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  انديشمندان کارگری، آموزش و تشکيالت استۀفوظي
 

ايران در سنديکايی-فعالين کارگری ازبا يکی ی صادق کارگرگفتگو  
 

 
 شش وماه هشتاداول ارديبهشت                                                                              صادق کارگر           

 
 

 خواسته  صورت گرفته است، که سنديکای-فعالين کارگری ازبا يکی کارگرجهانی روزۀآستان ردرگفتگوی زي: اشاره

:انجام شده استن گفتگو توسط صادق کارگراي. است نامش محفوظ بماند   

مناسبتی شد که به شما مراجعه کنيم و با طرح » اول ماه مه«کی نزدي. با سالم و تبريک پيشاپيش روز جهانی کارگر

  چند سئوال از نقطه نظر شما در رابطه با مسائل کارگری در سال گذشته آشنا شويم

  وزحمتکش، کارگران  شريف و  و سعادتمندی انسان های تی خوشبخ راه در  که  همه کسانی و  شما   به من هم* 

کارگران  عيد همبستگی همه ند درود می فرستم و سال نو و همچنين فرارسيدن زحمتکشان گام برداشته و برمی دار

آرزومندم اين دور . دارماين راه جان فدا کردندگرامی ميرجهان را شادباش می گويم و ياِد همه کسانی را که دايران و

ه دور از همه شتابزدگی از خيزش طبقه کارگر ايران، با درايت و هوشمندی و علم و حلم و شجاعت همراه شود و ب

پايدار وان ايران به روندی بازگشت ناپذيرعرصه عمل و تئوری، اين آغاز دوباره ی زندگی اتحاديه ای کارگرها در

.بيانجامد  

        
ًا با انتشار اعالميه ای، دعوت به مجمع عمومی برای انتخاب هيئت  سنديکای کارکنان شرکت واحد اخيرهيئت مديره

ه است، ميخواستم نظر شما در اين رابطه چيست، واکنش دولت چه خواهد بود و باالخره احتمال برگزاری مديره کرد

 مسالمت آميز و بدون دخالت دولت چقدر است؟

  
هرچيز اين موضع هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد درباره دعوت به مجمع عمومی که نشان از قبل از* 

هم جنبه . ستودنی است درست و خود بسيار دارد، به خودی  ساسنامه اجرای ا ی، يعنی به مقررات سنديکاي پايبندی 

دم اين دوستان در اعالميه خود موضوع ع. آموزشی دارد و هم نشان از قانونمداری و تعهد نسبت به اعضای سنديکا

. دکارگری توجه داده اندشده اند و کارگران را نسبت به ادامه فعاليت اين نهاد ضيادآورها را نيزصالحيت شورا

قطعا سختی هايی را که در مجمع . اينکه برگزاری مجمع عمومی چگونه خواهد بود به مجموعه شرايط بستگی دارد

 و نمی خواستند که سنديکا در  بود اول داشتند نخواهند داشت چرا که در آن زمان اصل موضوع سنديکا محل مناقشه

 سنديکای شرکت   حاال ديگر هم سنديکا حقانيت خود را به اثبات رسانده و هماما.جامعه کارگری دوباره جان بگيرد 

اگر .  است گرفتهقرار  بين المللی کار سازمان ان وجه در همتايان خود  ورد پذيرش جامعه کارگری ايران، وواحد م

ت و کنند مقبوليکارگری را بگيرند قطعا سعی می جلو فعاليت اين سازمان  بخواهند  سنديکای شرکت واحد  مخالفين 

عضويت کارگران مجمع عمومی را ساقط کنند و از هم اکنون دستگاه با جلوگيری ازوجاهت آن را زير سوال برند و  



ديکی آنان به سنديکا بازخواست مورد نزآن ها دری غيرقانونی و شفاهی رانندگان ازهاحراست اين شرکت با احضار

د شد يا نه، تا حدود زيادی به درايت و هوشمندی اعضای فعال و هيات مديره اينکه دراين راه هم موفق خواهن. کندمي

ستگی دارد بکارگيری راه کارهای مناسب بهمه امکانات وبه موقع آنان ازاستفاده درست و بهينه وسنديکا وفعلی اين 

شان ناعتمادسازی و ديکا بابه سنجذب اعضای بيشتروبين کارگران گسترش دامنه فعاليت درکه مهمترين آن توسعه و

 دولت   احتمالی مورد دخالتدر. آرامش خواهد آوردسنديکا برای کارگران امنيت ودادن اين واقعيت که عضويت در

شد که اين حرکت از طرف کارگران يک حرکت کامال صنفی و با در نظر مجمع بايد يادآوربرگزاری مسالمت آميزو

گذارند تا فضای   درست آنست که دولت و مسوولين به خواست کارگران احترام داشت مقررات مربوط به آن است و

 کند؟ اين که کارگران بخواهند چرا بايد دولت در اين امر دخالت. مناسب برای روابط مورد انتظار طرفين ايجاد شود

است  د دفاع کنند امریحقوق صنفی خوقانونمند ازسازمان يافته ونامه های توسعه به صورتی متشکل وراستای بردر

رويدادهای دوساله در شرکت واحد نشان داد که . مطلوب و خالف آن بايد موجبات نگرانی دولتمردان را فراهم آورد

 و دادخواهی   حقوقی کارگران خوشبختانه آن هوشياری الزم را داشتند تا ضمن دفاع از منافع صنفی خود و پيگيری

. جامعه هستند، نشدندت برای ايجاد آشوب و ناهنجاری در که مترصد فرصجهت رفع تظلم، بازيچه دست جرياناتی

به ادارات کار و دادگاه حقوق شهروندی که اتفاقا در واحد تالش کردند با مراجعات مکررکارگران سنديکايی شرکت 

وجب شد ست مرفتارهای دراين  را اثبات کنند و خود  دارد حقانيت  رتبه استان قرار امات قضايی عالی راس آن مق

 به تجربه دريافتند که در خود کارگران نيز. بين برود  آنان از  نادرست عليه گزارشات  ناشی از توهمات بسياری از

 آن ها را به بخشی از حقوق از دست  همه امکانات موجود و ظرفيت های قانونی می تواندصورت استفاده درست از

 قانون کار و تمکين ١٨ه حقوق شهروندی در اجرای تبصره ماده موضوع اعمال رای قطعی دادگا. رفته شان برساند

 موفقيت بزرگ و انکارناپذيری ١٣٨۵کارفرمای قانون شکن اين واحد کارگری به اين رای در روزهای پايانی سال 

قانونمند به اين ترتيب چنانچه دولت هم مدافِع مناسبات . زندتاييد ميت سنديکايی کارگران مهراست که به درستی فعالي

مداخله کند بلکه بايد با ايجاد شرايط  امور مربوط به سازمان يابی کارگران روابط کار است نه تنها نبايد درو سالم در

 زندگی و روحيه ياری رساند   و هنجارهای اجتماعی  برگزاری اين مجامع، به برقراری اين مناسبات مناسب برای 

.جامعه باال بردمسالمت آميز را در  

           
پيشرفت هايی صورت گرفته  گذشته چيست، آيا   طی يکسال   و سنديکايی کارگریاز تحوالت جنبش  ارزيابی شما 

 است يا خير؟

  
ارگران از سازمان های سنديکايی  نداشته است اما شناخت ک  پيشرفت چشمگيری کمی جنبش سنديکايی به لحاظ  *

آموزِش ضرورِت گزينشِ گسترده شود ون شناخت عميق وچه ايهر. چشمگير بوده استضرورت وجودی آن بسيارو

 اجتماعی   و خدمات توليد و کار  همه عرصه های  ه های محدود بهحوزاز اتحاديه ای پيگيرانه دنبال شود وزندگی 

منتهی در اين راه . که آغاز گرديده است بيشتر و واقعی تر خواهد شد شدن روندی ايت کند امکان بازگشت ناپذيررس

وظايف درک نکاتی چند و کاربست  و برای انجام درست اين   بسيار سنگينی بر دوش دارند ن سنديکايی وظيفهفعاال

خودهمکاران، دچاربين خود وفظ و باال بردن اعتماد به نفس دراول اين که ضمن ح. آن نکات اهميت به سزايی دارد  

 



 دانش  به تجربه و  بی اعتنايی موجب ديکا نيک س شدن در نهادينه  صورت در  ويژگی  که اين يفتگی نشوند چراش 

ديگر اين که وظايف سنديکايی را مطابق قرارهای . بين خواهد بردشود و روحيه نقدپذيری را ازسنديکايی موجود مي  

باال رفتن روحيه موجب ميگردد که ضمن ای سنديکايی به پيش برند اين امرهکمسيونطريق تقويت کاِرازسنديکايی و

باال بردن نرخ . مل آيدآلوده شدن سنديکا به فردمحوری جلوگيری به عانحرافات احتمالی و، ازبين اعضامشارکت در

ياری می رساند مقررات کاردرِک قوانين وبين اعضا به توانمندی آنان درطريق ايجاد نشريه سنديکايی درمطالعه از

سنديکايی  فعاالنمدنظرگری که همواره بايدنکته مهم ديد وخود تضمينی برای تداوم فعاليت سنديکايی خواهد بو اينو

قرار گيرد حفظ استقالل و پاکيزه نگهداشتن فعاليت های سنديکايی از گزند سياست بازی های جريانات ضدسنديکايی 

 به پيشبرد طريق نزديکی به فعاالن سنديکايیسعی دارند ازسنديکا شده اند و بنا به مالحظاتی بيکباره طرفداراست که

سلطنت طلبان طرفدارانِ  غرب و نزد آنارشيست ها وها دراين رفتار. طريق سنديکا بپردازندخود ازاهداف موردنظر

.و همچنين خانه کارگری های ضدسنديکا آشکار است  

 
عتصابات اعتراضات کارگران و مزدبگيران روز به روز افزايش يابد، اعتراضات و اميرسد که اعتصابات وبه نظر

 اخير معلمان و کارکنان بخش آموزش از جمله مهمترين اين اعتراضات بودند، ارزيابی شما از اين مسئله چيست؟

  
اقتصاد بيمار . کم داردحامديريت اقتصادی نظام سياسی ايران عمدتا ريشه در سوءجنبش های اعتراضی صنفی در* 

تخصص خود و اعتبار توانمندی و کارگران به . تکرده اسبار بی اعت به شدت رانتی، سرمايه انسانی را  غيرمولد و

نای درستی تعيين نمی مبنرخ مزد بر. گرفته نمی شوند کارارائه خدمات اجتماعی دارند بهفرايند توليد وتاثيری که در

عتی شاهد های صنبرخالف آنچه که درکشور. نمی گردد  قانون کار آمده است محاسبهاساس آنچه که درحتی بر. شود

 اعتراضات ايرانکنند، در می دنبال  را انتظارات خود خدمات توليد و  نقش آفرينی در کارگران به واسطه و هستيم 

 اجباری ناشی از و اخراج و بازخريدی های کارگری عمدتا برای دريافت حقوق عقب افتاده، در شکايت از بيکاری 

 شدن واحد های کار در پی خصوصی سازی بی رويه صورت سياست های تعديل، برای مخالفت از به تعطيل کشيده

 همچنين توان فرسا و  و های سنگينکار افزايش  و  معيشت خانوار  سطح  به کاهش مديريتنتايج اين سوء . ميگيرد

را برای کارگران به شدت ضمن آن که تامين اجتماعی . افزايش ساعات کار برای تامين هزينه خانوار انجاميده است

. به افزايش نرخ طالق، اعتياد، و انواع آسيب های اجتماعی می گردد و تبعات ناشی از اين نتايج منجری بردبين ماز  

 
مطابق فيش ) مزد و حقوق بگيران اين حوزه کارگریمعلمان و ساير(بخش خدمات آموزشی سطح دستمزِد کارگران 

پاسخگو کيست؟.  فقر استهايی که به نمايندگان مجلس شورای اسالمی ارائه داده اند زير خط  

 
ناکی دارد و ساله اجاره مسکن افزايش غيرقابل پيش بينی و وحشتهر.  تبعات آن حتی ثابت نمی ماند اين کمبود ها و

زحمتکشان دو در بين اين بخش از. ن را می بلعدهمه پس انداز احتماال موجود کارگراحقوق وبخش قابل توجه ای از

. نتيجه ادامه چنين روندی اعتراضاتی است که کم و بيش شاهد هستيم. ل شده استشغله بودن به امری عادی بد

 انشااله  گويند می مسوولين هم  مان صنفی نيست، به چشم نمی آيد ومنتهی اين اعتراضات آنجا که تحت هدايت ساز

اين قبيل تحليل ه آمريکا و ازشود، ميگويند انقالب نرم و توطئپيگيرانه دنبال ميسازمان دارد واما آنجا که ! گربه است  

 



. فرهنگ سازی می کندکند واست آموزشی اين نظام را دنبال ميبرچسب ها برای همان معلمی که سال هاست سيها و

بيکاری و سرشکستگی در برابر رزو های برباد رفته است و ترس ازبرای همان کارگری که همه زندگيش، آمال و آ

! هم توطئهخوانند و اعتراض به گرانی را گرانی را نتيجه توطئه مي. ده استان کشانيفرزند وجودش را به عصيزن و

 با عوامل دنبال فقط  ارائه نشود و ستی برای اين مسايل در حل های منطقی و راه  شود که خوب اين داستان سبب مي

. ی برای بروز دوباره استاعتراض سرکوب شده پايان نمی گيرد و دنبال محمل. شودنگاهی کامال امنيتی جستجو مي  

اما اينکه جای علت و معلول عوض شود نه تنها . البته اينکه ديگران از اين شرايط بهره جويند هم امر بعيدی نيست

به حل مشکل کمک نخواهد شد بلکه مشکل جديدی نيز فراهم ميشود و متاسفانه بايد پذيرفت که کالف سردرگم اين 

.رداقتصاد بيمار حاصلی جز اين ندا      

 
بين موسسان سنديکاهای کارگری و سنديکای شرکت واحد خط کشی می کنند کشورفعالين سياسی خارج ازعده ای از

شما در اين باره چيست؟وده ای کارگران صحبت ميکنند، نظرو آنان را به چپ و راست تقسيم ميکنند، از تشکل ت   

 
لبته ا. من ببخشيداين مزاح را بر. خارج از کشورندند و هم درا» سياسی«اشکال همين جاست که اين عده هم فعال * 

طن، شناخت واقعی بواسطه دوری از و موقعيتی که برآن ها تحميل شده واين افراد به دليلقبال هم گفته ام که خيلی از

ار هم می رود که می گذرد، ندارند و نمی شود به ايشان زياد خرده گرفت اما در عين حال اين انتظاز آنچه در کشور

مشکل . رخورد علمی دارند باين ها مدعی اند با پديده های اجتماعیبه ويژه که خيلی از. داشته باشندمنطقی استداللی 

 و احتماال به عنوان ابزاری  سیمنظر سيات با پديده سازمان های کارگری ازشود که اين جماعميآنجا آغازاساسی از

. ع چپ و راست را داشته باشندنوبرخوردهايی ازخوب طبيعی است که انتظار. گرندخدمت مناقشات سياسی می ندر

می پذيرفتند که سنديکا عالوه براينکه  وسنديکا داشتند  حد تعريف از در اال بی غرض شناختی اين آدم های احتم اگر

تابع   و  هست ن همکارگرا  دمکراتيک   آنان است، سازمان توده ای سازمان   و کارگران  طبقاتی - صنفی سازمان

 آنها را تحليل ايدئولوژی واحدی نيست که بتوان آن را تابع تقسيم بندی های رايج سياسی کرد، ما امروز ناچار نبوديم

. ديکايی توضيحاتی را بدهمبا اين حال من سعی می کنم در باره سازمان های سنديکايی و رفتارهای سن. درمانی کنيم

جانب سرمايه داران و عوامل يا از»  زرد «قل و آزاد هستند و يا وابسته و به اصطالح های اتحاديه ای يا مستسازمان

گروهی از اين . و پليس سياسی آنان هدايت می شوند و يا تحت هدايت و تابع خط مشی مستقل و قابل کنترل کارگران

مان هايی که اصل ه. خود دچار چنين موضعی شونددرون مرزی  فعاالن سياسی ممکن است از طريق شاخک های 

تاد به يکباره از پاپ سنديکا را هم قبول نداشتند ولی با اتفاقاتی که پيرامون سنديکای کارگران شرکت واحد اف

داشتند که اين اتفاقات مطابق تحليل جالب است چون انتظارانتشار دادند واطالعيه های حمايت آميزشدند وکاتوليک تر

 جنبش مبارزاتی کارگران نمی تواند پاسخگوی گفنتد که سنديکا اساسا ) نه چنين نشدکه خوشبختا(ايشان به پيش رود 

 پايداری اين .آنها انتظار انقالب اجتماعی را از تعداد قليلی کارگر داشتند که غم نان مهمترين دغدغه آنان است. باشد

 و اين باور غلط آن  يان سياسی نبودجر منافع صنفی و کرامت انسانی پايمال شده شان تابع هيچ  کارگران به دفاع از

قبل هرچيز جفايی است که درحق خود روا ) اگر انسان های سالم و صادقی باشند(دسته از سياسيون خارج از کشور 

.می دارند  

  



در يک سازمان سنديکايی اگر هم اختالف نظری بر سر موضوعی در بين اعضا و به تبع آن در ميان اعضای هيات 

فتکوهای اقناعی و در نهايت با رای گيری به شيوه ای کامال دموکراتيک تصميم گيری خواهد شد و مديره باشد با گ

چنانچه تصميمی بر خالف موازين و مقررات سنديکايی گرفته شود بازرسان و در نهايت مجمع عمومی از انجام آن 

خوانندگان اين  شن شدن ذهن  رو برای. شد خواهند  مواخذه  جلوگيری خواهند کرد و در صورت اجرا، مجريان آن 

سنديکا آقای  رييس هيات مديره : کارگران شرک واحد می آورم  سنديکای  را از همين مطالب يک رفتار سنديکايی 

. کروبی دبيرکل حزب اعتماد ملی مالقات می کند  آقای  اسالو پس از آزادی مجدد از زندا ن به خاطر دو موضوع با

 به خانواده ايشان در مالقات های انجام  ر زمان زندانی بودن آقای اسالو نسبتاول در پاسخ به توجهاتی که ايشان د

شفاف شده تشکر کنند و دوم اينکه در باره موضوع فعاليت سنديکايی و ضرورت آن و تاريخ گذشته اين نهاد و بيان 

، با ايشان به عنوان گزارش آنچه بر سنديکای کارگران شرکت واحد تاکنون رفته استديدگاه های سنديکای موجود و

خوب اين موضوع در دو بخش قابل . گذار باشد، گفتگو می کنندتواند تاثيرمجموعه نظام سياسی ميحزبی که دررهبر

برای   سنديکايی   يک وظيفه دوم  برخورد انسانی و يک  برای قدردانی ازشخصی آقای اسالويکی حق . بحث است

 حال ممکن است در گزارش اين مالقات. زدودن ابهاماتکردن حقايق وروشن وضيح همه آنچه که پيش آمده است وت

جنبه های مختلف  از و. ارايه شود ادرستی اين حرکت ن يا  و درستی  ارزيابی در متفاوتی  هيات مديره نظرات  به 

راهکارها   به اين گونه   نسبت کارگران  به منافع عموم  توجه  با   قطعا که صورت گيرد  قضاوت هايی  سازمانی

ملی بنا به مصلحت گرايی حاال حزب اعتماد . کندايشان را هم ملزم به رعايت آن ميماتی اتخاذ ميشود که حتی تصمي

 همين آقايان سياسی خارج معلوم نيست وقتی اين خبر را. انتشار خبر اين ديدار خودداری کرده است آن ازموجود در

 و زندانی شدن  جريان سرکوبی اينکه در يا .  باشند ی داشتهبشنوند، چه قضاوتی راجع به اين رفتارِ سنديکايکشوراز

آوری کمک مالی برای  ايران ضمن جمع  آن جمله نهضت آزادی  و از مردم  واحد، گروه هايی از کارگران شرکت

خواست های کارگران دفاع و محدوديت های ضدقانونی را محکوم ان دربند با انتشار بيانيه ای ازخانواده های کارگر

 احتماال از هر سو مورد نقد کند، حاال اگر سنديکای واحد درپاسخ به اين کمک ها به نوعی ابراز قدردانی . اندکرده 

.گيرد که سنديکايی ها چنين اند و چنانندميقرار   

ميان کارگران ملی درنژادی وتفاوت های قومی ودينی و وناگون و يا وابستگی های سياسی وعقايد گوجود گرايشات،

همين تفاوت ها دسته بندی هايی نيز ممکن است براثرسنديکايی امری است پذيرفته شده وسازمان های به تبع آن درو

آن، وجود کا به عدد فراکسيون های موجود درهای سنديسازماندرواقع اختالف نظردر. اين سازمان ها به وجود آيدرد

کردن آن به  و خالصه .  و بحث های اقناعی فی مابين آن هاست دارد و تصميمات سنديکايی ناشی از تعامالت مثبث

يل گران سياسی از راست يک ارزيابی سياسی از يک رفتارهای سنديکايی است که معموال تحلمواضع دوگانه چپ و

يار بس دهند و اين هم انجام گرفته به سود خود ارائه ميفعاليت های سوی ديگر برای بهره برداری ازسويی و پليس از

 و بديهی است که در مجموعه رفتارهای يک سازمان سنديکايی ممکن است گاهی تصميمات نادرستی هم گرفته شود

اجرای اين سياست ها در وحله اول به زيان خود سنديکا خواهد بود و در ادامه چنانچه نتايج حاصل از. به اجرا درآيد

عکس و جامعه کارگری خواهد کردمتوجه گروه بيشتری ازان رازي وسيع و تاثيرات کالن داشته باشداين تصميم ابعاد

اين چيزی است که بايد. کنند بهره برداری می فين کارگران نوعی مخال هم  اين نتايج از. صادق استاين داستان نيز  

.گيردمورد توجه رهبران سنديکايی قرار   

  



که چرا.  مقايسه قياس مع الفارق استواحد اساسا اينسنديکای کارگران هيات موسسان ومورد تفاوت ديدگاه دراما در

سان با  و اين موساساس فعاليت موسسان داوطلب خود آن واحد کارگری برپا شده استاوال سنديکا نهادی است که بر

جذب کارگران داوطلب   وبرای تصويب به مجمع عمومی  رايه ا تهيه پيش نويس برایاز تدارکاتی که عبارت است 

،  و انجام انتخاباتصويب اساسنامهمجمع عمومی با دستور کار تسنديکا و آموزش آنها، برگزاری ت دربرای عضوي

خيلی روشن است که . فعاليت می کند داوطلبانه تشکيل سنديکا را به عهده می گيرد و تا زمان تشکيل سنديکا  وظيفه 

تی است که گروهی عضو رسمی دارد، از تشکيال) سنديکا(فعاليت اين دو نهاد که يکی موسس ديگری است و دومی   

عهده آن نهاده است،تبعيت می  اختياراتی است که مجمع عمومی براساسنامه ای که برای اعضا، مسوليت، وظايف و

که . کار اولی عمدتا تدارکات برای گذار از يک زندگی غيراتحاديه ای کارگران به يک زندگی اتحاديه ای است. کند

هی از فعالين و آگاهان ايران و سال ها دوری کارگران از اين نوع زندگی اتحاديه ای گرويژه دربا توجه به شرايط و

رشته برآن شدند که با تشکيل هيات های موسس در راه برپايی سنديکاها رهرو باشند و عمده هر صنف وکارگری از

سياری اين راه تفاوت های بت و قطعا در اتحاديه ای اس-فعاليت اين هيات ها آموزش مبانی نظری فعاليت سنديکايی 

 بهبود   برای  که  طبقاتی-سنديکا سازمانی است صنفی   آنکه  دوم. رسميت يافته دارند با يک سنديکای ايجاد شده و

 نيستند ازحزب سياسی  سنديکايی  ای هکه سازمان  اين موضوع  درک. کند خود فعاليت می زندگی اعضای  شرايط 

 موضوع راهم   اين آقايان حتی اين ابتدايی ترين متاسفانه.  که يک فعال سياسی بايد بداندابتدايی ترين چيزهايی است

.درک نکرده اند   

نمی   اين دليل بوده است که نخواسته وبه و يا ننوشته اند  چيزی نگفته  باره اين مدعيان درسنديکايی ها تاکنون  اگر

اموری کنند که جز تکرار انرژی و وقت خود را صرف خواهند وارد يک بازی سياسی و لفاظی های بيهوده شوند و

 و تمايل کارگران به  عالوه بر اين هر چه نزديکی. بازی های هستريک و دشمن شاد کن نتيحه ای ببار نخواهد آورد

يابد به همان ميزان اين مدعيان به دليل ناتوانی درک شرايط و جزميت دگی و فعاليت اتحاديه ای وسعت ميگزينش زن

پس آنچه وظيفه ی . هم هم به سر درگمی بيشتر در ارزيابی جنبش سنديکايی دچار خواهند شدانديشه شان بازم برحاک

 تشکيالت، -آموزش، آموزش، آموزش «انديشمنداِن کارگری حال حاضر ايران است در دو عبارت خالصه ميشود 

.شوند يا بياموزنداين سخن شرط بالغ است باقی با آنها که آزرده » تشکيالت، تشکيالت   
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