقتصادی را باصطالح برای برنامه سياست ت) باشد مستقل از هر جناحی که در رآس حاکميت(جمهوری اسالمی 

 . و اجرا قرار داده است برون رفت از بحران در دستورکار

افزايش  ــ٢ .دولتی کاهش سرمايه گزاری بخش ــ١: تعديل اقتصادی عبارتند از محورهای مهم برنامه سياست 

 ــ٦ . های گمرگیکاهش تعرفه ــ٥ .تک نرخی کردن ارز ــ٤ .حذف سوبسيدها ــ٣ .سرمايه گزاری بخش خصوصی

   ...و کارخانجات تعديل نيروی انسانی بويژه در ــ٧ .امنيت و تسهيالت برای سرمايه گزاری خارجیفراهم کردن 

  در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا گذارده شد وطرح١٣٦٨اقتصادی درسال  سياست تعديل



توليدی به سرمايه  بسياری از واحدهای بزرگ. يد بتصويب هيئت وزيران رس١٣٧٠خصوصی سازی، در ارديبهشت 

در . قبلی، بوسيله دولت به اجرا درآمد داران بخش خصوصی، تا حد واگذاری شرکت های مصادره شده به صاحبان

اجراء سياست تعديل اقتصادی بر افزايش ثروت سرمايه داران به بهاء فقر و  تآثير و اينجا الزم است اندکی در مورد

  :و زحمتکشان ايران توضيح دهم رانفالکت کارگ

  :ارزش اضافی و سود بيشتر شيوه های متفاوتی را اتخاذ می کنند از جمله صاحبان کارخانه ها، برای کسب 

سياست تعديل نيروی  ــ٢ .افزايش سختگيری و فشار بر کارگران، مزايای رفاهی شان را کاهش می دهند با ــ١

بکار گيری کارگران قراردادی و  ـ٣. برندانسانی يعنی اخراج را تحت پوشش به اصطالح نيروی مازاد به پيش می

 بدون رعايت مسايل ايمنی ــ٤ .بتوانند بدون هيچگونه خسارت اخراجشان نمايند عدم استخدام آنها، تا در هر موقعيتی

استاندارد باال می برند تا   دستکاری ماشين آالت، سرعت دستگاهها را خارج ازبا به خطر انداختن جان کارگران، با

گوناگون با برقراری اضافه کاری اجباری، ساعات کاری کارگران را  به عناوين و روشهای ــ٥.توليد را افزايش دهند

وری، حق  ز قبيل حق بهرهکارفرمايان بخشی از دستمزد واقعی کارگران را تحت عنوان مزايا، ا ــ٦.افزايش می دهند

درواقع . کارگران می پردازند بصورت نقدی و بخش ديگری از آنرا بصورت جنسی به...اوالد، خواربار، مسکن و

هر موقعيتی اين بخش از دستمزدها را موردتعرض قرارداده  اين شيوه پرداخت، به کارفرما يان اجازه می دهد تا در

  .نمايد ،همه يا بخشی از آنرا حذف

پرداخت  ــ٨. را مجبور می کند تا توليد را تا حد معينی در روز برسانندکارگران ، شيوه اين  کنتراتی کردن کارها،-٧ 

کارفرمايان و صاحبان سرمايه،  ــ٩و بخشی از حقوق کارگران را، منوط به کار و توليد هرچه بيشترمی کنند پاداش 

ازکارخانه واگذارمی کنند و در واقع بسياری ازحق و حقوق  بخشی از کار را بصورت کنتراتی به کارگران بيرون

کارگران تعلق نمی گيرد و موجب کاهش هزينه و افزايش سود بنفع کارفرمايان می  قانونی کارگران شاغل به اين

خانه . مواجه نيست ضمن اينکه کارفرما در صورت عدم نياز، بامشکالتی بعنوان اخراج، بازخريد و بازنشست .گردد

در نتيجه، . امکانات و غيره به او اختصاص دهد د کارگر، کارگاه محسوب می شود و مجبور نيست فضائی را باخو

 بنابراين، در يک جمع بست کلی علت .می کند شديدترين وجهی استثمار رابه بدون محدوديت زمانی و مکانی، آنان

 پوشاک و فقر ی مسکن، دارو، درمان، سوخت،تورم، گرانی، افزايش فاصله طبقاتی و سيرصعودی هزينه هابحران، 

پيشبرد اتخاذ سياست تعديل اقتصادی سيستم  بايد درو فالکت حاکم بر کشور و همه سئواالت مطرح شده در باالرا 

و بانک جهانی با همکاری رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی و  سرمايه داری بوسيله صندوق بين المللی پول

  .مستثنا از هر جناحی که در رآس امور باشد ارزيابی نمود از،اجرای دولت براساس ني

قراردادهای پيمانی و استخدام رسمی، دريافت  امنيت شغلی، لغو :بهمين داليل خواست ها و مطالبات جنبش کارگری

د آزادی بيان،عقيده، اعتصاب، افزايش دستمزد متناسب با تورم و ايجا حقوق معوقه، بيمه بيکاری و بازنشستگی،

 کارگری، در مبارزه با کارفرمايان و دولت است، که به روش و طرق گوناگون در جريان تشکل های مستقل

مبارزات روزمره با  مبارزات عملی در صدر ساير جنبش های اعتراضی قرار گرفته است و حقانيتش را در پراتيک

   .دادن هزييه های سنگين به اثبات رسانده است

ماه مه  ، بويژه شرکت وسيع کارگران در جشن های اول١٣٨٠يران را می توان در دهه کارگران ااوج مبارزات 



سالن ها و در گلگشت های گروه  ، بهمراه تنظيم قطعنامه ها و سخنرانی های راديکال در مجامع و) ارديبهشت١١(

ه نيروی خود  با اتکاء ب١٣٨٤شرکت واحد درسال تآسيس مجدد سنديکای.  دانست١٣٨٢های کوهنوردی در سال 

 نفر بدون کسب مجوز از حاکميت، گام ٥٠٠٠مجامع عمومی بيش از  کارگران با مبارزات سخت و پيگيرانه و تشکيل

 اعتصاب رانندگان شرکت واحد با فشار از. جنبش کارگری در شرايط ويژه ايران دانست مهمی در عرصه مبارزات

تاريخ مبارزه طبقاتی  داشت از گامهای ارزنده و درخشانپائين و رهبری نمايندگان سنديکا که انعکاسی جهانی 

مبارزات تاکنونی جنبش کارگری، تآسيس سنديکای شرکت  آخرين ثمره تداوم.. کارگران ايران می توان به شمار آورد

  .هفت تپه را می توان نام برد

منزوی کردنشان  ه کارگری ها ودردهه هشتاد با تشديد نقد و افشاء انجمن ها و شورای اسالمی و خان جنبش کارگری

تظاهرات، راهبندان، گروگان گرفتن  در محيط کار از يکطرف و همچنين از ارسال نامه، طومار، اعتصاب، تحصن،

ا و مطالبات مختلف، کنترل کارگری از طرف ديگر، با خواست ه مديريت کارخانه و نمونه هائی از اشغال کارخانه و

   .مثبتی برداشتگامهای  در ابعادی بسيار وسيع

نهادها و تشکلهای  پيگيرانه کارگران بويژه فعالين کارگری در تداوم مبارزاتشان علی الخصوص در ايجادتالش 

 خود کارگران بدون کسب مجوز از دولت مستقل کارگری توده ای طبقاتی درمحل کار و محيط زيست، با اتکاء به

، اتحاد کميته های کارگری که به کميته هماهنگی برای کمک به کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد: همچون

کارگری،  کارگری پيوست، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری ، هيئت موسسان سنديکا های ايجاد تشکل های

ا آزاد کارگران ايران و غيره، ت شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحاديه

نيشکر هفت تپه را در جهت اهداف طبقاتی شان، می  ايجاد دو سنديکای بزرگ شرکت واحد اتوبوس رانی و شرکت

 از اين ديدگاه، چون رژيم ارتجاعی نمی تواند به. ارزيابی نمود رشد و شکوفائی بطورنسبی در روندی رو به توان

گويد سياست سرکوب و  پاسخ...  دانشجويان وخواست ها و مطالبات جنبش های اعتراضی اعم از زنان، معلمان،

نسبی راديکاليزه شدن و بسط و گسترش و همکاری  جلوگيری از روند به همين دليل برای. ترور را پيش گرفته است

تهديد، اخراج، زندان، شکنجه و کشتار فعالين سياسی شان را برای ايجاد رعب و  سياست اين جنبش های اعتراضی،

  . می آورداجراء در وحشت به

داران و  و استثنائی بگذريم، در اکثر موارد، سرمايه  علی رغم مبارزات متعدد کارگری، اگر از موارد محدود

تحققايافته باقی می مانند، چه راهی وجود دارد  کارفرمايان به مطالبات کارگران رسيدگی نمی کنند و اين خواست ها،

   خودرا بر سرمايه داران تحميل کنند؟ برای اينکه کارگران بتوانند مطالبات

مشخص و مجموعه  من، با محتوا ومضمون سئوال فوق موافقم، اما بنظرم با توجه به تحليل مشخص از شرايط

يقينآ همه .  موارد معدود و استثنائی نبوده استتحقق مطالبات شان  مبارزاتی که کارگران تا کنون به پيش برده اند،

ما در . نيستيم دموکراسی نيم بند دهه بيست تا سی نبوده ايم، يا در شرايط اعتالء انقالبی هم می دانيم که ما در شرايط

وحشت بوسيله رژيم ارتجاعی برای  کارگران در شرايط ترور و رعب و. ر می بريمشرايط استبداد و سرکوب بس

تحوالت جامعه بپا خاسته و هزينه های سنگينی را تقبل و  گرفتن حق و حقوقشان در آتش و خون، در بطن تغيير و

اخراج  ب، به بند کشيدن وکشتار خاتون آباد، نه به گلوله بستن کارگران بندر ديلم، نه سرکو اما، نه. تحمل نموده اند



فشار و تهديد شرکت الستک کيان  کارگران سنديکای شرکت واحد، و نه به زندان بردن فعاالن اول ماه مه سقز، نه

نتوانست مانع پيشروی و ايجاد خللی در اراده استوار  هيچکدام تاير، نه به بند کشيدن نمايندگان سنديکای هفت تپه،

ما شاهد بزرگترين و وسيعترين اعتراضات و  بطوريکه. کارگری گردد  جنبشکارگران، فعالين و پيشروان

کارگری ايران و  کارگری در اين چند سال اخير بوده ايم و به جرئت می توان گفت که، در تاريخ جنبش اعتصابات

مام فراز و دستاورد های درخشان جنبش کارگری با ت بنابراين، بايد برای مبارزات و .منطقه بی سابقه بوده است

   .شويم نشيب هايش ارزش و اعتباری خاص قائل

جنبش کارگری  بنظرم مدافعين. شما موافقم که انبوهی از خواست و مطالبات کارگران تحقق نيافته استاما کامآل با 

ع بست طبقاتی و از ديدگاه طبقه کارگر به جم برای ارائه راه حل، با توجه به واقعيت های عينی بايد ازموضع مستقل

اساس استراتژی مشخص و تبليغ و ترويج افکار راديکال و افشاء ماهيت توطئه  تا با اتخاذ تاکتيک انقالبی بر. بنشينند

استداللی و اقناعی،  بورژوازی در همه ابعاد و زدودن انحرافات از درون جنبش کارگری با مباحث اثباتی و گرانه

. داری بر خيزند، تا به اهداف طبقاتی شان نائل آيند ی و سيستم سرمايهبمبارزه با رژيم سرمايه داری جمهوری اسالم

يعنی . به معلول برخورد کردن و در زمين بورژوازی بازی کردن است در غير اينصورت، در سطح ماندن و

تی خيان برای کسب هژمونی جناح ديگری از سرمايه، به زائده نظام بورژوازی تبديل کردن، که کارگران را بار دگر

  .بس بزرگ به آرمان و اهداف طبقاتی طبقه کارگراست 

تا بر  جامعه ايران چيست ؟ ساختار اقتصادی و شيوه مسلط توليدی بايد کامآل شفاف و روشن بيان شود که بنابر اين،

يعنی  .جنبش کارگری از موضع طبقاتی طبقه کارگر مشخص گردد اين اساس، مرحله انقالب و تاکتيک و استراتژی

 طبقاتی و تعيين مرحله انقالب، شناخت دوستان و دشمنان انقالب و طبقه کارگر و اتخاذ ون تجزيه و تحليلبد

 .سخنی بميان آورد  تاکتيک در خدمت استراتژی انقالبی برای کسب نيرو و قدرت، نمی توان از پيروزی طبقه کارگر

 اقتصادی و شيوه مسلط توليدی در ايران را ساختار من با تئوری جنبش کارگری و نيروها و رفقائی که بدرستی

جمله رفيق خوبم محمد حسين در کتاب يک قرن مبارزه طبقاتی در ايران، کامآل  سرمايه داری ارزيابی می کنند از

و طبقه سرمايه دار  بنابراين، تضاد اصلی و عمده در ايران، تضاد کار و سرمايه يعنی تضاد بين طبقه کارگر .موافقم 

  .کارگر و تبليغ و ترويج سوسياليسم است و بس راه حل مشکالت برای برون رفت از بحران بدست طبقه الذ. است 

سيستم سرمايه  ابتدای پاسخ به سئوال اول، برنامه تعديل اقتصادی را مورد بررسی قرار دادم، تا اساس بدين سبب در

اضافی و حداکثر سود از نيروی کار  رزشداری و رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی و کارفرمايان، که کسب ا

  .کارگران و زحمتکشان است را، افشاء نمايم

توهمی نسبت به دولت و کارفرمايان و نهادهای بين المللی مدافع سيستم سرمايه  مدافعين طبقه کارگر نبايد هيچگونه 

  .است ها و مطالبات کارگرانچون اساس عملکرد شان، چپاول و ستم واستثمار است نه تحقق خو.  داشته باشندداری

چارچوب  اما نبايد خودمان را در. و زحمتکشان دفاع کنيم تمام مطالبات و خواست های کارگران ما بايد از

الغای نظام کارمزدی گام  بورژوازی محدود نمائيم بلکه، فراتر از بورژوازی، برای لغو مالکيت خصوصی و

اخير با استفاده از تجارب گذشته، قدم به قدم در حين  يران در چند سالهپيشروان و فعالين جنبش کارگری ا. برداريم

پاره ای از توهمات کارگران را شکستند و روند رو به رشد جنبش کارگری را بطور  مبارزه با کارفرمايان و دولت،



بنابراين  . شدکه در بحث موانع و چگونگی ايجاد تشکل مستقل کارگری می توان رويش خم. کردند نسبی راديکاليزه

برای رسيدن به اهداف و ارائه راه  با جمع بست از گذشته و با تکيه روی نکات مثبت و بر طرف کردن نکات منفی،

  :کارگری را مختصرآ بررسی می نمائيم حل منطقی، با هم، نکات مثبت عملکرد تا کنونی جنبش

رژيم، مجوز ايجاد   به وعده و وعيدهای مجريانکارگران در نامه نگاری به مسئولين نظام، چشم دوختن توهم ـــ١

 اتاق های دربسته با تکيه به جناحی ازحاکميت، تشکل مستقل کارگری از باال و مذاکرات پاره ای ازنمايندگان شان در

  .زيادی شکسته شده است در حين مبارزات عملی به نسبت

  .انجمن اسالمی و خانه کارگر از شورای اسالمی،نسبت به تشکل های قانونی رژيم، اعم  توهم زدائی کارگران ـــ٢

شان از راه های قانونی اقدام می کنند، بدليل عدم پاسخگوئی مسئوالن  کارگران که همواره جهت دريافت مطالبات ـــ٣

زدن  جريان عمل، به راه های فرا قانونی چون تجمعات، اعتصاب، تظاهرات جلوی کارخانه، آتش و کارفرمايان در

 .کشيده شده اند... و  ها و راه بندان تا تظاهراتالستيک 

 خوبش کارگران از خواست ها و مطالبات شان، و سپس اعتراض به دستگيری فعالين کارگری، نمونهدفاع  ـــ٤

موفقيت آميز حقوق معوقه،جهت آزادی فعالين دستگير شده به خيابان ها  پس از دريافتکارگران بارش اصفهان  

  .شدند آمدند وموفق نيز

کارخانجات  اعتراضی در دفاع از کارگران سقز، به جرم برگزاری جشن اول ماه مه بوسيله کميته هایاقدامات  ــ٥

   .که ابعادی جهانی يافت... تهران و نهادهای کارگری و

بوسيله کارگران  ايجاد دو تشکل بزرگ سنديکائی در محل کار و ايجاد چندين نهاد کارگری در محيط زيست ـــ٦

  .کارگری، با اتکاء به نيروی خود کارگران اخراجی و فعالين کارگری برای بستر سازی و زمينه سازی تشکل های

کمک به ايجاد  مثبت همکاری بعضی از نهادها و فعالين و پيشروان کارگری، بويژه کميته هماهنگی برای نقش ـــ٧

کارگران، بدون مجوز از حاکميت و زدودن  تشکل های کارگری در ايجاد سنديکای هفت تپه، با اتکاء به نيروی خود

پاره ای از کارگران در کارخانه و عناصری خارج از محيط کار،  انحراف به راست ايجاد انجمن صنفی بوسيله

  .کتمان کردنی نيست

و وحشت و  ش کارگری ايران در شرايط استبداد و ترور، و شکستن نسبی فضای رعبمبارزه طبقاتی جنبتداوم  -٨

  .واقعيتی است انکار نا پذير تاثير عميق جنبش کارگری بر ساير جنبش های اعتراضی و رايکاليزه کردن شان

خواست ها و  جنبش کارگری با جناح راديکال جنبش دانشجوئی و حمايت و پشتيبانی جنبش دانشجوئی از پيوند -٩

  . اسانلومطالبات کارگران، بويژه دفاع از کارگران زندانی محمود صالحی و منصور

هماهنگی برای  ايجاد شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، متشکل از سنديکای شرکت واحد و کميته -١٠

رکت با شعار و پرچم و ريزی و ش ازبزرگترين اقدامات عملی شان، برنامه... و کميته پيگيری و... کمک و

امجديه و گرفتن جو استاديوم بود که رژيم مستآصالنه سال بعد،  پالکاردهای مستقل شان در جشن اول ماه مه استاديوم

  .درتهران در سالن در بسته به همراه کنترل و شناسائی افراد برگزار کرد جشن اول ماه مه را

کارگری و ارتباط مشخص  نهادها و تشکل ها و سنديکاهای مسقل... داشتن سايت، خبرنامه، گاهنامه و مقاله و -١١

   .نهادها با نهادهای بين المللی و احزاب و سازمان های جهانی  هر کدام از اين



پراتيک رو به رشد  دفاع و حمايت نهادها و احزاب بين المللی از جنبش کارگری ايران که علتش را بايد در -١٢

  .جنبش کارگری دانست

اهميت بسزائی  تآثير روند رو به رشد و اتحاد و هماهنگی جنش کارگری ايران درخارج از کشور، از -١٣

متشکل از منفردين، فعالين شناخته شده و  پين ها ی جهانی،متقابآل روند رو به گسترش تشکل ها وکم. برخوردار است

انعکاس . ن ايران دارای اهميتی خاص استو همبستگی از کارگرا همچنين اعضاء نيروها و سازمان ها در حمايت

 ايران تا حد توان در اسرع وقت در عرصه جهانی و جذب افکار عمومی بويژه کارگران مبارزات جنبش کارگری

  .دنيا، در ياری رساندن به کارگران و جنبش کارگری ايران

مبارزاتی  عميق راديکاليسم جنبش کارگری ايران بر نيروها و سازمان های چپ و کمونيست در برنامه تآثير -١٤

سيستم سرمايه داری وعدم همکاری شان با  شان، بويژه در دفاع از طبقه کارگر و سوسياليسم در مبارزه با سرمايه و

   .جه استدفاع از دموکراسی قابل تو ليبرالها و ضد انقالبيون مغلوب تحت پوشش

استاديوم ورزشی و سپس به  سيرنزولی برگزاری جشن اول ماه مه تشکل های قانونی حاکميت، از خيابان ها به -١٥

سير افزايشی جشن اول ماه مه نهادها، کميته ها و تشکل های مستقل  دقيقا برعکس،  اماسالن دربسته پانصد نفره،

 به سالن ها و امسال مشترکًا در مرکز خيابان های تهران درکوه ، گکگشت های کوهنوردی  کارگری، از محافل،

  .پارک الله بدون مجوز، از اهميت ويژه ای برخوردار است

قطعنامه ها و اتحاد  رو به افزايش جشن های اول ماه مه در ايران، همراه با محتوا و مضون فراخوان ها و رشد -١٦

های کارگری در برگزاری جشن اول ماه مه در  ی نهادها و تشکلاز اتحاد و هماهنگ. وهمکاری نهادها و تشکل ها

يقينآ . همين را می گويم که نقطه عطفی است در تاريخ جنبش کارگری ايران پارک الله تهران و ارسال قطعنامه، فقط

   .ازمعتبرترين اسناد بياد ماندنی تاريخ ايران محسوب می شود يکی

ايران می   ايجاد شور و شادی مدافعين جنبش کارگری و طبقه کارگربرشمردن اين نکات قوت، باعثبدون شک، 

. مبارزات جنبش کارگری سخن می گويند من در عجبم که چگونه پاره ای از مدافعين طبقه کارگر از استيصال. شود

  !يا ناله و فغان سر می دهند؟

 م تا با برطرف کردن ضعفسکه، يعنی نکات ضعف جنبش کارگری را مورد بررسی قرار می ده حال روی ديگر

   .هايمان، برای تحقق خواست ها و مطالبات کارگران، کوشاتر از گذشته عمل کنيم

درمحل کار و محيط زيست، رشد ارتباط همه جانبه با توده کارگران و زحمتکشان : بدنه جنبش کارگری  پيوند با-١

که براحتی نمی توان از پسش بر آمد و . ايف ماستوظ مبرم ترين بويژه بدنه جنبش کارگری برای نفوذ در اعماق، از

  . بزرگ ماستيکی از ضعف های اساسی و درد

به مردم زحمتکش و  باورم، همانطوريکه ماهی به آب نياز دارد، ما فعالين و پيشروان و کمونيست ها نيز، من بر اين

حيط کار و داشتن انديشه انقالبی کافی در م الزم به يادآوری ست، بودن. رابطه عميق با توده کارگران نياز داريم

انديشه صحيح، از پراتيک گرفته می شود . ها هراسی به دل نداشت نيست، بايد پراتيک کرد و از شکست ها وضعف

  . سرچشمه افکار، پراتيک است .پراتيک به اثبات می رسد و صحت و سقمش هم، در

آگاهی و تکيه بر علم مبارزه طبقاتی طبقه  ع رسانی، رشدبايد تالش کنيم با اطال :سازی و ارتقاء آگاهی  آگاه-٢



بايد کوشش نمائيم اوضاع جهانی و منطقه و ايران و حتی تغيير . برويم کارگر، از احساس به تعقل و از سطح به عمق

های رژيم و دعوای درونی شان را، برای کسب قدرت و سهم خواهی شان از استثمار و ارزش  و تحوالت جناح

اسالمی که  مشکل اصلی قانون کار جمهوری. نيروی کار کارگران و زحمتکشان بزبان ساده توضيح دهيم  اضافی

در عمل متوجه نارسائی قانون کار  کارگران. برگرفته از ساختار اقتصادی و سياسی رژيم است، کامآل بررسی شود

ش ببرند، بلکه علت اصلی در ساختار مبارزه شان را به پي اما، فقط نبايد در جهت تغيير قانون کار. می شوند

مبارزاتی  لذا کشيدن افرادعقبه به ميانه، و ميانه به پيشرو از وظايف. بايد تغيير کند  سياسی رژيم است که-اقتصادی 

  .آموزش، يک نقش کليدی است اما يک جاده يکطرفه و نخبه پرور نيست. ماست

ساده زيستن، آموختن و  وفقيت فعالين و نمايندگان کارگری،رمز پيروزی و م .آموزش، بايد خوب بياموزيم در حين

  .   استداشتن ابتکار عمل

قاطعيت  کارگران و زحمتکشان رئوفت ومهربانی، دوستی و صداقت، صفا و صميميت را همراه با بايد از توده

  .واستقامت و رک و راست بودن را آموخت

کارگری، و چه   انحرافات شديد نيروها و تشکل های غيربا توجه به ضربات و :سازی تشکل پذيری و تشکل  -٣

پذيری و تشکل سازی در ايران را  بسا خيانت های نيروهائی چون حزب توده و اکثريت، در عرصه تاريخی، تشکل

. سازماندهی يکی از وظايف بزرگ فعالين جنبش کارگری است اما. تا حدود زيادی با مشکل روبرو کرده است

 تشکل نمی توانند به مبارزات شان تداوم دهند ومطالبات و حق وحقوقشان را از ازمان دهی وکارگران، بدون س

دربيان خواست ها و مطالبات  کارگران،. تشکل الزم است اما کافی نيست. کارفرمايان و دولت سرمايه داری بگيرند

 . ن بايد فعاالنه دخيل باشنددرعمل و گزارش دهی شا شان و پيگيری آن بوسيله نمايندگان و کنترل نمايندگان

 که در انبوه مطالبات تشکل مستقل کارگريست بست، کليد مشکالت برای تحقق خواست ها و مطالبات، در يک جمع

  .تبديل شده است کارگران خواست محوری کنونی جنبش کارگری، به تا

 د نموديد و گفتيد که کليد تحقق مطالباتسازماندهی کارگران وايجاد تشکل کارگری تًاکي شما درمورد ضرورت

توضيح دهيد موانع تشکل مستفل کارگری چيست و منظور شما از  لطفًا. تشکل مستقل کارگری ست  کارگری،

چگونه تشکلی ست؟ آيا منظور، تشکل ازنوع سنديکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه و  تشکل مستقل کارگری ،

   ت ، يا محدود به اين گونه تشکل های کارگری نمی شود ؟سنديکای کارگران شرکت واحد اس يا

ای هر چند  شدن به سئوال فوق، الزم می دانم در مورد موانع ايجاد تشکل های مستقل کارگری اشارهقبل از وارد 

اعی استبداد و ترور رژيم ارتج اولين ومهمترين مانع در روند ايجاد تشکلهای کارگری .مختصر داشته باشم

تجارب انقالبات کارگری با رعايت اصول مبارزات علنی، مخفی،  که می توان با استفاده از .جمهوری اسالمی است

  .با همراهی نيروها ی راديکال و کمونيست مدافع طبقه کارگر اين سد را شکست نيمه علنی و نيمه مخفی

بار اصلی  به علل فوق، . اقتصادی استهمچنين پيشبرد سياست تعديل دومين مانع ساختار اقتصادی جامعه و

پوشاک، سوخت، دارو، بهداشت و  بحران، تورم، گرانی و افزايش صعودی نرخ رشد هزينه های مسکن، خوراک،

جامعه، مجبورند  ين توليد کنندگان اصلیا. بر دوش کارگران و زحمتکشان سنگينی می کند  درمان و اياب و ذهاب

که اگر بتوانيم در اين زمينه . شيفته کار کنند ر و نمير، دو تا سه شغله و يا دوفقط بخاطر يک حداقل زندگی بخو



را گسترش و ... را خوب افشاء نمائيم، تجمعات، اعتراضات و اعتصابات و تحليلی همه جانبه ارائه دهيم و رژيم

از سرکوب  ل فوق بعددرغير اينصورت، عام. کنيم، خود به آسيب پذيرترين نقطه رژيم تبديل می گردد سازماندهی

سرمايه داران با هماهنگی دولت  رژيم، بعنوان يکی از اهرمهای بزرگ سد راه جنبش کارگری محسوب می شود، و

يا  رفرميسم  آورند يا اينکه حداکثر، در چارچوب سرمايه، تالش می کنند تا کارگران را در سيطره خود در

   .ترل نمايندسنديکاليسم، جنبش کارگری راديکال را مهار و کن

توان  که دارای داليل گوناگون است که می .پراکندگی حاکم برجنبش است سومين مانع عدم انسجام وتشتت و

کارگری و تداوم حرکت،  درپراتيک مبارزات جنبش کارگری با به رسميت شناختن گرايشات گوناگون درون جنبش

تقدم با جنبش کارگری ست و يقينا در پروسه  حق. روی نکات مشترک به مبارزه با دگماتيسم و سکتاريسم برخاست

  .   داشتعمل، فرقه گرائی در اين جنبش جايی نخواهد

ار ساير خواست اين مرحله در کن که بايد در  مسايلی يکی ازاساسی ترين :اما در مورد تعريف مان از تشکل مستقل

دفاع و حمايت از ايجاد تشکل مستقل کارگری، بعنوان تنها  ها ومطالبات، رويش خم شويم و به آن اولو يت دهيم،

نه ضد ( مستقل از سرمايه، دولت، کارفرما و احزاب، .خواست ها ومطالبات جنبش کارگری استتحقق  تداوم راه

به ... ايجاد کميته، سنديکا يا شورا و پيشبرد امر) حزاب تبديل شودحزبيت بلکه تشکل کارگری نبايد به تسمه نقاله ا

. است، که بايد براساس تحليل مشخص از شرايط مشخص باشد خود کارگران و فعالين عملی جنبش کارگری مربوط

برای  بنظرم بهترين آلترناتيو .محتوای برنامه شان است که درواقع تعيين کننده استمضمون و  اما مهمترين قضيه،

شورا، . لحاظ ساختاری و چه به لحاظ مبارزاتی با سنديکا تفاوتی کيفی دارد  شورا، چه به .جنبش کارگری شوراست

سياسی بوسيله طبقه   تقابل با سرمايه وسيستم سرمايه داری و دموکراسی پارلمانی، برای کسب قدرت نهادی در

 ی شورائی به دفاع برخيزيم و در تبليغ و ترويج آن، کوشااز جنبش شورائی و دموکراس بنابر اين، بايد. کارگر است

 شرايط اعتالءبرای کسب قدرت سياسی در  اما، شورا فقط نوعی تشکل نيست، بلکه آلترناتيوی کارگريست. باشيم

انقالبی بودن و انديشه انقالبی  .ولی نبايد اراده گرايانه در هرشرايطی به جنبش کارگری تحميل شود.  انقالبی

به اعتقاد من، نه جامعه در حال . گرايانه، انقالبی ارزيابی نمائيم تن، متفاوت است با آنکه اوضاع را بطور ارادهداش

   .است و نه جنبش کارگری تعرضی اعتالء انقالبی

  جنبش کارگری نه تدافعی است و نه تعرضی، بلکه جنبش کارگری برجامعه، با توجه به مجموعه شرايط حاکم

بنابراين، کار آگاه گرانه، سازمان دهی، تشکل سازی و .  در حال گذار از تدافع به تعرضعتراضیجنبشی است ا

 لذا در. موضع مستقل طبقه کارگر درستيز با بورژوازی، در الويت برنامه جنبش کارگريست تشکل پذيری، از

فقط بمنظور فعاليت های  انهمين جا بايد گفت، با توجه به شرايط سرکوب و ترور، هدف ازتشکيل سنديکا در اير

، )آنهم در مقطع کنونی( سنديکاههای کارگری در ايران،  تشکيل. محدود صنفی و چانه زنی با سرمايه داران نيست

روحيه يار و مدد کاری و خرد جمعی برای پيشبرد مطالبات اقتصادی، صنفی و  برای کسب اعتماد و گسترش

دولتی در پروسه   و خصوصی و افشاء کارفرما و نيروهای سرکوبگردرمبارزه با سرمايه، اعم از دولتی سياسی

دارد با سنيکاليست ها و گرايش راست  پراتيک است، که از پيچيدگی های خاص جامعه ماست و کامآل تفاوت اساسی

بهمين . است طبقاتی با سرمايه  چارچوب بورژوازی و سازش رفرميستی و سنديکاليستی، که مبارزه شان صرفا در



تواند با محتوا و مضمون راديکال،  سنديکا می. ليل جدای از شکل تشکل، به محتوا ومضمون حرکتها اشاره شدد

بايد با همين  و غيره را  چون سنديکای شرکت واحد، هفت تپه بنابراين، تشکل هائی. عملکرد انقالبی داشته باشد

شرکت واحد با مجمع عمومی بيش از  ایبايد از تآسيس مجدد تشکل سنديک بنظرم. معيارهای ارزشی سنجيد

   . کارگر در تقابل با رژيم به دفاع برخاست ٥٠٠٠

 شرايط کنونی و جدايی بين بدنه کارگری و نمايندگانش در شرکت واحد، يکی از موانع عدم تشکيل مجمع عمومی در

های  اما، در اين راستا سياست .کارگران و ايجاد رعب و وحشت بوسيله رژيم ارتحاعی استسرکوب و اخراج 

بوسيله تنی چند از نماينده گان  ...مماشات گرانه و راست روانه صنفی گرائی، قانون گرائی و سه جانبه گرائی و

راهروها و کريدورهای حزب اعتماد ملی، دفا ع از  د در نشست های اتاق های دربسته،سنديکای شرکت واح

ايجاد اين شکاف، يعنی بين شرکت در انتخابات را نمی توان درارگران به ک رفسنجانی و خاتمی، تا رهنمود دادن

مباحث ساير نهادهای  اعضاء ازپائين وهمچنين تآثيرالبته با فشار. يکا، دست کم گرفتاعضاء و بدنه سند نمايندگان با

نماينده . ات اتخاذ نمودنسبتآ خوبی در مورد انتخاب راديکال، خوشبختانه امسال سنديکا با دادن اطالعيه ای موضع

گزيدن از سياست های راست روانه رفرميستی و سنديکاليستی صنفی گرائی و سه  گان سنديکا می توانند با دوری

همبستگی با ساير نهادهای  اعضاء را پرنموده و درجود آمده بين نمايندگان و بدنه وگرائی، فاصله و شکاف بو جانبه

ضمنآ بدنه . نمايندگذشته عمل خود کارگران موفق تراز با اتکاء بهه مه امسال، همانند اول ما راديکال کارگری

ظرفيت و . استانسجام نيافته برخوردار شرکت واحد درطول مبارزات، نشان داد که ازگرايشات مختلف ولی

ی تواند بدنه اش رابه لذا اين سر، نم. توان نماينده گانشان استبيشتر ازپتانسيل کارگران سنديکای شرکت واحد بسيار

   .پيش ببرد

اتخاذ روش وتاکتيک های گوناگون با  کارگران در تآسيس سنديکای شرکت هفت تپه،  درايت و هوشياری مبارزات 

سازمانها و احزاب مدافع جنبش کارگری، در تقابل با  مبارزاتی در جذب و همراهی وسيعترين نهادها، نيروها،

سرکوبگر رژيم جمهوری اسالمی با تحمل فشارهای طاقت فرسا، از ارزش  ایمديريت شرکت هفت تپه و نيروه

فروش  جلوگيری از تعطيلی کارخانه، منع .دستآوردهای بزرگ جنبش کارگری محسوب می گردد های گران بها و

  به٥٠٠ کمک هزينه خوراک از مبلغ ــ١:  از جملهزمينهای زيرکشت، دريافت بخشی ازمطا لبات و حقوق معوقه

کمک هزينه اياب و   ــ٣  تومان،١٠٠٠٠  به٢٥٠٠ کمک هزينه سختی محيط زيست، ماهيانه از،  ــ  تومان١٥٠٠

. افزايش يافت   ... تومان و١٣٧٢٠ به ٢٠٠٠ حق همسر و فرزندان از -٤ تومان، ٤١٧٠٠ به ٢٤٠٠٠ ذهاب از

با تمام توان و قوا جنبشهای    حاکمشرکت هفت تپه، خصوصآ در زمانيکه مرتجعين و مهمتر ازهمه، ايجاد سنديکای

رمزموفقيت، نتيجه پيگيری در همکاری  سرکوب می کردند، اجتماعی بويژه جنبش کارگری را عريان تر از گذشته

گرايشات . هيچ تشکلی را نمی توان پيش بينی کرد ضمنا آينده. طبقاتی کارگران هفت تپه است  و همياری مبارزه

و غيره، در تالشند تا همچون گذشته، راديکاليسم ... هماهنگی برای کمک  ميتهراديکال جنبش کارگری چون ک

ننشسته و در  تپه را تقويت نمايند ضمن اينکه گرايش راست رفرميست ها و سنديکاليست ها بيکار سنديکای هفت

از مسائل مهم ديگر  .ها راعريان تر می کند اين مبارزه طبقاتی است که در آينده واقيعت. تالشند تا اثر گذار باشند

 دست رد به کمک هنگفت مالی پيشنهادی سنديکای شرکت هفت تپه، در اوج نداری و بی پولی،  اينکه، کارگران



زدند که می تواند يکی از ارزشهای بزرگ جنبش کارگری ايران و  سوليداريته سنتر و همچنين سلطنت طلبان

با سوليداريته سنتر   ان مبارزه، افشاء و مرزبندیدرست ازهمين زم . محسوب شودسنديکای شرکت هفت تپه

همچنين نهادهای ... هيوا، وفا و بهزاد و ايران، از قبيل محمد حسين،  جنبش کارگری بوسيله چهره های شناخته شده

کشور را بايد يکی از موارد برجسته جنبش کارگری برای جلوگيری  همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج از

  .درجنبش کارگری دانست  امپرياليسماز نفوذ

در حال صف آرايی   دوگرايش با استراتژی کامآل متفاوت درجنبش کارگری :در يک جمع بست کلی ميتوان گفت

  .را تعريف و باز تعريف می کنند هستند، که هر کدام با اتخاذ تاکتيک در خدمت استراتژی، خود

  یگرايش راديکاليسم جنبش کارگر  -دو  رفرميستی سنديکاليستی گرايش راست -يک

گرايش .  استسنديکاليسم يکی ازمهمترين خطرهائی که از درون، جنبش کارگری را تهديد می کند رفرميسم و -١

طبقاتی و مماشات با بورژوازی با تاکيد بر امکان گرائی، صنفی گرائی،  راست رفرميستی و سنيکاليستی، با سازش

.  پارلمان استرائی، با تکيه به باالئی ها و شرکت در انتخابات، تا حد ارسال نماينده بهسه جانبه گ قانونی گرائی و

سرمايه و جلوگيری از پيشروی جنبش راديکال  ضمن اينکه سيستم سرمايه داری و جناحی از حاکميت برای امنيت

ابر اين، نبايد به اين خطر کم بن. جانبه گرا معتقدند، نه سرکوب عريان کارگری به ايجاد چنين تشکل های زرد و سه

دولتهای ارتجاعی،  با توجه به غالب بودن اين تفکر درعرصه جهانی و حمايت سيستم سرمايه داری و. شود بهاء داده

و همچنين نفوذ اين افکار در   سه جانبه گرا و زرد، سازمانهای جهانی چون آی ــ ال ــ او  فدراسيونها و اتحاديه های

خطر بالقوه  ، اينآنهم در شرايط استبداد و ترور که کامال زمينه ساز رشد چنين افکاری است ستش،مدافعين چپ و را

   .کارگری راديکال را مهار و کنترل نمايند تبديل گردد و با ايجاد سد و مانع، جنبش می تواند به خطر بالفعل

در ستيز   با تکيه به خود کارگرانگرايشی است که از موضع مستقل طبقه کارگر، جنبش کارگری، راديکاليسم -٢

جنبش کارکری با استراتژی  طبقاتی با بورژوازی از مطالبات و خواستهای بحق دموکراتيک و دوره انتقالی

نمی کند، بلکه فراتر ازسرمايه برای لغو مالکيت  اما، خود را در چارچوب سرمايه محدود. مشخص دفاع می کند

بزار توليد و با برنامه ريزی متمرکز اقتصادی و کنترل و نظارت و ا خصوصی و اشتراکی کردن مالکيت بر

نظام  مکانيزم و آلترناتيو شورائی و در همراهی با احزاب کارگری و کمونيستی، برای الغای مديريت کارگری با

   .اهدافش گام برمی دارد کارمزدی و ايجاد جامعه ای عاری از ظلم، ستم و اسثثمار درجهت دست يابی به

دولت سرمايه، با به رسميت شناختن مبارزه با کارفرما وين پراتيک وحاست درن گرايش، ثابت نموده است که قادراي

و  کارگری، ضمن حرکت روی نکات مشترک، بدون پنهان کردن موارد اختالفگوناگون درون جنبش  گرايشات

  .کارگر، گامهای اساسی بردارد تی بنفع طبقهجهت ارتقاء آگاهی مبارزه طبقاشبرد مباحث استداللی و اقناعی درپي

فضای تفرقه و سوءاستفاده عوامل   با نقد سازنده به دور از مباحث اثباتی، موارد اختالفش با گرايش راست را، با

مبارزه طبقاتی با نيروهای ضد انقالب، هيچگونه بحثی نمی شود،  يقينآ، در. سرمايه و رژيم ارتجاعی به پيش ببرد

لذا . نمود اما با گرايشات درون جنبش کارگری، بايد دقيقآ ديالکتيکی برخورد. منزوی کردن آنها ای افشاء ومگر بر

بايد ضمن مبارزه اضداد، به وحدت  يعنی، در هر پديده. سبک کار اصولی و انقالبی را بايد کامآل رعايت نمود

همچنين وحدت بدون . ف به چپ و چپ روی استاشتباه و انحرا بنابراين مبارزه بدون وحدت،. اضداد توجه داشت



 بنابر اين، می توان با مباحث استداللی، اثباتی و. منجر به راست روی خواهد شد مبارزه ، انحراف به راست که

و سيستم   جمهوری اسالمی اقناعی بر گرايشات نادرست فائق آمد تا بر دشمنان طبقاتيمان رژيم سرمايه داری

  .ديمگر سرمايه داری چيره

لذا، تشکل پذيری وايجاد . دارد رابطه مستقيم به تناسب قوا و توازن نيرو اين ستيز طبقاتی، برای کسب پيروزی 

 کسب نيرو برای مستقل کارگری در مبارزه با رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی و سيستم سرمايه داری تشکالت

  .در جهت اهداف طبقاتی طبقه کارگر امری اجتناب ناپذير است
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