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رادﯾو برابری ﯾک مصاحبه  ٢٠دقيقهای با آقای مجيد تمجيدی ـبهعنوان ﯾکی »از فعاالن و تحليلگران
جنبش کارگری«ـ دارد که  ٩دقيقهی اول آن مرور مصاحبهی قبلی اﯾن رادﯾو با جعفر عظيمزاده )از
فعالين »اتحاد آزاد کارگران اﯾران«( دربارهی منشور مطالبات حداقلی کارگران اﯾران است .صرفنظر از
اﯾنکه آقای مصاحبهکننده در معرفی امضاکنندگان اﯾن منشور از عبارت »چند تشکل و محفل کارگری«
استفاده میکند که تشکلھای کارگری موجود را کم اھميت جلوه میدھد ،آقای مجيد تمجيدی نيز در
مورد معضالت جنبش جھانی کارگران در صدسال گذشته و بهوﯾژه در مورد کم و کيف تشکلھای
کارگری در اﯾران اظھاراتی را بيان میکند که نيم نگاھی بهبعضی از اﯾن ابراز نظرھا و ھمچنين تقاضای
اعالم راهکار درست از او الزم بهنظر میرسد.
آقای مجيد تمجيدی در قسمت اول مصاحبهاش تعرﯾف شداد و غالظی از منشور مطالبات حداقلی
کارگران اﯾران میکند تا در خودرا فعال جنبش کارگری و راھنمای کارگران معرفی کند؛ اما ھمين دوست
و راھنما در قسمت دوم مصاحبهی خود کليت فیالحال موجود سندﯾکای واحد و سندﯾکای ھفتتپه را
با ھمان استداللھاﯾی که سه سال پيش از آقای حسين اکبری میشنيدﯾم ،زﯾر سؤال میبرد و
فعالين تشکلھای در محيط کار را نصيحت میکند که خوشان را با تشکلھای خارج از محيط کار
ھماھنگ کنند و نيرویشان را صرف ارتباط با بدنهی کارگری کنند! آقای تمجيدی توضيحات جعفر
عظيمزاده در رابطه با نبود
فرصت کافی برای ھماھنگی با دﯾگر تشکلھا و ھمچنين توضيح او را که
ِ
چھار تشکل امضاکنندهی منشور در محيط کار رﯾشه دارند را نه واقعی ،بلکه بھانه برآورد میکند و
عمال ً او را متھم بهدروغگوﯾی میکند!
آقای تمجيدی علیرغم اﯾنکه از سرکوب و خطر اخراج و غم نان کارگران و بيکاری در جامعهی اﯾران
سخن میگوﯾد و ﯾکی از عوامل پسکشيدن کارگران از فعاليت متشکل و سندﯾکاﯾی را ھزﯾنهی باالﯾی
میداند که باﯾد برای آن بپردازند ،اما قانونمندی تشکلھای کارگری در اﯾران و تحت سلطهی جمھوری
اسالمی را با ھمان محک و معياری میسنجد که بهطور بوروکراتيک در بعضی از کشورھای اروپاﯾی
)مثال ً سوئد( برقرار است .او میگوﯾد» :بهخصوص بعد از سرکوب شدﯾد ،بهخصوص بعد از دستگيری
اسانلو و مددی ،بهخصوص بعد از دستگيری نجاتی؛ اﯾن دفعه سندﯾکاھا شدن ﯾه کميتهھای کوچيک
که دوـسه نفره .مھر و نماﯾندهی ـنمیدونمـ روابط عمومی رو ...گرفتن دستشون و بهاسم سندﯾکا؛
حاال میگن ما چھارتا تشکل با ھمدﯾگه دادﯾم .اﯾن چار تشکل عمال ً بهعنوان ﯾک نھاد کوچيک دﯾگه نه
دنبال تودهی کارگریاند ،نه تو ھفتتپه ﯾا سندﯾکای شرکت واحد ميرن رابطهشون با تودهھای کارگری
اسم شرکت واحدیھا سندﯾکای
برقرار بکنن ،بلکه عناصر منفردی شدن که فعال ً اسم بهھرحال
ِ
ھفتتپه رو ھم دارن«.
درپاسخ بهاﯾن سخنان ظاھراً واقعگراﯾانه باﯾد از آقای مجيد تمجيدی سؤال کرد که مگر نماﯾندگان
کنونی سندﯾکای شرکت واحد و سندﯾکای ھفتتپه برعليه منافع انتخابکنندگان خود حرکت کرده ﯾا
احترام پيشين خودرا نزد آنھا از دست دادهاند که نتوانند بهعنوان نماﯾندهی آنھا با دﯾگر جرﯾانھای
وجود
کارگری رابطه برقرار کنند و منشور بنوﯾسند و در عرصهی سياستھای ماکروی جامعه ابراز نظر و
ِ
طبقاتی بکنند؟ اگر چنين نيست )که نيست ،و اثبات عکس آن بهعھدهی آقای تمجيدی است(؛ چرا
نماﯾندگان سندﯾکای واحد و ھفتتپه باﯾد منفعالنه منتظر شراﯾط و فرصت نامعلوم و احتماال ً اجازهایکه
ھرگز داده نخواھد شد ،بمانند تا بتوانند مجمع عمومی دوم خودرا برگزار کنند و نماﯾندگی خودرا بهلحاظ
اداری نيز بهاثبات برسانند؟ کدام پارامتر برخاسته از ﯾک مبارزهی جدی سندﯾکاﯾی و طبقاتی ﯾا حتی
عکسالعمل منفی از سوی تودهھای انتخابکنندهی نماﯾندگان فیالحال در دسترس سندﯾکاھای
بوروکراتيک
قرارداد
واحد و ھفتتپه ،مشروعيت آنھا را زﯾر سؤال برده که آقای مجيد تمجيدی براساس
ِ
ِ
ﯾک اعضا ـبهطور زﯾرجلکیـ حکم بهانحالل اﯾن دو تشکل رزمندهی کارگری میدھد!
نصف بهعالوهی ِ
ِ
مگر قصد عوامل رژﯾم از بازداشت اسانلو و مددی و نجاتی و دﯾگر فعالين سندﯾکاﯾی و ھمچنين
اخراج بسياری از فعالين کارگری اﯾن نيستکه کمر اﯾن تشکلھای کارگری و مستقل را بشکنند و
اﯾدهی سازمانﯾابی کارگری را نيز بهانحالل بکشانند؟ اگر چنين است )که قطعاً ھست( چرا آقای
تمجيدی دو تشکل کارگری واحد و ھفتتپه را از ھوﯾت سندﯾکاﯾیشان به»کميتهھای کوچيک« تقيل
میدھد و در ھمان مسيری قرار میگيرد که نيروھای سرکوب قرار دارند؟ چرا آقای تمجيدی از معيار و
محک خود در مورد رابطه با بدنه کارگری ـبهوﯾژه در شراﯾط بگيروببند و اخراج در اﯾرانـ حرفی نمیزند تا
صحبتھاﯾش را حداقل کمی مستدل کرده باشد؟
از ھمهی اﯾنھا گذشته ،چرا آقای تمجيدی پيش از انتشار منشور مطالبات حداقلی کارگران اﯾران
در مورد تبدﯾل اﯾن دو سندﯾکا به»کميتهھای کوچيک« سکوت کرده بود؟ مگر اﯾن بار اول استکه اﯾن دو
سندﯾکا بهطور دستهجمعی و حتی در پارهای از موارد بدون ھماھنگی با ھم اطالعيه میدھند و در

مورد مسائل سياسیـاجتماعی ابراز نظر میکنند؟ بنابراﯾن ،میتوان چنين ھم نتيجه گرفت که مشکل
آقای تمجيدی ھرچه باشد ،عمدتاً بهھمين منشور مطالباتی برمیگردد که خصوصاً در روز  ٢١بھمن
انتشار ﯾافته است!؟
آقای تمجيدی بنا بهکدام تحقيق و پارامتر قابل قبولی از طرف »تودهی کارگری« موجودﯾت و ھوﯾت
سندﯾکای واحد و ھفتتپه را قائم بهوجود افراد خاصی میکند و میگوﯾد» :بهخصوص بعد از دستگيری
اسانلو و مددی ،بهخصوص بعد از دستگيری نجاتی؛ اﯾن دفعه سندﯾکاھا شدن ﯾه کميتهھای کوچيک«
و »دوـسه نفره«؟ آﯾا »بهخصوص بعد از سرکوب شدﯾد« ھمان وقتی واقع شد که اسانلو و مددی و
نجاتی دستگير شدند و بازداشت  ١٠٠٠نفر از کارگران شرکت واحد و اخراج نزدﯾک به  ٥٠نفر از آنھا
»بهخصوص« شروع سرکوب نبود و بازداشت و اخراج  ٦نفر از ھيئت مدﯾرهی سندﯾکای ھفتتپه
ھيچگونه نگرانیای در ميان کارگران ھفتتپه بهوجود نياورد که بهقول رضا رخشان اخراج از کار
]بهخصوص در شھر شوش[ معادل اعدام کارگر است؟
داستان جالبی است .در اﯾران دو تشکل کارگری در شکل و محتوای سندﯾکا ـﯾکی در تھران با
سنت مبارزهی کارگری و دﯾگری در شوش بدون ھرگونه سنت مبارزهی کارگریـ سازمان میﯾابند و
ھزاران کارگر و زحمتکش ـمستقيم و غيرمستقمـ درگير اﯾجاد و بقای آن میشوند و کمابيش تاوان آن
را میدھند؛ اما آقای مجيد تمجيدی بدون اﯾنکه صراحتاً حرف خود را بيان کند ،چنين القا میکند که
بدون اسانلو و مددی و نجاتی ،اﯾن دو سندﯾکا به»کميتهھای کوچيک« فروکاسته شدهاند!؟ گوﯾا که
آقای تمجيدی بدﯾن باور استکه بدون پيشوا و قھرمان و ليدر و مانند آن تودهی کارگران ھيچ بهحساب
نمیآﯾند؟
اگر دو سندﯾکای شرکت واحد و ھفتتپه در جرﯾان مبارزهای سخت و بسيار جدی که شباھتھای
بسياری بهﯾک نبرد چرﯾکی و نظامی داشت ،شکل گرفتند و تشکيل شدند )که واقعاً چنين بود(؛ چرا
نباﯾد مطابق ھمان قوانين جنگی بهنبرد خود ادامه ندھند و حتی در جنگ تن بهتن ھم از ھمان اعتبار
برخوردار نباشند و از ھمان گردانھا و مطالباتی دفاع نکنند که قبل از بازداشتھای ھزار نفره و اﯾجاد
ارعاب بيکاری و تحميل پراکندگی نسبی ،تعلقات اوليه آنھا را بيان میکرد؟ مگر در عرصهی جنگ و
ِ
مبارزه بهطورکلی و بهخصوص در عرصهی مبارزهی طبقاتی میباست مطابق ھمان ھدفی حرکت کرد
که دشمن برای رسيدن بهآن ضربات خودرا وارد میکند؟ مگر نيروھای پراکنده ﯾا باقیمانده از ﯾک ارتش
سابقاً منسجم اﯾن وظيفه را ندارند که در جھت ھمان اھدافی حرکت کنند که قبل از پراکندگی بهعھده
گرفته بودند؟ گرچه سندﯾکا تشکل سياسی کارگران نيست و عمدتاً در راستای افزاﯾش قيمت
نيرویکار مبارزه میکند و غالباً فاقد اﯾن پتانسيل است که گامی فراتر از نظام سرماﯾهداری بردارد؛ اما
قرار ھم نيستکه ھمين سندﯾکاھا بهصنفیگراﯾی مطلق سرگرم شوند و در پرھيز از سياست ،با تکيه
بهظرفيت و روابط موجودشان مطالباتی را مطرح نکنند که فراصنفی ،طبقاتی و اجتماعی است.
گرچه ھنوز تعداد قابل توجھی از ھيئت مدﯾرهی دو سندﯾکای شرکت واحد و ھفتتپه آزاد ھستند و
جلسه دارند و در ھمهی موارد مورد مشاوره و رایزنی قرار میگيرند؛ اما حقيقت اﯾن استکه در
شراﯾطی مانند شراﯾط کنونی جامعهی اﯾران حتی ﯾک نفر باقیمانده از ھيئت مدﯾرهی سندﯾکای
ھفتتپه ﯾا شرکت واحد ھمان اعتبار ،حق و وظيفهای را دارد که  ٨٠٠٠کارگر در شرکت واحد و ١٥٠٠
کارگر در ھفتتپه نماﯾندگی خودرا بهکل ھيئت مدﯾره تفوﯾض نمودند .اﯾن تفوﯾض تنھا ھنگامی لغو
میشود که رأی دھندگان بهھرنحو ممکنی رأی خودرا پس بگيرند .از آنجاکه در اﯾن زمينه )ﯾعنی :پس
گرفتن رأی کارگران شرکت واحد ﯾا کارگران ھفتتپه از ھيئت مدﯾره( ھيچ نشانه و مدرکی در دست؛
بنابراﯾن ،افراد باقیمانده از ھيئت مدﯾرهھای شرکت واحد و ھفتتپه ھنوز نماﯾندگان کارگران و
مسؤلين اﯾن دو سندﯾکا بهحساب میآﯾند و زبان زرگری آقای تمجيدی ھم )ھمانند زبان دﯾپلماتيک
حسين اکبری( آب در ھاون انحالل کوبيدن است.
آقای تمجيدی میگوﯾد» :و نکتهای که میخواستم بگم در رابطه با ھمچين پالتفرمھاﯾی حتی اون
 ١١ـ  ١٢تا تشکلیکه بودن ،ما حاال دﯾشب دﯾدﯾم بحش دﯾگه )کميه پيگيری و شورای ھمکاری و
فعالين کارگری و مال سندﯾکای نقاشان( و اﯾنام رفتن در رابطه با دستمزد دادن؛ ﯾعنی حتی نسبت
بهپارسال که ما  ١١تا تشکلی که پالتفرم را امضا کرده بودن ،اآلن شده دو تيکه .«...وی سپس ادامه
میدھد که» :و اتفاقاً جالبيش اﯾنکه بخشی از فعالين سندﯾکای ھفتتپه ﯾا بخشی از فعالين شرکت
واحد ]در اﯾنجا فاﯾل صوتی معلوم نمیکند که قصد ھردو سندﯾکاست ﯾا ﯾکی از آن دو؟[ دارن با اون
بخش ھمکاری میکنن«.
اﯾنکه سندﯾکای واحد ﯾا ھفتتپه اآلن »دو تيکه« شدهاند ،ﯾک ادعای کذب و حساب شده است؛
چرا کذب است؟ برای اﯾنکه ھيچ سند و مدرکی در اﯾن زمينه ارائه نشده و چنين مسئلهای از اساس
واقعيت ندارد .چرا حساب شده است؟ برای اﯾنکه اﯾنگونه سخنان تبليعاتی ادامهی ھمان سازی
استکه کميتهھای چندگانه در خارج از کشور مینوازند و بهبھانهی حماﯾت از مبارزات کارگری ،در واقع
بهعنوان ﯾک خط سياسی و خردهبورژواﯾی فعليت و موجودﯾت خودرا متحقق میکنند .اﯾن ھمان خطی

استکه تا دﯾروز در ھمجھتی با وزارت اطالعات رژﯾم بر بوق فساد و سوليدارتی سنتر و دهھاھزار دالر
میکوبيد؛ و اﯾنک توسط آقای مجيد تمجيدی )که در نقش سخنگوی اتحاد بينالمللی ظاھر شده
است( روی »دو تيکه« شدن سندﯾکای واحد و ھفتتپه متمرکز گردﯾده است!؟
نمود طبقاتی بالعينه قابل
باﯾد از آقای مجيد تمجيدی سؤال کرد که براساس کدام فاکتور آشکار و
ِ
مشاھده بهاﯾن نتيجه رسيده استکه »اﯾن چار تشکل عمال ً بهعنوان ﯾک نھاد کوچيک دﯾگه نه دنبال
تودهی کارگریاند ،نه تو ھفتتپه ﯾا سندﯾکای شرکت واحد ميرن رابطهشون با تودهھای کارگری برقرار
بکنن«؟ آﯾا اﯾنکه  ٢٥نفر از فعالين و مسؤلين سندﯾکای شرکت واحد در آستانهی عيد نوروز بهطور
دستهجمعی بهمنظور تبرﯾک سال نو بهمنزل اسانلو میروند و خطر بازداشت و بيکاری را بهجان
میخرند ،نشان پاﯾگاه تودهای سندﯾکای واحد و ھمان جان و روح رزمندهای نيست که تھران را قفل
کرد؟ اگر چنين است )که ھست( ،پس چرا آقای تمجيدی بهجنبهی صرفاً حسی و فيزﯾکی مسئله
استناد میکند و با اﯾن قول که اﯾن دو سندﯾکا ـعمال ًـ تجزﯾه خواھند شد ،در جھت تجزﯾه آنھا گام
برمیدارد؟ اما واقعيت ،برخالف اﯾنگونه اظھار نظرھای ـبهلحاظ طبقاتی و کارگریـ غيرمسؤالنه ،از
ھرسو فرﯾاد میزند که ھم روابط درونی سندﯾکای واحد و ھفتتپه و ھم روابط فیمابين اﯾن دو تشکل
اتحاد طبقاتی نيز در درون و بيرون اﯾن
کارگری مستقل ،بهروزافرونی نزدﯾکتر میشود و روحيه
ِ
ِ
تشکلھا بهطور شدتﯾابندهای در حال گسترش است .اﯾن طبيعی است؛ چراکه آن دراﯾت کارگریای
که چنين منشوری را در روز  ٢١بھمن منتشر میکند ،قطعاً امر اتحاد طبقاتی را در صدر برنامهی عمل
خوﯾش قرار داده و گامھای متحدانهتری را نيز درپيش خواھد داشت.
اگر آقای تمجيدی سخنگوی اتحاد بينالملی است و اعالم میدارد که »ما« در اتحاد بينالمللی از
ھرگونه تشکلی حماﯾت میکنيم؛ پس ،چرا از اﯾن شکل وﯾژهی تشکل که برخاسته از مبارزهای سخت
و پرھزﯾنه است و تابع قوانين جنگ طبقاتی ،حماﯾت نمیکند و قول بهانحالل و تجزﯾه آن میدھد؟ از
ھمهی اﯾنھا گذشته ،اما ھنوز اﯾن نکته روشن نشده است که آقای تمجيدی ـواقعاًـ از کجا میداند که
اﯾن دو سندﯾکای کارگری در حال تجزﯾه و انحالل ھستند و مسؤلين ھنوز بازداشت نشدهی آن
به»دنبال تودهی کارگری« نيستند؟ آﯾا مقالهی داھيانه رضا رخشان بهنام »ما ﯾک خانواده ھستيم«
چنين القا میکند ﯾا از روابط رفيقانهی اعضای ھيئت مدﯾرهی سندﯾکای ھفتتپه )اعم از زندانی و زﯾر
بازداشت و ھنوز بدون پروندهی قضاﯾی( میتوان چنين نتيجهگيری کرد؟
آقای تمجيدی علت وقوع آنچهکه او محفلی شدن سندﯾکای ھفتتپه و سندﯾکای شرکت واحد
مینامد را دو عامل میداند که ﯾکی در سرکوب و پسکشيدن تودهھای کارگر خالصه میشود و
دﯾگری نبود عنصر خردمندی استکه بگوﯾد» :بابا سرکوب ما را بهاﯾن شراﯾط رسونده ،ولی ما ھنوز
میتونيم براساس تفاھم ،توافق؛ براساس نقطه اشتراکاتمون کار کنيم .اگر اﯾن روند ادامه پيدا کنه
من قول میدم دوتا سندﯾکا دارﯾم بهاسم شرکت واحد ،دوتا دارﯾم بهاسم ھفتتپه؛ ﯾعنی روند عمال ً
بهچيز انشقاق و تجزﯾه ميره« .ازآنجاکه پس زدن عامل سرکوب عمدتاً مشروط بهگسترش تشکلھای
کارگری و طبقاتی استکه ھنوز مادﯾت نيرومندی ندارد؛ پس ،از ميان دو عامل تجزﯾهکنندهی سندﯾکای
شرکت واحد و ھفتتپه فعال ً میتوان روی عنصر ﯾا فرد خردمندی حساب کرد که بگوﯾد» :بابا سرکوب
ما را بهاﯾن شراﯾط رسونده ،ولی ما ھنوز میتونيم براساس تفاھم ،توافق؛ براساس نقطه اشتراکاتمون
خود آقای تمجيدی ھم بيان شده و
کار کنيم« .خوشبختانه اﯾن عامل دوم در دسترس است و توسط
ِ
ھم متحقق گردﯾده است؛ چراکه بيان خردمندانه در مورد ﯾک معضل خاص ،آغاز پروسهی حل آن است.
بنابراﯾن ،نباﯾد نگران روند »انشقاق و تجزﯾه« بود و بیجھت قول داد که »اگر اﯾن روند ادامه پيدا کنه من
قول میدم دوتا سندﯾکا دارﯾم بهاسم شرکت واحد ،دوتا دارﯾم بهاسم ھفتتپه«!؟
آقای مجيد تمجيدی در اواخر مصاحبهاش با ابراز تأسف از تأثير منفی فعالين و گروهھای خارج از
خود آقای تمجيدی برای
کشور گالﯾه میکند که از قضا من ھم تااندازهای با آن موافقم .اما آﯾا مقدمات
ِ
خردورزیاش نمونهی بارز و روشنی از تأثير منفی فعالين و گروهھای خارجی از کشوری برسوخت
ابراز ِ
و سازھای کارگری در داخل کشور نيست]؟[؛ و ھمهی تئوریھاﯾی که در ابتدای مصاحبهاش میبافد
بهاﯾن منظور نيستکه بهطور »خردمندانه« و در قالب نظرﯾهپرداز جنبش کارگری برعليه اﯾن دو تشکل
کارگری ستيزه کند؟

