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  ؟ ...یاني پر شور، پای  کارگران صنعتگر ،آغازهياتحاد
 

١٣٨٧ ی سوم دستي                                                                              دوشنبه ب           یبهزاد سهراب  
 

 
سنندج به سال هردرش" اتحاديه کارگران صنعتگر" دوستان کارگر، آنچه که  تقديم می گردد روند تشکيل و فعاليت 

اتحاديه " ای با ابراهيم وکيلی يکی ازفعالين ديرين جنبش کارگری ويکی ازاعضای موسس درمصاحبه١٣٦٧ تا ١٣٦٤

 ٥٧درسال . سنندج متولد شدی در درخانواده ای کارگر١٣٤١که، وی درسال کوتاه اين . می باشد" عتگرکارگران صن

درجريان قيام مردم ايران عليه رژيم شاه شرکت نمود و ازهمان سال با مبارزات سياسی آشنا، و دررابطه با مبارزات 

ريس سنندج ريسندگی پرشرکت دراعتصاب وی آخرين بار به اتهام .  دستگيرو زندانی گرديد٦٧کارگری در سال 

با توجه به اينکه ايجاد تشکل کارگری يکی ازمباحث جنبش کارگری است، ضروری .  بازداشت گرديد٨٥درسال 

 گفتگوئی را داشته باشم تا با انتقال اين تجارب  ٦٤دانسته شد که با وی درراستای ايجاد تشکلهای کارگری درسال 

 .رگران مفيد واقع گردددرراستای منافع طبقاتی کا

 .در اين نشست دوستانه، بی نهايت سپاس گزارم ،عزيز، قبل از هر چيز از حضور شماابراهيم . بهزاد سهرابی 

 .من هم از شما کمال تشکر را دارم.  ابرهيم و کيلی 

شته که متاسفانه به را پيش رو داهمانطور که آگاهيد، جنبش کارگری با توجه به قدمت مبارزاتی خود تا کنون تجاربی 

اگراجازه . ب به نحو مطلوبی صورت نگرفته استجمله عدم امکانات رسانه ای، انتقال اين تجاردالئل  متعددی از

ی کارگران درسنندج تشکيل شده بود و   کارگری که به نيرومورد چگونگی ايجاد اولين تشکلدهيد، می خواهم در

ر اين زمينه بی شک انتقال تجارب شما د. بحث را شروع کنم ،لتگر بودبات کارگری اکتيو و دخاعرصه مناسکامال در

ين روند تشکيل هم چنيخی شما اين کاررا در دستور کارگذاشتيد وچه تارسوال من اينست؛ از. مفيد واقع می گردد

ان برای ، و چگونگی فعاليت دوست"ارگران صنعتگراتحاديه ک"ايجاد اين تشکل و چگونگی انتخاب نام آن به عنوان 

ت کارگری در محالن وخانواده ها ی کارگری  و حضورشما درتشکيل اتحاديه و همچنين ارتباط گيری شما با کارگرا

 . ؟ در اين موارد لطفا  توضيح  دهيدشهر سنندج چگونه بود

 فراوان به ، و بعد از بحث و مجادله هایرگرو فعالين کارگری بنا به نيازدوستان کا با چند نفر از١٣٦٤دربهارسال 

کارگران در  ديگراين نتيجه رسيديم که با توجه به وضعيت موجود بايد انرژی خود را در ايجاد متشکل کردن خود و

 درزمينه ايجاد اين سوالی بود که بواسطه عدم تجربه کاری ؟چگونه اما ،تصميم گرفته شد. اندازيمصفی واحد بکار

 ،رسی در اين زمينهتحقيق و بربعد از.  نمايان نبودب آن بر دوستان، به عنوان نقطه شروع ، جواتشکل های کارگری

با توجه به تجربه قدم اول  با يکی از سنديکاهای کارگری  درشهر ارتباط برقرارکنيم وًابه اين نتيجه رسيديم  که حتم

م  با دوستان خياط تصميارتباطبعد از. سنديکای کارگران خياط ارتباط برقرارکرديمطريقی با دراين راه از. را برداريم

ميان کارگران مکانيک نيروی ن رابطه ادامه دهيم و با حضوردر، کار خود را در ايگرفته شد که باتوجه به امکانات



 

 2

رفتن با چندين نفرازکارگران مکانيک تجمعی را با حضورکارگران ارتباط گبعد ازچند ماه . الزمه را بدست بياوريم

با استفاده ازميزو نيمکت های . ر سنندج جمع شديمشهز کوچه های خيابان سيروس درمکانيک اعالم کرديم و دريکی ا

. ، رسميتی نسبی به تجمع داده باشيمدگان را فراهم  آورده و همنکت کن، راحتی  شريکی ازمدارس سعی کرديم تا حدی

اطالعی ازماهيت اين جلسه در چند نفر ازکارفرمايان بدليل بی .  نفرشرکت کرده بودند٦٠ الی ٤٠در اين جلسه تعداد 

 . بودند  که بعد از اينکه از ماهيت و کارکرد جلسه مطلع شدند با تهديد و توهين جلسه را ترک کردندآنجا حضورداشته 

نيروی همچنين ضرورت ايجاد تشکل کارگری به بقه کارگرو نقش تعيين کننده اين طبقه وباره موقعيت طبحث در

مجوز با گرفتن  جعه تا بتوانند، مراگران تعيين شدند که به اداره کارکارازآن چند نفربعد از. کارگران صورت گرفت

. بر دارندموانع موجود را برای فعاليت رسمی اين تشکل " مکانيک سنديکا کارگران"رسمی در قالب تشکل کارگری 

اره  های جدی در اين رابطه ، ادمی رفت بعد از چندين بار مراجعه به اداره کار و بحث و جدل که انتظارراما همانطو

قالب شورای نرفت واظهارداشت تنها در"انيکی کارگران مکسنديکا"کارتحت هيچ عنوانی زيرباربه رسميت شناختن 

ظر اداره کار اعالم موجوديت کرده، و با تعيين محل ما اعالم نموديم ،که عليرغم ن .اسالمی حاضر به همکاری است

اين که بالفاصله با مخالفت اداره کارمواجه شديم و با تهديد و بيان ،  شروع خواهيم کرديت  رسمی خود را، فعالدفتر

تصميم گرفته شده منصرف خواستند با ايجاد ارعاب ما را ازمی  ،که ما مسئله را به مراجع امنيتی اطالع خواهيم داد

 . نمايند

در اين مرحله . دامه دادندارگران به فعاليت خود اميان ک سنديکای کارگران خياط همچنان دردوستان فعال ما با حمايت

خواستارشرکت حضوردر شغل مکانيکی رديم؛ کارگرانی با مشاغلی جدا از، ما با مشکل ديگری بر خورد کاز کار

ديکای سندر حالی که ما خواستار تشکيل .. و ،اين تشکل را داشتند از قبيل، کارگران ريخته گر، تراشکار، نقاش

  کارگران  مکانيک به  ران سنديکای کارگ گرفتيم که اسم تشکل را از تصميم   ارتباط اين  در. يک بوديمکارگران مکان

 .دوستان هر روز با ديدی وسيعتر نسبت به قبل و با شهامتی بی همتا به فعاليت می پرداختند. تغيير بدهيم " فلزکار" 

 يک تشکل مستقل می داشتند که اين بود که بايد باورتماد کارگرانی مشکل ديگری که  پيش رو وجود داشت، جلب اع

وقت منطقه  به دليل اوضاع وجود سياسی مکه اين با جو. ود را ادامه ميدهدخوجدای ازاحزاب می باشد که کار

 مشغول به فعاليت شدندکه اين محله های کارگریدوستان روزها و شبها، بی وقفه در. بسيارمشکل بود) کردستان(

ه صورت روابط خانوادگی  رابطه ها بود آيد تا جائی که جين دوستان بوبود تا رابطه بسيار عميقی بباعث شده امر

اصناف ذکر شده ، ازدوستان کارگر ديگری ازمشاغلی غيرمحالت کارگری باعث شد که فعاليت در، و همين تبديل شد

سنديکای کارگران " د تا درحوزه کاری که دوستان مجبور شدنحتی کارگران ساختمانی جذب اين تشکل شوند، تا جائ

که بعد ازبحث ها ی  دهند؛ مخاطب قرارکارگران شهر راديد نظر کنند و با مضمونی کلی بخش وسيعی ازجت"  فلزکار

اديه که تمامی کارگران قالب يک  اتحن نتيجه رسيديم که تشکل مذبور در، به ايفراوان و شورو شوق با دوستان کارگر

ميزد تا چه رسد به يک ذيرفتن ما به عنوان يک سنديکا سربازحتی از پاز طرفی اداره کار. ل دهيمرا در برگيرد تشکي

مراکز با توجه به و ديگرتصميم گرفتيم که دربرابر تهديدات اداره کار". اتحاديه کارگران صنعتگر"به نام اتحاديه 

 .وديت خود را راسما اعالم نمائيم، عقب نشينی نکنيم و با دائر کردن دفتر اتحاديه  موجنيروی کارگران

مکانی به مراکز پرتردد شهرسنندج دربعدا دريکی از.  بودکوچه ها ی خيابان سيروس اولين دفتر اتحاديه دريکی از
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 فايل ، کمک دوستان به تهيه ميز و صندلیعزتی در طبقه اول محلی را برای دفتر اتحاديه اجاره گرفتيم و بااسم پاساژ

  اتحاديه  و آرم  رو تهيه مه "کارگران صنعتگر اتحاديه  " تابلوی اواخر تابستان و با نصب در. داختيمپر... و نيمکت و

طرح آرم اتحاديه شامل يک چرخ دنده بود که در وسط آن دستی به صورت اتحاد  طراحی ودر دور  چرخ دنده نام (

اتحاديه "م داده بود آماده و بدين وسيله رسما کار که  طراحی آن رايکی از دوستان فعال انجا) اتحاديه نوشته شده بود 

 .شروع شد" کارگران صنعتگر

ی شد از تمامی صنوف به اتحاديه مراجعه م. ، مکان جمع شدن دوستان کارگر بود بعداز ظهر٤اتحاديه ازساعت دفتر 

اتحاديه  که رها دفترشدند تا جائی که اکثر بعد ازظهانرژی ای به جمع ما اضافه می و هرروز دوستان تازه و پر

ر چند نفر از کارگران از طرف اتحاديه به اداره کا. ود متر مربع وسعت داشت جوابگوی حضور دوستان نب٣٠حدودا 

سعت کار اتحاديه کارگران و واداره کاربه خاطرحضور.  بشناسد،  اتحاديه را به رسميتفشار آورده بودند تا اين اداره

 کارگران اتحاديه"تائيد  ها مشغول به کاربودند را بعد ازکارگاهه کارگرانی که درناچار شد بپذيرد، تا ليست بيم

، ليست بيمه از  تحويل سازمان تامين اجتماعی شود، که درغيراينصورتاين اتحاديه،و ممهوربه مهر" صنعتگر

فرمايان از بيمه کردن و کارکارگاه ها ی مختلف را داشتيم چرا که  ما آمار کارگران در. ر بودنظراداره کار فاقد اعتبا

رسما تائيد اسامی کاردرگيرشده بوديم که اداره کارما به عنوان اتحاديه در اين رابطه با اداره  .باز ميزدند کارگران سر

 .  رگری را بعهده ما گذاشت تا ما بتوانيم به اين طريق  بر ليست بيمه نظارت داشته باشيمرمراکز کاکارگران شاغل د

، اول اينکه اداره کار با اين اقدام هر چند غير رسمی به چند دليل. رد بسيار مهمی برای اتحاديه بود ست آواين  يک د

مجبور شده بودکه ما را به رسميت بشناسد و دوم اينکه با اهرمی که به دست آورده بوديم توان ارتباط گيری و فضای 

ته شده بود و همچنين با اين توانمندی در راستای بيمه کردن مناسبی را در محيط کار کارگران برای ما بيشتر از گذش

 .کارگران شاغل تالش ميکرديم 

که داشتند هميشه دفتر اتحاديه  باتوجه به وضعيت کار فصلی کارگران و اوقات فراغت بيشتری ١٣٦٥زمستان  سال 

ئل و مشکالت کارگری و روند اکثر اوقات اين حضور  با بحث در مورد مسا. حضور دوستان  کارگر سود می برداز

 . رو به رشد اين مبارزات  و گفتگو در مورد روند کاراتحاديه تبادل نظر می شد

تا آنجا که حضور ذهن دارم يکی از کار های با اهميت و پر حوصله دوستان کارگر متشکل در اتحاديه کارگران 

 آموزش های  الزم از جمله گذاشتن کالس صنعتگر ، حضور در محالت کارگری و ايجاد روابط خانوادگی و دادن

 .های سواد آموزی در اين محالت بود ، اگر می شود در اين رابطه توضيحات الزم را باز گو نمائيد

ته ، اقدام جالبی در دستور کار قرار گرف کارگران پيشرو با  ديگر کارگرانارتباط با هر چه عميق تر کردن روابطدر

در  مک کارگران می رفتند وبصورت دوستانه به ک... رابطه با تعميرات مسکن ودرتعداد زيادی ازدوستان . شد

تعداد ی ديگر در رابطه با معضل بی سوادی دست به کار شدند و به اين . مسکن آنان  همکار ی می کردند تعمير

ا  خانواده های در اين کالس ه. صورت شبانه با دائر کردن کالسهای خانوادگی به امر آموزش سواد می پرداختند

دليل شبانه بودن آن اين بود که هم فضای دوستانه تری .حضور داشتند ) همسران و ديگر افراد بی سواد ( کارگری 

بر ارتباط حاکم می شد و هم به خاطر اين بود که کارگران در روز مشغول کارکردن بودند و وقت الزم برا ی اين 

 .دوستان بی سواد شده بودبا سواد شدن تعدادی قابل توجه ازو همچنين باعث پيوند عميق اين امر. وجود نداشتکار
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اول (  توسط اتحاديه  کارگران صنعتگر و ديگر دوستان کارگر مراسم روز جهانی کارگر ١٣٦٥به ياد دارم در سال  

ين مراسم می شود در اين مورد و چگونگی بر گزاری ااگر. انه پوشاک سنندج بر گزار شددر سالن کارخ) ماه مه 

  .توضيح دهيد

سال  )کارگر هانیج روز (ری اول ماه مهبرگزا

و پيگيری چندين خانه پوشاک سنندج با تالش کار١٣٦٥

ی او سنديکاز دوستان دراتحاديه کارگران صنعتگرنفر

ک فعالين کارخانه پوشاخياطان سنندج و چندين نفر از

گزاری مراسم چندين قبل ازبر.  گزارشدسنندج بر

، فلزکاربه نمايندگی از ، خياطرگران پوشاکاکازنفر

و برگزاری اين مراسم اخذ مجوزرفت و آمد های مکرر موفق به بعد از. کردندمراجعه به اداره کارکارگران 

 .برگزاری مراسم  تعيين گرديد تجمع کارخانه پوشاک سنندج برای نهايت سالنکه در. فضای سربسته شدنددر

ضای سالن با نوای آهنگ های شاد ف.  ابل تو جه ای از کارگران آغاز شدبا حضور قهر بعد ازظ٤اعت مراسم راس س

مراسم با . گرفته بودخاصی به خود  ارديبهشت جلوه ١١امی داشت روز گر همچنين پال کادر های نصب شده درو

پرداختند ائل کارگری باره مسنفرازکارگران به سخنرانی وبحث درادامه چند در. گرامی داشت ياد جانباختگان آغازشد

يکی از آزاد گنجانده شده بود که با حضورنامه بخشی به نام تريبون در ميان بر. که با تشويق کارگران روبرو شد

که به واسطه کارگران و صحبت های بسيار قابل فهم و اساسی در ارتباط با جنگ ايران و عراق و مسائل و مشکالتی 

نمود که اين جنگ به صورت منبع ادامه به اين نکته اشاره وی در. ارگران  شده بود ارائه شدکهمين جنگ گريبان گير

آمدی برای عده ای قليل تبديل شده که به يمن اين جنگ ثروت بيشماری را به دست آورده اند ، اما در عوض کشتار در

ها با تشويق  غير که اين گفته .  ی شود، فقر وفالکت ما کارگران را بيشتر و روز به روز جيب ما کارگران  خالی م

عت ادامه سا٢اين مراسم  که به مدت . کن بود ممکه تا دقايقی کنترل برنامه غيربرو شد، به حدی قابل توصيفی رو

  .مهمانان  خاتمه يافتداشت  با  پذيرائی  از 

تجارب خاص  خاطرات جدای از، ياد آوری اين گونهبله

ای آن دوران دوباره يک نوع احساسی را زنده و فضخود 

اول ماه مه ی مراسم گزارباره برخواهم درمي. شودتداعی مي

 چه را که الزم ميدانی  و آنچه را که به ياد هر١٣٦٦سال 

 .برای خوانندگان بيان کنيدداری 

يک ماه قبل منظور به همين. دبو١٣٦٦سال) اول مه( زاری روزجهانی کارگرگونگی برچگيکی ازمباحث ما

 . گزاری اين روز تشکيل شدکميته ای  برای بر ،برگزاری  اول ماه مهاز

رابطه با روز اساس وظائف تعيين شده درمحل کارو زندگی درگران برکار. يم های مختلفی سازماندهی شده بودت

کار گذاشتند و به اين دستورو سد و موانع پيش رو، کار تبليغ  و ترويج را دری اين روزگزاربرو اهميت  کارگرجهانی

 .های اوليه شروع شدترتيب کار
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، شيرينی  امکانات صوتی و تصويری نياز، از قبيل ميز، صندلیئل مورد ديگرازکارگران درارتباط با تهيه وساجمعی

  .وظائفی را بر عهده گرفته بودند... و

( دوستان  با يکی ازشده و هنری ازقيبل اجرای  نمايشنامه، دست به کاریهاديگرازکارگران درزمينه کار تعدادی

اتحاديه  دفتر در تئاتر تمرين کار  .ر خود را شروع کردندکازمينه کارتئاترفعاليت می کرد که در) باديادش گرامی 

اين نمايش مضمون . صورت می گرفت

مشکالت کارگری در محيط کار بود که توسط 

حجم . آماده شده بوديکی از کارگران نوشته و 

و فشردگی کار به حدی زياد بود که نياز بود کار

به اين منظور . دفتر اتحاديه صبح ها هم باز باشد

 عنوان منشی با بيکار بهيکی از کارگران 

ز حق عضويت که احقوقی درحد توان اتحاديه 

که (هائی از قبيل تائيد ليست بيمه دفتر اتحاديه حضور داشته  تا کارکارگران فراهم می آمد، موظف شد که صبح ها در

 .را بعمل آورد... صدور کارت عضويت ، ثيت نام اعضای جديد  و) قبال توضيح آن داده شد

ه با مستقيم در رابطن حضور دوستان درارتباط با تبليغ و کاردليل آ. می شد يه روزبه روز بيشتراعضای رسمی اتحاد

گزاری مراسم اول ماه  چند نفر ازکارگران  جهت دريافت مجوز بر١٣٦٦درفروردين سال . برگزاری اول ماه مه بود

می رفت با جواب منفی همانطور که انتظارعه کردند، اما سنندج  مراجمه و مکانی مناسب برا ی اين رو زبه اداره کار

 .گزار کنيم ما مصمم بوديم که اين روز را بربر اين اساس. و تهديد اداره کار مواجه شده بودند

مکان ، در همان ی فراوان  تصميم گرفته شد که روزجهانی کارگر، اول ماه مهاين ارتباط بعد از بحث و مجادله هادر

اول  ماه مه ، پر دوهفته قبل از .گزار شودبر) فرح سابق( راه شهدا زتی وافع در چهارعدفتر اتحاديه يعنی در پاساژ

منزل  شب در١٠دفتر اتحاديه ، از ساعت کارترين و پر مشغله ترين اوقات اتحاديه بود ، به نحوی که بعد از تعطيلی 

 .  بوددوستان کارگر تا پاسی از شب جلسات کميته بر گزار کننده اول ماه مه در جريان

 مسائل و مشکالت کارگری ،که ؛ تاريخچه اول مه.   تعيين شد، ونامه ها مشخصمه ريزی صورت گرفت و برنا بر

 .موقعيت اتحاديه کارگران صنعتگر را شامل می شد، اجرای نمايشنامه ، در ايران

 خروش دوستان جوش و ، پاساز عزتیاز صبح  درمحل دفتر اتحاديه در) ١٣٦٦ارديبهشت سال ١١(روز اول ماه مه 

 سالن دست به کار کارگران در چيدن ميز وصندلی و تزئين. کارگر فضائی غير ازروزهای ديگر را بوجود آورده بود

 .فصای سالن را عوض کرده بود" کارگران جهان متحد شويد"پالکادرهائی دررابطه با اين روز نصب و شعار. شدند

ن باختگان  و رگران و خانواده های آنان يا يک دقيقه سکوت به ياد تمام جا بعدازظهر با حضور کا٣مراسم از ساعت 

اين . خود را ارائه دادبعد از آن گروه نمايش کار. ئه شدارا سخنرانی درباره تاريخچه اين روزو فعالين کارگری آغاز

استقبال اخته، که با پرديط کار، به مشکالت کارگران در محرگران عضو اتحاديه آماده شده بودنمايش که توسط کا

نامه ها ين براجرای ابعد از.  مباحثی ارائه شدمطالبات کارگری بطه با مشکالت وراآن دربعد از. حاضرين رو بروشد

مورد نقش و جايگاه آخرين سخنران که من بودم در. آمدمهمانان با شيرينی پذيرائی به عمل ، ازتوسط گروه پذيرائی
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  .کارگری و معضالت  موجود مطالبی را بيان کردمتشکل عتگران و ضرورت اتحاديه صن

ما شاهد حضورصد ها .  ، بی سابقه و کم نظير بود٦٠ه ی نوع خود با توجه به شرايط دهواقعا مراسم باشکوه و در

 ارائه شد ،با استقبال بی نظيری رو بهمباحثی که آن روز. ن مراسم بوديمايارگران و خانواده ها ی کارگری دراز کنفر

ای پليسی اين روز اين مسئله بود که  با توجه به ممانعت اداره کار و تهديد هاراده دوستان بر رو گرديد و جدای از آن،

، بعد از سخنرانی شما  که آخرين سخنران بوديد به ياد دارم که يک دفعه سالن به ابراهيم  عزيز. گرامی داشته شد

  .مکن است در اين رابطه  توضيح دهيدهائی خاص به هم ريخت ، اگر مدادن شعارخاطر 

يکی از شرکت کنندگان و دادن که با تحريک . ؛ بعد از سخنرانی من مراسم ، با شکوه  خاصی داشت پيش می رفتبله

، از روال عادی خود خارج و تبديل به يک حرکت اعتراضی ند، فضای موجود مراسم اول ماه مههای بسيار تشعار

و وظيفه ايجاد نظم را در مراسم به  ا بستن بازو بند بر روی بازوی خود مشخص شده بودنددوستان انتظامات که ب. شد

با شعار شرکت کنندگان . ه فضای موجود را به روال عادی برگردانندعهده داشتند، با تمامی توان خود نتوانستند ک

د حدو.کنترل ما خارج شدامال از شهدا ترک کردندو اوضاع کراهسم را به سمت خيابان چهارهای ضد دولتی مکان مرا

  .آن شرکت کنندگان متفرق شدنديکربع ساعت اين تجمع درچهارراه شهدا و نزديک پاساژعزتی ادامه داشت و بعد از

مچنين مسائلی که  درحين بر گزار ی مراسم ، بعد جهانی کارگردر شهر سنندج ، و هلطفا درمورد بازتاب مراسم روز

 روزداده شد، وباعث حرکت اعتراضی درچهارراه شهدا گرديد وعواقبی که اين حرکت ازسردادن شعارهائی که درآن

  . رابطه با اتحاديه  بوجود آورد  توضيح دهيددر

. ديل شده بود کامال فضای شهر را دگرگون ساخت و به بحث مردم بويژه کارگران شهر تب٦٦مراسم اول ماه مه سال 

اين ، درمکان پاساژ درحين برگزاری مراسم ،نه حرکات ضد امنيتیدست گرفتن بها، با به ازسوئی ديگر پليس

ی دفتر  باعث تعطيل ،ه و عدم درک شرايط زمانی و مکانیسنجيدمتاسفانه عمل نا .اعتراض را دست آويز خودکردند

فضای جدای از اين با تحت تعقيب قرار دادن اعضای کميته بر گزاری اول ماه مه ، . شد" اتحاديه کارگران صنعتگر"

به ارتباط مخفی بطه ارتباطات  علنی دوستان کارگراين رادر .بين برد را برای فعالين کارگری کامال ازعلنی کاری

مدت فعاليت . منازل کارگران کشانده شدازدفتر اتحاديه به محل سکونت وتبديل شده و جلسات و تجمع فعالين کارگری 

 ادامه ١٣٦٧، تا اول ماه مه سال گربه صورت کجدار و مريزر شرايط مخفی به مدت يک سال ديو عمر اتحاديه د

يت اتحاديه کامال شد فعال که دردبيرستان رازی واقع درخيابان وکيل برگزار٦٧ ازپايان مراسم اول مه بعد. يافت

ديگر دستگير  ما واکثردوستان ٦٧انطورکه خود اطالع داريد بعد ازبرگزاری مراسم سال همسرکوب و ازبين رفت و

  .زندانی شديمو 

ها ی کارگری   ن هم پيش روی جنبش کارگری و تشکلموانع و ارعاب های  پليسی ، مشکالتی که هم اکنوجدای از

  است را چگونه ارزيابی می کنيد؟

ع طبقاتی  خود بيشتر آگاه به منافاديه کارگران صنعتگر درآن مقطع، با توجه به موارد ذکر شده اگر تشکلی چون اتح

تمند به عنوان يک وزنه طبقاتی در  سال امروز، منسجم و بسيارقدر٢٣بعد از  ، تشکل می توانستمی بود، اين

وز به امردر دفاع از منافع خود، توان مفابله را داشت و ،فاع از خواستهای طبقاتی کارگرانمناسبات اجتماعی در د

، بلکه جنبش کارگری می توانست با داشتجای برگزاری ده ها نفری دراول ماه مه ، نه تنها با توانمندی حضورمی 
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امروز جنبش کارگری . ايستادگی کند، در مقابل سرمايه گذشتهی متحد خود امروز قدرتمند ترازيروقدرت و پشتيبانی ن

ارگران وتشکل های ک. راستای دفاع از مبارزه طبقاتی استفاده کردبايد ازتجارب گذشته در. دم هائی را برداشته استق

فع جنبش شرايطی بايد منادامه کاری خود بيانديشند و درهربه ااساس نياز و منافع طبقه کارگر يد برکارگری با

کارگران و فعا لين و پيشروان کارگر ی بايد با هوشياری از نفوذ تشکل ها و جريانات  .گيردکارگری در اولويت قرار

ده کارگر سوارمی شوند و می خواهند درراستای اناتی که بر روی گرو اشخاص و جري...)  خانه کارگر و(کارگر نما 

ارگر استفاده ابزاری بکنند، و طبقه ک دنبال چيزی جدا ازمنافع طبقاتی، ازو تنگ و تاريک خود بهمنافع و افکارحقير

نبش کارگری، بايد با تمام توان وهوشياری جلوگيری بعمل آورده جدرکل، با نفوذ  تمامی نهاد های ضد کارگری در

، انات غيرکارگری جلوگيری نکنيمو از نفوذ تمامی جريمشاهده اين خطر دست بکار نشويم ر بال فاصله با  اگ ،شود

بی شک کارگران بايد در ايجاد تشکل های  طبقاتی گام بر داشته و نهايتا  . فاجعه پشت فاجعه تکرار خواهد شد

، بايد حزب خاص خود را جه به شرايط الزمه ضرورت و با توآگاهانه و بنا بکارگران خود در پروسه مبارزه ای 

 .سرمايه ايستادگی کنندن يافته شده در برابرايجاد نمايند تا  سازما

به راستی . شما کامال به نکاتی  اشاره کرديد که امروز جنبش کارگری به انحاء مختلف با آن دست به گريبان است 

، اول اينکه ؛ بايد با نفوذ تمامی و معضالت جنبش کارگریقيق  شرايط بايد کارگران و پيشروان کارگری با بررسی د

ميست های   سنديکاليست های هزارچهره گرفته، تا رفر،سرمايه داری ازهررنگ و لباسی، ازجملهاعوان و انصار

بی شک پيش شرط مبارزه کارگران، اتحاد  . ، مبارزه کنندی گرايشات راست درون جنبش کارگریچپ نما و تمام

ارگران ها ای را پايه ريزی کرد که خود کبايد بنای تشکل. جهانی می باشد، به مثابه طبقه استای منافع طبقهطبقاتی درر

بی .  باشندی عرصه های گوناگون آن تشکل حضورداشته و نقش آفرين ودخالتگرتمامازپائين ترين سطوح آن  در

ماندهی می ی طبقه کارگرهدايت و سازمی باشد که با هژمون" شورا های کارگری"شک عالی ترين شکل تشکل ، 

افع  طبقاتی خود آگاه نباشيم، براساس فاکتور های متعدد، به سرمنزل به افق و دورنمای مناگر ماکارگران . شود

و ديگر آنکه ؛ من هم با شما، هم عقيده هستم که کارگران بايد درزمان و شرايط خاص ، ايجاد . مقصود  نخواهيم رسيد

نچه مسلم است منافع جنبش آ.  و با توانمندی طبقاتی دردستورکار خود بگذاردا نيرو خود کارگرانبحزب کارگری را 

می کنم و در آخراين گفتگوی صميمانه ازحضورشما تشکر.کارگری در هرزمانی دراولويت خاص خود قراردارد 

به اميد آگاهی روز . مرواقع شودرثمبارزه طبقاتی مثمديگر پيشروان کارگری برای ادامه اميد است  که تجارب شما و 

 .افزون جنبش کارگری و حضور ميليونی کارگران در مبارزه با تمامی مناسبات استثمارگرانه سرمايه داری

 . اميد وارم که شاهد رشد و آگاهی طبقاتی جنبش کارگری باشيم. ميکنممن هم ازشما تشکر

 
"يه کارگران صنعتگراتحاد"  دربارۀابراهيم وکيلی با بهزاد سهرابیمصاحبه   

 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

http://www.komitteyehamahangi.com 

komite.hamahangi@gmail.com 

 


