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 از خودگذشتگی کمونيست ها در مبارزه 

ی در                       ان م ارل ات پ اب خ ت که ان با وجود آن
ر     ١۵عراق   زار شد،        ٢٠٠۵ دسامب رگ  ب

ج آن از سوی               اي ت ن موضوع ون ا اي ام
ه                   ه ب ی ک ست ي ال ري پ رسانه های خبری ام

ت                رف ش ي ق و پ ق ح ی  ” ت راس ک و “   دم
برقراری ثبات و آرامش در زير سر نيزه 
ان آن                ان م ي م پ ی وه اشغال گران آمريکائ
د،              عالئق مفرطی از خود نشان می دادن

 .باسکوت معنی داری مواجه گرديد
احدی                   د ت وان ن موضوع می ت هرچند اي
ن                    اقشه اي ن ن م ت رف اال گ اع ب تحت االشع
ا جمهوری            کشورها برسر مسائل اتمی ب
ی           ات اب خ اسالمی ودر اين اواخر مسائل انت
در فلسطين و پيروزی حماس قرار گرفته       
باشد، اما در واقعيت امر مسئله اصلی آن        
ا          است که اشغال گران در اين زمينه اساس

د          ن گوي ه ب ران      .   چيزی ندارند ک ال گ اشغ
ران            ال گ امپرياليست و در رأس آنها اشغ

ه             د ک ردن آمريکائی دائما چنين تبليغ می ک
دائی           درسايه حضورآنها  و دمکراسی اه

ی    “ انتخابات” آنها و برگزاری     رائ ، بنيادگ
ی از عراق               ن اسالمی و تروريسم و نا ام
زی             رخت بر می بندد وجنگ و خون ري
ه يک کشور               به پايان می رسد وعراق ب
ات و آرامش                 ب ا ث دمکراتيک نمونه ی ب

ی عراق       .   تبديل می شود   اما اوضاع کنون
ی                  ن دعاوی است، جائ ه اي که تماما علي
وای          حت ی م برای تکرار تبليغات پوچ و ب

ذارد       ن است     .   اين رسانه ها باقی نمی گ اي
ه های                   ان ی دار رس ن ع آن راز سکوت م

ی     ت س ي ال ري پ ات       .   ام اب خ ت ه ان اهی ب گ ن
ال         پارلمانی عراق بياندازيم ودعاوی اشغ
اد         ج گران مبنی برپيشرفت دمکراسی و اي
امنيت و ثبات رااز نزديک مورد بررسی       

 .قرار دهيم
انتخابات پارلمانی در عراق حدود يک             

زار شد                رگ ل ب ب م ق ي خلف       .   ماه و ن ا ت ام
ات واختالف          وتقلب در جريان اين انتخاب
دی               ن روه ب های موجود ميان احزاب و گ
ه آن            ئل های مختلف سياسی برسر اين مس
ن             ي قدر زياد بود، که اعالم نتايج آن تا هم

د                ان ا  .   چند روز پيش معطل و معوق م ب
ظارت           وجود آنکه يک هيئت بين المللی ن
د                   ي ائ ات را ت اب خ ت بر انتخابات عراق، ان
ن              ه در اي کرد، اما به فوريت معلوم شد ک
دد و                 ع ت ات م ب ل ق انتخابات نيز تخلفات وت

ه       .   زيادی صورت گرفته است     ون م يک ن

 در عراق و“ انتخابات پارلمانی” 
  سکوت معنی دار رسانه های امپرياليستی

 دو اطالعيه ازسنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه         
 خطاب به مردم ايران و کارگران جهان

جنبش مقاومت اسالمی يا حماس که                       
زمان با      سال پيش هم          ٢٠نزديک به        

ی اول مردم فلسطين به تدريج پا            انتفاضه
 ٢۵ی وجود گذاشت، روز               به عرصه   

 کرسی از     ٧۶ژانويه موفق شد با کسب            
 صندلی در مجلس قانونگذاری                     ١٣٢

در اين  .  فلسطين اکثريت را از آن خود کند      
انتخابات سازمان فتح که زمانی ياسر                   

 نماينده و        ۴٣عرفات دبير اولش بود               
ی خلق برای آزادی فلسطين که در             جبهه

 ٣دورانی جرج حبش دبير اول آن بود                  
هايی که عمدتًا سازمان     نماينده و بقيه گروه   

دهند يا    آزاديبخش فلسطين را تشکيل می         
 ٢دادند هر يک          بهتر است گفته شود می      
 .کرسی به دست آوردند

پيروزی حماس به عنوان يک تشکل                     
بنيادگرای اسالمی در انتخابات اخير پيش        

حائزان   %  ٧٨از آن که مرهون شرکت          
های اشغالی و تحت       حق رأی در سرزمين    

نظر اشغالگران اسرائيلی باشد، فرايندی           
 .ازدوواقعيت تاريخی و حال حاضر است
ها   واقعيت تاريخی آن است که امپرياليست      

و به ويژه امپرياليسم آمريکا و انگلستان              
چندين دهه است که در اين منطقه از                      
جهان برای مقابله با نيروهای مترقی و               

کم در    پيشرو و به ويژه کمونيست، دست         

 ٧ درصفحه 

 پيروزی انتخاباتی حماس، 
شکستی برای آزادی 

٢ 

١۴ 



  ۴٧٠  شماره ٨۴نيمه  اول بهمن  ٢

 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان  اخباری از ايران        

۶درصفحه   

ی در              ”  زـل يورش وحشيانه مزدوران رژيم به صفوف کارگران ورانندگان اعتصابی، تزـل
ا            “   . عزم آنها به ادامه مبارزه ايجاد نخواهد کرد        ان ـم ازـم ه ـس عنوان اطالعيه ای اـست ـک

 . انتشار داد١٣٨۴ بهمن ٨در 
به دنبال فراخوان سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران        ”:  در اين اطالعيه آمده است    

وحومه،اعتصاب کارگران ورانندگان اين شرکت  که از شب گذشته با تجمع کارگران                   
ورانندگان در برخی مناطق ده گانه تهران آغاز شده بود، از صبح امروز به تمامی                            

کارگران و رانندگان شرکت واحد در حالی پای اين             .  مناطق ده گانه تهران تعميم يافت       
اعتصاب رفتند که از چهار روز پيش و بالفاصه بعد از انتشار فراخوان اعتصاب، به                     
شيوه های گوناگون و مکرر مورد تهديد و ارعاب قرارگرفته و شش تن از اعضای                          

رژيم .  هيئت مديره سنديکا نيز به دادگاه های ضد انقالبی رژيم احضار و بازداشت شدند             
ضد کارگری جمهوری اسالمی که از تصميم کارگران به اعتصاب به شدت به وحشت                  
افتاده بود، تمامی تالش های مذبوحانه خود رابرای لغواين تصميم و اعتصاب به کار                      
بست و توسط مزدوران خود، کارزار تبليغاتی وسيعی را در تهران به راه انداخت و با                    

با يورش شبانه   .  انتشار اطالعيه عليه اعتصاب، به لجن پراکنی عليه کارگران پرداخت            
به اماکن زندگی کارگران، برخی ديگر از فعالين سنديکائی وهمسران اعضای دستگير               

 “.شده هيئت مديره سنديکا را نيز بازداشت کردند
با اغاز اعتصاب، جمهوری اسالمی نيروهای گارد ويژه وديگر نيروهای سرکوب                      ”

ومزدوران امنيتی را که از قبل در مناطق ده گانه مستقر ساخته بود، به مقابله                                         
اجتماع کارگران در برخی مناطق از جمله در منطقه يک               .  بااعتصاب کنندگان فرستاد   

مزدوران باپرتاب گاز     .  وچهار وحشيانه مورد يورش نيروهای سرکوب قرار گرفت              
اشک آور، کارگران واعضای خانواده های آنها را که در تجمع شرکت کرده بودند با                      

نيروهای انتظامی و     .  باتوم مورد حمله قرارداده به ضرب و شتم کارگران پرداختند                   
امنيتی با همکاری حراست شرکت واحد بسياری از فعالين کارگری را مورد شناسائی                  

 نفر دستگير شده     ١٢٠٠طبق اخبار انتشار يافته بيش از          .  قرار داده و بازداشت کردند      
 “.اند

يورش وحشيانه به صفوف        )  اقليت(سازمان فدائيان      ”:  اطالعيه در پايان می افزايد          
کارگران و رانندگان شرکت واحد را قويا محکوم می کند وبارديگر خواهان تحقق                            
مطالبات کارگران و رانندگان، آزادی فوری و بی قيدو شرط اعضای هيئت مديره                             

 “.سنديکا و تمامی بازداشت شدگان است
 

ران            ۵در تاريخ    ارـگ  بهمن ما، سازمان ما باصدور اطالعيه ای از اعتصاب ومطالبات ـک
 .شرکت واحد حمايت کرد

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و         ”:  در اين اطالعيه گفته شده است      
حومه، با صدور اطالعيه ای، از همه رانندگان و کارگران تعميرگاه ها ومناطق ده گانه                

 ٨/١١/٨۴و اتوبوس برقی و واحد گشت وامور اداری دعوت نمود که از روز شنبه                         
 . متحد و يکپارچه دست به اعتصاب بزنند

درفراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، که پس از                          
اجالس وتصميم هيئت مديره سنديکا صادر شده است، ضمن اعتراض به دستگيری                        
وحبس منصور اسانلو رئيس هيئت مديره اين سنديکا، از کارگران و رانندگان شيفت                       
صبح وعصر خواسته شده است با دست کشيدن از کار وتجمع درمناطق ده گانه،                                 
تاآزادی منصور اسانلو به اعتصاب ادامه دهند و آماده باشند خود را باتصميمات بعدی                   

 “. هيئت مديره جهت تداوم اعتصاب و تحقق مطالبات کارگران هماهنگ سازند
 و به دالئل    ١/١٠/٨۴افزون بر آزادی منصور اسانلو که از         ”:  اطالعيه سپس می افزايد   

واهی دستگير وروانه زندان شده است، انعقاد پيمان دستجمعی ششم و به رسميت                                
 “. شناختن سنديکا، از ديگر مطالبات سنديکای کارگران شرکت واحد می باشد

بازداشت منصور اسانلو و      )  اقليت(سازمان فدائيان    ”:  در پايان اين اطالعيه آمده است        
ديگر فعاالن سنديکای شرکت واحد را قويا محکوم می کند وخواستار آزادی فوری و                      

 .  بی قيد و شرط آنهاست

  کارگر١٧٠٠اعتصاب 
 کشتی سازی در بهشهر

 
ـلف                ١٧٠٠ ـت ـخ ای ـم ـخش ـه  تن از کارگران ـب

در بهشهر، در    “   ايران صدرا ”   کشتی سازی   
دی                  ـن ه ـب ـق رای طـرح طــب اعتراض به عدم اـج

 .مشاغل، دست به اعتصاب زدند
 تــن از ايــن کــارگــران کــه بــه                  ٨٠٠حــدود   

م آن           ه رـغ صورت روز مزد کار می کنند، ـب
ه          ۵که   ـم ـي ت ـحق ـب  در صد از حقوق  آنها باـب

ری            ارـگ کسر می شود، با اين وجود از بيمه ـک
 .و مزايای  آن محروم اند

ی            ٩٠٠ همچنين به    ـت ی  کـش داـم ـخ  کارگر اسـت
اه                ر ـم ـي سازی نيز وعده داده شده بود که از ـت
ل           اـغ سال جاری مشمول طرح طبقه بندی مـش
 .می شوند که به اين وعده نيزعمل نشده است

ه              ـت ن دـس در عين حال بن کارگری و پاداش اـي
از کارگران که هر شش ماه يک بار پرداخت       

 . می شد، به کارگران داده نشده است
 

 تحصن کارگران آبفا در آبادان
 

ادان      ٩روز يک شنبه      بهمن کارگران آبفای آـب
ای         در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ومزاـي

کارگران شرـکت  .     خود دست به تحصن زدند    
ادان         “   فخر ظفر ”  ای آـب ـف رارداد آـب که طرف ـق

رداـخت                  ۵هستند و    ان ـپ وق ـش ـق اه اـست ـح  ـم
د             ـن ـت وـس ـي ن  .   نشده است نيز، به اين تحصن ـپ اـي

 .تحصن روز دوشنبه نيز ادامه يافت
 

 کارگران معدن سنگرود، جاده را بستند
 

ن از                          ا ـت ن، صـدـه ـم ـه م ـب ـه ه ـن ـب ـن روز يک ـش
راض           ـت کارگران معدن سنگرود گيالن در اـع
ای          زدـه ـم به تعطيلی معدن وعدم پرداخت دسـت
ا                    د و ـب راضـی زدـن ـت ع اـع ـم خود، دست به تـج
بســتــن جــاده اصــلــی لــوشــان خــواســتــار از                  
ات             ـب طـاـل ر ـم اـي سرگيری کار معدن و تحقق ـس

 .خود شدند
ال                   ه ـيک ـس زدـيک ـب الزم به ذکر است  که ـن

 تــن از کــارگــران           ۶٢٠اســت کــه حــقــوق           
د        .   پرداخت نشده است   دـي ـه د   کارگران ـت ردـن ـک

ی              دـگ ـي ان رـس چنان چه به خواست های آـن
نشود، اعتراض خود را به تهران خواهند       

 .کشاند
 

 اعتصاب کارگران در زابل
 

ع            ٣٠٠ رـکت دی واـق  کارگر شاغل در ـش
رداـخت                 دم ـپ ه ـع راض ـب ـت در زابل در اـع
صـاب        ـت حقوق های خود، دست به يک اـع

ن          .   دوروزه زدند  زد اـي ـم ـت سه ماه است دـس
 . کارگران پرداخت نشده است
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 نبرد سياهکل، سمبل پايداری و
 از خودگذشتگی کمونيست ها در مبارزه 

 !روشنفکران انقالبی! کارگران و زحمتشکان
 

رويدادی که در تاريخچه جنبش کمونيستی ايران، همانند ستاره ای                  .   بهمن، سالروز حماسه سياهکل قرار گرفته ايم             ١٩در آستانه    
 .درخشان، جاودانه مانده است وجاودانه خواهد ماند

آن چه که باعث می شود يک رويداد مبارزاتی در تاريخ مردمان يک کشور جاودانه بماند وبه رغم تالش مرتجعين ستمگر برای                                    
زدودن خاطره آن از اذهان توده های زحمتکش، همواره به نيکی از آن ياد شود، رابطه ای است که اين رويداد، با زندگی ومبارزه                                  

 .حماسه آفرينی قهرمانان فدائی در سياهکل از يک چنين سرشتی برخوردار بود. ستمديدگان دارد
حماسه سياهکل، سمبلی است از مبارزه آشتی ناپذير کمونيست های ايران، عليه نظم غيرانسانی سرمايه داری حاکم، سمبلی است از                           

 .ايستادگی، پايداری و از خود گذشتگی در مبارزه عليه طبقات مرتجع، ستمگر واستثمارگر
در آن ايام  رژيم     .   است ۴٠اجتماعی مشخصی از جامعه ايران در آخرين سال های دهه              -اين رويداد سياسی مربوط به شرايط سياسی       

شاه دراوج قدرت خود، چنان ديکتاتوری عريان و عنان گسيخته ای را بر ايران حاکم کرده بود که مطلقا کسی جرأت کوچکترين                                     
در همين حال در مقياس جهانی نيز جنبش های مسلحانه به             .  مخالفت واعتراض نداشت و سکون و رکودی هولناک برجامعه حاکم بود            

در چنين شرايطی است که رفقای        .  دمکراتيک ضد امپرياليست وسعت و رونق گرفته بود            -رهبری کمونيست ها و نيروهای انقالبی       
 باحمله به پاسگاه سياهکل،      ١٣۴٩ بهمن   ١٩فدائی ما، بنيانگذاران سازمان، راه مبارزه مسلحانه بارژيم شاه را در پيش گرفتند و در                      

مبارزه ای را آغاز نمودند که تأثيرات غير قابل انکاری در برانگيختن شور وشوق انقالبی، به مبارزه ای جدی عليه رژيم شاه برجای                         
 .نهاد

فدائيانی که باحمله مسلحانه به پاسگاه سياهکل، آغازگر اين مبارزه بودند، خود در يک نبرد نابرابر جان باختند، اما گروه گروه                                        
 .انسانهای مبارزی که به صفوف سازمان چريک های فدائی خلق پيوستند، اين مبارزه  به خاطر آزادی و سوسياليسم را ادامه دادند

اين که به رغم تمام نقائص واشکاالت کار سازمان در اين دوره و وحشی گری رژيم شاه در اعدام وکشتار صدها فدائی و به بند                                          
کشيدن هزاران تن، اين سازمان توانست به حيات مبارزه جويانه خود ادامه دهد وباسرنگونی رژيم شاه به بزرگترين سازمان                                            
کمونيست خاور ميانه تبديل شود که پيشرو ترين کارگران و روشنفکران انقالبی، اهداف وآرمان های کمونيستی خود را در آن می                               
 .ديدند، خود نشان دهنده نقشی است که سياهکل و مبارزه آشتی ناپذير سازمان ما با نظم موجود، در جنبش کمونيستی ايران ايفا نمودند

شرايط امروز ايران وجهان، با دورانی که رفقای رزمنده ما، حماسه سياهکل را آفريدند و بر محور مبارزه مسلحانه، نبرد خود را                                 
تنها از آن رونيست که روز        .  اما بزرگداشت سياهکل تنها تجليل از مبارزه قهرمانانه فدائيان نيست            .  ادامه دادند، به کلی متفاوت است      

بلکه پيوند ما با سياهکل در وفاداری به اهداف و آرمان های کمونيستی، در دفاع از منافع طبقه کارگر و                      .  بنيانگذاری سازمان ما است   
. تمام ستمديدگان، در پايبندی به آزادی و سوسياليسم، در مبارزه سازش ناپذير با طبقات ارتجاعی ونظم ستمگرانه سرمايه داری است                       

در جريان انشعاب بزرگ در سازمان، در مبارزه مستمر با رژيم ارتجاعی جمهوری                        )  اقليت(اين حقيقت را ما به عنوان فدائيان              
اسالمی که در جريان آن، صدها تن از رفقايمان در نبرد با ارتجاع حاکم بر ايران جان باختند وهزاران تن سال ها از عمر خود را در                             

 .زندانهای حکومت اسالمی گذراندند و در جريان تحوالت تمام اين سالها نشان داده ايم
جمهوری اسالمی با تمام وحشی گری و جناياتش نتوانسته ونمی تواند ما را از ادامه راه برای تحقق اهداف  وآرمان های کمونيستی                               

 .سازمان باز دارد
اين حقيقت به وضوح اکنون ديده می شود که جمهوری اسالمی هم دقيقا در همان                .  مرتجعين، اما سرنوشتی جز شکست نخواهند داشت      

جايگاهی قرار گرفته است که رژيم سلطنتی شاه قرار گرفت وچندان نخواهد پائيد که اين رژيم سرتاپا ضدانسانی نيز با يک انقالب                                
 .جديد به همان زباله دانی تاريخ فرستاده شود که رژيم سلطنتی فرستاده شد

وقتی که امروز می بينيم کارگران به نبردی سياسی با رژيم برخاسته اند و جنبش کارگری پرچم رهائی توده های ستمديده مردم ايران                         
را عليه رژيم ستمگر حاکم به اهتزاز در آورده است، نشان از اين واقعيت است که مبارزه به مرحله قطعی و سرنوشت ساز نزديک                              

در اين نبرد، پيروزی از آن کارگران خواهد بود و اين همان چيزی است که سازمان ما در طول تمام دوران حيات خود                                 .  شده است 
 .برای آن مبارزه کرده است

با تاکيدی دوباره بر ادامه مبارزه برای تحقق اهداف وآرمانهای شريف، انسانی وکمونيستی بنيانگذاران سازمان وتمام فدائيانی که در                        
با اين اميد که در همين       .  راه آزادی وسوسياليسم نبرد کردند وجان باختند، به سی و ششمين سال فعاليت رزمنده سازمان گام می نهيم                       

 !سال شاهد سرنگونی جمهوری اسالمی واستقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان در ايران باشيم
 

  شورائیيم جمهوری اسالمی ـ بر قرار باد حکومت    ژسرنگون باد ر
  سوسياليسمزنده باد -نابود باد نظام سرمايه داری

 )اقليت(سازمان فدائيان 
١٣٨۴بهمن ماه   

  شورائی آزادی ـ حکومتکار ـ نان ـ 



  ۴٧٠  شماره ٨۴نيمه  اول بهمن  ٤

 زنده باد سوسياليسم 

 اخبار کارگری جهان 
هستند و دستمزدی بسيار ناچيز تر از                 
کارگران بنادر اروپا دريافت می کنند، به       
کار تخليه کشتی ها گمارده شده و                           
بيکاری در انتظار کارگران اروپائی                 

برای نخستين باردر سال           .  خواهد بود   
 پارلمان اروپا تالش کرد که اين            ٢٠٠٣

قانون را به تصويب برساند، اما با موج            
گسترده مخالفت کارگران مواجه شده و            

اکنون مجددا همان        .  عقب نشينی کرد       
اليحه با کمی جرح و تعديل به پارلمان               
ارائه شده و نمايندگان سرمايه اروپائی              
تالش کردند که به هر قيمتی شده با                       
تصويب آن خوش خدمتی خود را به                    

اما اين بار هم  سد           .  اربابان نشان دهند    
عظيم اعتصاب و مقاومت کارگران مانع        

در اين روز، بيش    .  تصويب اين قانون شد  
 هزار کارگر بندر از نقاط مختلف        ١٠از  

اروپا در شهر استراسبورگ و در مقابل          
هنوز مدت   .  پارلمان اروپا تجمع کردند       

زيادی از آغاز اين تجمع نگذشته بود که           
. کار به زدوخورد با ماموران پليس کشيد       

برای پراکنده ساختن اعتصابيون                          
خشمگين، کار به شليک گاز اشک آور             
به ميان تظاهرکنندگان و به هم زدن                     

. صفوف آنان با ماشين های آبپاش کشيد           
برغم تمام وحشيگری های پليس،                         
کارگران اعتصابی قهرمانانه به مقاومت       
و مقابله پرداخته و با پرتاب سنگ و بمب 
های آتش زا  نشان دادند که بزرگترين               
نيروی سرکوب هم قادر نيست عزم                    

 ١٧روز   .  طبقاتی آنها را در هم شکند            
ژانويه نيز، همزمان با بحث نمايندگان              
در پارلمان، هزاران نفر به تجمع خود               

اين قانون  .  در مقابل پارلمان ادامه دادند       
برای دومين بار از سوی نمايندگان رد              
شد و در بيرون پارلمان، اعتصابيون                 
پيروزی مجدد خود بر سرمايه را با                     

 . غريو شادی جشن گرفتند
 

 اعتصاب کارگران تويوتا در هند 
 

 کارگر   ٢۴٠٠اوايل ماه ژانويه تمامی            
کارخانه خودروسازی تويوتا در شهر              
بنگالور دست به يک اعتصاب نامحدود           

کارگران به تضييقات کارفرما عليه . زدند
فعالين کارگری، پائين بودن سطح                        
دستمزدها و مخالفت کارفرما با تعيين               
دستمزدها و شرايط کار از طريق                         
قراردادهای دسته جمعی، معترض                     

 ٨در مقابله با اين اعتصاب، روز       .  هستند
ژانويه مديريت اين کارخانه تمامی                      

اين عمل خشم    .  کارگران را اخراج کرد     
کارگران و ادامه اين اعتصاب را در پی          

سرانجام پس از چند روز کارفرما .  داشت
 نفر از   ٨وادار به عقب نشينی شده و جز         

فعالين کارگری ، بقيه کارگران را مجددا        
برغم اين عقب نشينی،          .  استخدام نمود   

کارگران اعالم نمودند تا بازگشت به کار        
 همکار خود به اعتصاب ادامه خواهند          ٨
در پی اين حرکت، تجمع کارگران           .  داد

در مقابل کارخانه مورد يورش پليس                  
قرار گرفته و تعدادی از کارگران                         

برغم تمام     .  مجروح و دستگير شدند            
تهديدات کارفرما و مقامات پليس و                      
گرسنگی خانواده ها، کارگران عزم جزم       
کرده اند تا قبول خواسته های خود اين                

 . اعتصاب را ادامه دهند
 

 اعتصاب رانندگان اتوبوس در دانمارک
 

 ژانويه صد ها نفر راننده                     ٢۵روز     
اتوبوس شهری در شهر کپنهاک و چند             

 ٢۴شهر ديگر دست به يک اعتصاب                
اين اعتصاب در اعتراض       .  ساعته زدند  

به شرايط  نامساعد کار اين رانندگان                  
اکنون سال ها است که بخش           .  انجام شد  

بزرگی از خدمات اتوبوسرانی شهری             
نتيجه مستقيم اين     .  خصوصی شده است    

کار، گذشته از اخراج های دسته جمعی            
و کاهش دستمزدها، وخيم شدن وضع                
. اتوبوس ها در اين سال ها بوده است                 

ديگر کار به جائی رسيده که اغلب کنترل        
های فنی اين اتوبوس ها حذف شده و                   
رانندگان و مسافران را با خطرات جانی         

بی اعتنائی مداوم       .  مواجه ساخته است      
صاحبان اتوبوس ها سرانجام کار را به            

اين .     ژانويه کشاند     ٢۵اعتصاب روز      
اعتصاب جابجائی هزاران مسافر را با            

رانندگان .  مشکالت جدی مواجه ساخت       
اعالم کردند که به اعتصابات خود تا                   
رسيدگی به خواسته هايشان ادامه می                 

هنوز چند روزی از اين اعتصاب         .  دهند
نگذشته بود که شرکت های صاحبان                  
خطوط اتوبوسرانی با خواسته رانندگان          
موافقت کرده و وعده دادند که در مدتی             
کوتاه استانداردهای ايمنی اتوبوس ها را         

 .به سطح نرمال می رسانند
 

 اعتصاب کارگران در امارات متحده
 

 کارگر  ١۵٠٠ ژانويه، بيش از       ١۵روز  
مهاجر هندی و بنگالدشی در شهر                       
شارجه دست به يک اعتصاب يک روزه        

اين کارگران سه ماه است که                   .  زدند
دستمزدی دريافت نکرده اند و                                 
اعتراضات پراکنده آنها هم با تهديدات               

اين کارگران    .  کارفرما مواجه شده است      
در روزهای بيماری هيچ مزدی دريافت         
نمی کنند، از بيمه درمانی محرومند و                
هزينه گران درمان و دارو را بايد از                   

از .  دستمزد های ناچيز خود بپردازند             
نخستين ساعات بامداد اين روز کارگران       
در يکی از پارک های مرکزی شهر                   
تجمع کرده و سپس به سمت وزارت کار          

. و امور اجتماعی راه پيمائی کردند                    
اعتصابيون، که توانستند توجه مردم                  
خيابان را به مشکالت خود جلب کنند، به         
زودی از سوی ماموران پليس متوقف               
شده و مجبور شدند که به صورت                          
پراکنده خود را به مقابل ساختمان                          

مقامات وزارت    .  وزارت کار برسانند       
کار با نمايندگان کارگران صحبت کرده           
و بدون توجه به مشکالت و شرايط                      
سخت زندگی آنان، تنها به تهديد کارگران    
پرداخته و به آنها گفتند که در صورت                
نارضايتی می توانند به کشورهای خود            

به رغم تمام معضالت موجود،     .  بازگردند
اين کارگران راه برگشت ندارند و بايد              
بمانند و برای احقاق حقوق خود مبارزه            

 .کنند
 

 اعتصاب کارگران بنادر  در اروپا
 

 هزار نفر     ٣۵ ژانويه بيش از         ١۶روز   
 کشور اروپائی     ١۴کارگرتمام بنادر در       

اين .  دست به يک اعتصاب يکروزه زدند      
اعتصاب در اعتراض به اقدامات ضد               

روز . کارگری پارلمان اروپا انجام گرفت
 ژانويه پارلمان اروپا بايد طرحی را          ١٧

به تصويب می رساند که بر اساس آن،               
عمليات تخليه کشتی های باری توسط                

با .  خدمه اين کشتی ها انجام بگيرد                   
تصويب اين قانون کارگران کشتی ها،             
که اغلب از کارگران جنوب شرقی آسيا           



  ۴٧٠  شماره ٨۴نيمه  اول بهمن  ۵

 ۶درصفحه 

 ١از صفحه 

اطـق                      ـن اری از ـم ـي ه در بـس ود ـک آن اين ـب
ا،                   دوق ـه ه صــن ده ـب ه ـش ـت تعداد آراء ريـخ
ط آن           راـي ن ـش بسيار بيشتر از تعداد واجدـي

دوق رأی       ٢٢٧هر چند    .   مناطق بود   صــن
بــاطــل اعــالم شــد، امــا بــه اعــتــراضــات               
ج                      اـي ـت ات و ـن ـف ـل ـخ ون ـت راـم ـي ه ـپ متعددی ـک
ی               ـن زاب ـس وی اـح انتخابات به ويژه از ـس
مذهب و ناسيوناليست های عرب به عمل       
ر رأی           آمد وهمچنين خواست آنان مبنی ـب
ی           ـع گيری مجدد، ترتيب اثر داده نشد و ـس
شــد هــرچــه زودتــر ايــن رســوائــی وگــنــد             

کــمــيــســيــون .   انــتــخــابــاتــی الپــوشــانــی شــود     
انتخاباتی عراق، بعداز مدت ها تأخير در       

ه درآن                     ی ـک اـت اـب ـخ ـت ج اـن اـي ـت  ٣٠٧اعالم ـن
 ائــتــالف   ٢٠حــزب و گــروه و بــيــش از              

ام              ـج راـن د، ـس ودـن رده ـب سياسی مشارکت ـک
ه از                 ٢٠در   رد ـک الم ـک ه اـع وـي  ٢٧۵ ژاـن

 کــرســی را        ١٢٨کــرســی پــارلــمــانــی،           
بــه دســت   “   ائــتــالف عــراق يــک پــارچــه      ” 

ل از            .   آورده است  ـک ـش ـت  ١۶اين ائتالف ـم
ه از                  ه اـست ـک ـع ـي حزب  عمدتا مذهبی ـش

ه          ـلس    ” جمله مهمترين آنها می توان ـب ـج ـم
بــه رهــبــری     “   اعــالی انــقــالب اســالمــی        

ه                       وه ـب دـع م و ـحزب اـل ـي ـک ز ـح زـي ـع داـل عـب
ری        ـف ر       ( رهبری ابراهيم جـع ـست وزـي ـخ ـن

ود  )   فعلی عراق  ق        ” .   اشاره نـم واـف ه ـت ـه ـب ـج
راق        “ عراق ، که جبهه اصلی سنی های ـع

 ۴۴و ناسيوناليست های عرب  می باشد،        
ه دـست آورد             رـسی را ـب تــالف     .   ـک ـيک اـئ

ه                           ا ـک ی ـه ـن ه ـس ق ـب ـل ـع ـت ر ـم ـگ اـسی دـي سـي
ده                   ـه ر ـع ق ـب طــل ـم ح اـل رياست آن را صـاـل

 ۵٣.    کرسی راکسب کرده است    ١١دارد،  
کرسی نصيب ائتالف کردها شده اـست و         

اياد عالوی نيز “   ليست سکوالر ” باالخره  
ـيف    .    کرسی را از آن خود ساخت  ٢۵ ـل تـک

ن           وز روـش ـن کرسی های باقی مانده، نيزـه
ه    .   نشده  و مورد اختالف است      در حالی ـک

ه                ظـراـست ـک ن ـن جبهه توافق عراق بر اـي
ان                   ـي ت آراء ـم ـب ه نـس د ـب اين کرسی ها باـي
ی                   ـع ـي ای ـش روه ـه ود، ـگ م ـش ـي احزاب تقـس
ی اصـرار           الـم مورد حمايت جمهوری اـس
دارند که اين کرسی ها نيز بايد در اختيار         
ه دـست آورده                  ت را ـب رـي ـث جريانی که اـک

 . است قراربگيرد
ه                  و ـب ه از ـيک ـس ی ـک ارتجاع امپرياليسـت
ه                اـن ـم ی رـح ار ـب ـت رغم قدرقدرتی ها وکـش
ن                ار ـب ی دـچ ظـاـم مردم عراق، از لحاظ ـن
ی اش در                   واـن اـت ده و ـن بست و شکـست ـش

ود، و    “   نظم وامنيت ” استقرار   برمالشده ـب
ی          الـم از سوی ديگر از نفوذ جمهوری اـس
درعــراق وتــقــويــت گــروه هــای شــيــعــی              
ان           ـم ارـل موردحمايت آن که در انتخابات ـپ
ز              ـي ه ـن ـت ذـش موقت عراق در ژانويه سال ـگ
دت          اکثريت رابه دست آورده بودند، به ـش
نگران بود، عالوه بر تقويت بيش از پيش        
ق              وـي ه تـش ال آن، ـب حزب ايادعالوی وامـث
ان             رای ورود آـن گروه های سنی مذهب ـب
به عرصه های سياسی وانتخاباتی به اميد       
کــاهــش دامــنــه نــاآرامــی هــا و عــمــلــيــات              

ی، روی آورد           ظـاـم ه   .   مسلحانه و ـن رـچ اـگ
ــب                       ــذـه ــی ـم ـــن ــزاب ـس ــا واـح ــروه ـه ـگ
ات           اـب ـخ ـت وناسيوناليست عرب که عمدتا اـن
ار  در           ن ـب پيشين راتحريم کرده بودند، اـي
ا                   وـع ـم ـج ا ـم د، اـم ردـن رـکت ـک انتخابات ـش

ا          ـه ـن د ـت ه دـست             ۵۵توانستـن رـسی را ـب  ـک
ه                 .   آورند ز ـک ـي الوی ـن اد ـع ای اـي حزب آـق

والر  ” متعلق به ـيک ـحزب           ـک ر    “   ـس و ـس
ا            اـست ـب ـک رـي ر        ١۴سپرده آـم ـگ  ـحزب دـي

ه     ”  ـي ل داد     “   جبهه العراقيه الوطــن ـي ـک . راتـش
رـست              ـه ه در ـف ايادعالوی علی رغم آن ـک
ی و              ـن رال، ـس ـب ـي انتخاباتی خود بااحزاب ـل

ا          “   کمونيست” يک حزب    ود ـت ـم الف ـن ـت اـئ
د      بدين وسيله به خود يک چهره ملی ببخـش

ه ای      “   رهبر ملی ” ودر نقش يک     ـن زـي با ـگ
الف            “   سکوالر”  ـت ن اـئ ا اـي ظاهر شود، اـم

ه دـست          ٢۵نيز تنها توانست      کرسی را ـب
ی   ” باوجود آن که اين بار      .   آورد کنگره مـل
الف     “   عراق ـت به رهبری احمد چلبی از اـئ

عراق يک پارچه خارج شده بود و ميزان       
اـهش                   ی ـک دـک الف اـن ـت ن اـئ ای اـي کرسی ـه

دا صـدر            ـت ـق اه   (   يافت، اما اوال حزب ـم ـپ ـس
ه در          ١۵با  )   مهدی ح ـک  هزار نيروی مسـل

م         ژانويه گذشته گفته شد انتخابات را تحرـي
ا          نموده است، به اين ائتالف پيوست و ثانـي

 کــرســی، کــه از          ١٢٨ايــن ائــتــالف بــا          
ا      )  ۵٣( مجموعه کرسيهای متعلق به کردـه

ا      ) ٢۵( وسکوالرها   )   ۵۵(و سنی ها  ـه ـن ، ـت
ی                 ۵ رـف ـگ ا وضـوح ـش  رأی کمتر دارد  ـب

روه          زاب وـگ بيانگر پيروزی بال انکار اـح
هــای مــذهــبــی مــوردحــمــايــت جــمــهــوری          

 . اسالمی است
ترکيب دولت آينده، هم اکنون به موضـوع   
روه             زاب و ـگ زی اـح بحث واختالف مرـک

ـحزب  .   بندی های موجود تبديل شده اـست      
ـــاد عـــالوی         ـــه ( اي ـــي ـــراق ـــع ــزاب    )   ال و اـح

ی          ادـگ ناسيوناليست عرب و اهل تسنن، آـم

 در عراق و“ انتخابات پارلمانی” 
  سکوت معنی دار رسانه های امپرياليستی

ل ـيک          د       ” خود رابرای تشکـي ـح ـت ت ـم دوـل
ه     .   اعالم کرده اند  “   ملی ارـچ ائتالف يک ـپ

راق         عراق، مذاکراتی را با جبهه توافق ـع
ه                   ق ـب ـل ـع ـت اـسی ـم ـي ان ـس بزرگ ترين جرـي
از            سنی ها و ناسيوناليست های ـعرب آـغ

ه،             .   کرده است  ارـچ راق ـيک ـپ الف ـع ـت اـئ
رده          ـک درعين حال ائتالف باکردها رارد ـن

 .است
رای          ۴اين ائتالف درعين حال       ر را ـب ـف  ـن

رده         احراز پست نخست وزيری معرفی ـک
ری                ـف ـع م ـج ـي راـه است که دوتن از آنها، اـب

راق             (  ی ـع وـن ـن ر ـک ـست وزـي ادل    )   نـخ و ـع
ی               ( المهدی   وـن ـن ور ـک ـه ـم ـيس ـج معاون رـئ
د   )   عراق ـن ن           .   می باـش ون روـش ـن م اـک از ـه

م پـست             ـي ـس ـق است که جنگ وجدال برسرـت
. ها و مناصب حکومتی باال خواهد گرفت      

ز                        راـک ـکی از ـم ه ـي ز ـب ـي راق ـن ـلس ـع مـج
ای         پرگوئی و کشکمش ميان دسته بندی ـه

د        د ـش واـه راـموش      .   موجود تبديل ـخ دـف اـي ـب ـن
کــرد کــه ســنــی هــا تــنــهــابــعــد از مــذاکــره              
ی                اـئ ده ـه ن وـع ـت رـف باشيعيان وکردها و ـگ
ت         درمورد مشارکت داده شدن آنهادر دوـل
وضـع          ونيز بازنگری قانون اساسی، از ـم
تحريم انتخابات، به موضع شرکت در آن        

 . روی آوردند
راق ـيک                  الف ـع ـت ه اـئ اين در حاليـست ـک
ه            ی ـک پارچه بر دفاع از قانون اساسی فعـل
ب                 ن وتصـوـي دوـي ی ـت اـل ـق ـت توسط مجلس اـن

 در يک همه پرسی ٢٠٠۵ اکتبر   ١۵ودر  
د        ـن ر        .   تائيد شد، تاکيد می ـک ـگ وی دـي از ـس

راق                      ا در ـغرب ـع دـت ـم ه ـع ن ـک ـن اهل تـس
ا در           ان از       ۴متمرکز شده و  تنـه ـت  ١٨اـس

ه            ت ـب ـب استان کشور اکثريت را دارند، نـس
ده            طـرح ـش نظام فدرال که توسط کردها ـم

د         ر     .   است بدگمان وبا آن مخاـلف اـن ان ـب آـن
ايــن اعــتــقــادنــد کــه ايــن مــوضــوع و                        
طـای               ای اـع ـن ـع ه ـم خودمختاری کردها، ـب
اختيارکنترل منابع نفتی است واز آنجا که       
ن                ـي رد نـش اطـق ـک ـن منابع اصلی نفت در ـم
رق         شمال ومناطق شيعه نشين جنوب و ـش
کشــور واقــع اســت، ايــن مــوضــوع کــه                 
ا از                ی ـه ـن ت ـس ـي تحوالت آينده به محروـم
صـادی                       ـت ع اـق اـف ـن ت و ـم ـف د ـن واـي ع ـع توزـي
ه                 ـت اـخ ران ـس ـگ ـخت ـن بيانجامد، آنان را ـس

 .  است
ج و                    ـن ه تـش ن اـست ـک ن اوال روـش بنابراـي
د            واـه دت ـخ ل ـش اـئ درگيری برسر اين مـس
ی          ضــل گرفت و انتخابات پارلمانی هيچ مـع
ه و               ـن رـس ده، ـگ از معضالت مردم رنج دـي
رد              د ـک واـه ـخ ل ـن . تشنه آزادی عراق را ـح

ی              داـئ راـسی اـه ـک انتخابات پارلمانی و دـم



  ۴٧٠  شماره ٨۴نيمه  اول بهمن  ۶

 ۵ازصفحه 

ارـکت             د راه مـش واـن ـت امپرياليست ها شايدـب
ل          هم پيمانان ونوکران امپرياليسم در داـخ
ع و              اـب ـن عراق را برای غارت و چپاول ـم
راق              ردم ـع ج ـم رـن ثروت های ملی و دسـت
ت                        ـي اه ـب ن ـش ات، اـي اـب ـخ ـت ا اـن د، اـم اـي ـش بـگ
ی،           ـت ـس ـي اـل رـي دمکراسی اهدائی ارتجاع امـپ
ج               ـن رتـش راق را از ـش قرار نيست مردم ـع
ونــا امــنــی رهــا ســازد و  بــه حضــور                      
د                ان دـه اـي راق ـپ اک ـع . اشغالگران در ـخ

ات            اـب ـخ ـت اساسا اهداف ونيات آمريکا از اـن
و دمــکــراســی  بــه ضــرب ســرنــيــزه، نــه              
دمــکــراســی وآزادی بــرای مــردم عــراق           
بــلــکــه در اســاس بــه مــنــظــور تــأمــيــن                     
رای                   ی ـب ـل ـل ـم ن اـل ـي ی و ـب مشروعيت داخـل
ارت       دست نشاندگان خود و سازماندهی ـغ
وده              ر  ـب وچپاول تاحد ممکن کم دغدغه ـت

مــگــر نــه ايــن کــه بــاحضــور يــک            .   اســت
و “   منتخب” ، يک دولت “ منتخب” مجلس  

ـخب    ” يک حکوـمت      ـت ـن ن      “   ـم واـست اـي وـخ
ال                ـغ ه حضـور اـش ر اداـم حکومت مبنی ـب
ران                     ال ـگ ـغ ه، اـش اـن ـه ر ـب ه ـه گران حال ـب
اصـد                ـق د ـم ـن واـن ی ـت امپرياليست آسان تر ـم
ه            ـي وـج توسعه طلبانه و راهزنانه خود را ـت
م                      ـس ـي اـل رـي ـپ ل اـم اـي ـم وش ـت ورج ـب د؟ ـج کنـن
ی         آمريکا به ادامه حضور نيروهای نظـاـم
رده                ـک ان ـن ـه ـن آمريکا و اشغال عراق را ـپ
اه             وـت است حتا اگر اين حضور به قيمت ـک

ان      ” آمدن در برابر     ـي ظـاـم روه    “   شبه ـن و ـگ
د     ت        !   های مسلح عراقی باـش ـي ـم ـي ارک ـک ـم

يــک ژنــرال آمــريــکــائــی ومــعــاون ســتــاد           
فــرمــانــدهــی ارتــش آمــريــکــا مــی گــويــد               
ام           م ـن استراتژی خروج از عراق را ندارـي
ان و               ـي ظـاـم برده در عين حال برای شبه ـن

کــه ارتــش   ( گــروه هــای مســلــح عــراقــی            
ان               ی از آـن ظـاـم ارزه ـن امپرياليستی در مـب

) شکست خورده و به بن بست افتاده است        
ا             ـه ای آـن آشکارا پيغام فرستاده است که ـج
ی اـست               راـق ی ـع ظـاـم در ميان نيروهای ـن
ه                        د و ـب ـن ـن ل ـک ـح ـن ود راـم وبهتر  اـست ـخ
نــيــروهــای نــظــامــی وامــنــيــتــی عــراق بــه           

وـيش        .   پيوندند ل ـخ اـي ـم مقامات آمريکائی ـت
ز              ـي ح را ـن برای مذاکره با گروه های مسـل
ان را                  ا آـن ره ـب ذاـک ام ـم پنهان نکرده و انـج

ا             .   نيز انکار نکرده اند    ـج ا آـن ه ـت ئـل ن مـس اـي
اد                     ـق ـت ه واـن ورد گـل ه ـم ه اـست ـک ادامه يافـت
ت                ی دوـل ـل ت ـم ـي ـن موفق ربيعی مشاور اـم

ه اـست              ـت رـف رار ـگ ز ـق رده     .   عراق نـي ام ـب ـن
روه                   ان و ـگ ـي ظـاـم ه ـن ـب سياست مدارا با ـش

در عراق وسکوت معنی دار“ انتخابات پارلمانی”   
  رسانه های امپرياليستی

و آن را     “   مهلک” های مسلح را اشتباهی     
ان                اـب د واز ارـب واـن راق ـخ مغاير امنيت ـع
ت                ه دوـل ه را ـب ئـل خود خواست که اين مـس

 .عراق واگذار کنند
ان روز          ـم امپرياليست های متجاوز، از ـه
ی           ـع اول اشغال عراق وحتا پيش از آن، ـس
کــرده انــد تــا بــا دامــن زدن بــر مســائــل                   

م             -واختالفات قومی  ـي ـس ـق ی وـت ملی، مذهـب
مردم عراق به سنی، شيعه، کرد ، ترکمن     
ان                  ـي الف را در ـم ـت اف واـخ ـک و غيره، ـش
اد و ـيک                       ـح ع اـت اـن وده و ـم ـم د ـن آنها تشدـي
ا            د ـت وـن پارچگی مردم زحمتکش عراق ـش
ا                  ـکش ـه ـم ا و کـش الف ـه بربستر اين اخـت
اصـد               ـق داف وـم د اـه بهتر و آسان تر بتوانـن

د        ازـن ی ـس ارات  .   راهزنانه خود راعمـل خـس
اع        ـج ه ارـت جانی و مالی جبران ناپذيری ـک
راق            ردم ـع رـم امپرياليستی از اين ناحيه ـب
ران          ـب ن وـج واردساخته است، بسيار سنگـي

اوی              .   ناپذير اـست    ی دـع اـم ـم ون ـت ـن م اـک ـه
ار در            امپرياليست ها در عراق پوچ از ـک

زی      .   آمده است  ـي ان ـچ دمکراسی اهدائی آـن
جز کشتار زنان وکودکان وتخريب اماکن      
راق                 ردم ـع ر ـم رـس ا ـب رـه ـه مسکونی و ـش

ا از            .   نبوده است  ـه ـن ه ـت امروز در عراق ـن
ج             ـن ه تـش ـک ـل ثبات  وآرامش خبری نيست ـب
زاـيش                 ه روز اـف ودرگيری در آن روز ـب

تــبــلــيــغــات واقــدامــات آنــان        .   يــافــتــه اســت   
ی               الـم ی اـس راـئ اد ـگ ـي ـن پيرامون مبارزه باـب
ان و         وتروريسم، تماما به سود اسالمگراـي
ژه           ه وـي تقويت نفوذ بنياد گرايان اسالمی ـب
راق            ی در ـع الـم تقويت نفوذ جمهوری اـس

 .بوده است
ن              رـي راق، آـخ ی ـع اـن ـم نتايج انتخابات پارـل
ز                ـي ا ـن ـک رـي ان آـم دـگ دست پخت دست نشاـن
الم                 وذ اـس ـف ت ـن وـي ـق چيزی جز اين يعنی ـت
ی             الـم وری اـس ـه ـم گرايان وتقويت نفوذ ـج

 .در عراق نبوده است
ســيــاســت آمــريــکــا درعــراق ، تــنــهــا در               
د در          عرصه نظامی با شکست روبرو نـش
ر از          راـت بازی انتخاباتی و دمکراسی نيزـف

ای             .   آن نصيبی نبرد   ه ـه اـن ه رـس م ـک رـي گـي
ن              ه ای در اـي ـم خبری امپرياليستی نيز کـل

 .باره نگويند

، ساير کارگران وعموم اقشار زحمتکش، معلمان، دانش                        )اقليت(سازمان فدائيان       
آموزان، روشنفکران و دانشجويان انقالبی را به حمايت ازاعتصاب کارگران شرکت                   

 “.واحد و مطالبات آنها فرامی خواند
 
ه            “ اعتراضات کارگری در گيالن، مازندران و ايالم      ”  ری اـست ـک ـگ ، عنوان اطالعيه دـي

 . بهمن ماه انتشار يافت٢در تاريخ 
ه                          راض ـب ـت از در اـع خ ـت در اين اطالعيه گفته شده است که کارگران شرکت ريسندگی ـن
روز                عدم پرداخت حقوق های معوقه و بالتکليفی خود دست به اعتراض زدند و صبح اـم

اون                  .   در برابر اداره کل صنايع گيالن تجمع کردند        ـع راضـی، ـم ـت ع اـع ـم ـج ن ـت به دنبال اـي
دازی                  اداره کل صنايع گيالن، در جمع کارگران حاضر شد و وعده هائی در مورد راه اـن

 . کارخانه به کارگران داد
ل       اطالعيه سپس با اشاره  به تجمع کارگران شرکت بافندگی خزر در همين روز در مقاـب

ان در                  وقـش ـق ی            ۵فرمانداری قائم شهر در اعتراض به پرداخت نشدن ـح ه، ـم ـت ذـش اه ـگ  ـم
راض            ٧٠٠افزايد روز گذشته نيز       تن از کارگران شرکت توليد نيروی برق ايالم در اعـت

ع                                        ـم ـج ه ـت الم دـست ـب ر اـي ـه ز ـش رـک ود در ـم ای ـخ زاـي وق وـم به عدم پرداخت دو ماه حـق
 . وتظاهرات زدند

٢از صفحه   . . .  خالصه ای از   

 توجه  
 

 ترجمه فصل هائی از کتاب 
 مبارزه طبقاتی و رهائی زنان 

 در نشريه کار انتشار می يافت تونی کليف نوشته  
 .به پايان رسيد۴۶٧در شماره 
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 ٨درصفحه 

  ۴٧٠  شماره ٨۴نيمه  اول بهمن 

  تاانقالب کارگری که در راه است۵۷از انقالب همگانی وعموم خلقی 

در اواسط دهه پنجاه، در حالی که طبقه سرمايه دار حاکم بر                        
ايران و رژيم سلطنتی پاسدار منافع آن، بيش از هر زمان ديگر                
موقعيت خود را مستحکم می ديدند، به ناگهان همه چيز تغيير                    

 .کرد
تضادهای نهفته در جامعه که در دوران پس از رفرم ارضی،                   
تدريجا به رشد خود ادامه می دادند، به نقطه ستيز وانفجار                           

 .رسيدند
 

 توفان انقالب فرا رسيد
 

. نمود بيرونی اين ستيز وانفجار تضادها، يک بحران بود                            
پی آمد فوری    .  بحران، نخست در عرصه اقتصاد آشکار گرديد          

اين بحران، شورش های محدودی بود که از درون تهی دستان                 
هنوز ماهيت اين بحران         .  حاشيه نشين شهر تهران برخاست           

آشکار نبود وکسی نمی دانست که اين شورش ها، نخسين عالئم              
با آغاز نيمه دوم دهه       .  توفانی هستند که درحال فرارسيدن است        

پنجاه، يک رشته قيام های محلی، زنجيره وار تعدادی از شهرها            
اکنون ديگر آشکار شده بود که اين بحران، يک                  .  رافراگرفت

بحرانی صرفا اقتصادی نيست، بلکه            .  بحران معمولی نيست     
اعترضات علنی وتظاهرات توده ای،            .  بحرانی سياسی است     

 .پيوسته وسعت می گرفت
رژيم شاه که هنوز به ماهيت بحران پی نبرده بود، در آغاز، به                 
روال گذشته، در پی کنترل و آرامش اوضاع با تکيه برقهر و                    

اما نتيجه اين بار آن چيزی نبود که رژيم از                        .  سرکوب بود  
با هر سرکوب، موج         .  کاربرد قهر و سرکوب انتظار داشت             

اين .  اعتراض ومبارزه علنی وسعت بيشتری به خود می گرفت            
خود نشانی از اين واقعيت بود که بحران سياسی نيز يک بحران              

نشانه ای از پايان يافتن     .  عادی نيست، بلکه بحرانی انقالبی است     
دوران رکود سياسی و فرارسيدن يک دوران پر تکاپو در                            

اما طبقه حاکم،   .  زندگی سياسی توده ها، يک دوران انقالبی است       
اش در چار        هنوز هم ماهيت بحران را درنيافته بود وراه حل                 

لذا کوشيد با جا به جا کردن مهره        .  چوب، يک بحران قانونی بود    
های دستگاه دولتی و اصالحاتی ناچيز در چارچوب نهادها                       

اما هيچيک از اين           .  وقوانين موجود، بر بحران غلبه کند                  
اقدامات، کارساز نيافتاد و جنبش توده ای همچنان اعتالء می                    

 .يافت
 شهريور، مرحله جديدی در رشد        ١٧سرکوب خونين تظاهرات     

بحران انقالبی به يک موقعيت انقالبی       .  واعتالء جنبش پديد آورد   
توده مردم  .  شکاف در درون طبقه حاکم عميق تر شد          .  فراروئيد

با مبارزات خود نشان می داند که ديگر وضع موجود را به هيچ               
وجه تحمل نمی کنند و به چيزی کمتر از سرنگونی رژيم شاه                     

کابينه ها، يکی پس از ديگری سقوط می                .  رضايت نمی دهند    
رژيم شاه حتا با اعالم حکومت نظامی قادر به مهار                      .  کردند

 .جنبش نبود و قدرت حکومت کردن را از دست داده بود
اکنون ديگر اعتصابات، کارخانه ها وديگر مراکز توليدی                         

. وخدماتی، حتا نهادهای اداری وابسته به دولت را فراگرفته بود            
، توده وار به اين مبارزه             ۵٧طبقه کارگر که حدودا از آبان               

پيوست، تناسب قوا را به کلی، به نفع انقالب و به زيان رژيم شاه 
نقش تعيين کننده را در اين ميان، کارگران صنعت               .    تغيير داد 

نفت بر عهده داشتند که ضربه خردکننده مالی و سياسی بر رژيم             
روی آوری توده ها به اعتصاب عمومی سياسی،            .  وارد آوردند 

حاال ديگر شاه       .  به معنای شکست سياسی کامل رژيم بود                    
ديکتاتور هم اعتراف کرد که صدای انقالب راشنيده  است و                      

واقعيت انقالب آنچنان      .  ناگزير فرار را بر قرار ترجيح داد                
آشکار شده بود که اربابان امپرياليست شاه، نگران از رشد                         
انقالب و راديکاليسم روبه تزايد جنبش ، در تکاپو برای                                
جايگزينی بودند که بتواند اين انقالب را مهار کند و بی آن که                     
نظام موجود ونيروی مسلح و بوروکراسی حافظ آن لطمه ببيند،              
قدرت از يک گروه مرتجع به گروهی ديگر از مرتجعين منتقل               

 .گردد
 

 گيری آلترناتيو ضد انقالبی برای مهار انقالب شکل
 

تنها آلترناتيو مطلوب آنها که در اين شرايط پيچيده سياسی می                   
توانست، عهده دار اين وظيفه گردد وانقالب توده های زحمتکش           
مردم ايران را درهم شکند، دستگاه روحانيت به رهبری خمينی             
بود که تا همين لحظه نيز ابتکار عمل را از دست رقبای ديگر،                 
نظير سران جبهه ملی و نهضت آزادی در آورده و آنها را به                      

 .تبعيت از خود واداشته بود
نقشی که اين جريان مرتجع مذهبی در اين مقطع پيدا کرد،                           

رژيم محمد  .  مديون سالها ديکتاتوری عريان رژيم سلطنتی بود          
رضا شاه با برقراری رژيم ترور واختناق و سلب ابتدائی ترين                
حقوق دمکراتيک و آزادی های سياسی، توده های وسيع مردم                

در عين  .  ايرا ن را در نا آگاهی و بی سازمانی نگه داشته بود                   
حال به منظور تحکيم انقياد معنوی تود ه ها، تقويت دستگاه                         
روحانيت واشاعه خرافات مذهبی را به يکی از پايه های اصلی              

 .سياست ستمگرانه خود تبديل کرده بود
تضادی که اين رژيم در جريان رفرم های دهه چهل بابخشی از               
روحانيون به رهبری خمينی پيدا کرد، تغييری در اين سياست                 

چرا که تقويت اين دستگاه جزئی اليتجزا از نظام               .  ايجاد نکرد 
بنابراين، جريان طرفداران   .  طبقاتی حاکم و  استبداد سلطنتی بود       

خمينی در دستگاه روحانيت، از اين امکان برخوردار بودند که               
توأم باانجام وظيفه اصلی خود که همانا اشاعه خرافات مذهبی                  
در ميان توده مردم است، با استفاده از تمام امکانات عريض و                  
طويل اين دستگاه انقياد معنوی، مواضع سياسی خود را در                        
حمايت از خمينی، تبليغ و شبکه ای از ارتباطات را حول مساجد             

اينان نه فقط از امکانات     .  و ديگر مراکز مذهبی سازماندهی کنند      
اين دستگاه برای پيشبرد اهداف و مقاصد سياسی خود برخوردار      
بودند، بلکه از جهت مالی و سياسی نيز توسط بورژوازی                           

 .تجاری وخرده بورژوازی سنتی کاسبکار پشتيبانی می شدند
بنابراين هنگامی که بحران فرارسيد وتوده های مردم زحمتکش            
به مبارزه علنی عليه رژيم شاه روی آوردند، اينان به عنوان                      

. متشکل ترين اپوزيسيون رژيم در صحنه ظاهر شدند                                   
ها سرکوب های جنبش            ديکتاتوری عريان رژيم شاه و سال              

کمونيستی، مانع از آن گرديد که يک آلترناتيو انقالبی             -کارگری
سازما ن ما    .    بتواند در برابر آلترناتيو ضد انقالبی شکل بگيرد          

به عنوان تنها سازمان راديکال چپ که توانسته بود در شرايط                  
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 ٩درصفحه 

  ۴٧٠  شماره ٨۴نيمه  اول بهمن 
 ٧از صفحه 

مبارزه مخفی، تا اين لحظه به حيات خود ادامه دهد، درنتيجه                     
سرکوب های بی رحمانه رژيم شاه و ناتوانی در انجام وظيفه                    

ای، بيش از آن تضعيف شده بود که بتواند،                سازمان دهی تود ه    
 .در شکل دادن به يک آلترناتيو انقالبی نقش جدی ايفا نمايد

طبقه کارگر که از داشتن هرگونه تشکل مستقل در دوران رژيم              
شاه محروم بود وآگاهی طبقاتی آن، در سطحی نازل قرار                           
داشت، به عنوان يک توده بی شکل وفاقد استقالل طبقاتی، در                  
امواج خرده بورژوائی که جامعه را فرا گرفته بود، فرو رفت و              

 .در جنبش همگانی غرق شد
تحت چنين شرايطی بود که خمينی ودستگاه روحانيت، رهبری              
خودرا بر جنبش تحميل کردند وبا توافق وحمايت بورژوازی                   
داخلی وبين المللی، انتقال قدرت به آنها در دستور کار قرار                       

 .گرفت
 

 قيام مسلحانه محاسبات ضدانقالب رابرهم زد
به رغم تمام قهرمانی وجانفشانی توده های زحمتکش مردم در                
جريان انقالب، با ورود خمينی به ايران و تعيين نخست وزير از             
سوی وی، می بايستی در همين جا بااعالم وفاداری ارتش به                     

اما .  امام، انتقال قدرت به فرجام برسد وختم انقالب اعالم گردد              
آن چه که در آخرين لحظات، روند انتقال مسالمت آميز قدرت                    

ای و انقالب را به تأخير انداخت،         را برهم زد ومهار جنبش تود ه      
شورش همافران و دخالت نيروهای گارد جاويدان بود که در                    
اوج اعتالء جنبش توده ای، جرقه ای بود که به قيام مسلحانه و                   
تسخير مراکز نظامی ، پليسی وامنيتی رژيم توسط توده های                     

 بهمن انجاميد وبه شهرستانها      ٢٢ و ٢١مردم تهران در روزهای      
اين قيام که محاسبات مرتجعين داخلی وبين                 .  نيز بسط يافت     

المللی را برهم زد، به پيدايش وضعيت سياسی کامال خود ويژه                
از يک سو قدرت سياسی رسما با حمايت           .  ای در ايران انجاميد    

توده هائی که از روی نا آگاهی و زود باوری به خمينی اعتماد                  
کرده بودند، در دست گروهی مرتجع به رهبری خمينی قرار                    
گرفت که رسالت شان سرکوب انقالب وبازگرداندن توده ها به               

اما از ديگر سو، توده هائی که با حمله به                    .  خانه هايشان بود    
پادگان ها ومراکز نظامی ديگر، مسلح شده بودند، به رغم اعتماد           
نا آگاهانه به حکومت جديد، خواهان سوق دادن انقالب به جلو                  

 .وتحقق مطالبات شان با ابتکار عمل انقالبی خودشان بودند
 

 جدال و کشمکش انقالب و ضد انقالب
 

تازه در پی قيام است که از دل کميته های اعتصاب، شوراها سر    
بر می آورند و به سرعت کارخانه ها و ديگرمؤسسات توليدی                 

در .  وخدمانی، مراکز نظامی وحتا روستاها را فرا می گيرند                 
مدتی بسيار کوتاه، صدها شورای کارگری، شورای کارمندان،             
شوراهای دهقانی در ترکمن صحرا، کردستان ومناطق ديگر،               

 .شوراهای سربازان و پرسنل انقالبی پديدار می شوند
طبقه کارگر با برپائی شوراها در کارخانه ها و در بسياری                        
موارد با معمول ساختن کنترل کارگری و ملی اعالم کردن                        
کارخانه ها ومؤسسات وگاه حتا به محاکمه کشيدن کارفرمايان و            
. مديران، بامطالبات ودعاوی طبقاتی مختص خود قد علم می کند          

کارخانه ها به نحو روز افزونی به سنگر طرفداران سوسياليسم              
کارگران، گروه گروه به سازمانهای کمونيست         .  تبديل می شوند   

دانشگاه ها و مدارس عالی به سنگر دانشجويان و               .  می پيوندند 

دهقانان زحمتکش     .  استادان سوسياليست تبديل می گردند                   
وکارگران روستاها با ابتکار عمل خود از اربابان سلب مالکيت             
می کنند و در نمونه ترکمن صحرا، کشت کلکتيو و در برخی                    

سربازان و   .  مناطق ديگر تقسيم اراضی رامعمول می دارند                
پرسنل انقالبی در موارد متعدد، فرماندهان انتصابی را خلع و                 

مليت های   .  فرماندهان انتخابی را به جای آنها قرار می دهند                 
 .تحت ستم، نهادهای خودمختاری خود را برپا می دارند

توده های انقالبی مردم، دامنه آزادی های سياسی راچنان وسعت          
. می بخشند که نمونه آن را در هيچ کشوری نمی شد، پيدا کرد                   

ابتکار عمل انقالبی توده ای در نخستين ماه های پس از قيام به                  
چنان درجه ای رشد کرده بود که وحشت وهراس سراپای                           

معهذا به رغم سرکوبگری های            .  مرتجعين را فراگرفته بود        
موضعی وفشارهای گله های حزب الهی، ضدانقالب هنوز                       

ضد .  ناتوان از مهار جنبش بود ودر حالت تدافعی قرار داشت                
بدين منظور   .  انقالب، در اين مرحله در تدارک تعرض بود                  

باايجاد درگيری های نظامی در کردستان، ترکمن صحرا،                        
خوزستان ومناطق ديگر به بازسازی ارتش می پرداخت که در              

نيروی مسلح جديدی به نام            .  جريان قيام از هم گسيخته بود              
پاسدارن را سازماندهی می کرد که وظيفه اصلی اش سرکوب                 

کميته های محالت که با ترکيب خرده بورژوائی                .  انقالب بود  
شان، از همان آغاز در اختيار طرفداران خمينی قرار گفته                         

اطالعاتی وامنيتی ضد         -بودند، تبديل به مراکز جديد پليسی              
با اين تمهيدات، رژيم جمهوری اسالمی، نخست             .  انقالب شدند  

به شوراهای  .  تاکتيک تسخير سنگر به سنگر را در پيش گرفت           
اين شوراها را يا به کلی منحل              .  انقالبی کارگران يورش برد      

ساخت و يا به استحاله درونی آنها وتبديل شان به شوراهای زرد             
شوراهای سربازان و پرسنل انقالبی را با                .  اسالمی پرداخت  

با حمله نظامی به کردستان،            .  شدت سرکوب ومنحل ساخت        
ترکمن صحرا را با      .  تعدادی از شهرها رابه تصرف در آورد           

دانشگاهها را با سرکوب          .  شوراهايش به خاک وخون کشيد            
زنان رااز کار وفعاليت محروم     .  خونين درهم کوبيد وتعطيل کرد    
روزنامه های مخالف راتعطيل     .  وحجاب اجباری را تحميل نمود     

با اين   .  و فعاليت علنی سازمان های انقالبی را محدود ساخت                
تسخير سنگر به سنگ وعقب راندن انقالب، پس از دو سال در                
موقعيتی قرارگرفت که دست به يک تعرض همه جانبه                                 

اين تعرض گسترده ضد انقالب حاکم که در               .  وسراسری بزند  
 با اعدام های دستجمعی  روزانه ده ها و صدها نفره              ١٣۶٠سال  

 ادامه يافت، به قتل عام هزاران تن          ۶٠آغاز شد و تا اواخر دهه        
از مردم ايران، به بند کشيدن دهها هزار تن و سلب ابتدائی ترين              

ارتجاع حاکم با   .  حقوق مدنی و آزادی های سياسی مردم انجاميد        
اين کشتار و حشی گری توانست وظيفه ضد انقالبی خود را به                  

 .فرجام برساند و يک دهه بی دغدغه حکومت کند
 درهم شکست، و شکست سرنوشت محتوم انقالبی                57انقالب   

انقالبی که همگان به عنوان يک توده        .  بود همگانی وعموم خلقی   
طبقه کارگر به عنوان يگانه طبقه      .  بی شکل در آن شرکت کردند     

پيگير انقالبی، نه تنها نتوانست رهبری آن را به دست بگيرد،                   
بلکه به عنوان يک طبقه مستقل، با مطالبات و اهداف ويژه خود               

دوران کوتاه کشمکش پس از      .  نيز، در اين انقالب شرکت نکرد       
 . قيام نيز قادر نشد تناسب قوا را به نفع انقالب برهم بزند

تجارب و درس های بزرگی     .  با اين همه، انقالب بی ثمر هم نبود       
هم به همراه داشت، که توده های زحمتکش وستمديده مردم                        
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١٠درصفحه   

نمايندگان گرايشات مختلف بورژوائی که هر          .  بورژوائی بودند 
يک ادعائی داشتند، به جلو صحنه رانده می شدند تا ناتوانی خود             

هنگامی که تمام      .  را بر مال سازند و صحنه را ترک کنند                       
شخصيت های صحنه گردان جريان موسوم به اصالح طلبی، به            
همراه خود اصالح طلبی، ورشکستگی شان را کامال برمال                      
کردند، نوبت به بورژوازی سلطنت طلب وجمهوری خواه رسيد           
که آخرين برگ های برنده بورژوازی را با شعار رفراندوم                       

اما اگر آنها در آغاز در پی حمله                  .  ومجلس مؤسسان روکنند    
نظامی آمريکا به افغانستان وعراق، پشت گرمی شان به سياست           
های آمريکا در منطقه بود، با تغيير و تحوالتی که در عراق به                  
زيان آمريکا و پيشبرد سياست های منطقه ای اش رخ داد وتوأم               
با آن تحوالتی که در درون خود هيئت حاکمه در ايران به وقوع               

آنها بدون اينکه کوچکترين گوش      .  پيوست، آن را از دست دادند       
شنوائی در ميان توده های وسيع مردم پيدا کنند، بدون اينکه                        

 .بتوانند کمترين نقشی بازی کنند، به صحنه نيامده، ناپديد شدند
 

 جنبش کارگری به عرصه مبارزه سياسی گام می نهد
 

طبقه کارگر، اما اين بار از همان آغاز اجازه نداد که به عنوان                  
بلکه حرکت مستقل خود را در       .  سياهی لشکر از او استفاده کنند      

در حالی که هياهوی موسوم به اصالحات با               .  پيش گرفته بود    
يک جنبش ليبرال در جريان بود وفراکسيون های متعدد                               
بورژوازی باشعارها و وعده و وعيدهايشان، می آمدند ومی                     
رفتند، جنبشی ديگر ار اعماق جامعه برمی خاست که آرام و                     

از اواخر دهه     .  بدون هياهو، اما پرقدرت درحال يپشروی بود            
 موج وسيعی از جنبش های خود انگيخته کارگری آغاز به                 ٧٠

وسعت و دامنه اين جنبش به حدی است که به                   .  پيدايش نهادند  
جرأت می توان گفت در طول تمام دوران شکل گيری طبقه                        

نمی توان هيچ دوره ای را در          .  کارگر در ايران بی سابقه است       
تاريخ جنبش کارگری ايران يافت که در يک مدت کوتاه چند                      
. ساله، اين همه اعتراضات کارگری در آن رخ داده باشند                           

پنانسيل و نيروی عظيم درونی جنبش کنونی طبقه کارگر با                       
استناد به اين واقعيت نيز آشکار است که اگر در گذشته، تنها                       
درموقعيت های انقالی و يا الاقل در مراحل اعتالء پردامنه                       
سياسی، باحضور سازمانهای سياسی، شاهد شکل گيری جنبش             
های وسيع توده ای کارگری بوده ايم، امروز در شرايطی شاهد               
وقوع اين کميت وسيع وگسترده اعتراضات کارگری هستيم، که            
نه يک موقعيت انقالبی محرک اين جنبش هاست و نه سازمان                 

 . های سياسی بانفوذ در ميان طبقه کارگر
اين جنبش در طول چند سال گذشته با سرعتی باور نکردنی                       

اين جنبش هنوز    .  درحال پيمودن مراحل تکاملی خود بوده است         
اش يک جنبش خود انگيخته است، اما نه به اين معنا              هم در کليت  

اش، آگاهی جنينی و       که از آگاهی طبقاتی تهی است و يا آگاهی             
خود انگيختگی هم   .  غريزی دوران اوليه شکل گيری طبقه باشد        

مراحل متعددی دارد و مراحل مختلف خود انگيختگی، درجات             
مختلفی از آگاهی را بازتاب می دهند و اصوال مرز غير قابل                    

جنبش کارگری   .  عبوری ميان خودانگيختگی و آگاهی نيست             
جنبشی است به     .  ايران، جنبشی نيست که تازه پديد آمده باشد                

 .  قدمت الاقل يک قرن
لذا به رغم تالش طبقات حاکم برای زائل کردن اين آگاهی و                       
گسست هائی که درتداوم مبارزه وسنت های آن در طول اين                      
يک قرن وجود داشته است، همواره جوانبی از اين آگاهی در                    

يکی از   .  ايران به ويژه طبقه کارگر، بسيار از آنها آموختند                    
مهمترين درس های شکست انقالب اين بود که انقالب ديگر نمی           

 .تواند ونبايد انقالب همگانی باشد
 

 نشانه های يک بحران جديد
 

رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی که با اين يورش دد منشانه نه               
فقط آخرين بقايای دست آوردهای انقالبی توده ها را از آنها باز                
پس گرفته بود، بلکه بی حقوقی، اختناق و سرکوبی هولناک تر                
از دوران زمامداری رژيم شاه را بر جامعه حاکم کرده بود، دهه            

 را با فروکش موج اعتالی جنبش توده ای، بدون مشکل                        ۶٠
جدی سپری کرد ودر اين پندار بود که رکودی طوالنی برجنبش             

موج اعتالء جنبش، درنتيجه اختناق وسرکوب        .  حاکم خواهد شد   
 ١٣۵٧فرونشسته بود، اما تضادهائی که به بحران وانقالب در               

لذا .  انجاميده بودند، همچنان حل ناشده باقی ماندند وتشديد شدند             
. می بايستی بار ديگر در هيبت بحرانی جديد ظاهر شوند                             

 با يک    ٧٠نخستين نشانه های بروز اين بحران، در آستانه دهه              
رشته شورش های تهی دستان حاشيه نشين شهرهای بزرگ که              

زنگ خطر برای رژيم      .  آخرين آن اکبر آباد بود، آشکار گرديد          
 .به صدا در آمده بود

طبقه حاکم بر ايران که تجربه دوران رژيم شاه راداشت، سريعا              
دريافت که ديگر نمی تواند به روال يک دهه گذشته صرفا                           

لذا پيش از آن که     .  باسرکوب، زندان و کشتار مردم حکومت کند       
بحران، ابعاد وسيع تری به خود بگيرد، تاکتيک جديدی را برای            
کنترل ومهار جنبشی که تازه آغاز شده بود، به مرحله اجرا در                 

تاکتيک موسوم به اصالحات واستحاله رژيم از درون به             .  آورد
نحوی که گويا با مقتضيات شرايط جديد هم آهنگی داشته باشد،                

تمام فراکسيون های بورژوازی        .  در دستور کار قرار گرفت          
حاکم و اپوزيسيون،  به همراه بورژوازی بين المللی، پشت اين               
تاکتيک بسيج شدند و چنان هياهو وتبليغاتی به راه انداختند که                   
بخشی از توده های مردم نيز، دچار اين توهم شدند که گويا واقعا          
. دارد در درون حکومت و سياست های آنها تغييری رخ می دهد            

بورژوازی با اين تاکتيک تالش نمود که مبارزه راديکال و                        
فراقانونی در حال اعتالء را به مجرای قانونی در چارچوب نظم           
موجود سوق دهد و البته در مدتی بسيار کوتاه نيز در اين زمينه                

لذا جنبش در اين مرحله خصلتی ليبرال به خود گرفت    . موفق بود 
که مطالبات اش از محدوده اصالحات درچارچوب نظم موجود             

پايه توده ای اين جنبش ليبرال نيز اقشار خرده           .  فراتر نمی رفت  
بورژوازی و در محدوده ای جنبش زنان و جنبش دانشجوئی بود            

دو .   شکل گرفته بود      ۵٩که تازه پس از سرکوب خونين سال               
زمامداری خاتمی وگروه های موسوم به اصالح طلب              از   سال  

حکومتی گذشت، اما در چارچوب مطالبات حتا يک جنبش                        
همين مطالبات    .  رفرميست، اقدامی صورت نگرفت            -ليبرال

جزئی و ناچيز بورژوائی نيز فراتر از انعطاف پذيری نظامی                 
لذا تاکتيک رفرم و          .  بود که گويا می بايستی اصالح شود                  

اصالحات،  با مقاومت خود اين نظام برخورد کرد و باشکست                
در اين شرايط،، در حالی که تضادها تشديد می            .    روبرو گرديد 

جنبش، مرحله   .  شدند، توهم به اصالحات نيز فرو می ريخت               
ليبرال را پشت سر می گذاشت و خصلت راديکال به خود می                    

، نقطه عطف در اين گذار          ٧٨جنبش دانشجوئی تيرماه      .  گرفت
اما هنوز نيروهای فعال عرصه سياسی، جريانات                             .  بود
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درون طبقه کارگر به حيات خود ادامه داده و از نسلی به نسلی                  
تازه مگر ممکن است، آن آگاهی را که             .  ديگر منتقل شده است     

کارگران همين چند سال پيش در جريان انقالب و در کوران                      
مبارزات دوران پس از قيام به دست آوردند، به سادگی از دست              

 داده باشند؟
درنتيجه همين کم بها دادن به عنصر آگاهی درجنبش کنونی                       
طبقه کارگر است که حتا خصلت سياسی مبارزه طبقه کارگر در            
ميان برخی از جريانات که خود را سوسياليست و طرفدار طبقه             

ادعا می شود که جنبش        .  کارگر نيز می دانند درک نشده است           
های خودانگيخته کنونی طبقه کارگر جنبشی صرفا اقتصادی و              

در اين که طبقه کارگر زير              .  برای مطالبات اقتصادی است        
شديدترين فشارهای اقتصادی قرار دارد وهنوز هم مطالباتش                  

اما از اينجا نمی توان           .  عمدتا اقتصادی است، ترديدی نيست          
نتيجه گرفت، پس مبارزات کنونی طبقه کارگر، مبارزه ای                       

واقعيت اما اين است که مبارزات کنونی          .  صرفا اقتصادی است   
طبقه کارگر، حتا هنگامی که صرفا برای تحقق مطالبات                             

. اقتصادی است، در بسياری موارد، دارای خصلتی سياسی اند              
اين مسئله تنها از اين جا ناشی نمی شود که در ايران، دولت به                   
عنوان نماينده کل طبقه سرمايه دار، هر لحظه در مقابل                                 
کارگران قرار می گيرد، بلکه آگاهی طبقاتی خود کارگر ان نيز             

 .در اينجا عمل می کند
مگر کارگران نمی دانند که در رژيم جمهوری اسالمی،                               
اعتصاب، ايجاد تشکل مستقل، راه پيمايی، تظاهرات خيابانی،               
بستن جاده ها، سازماندهی گردهم آئی های اعتراضی در مراکز           
عمومی، غير قانونی، ممنوع، و جرم است؟  قطعا می دانند وبا                

آورند، راه پيمايی و تظاهرات          اين وجود به اعتصاب روی می         
می کنند، جاده ها وخيابانها را می بندند، با نيروهای سرکوب                    
دولتی درگير می شوند و محدوده های قانونی رژيم را زير پا                    

اين فا کت ها و تمام اعتراضات و        .  کنند  می گذارند و لگد مال می     
مبارزات فرا قانونی کارگران که روزمره رخ می دهند، بيانگر             

حتا .  چيز ديگری جز خصلت سياسی مبارزه کارگران نيست                
فراتر از اين بايد گفت، در حالی که جريانات ليبرال فقط در                         
مورد آزادی حرف زده اند، کارگران در عمل برای کسب آزادی           

اگر کسانی هنوز هم در اين مورد ترديد           .  پيکار کرده ومی کنند    
دارند، به تالش قهرمانانه کارگران شرکت واحد برای ايجاد                     

 .تشکل مستقل و رودر روئی آشکارشان با رژيم نگاه کنند
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، بدون توجه به موانع             
و محدوديت های قانونی رژيم، بدون هراس از تهديد ها                                 
وسرکوب های رژيم، سنديکای خود را تشکيل داده اند وحول                   

 .همين مسئله با رژيم حاکم درگير نبردی جدی هستند
خوب که به مسئله نگاه کنيم، در اينجا نبردی صرفا برسر مسئله             

مبارزه ای بر سر حق       .  سنديکای شرکت واحد در جريان نيست       
. تشکل مستقل از دولت برای عموم کارگران در جريان است                   

فراتر از اين، مبارزه برسر حق تشکل مستقل برای کارگران                   
مبارزه ای برای برخورداری عموم توده         .  هم، به تنهائی نيست     

برخورداری .  های مردم ايران از حق تشکل در جريان است                 
توده مردم از حق داشتن تشکل مستقل، جزئی اليتجزا از آزادی              

بنابراين .  های سياسی وحقوق دمکراتيک توده های مردم است            
مبارزه کارگران شرکت واحد، يک مبارزه جزئی، صرفا برسر           
حق خودشان به داشتن يک تشکل مستقل نيست، بلکه مبارزه ای            

برای کسب آزادی های سياسی وحقوق دمکراتيک برای عموم               
با اين وجود، آيا کسی می تواند ترديد کند           .  توده های مردم است    

که کارگران ايران به نبردی سياسی با رژيم برای کسب آزادی                
های سياسی وحقوق دمکراتيک عموم توده های مردم برخاسته              

 اند؟
اين مبارزه سياسی کارگران که اکنون به آن درجه از تکامل                      
رسيده است که در مبارزات کارگران شرکت واحد با جمهوری              
اسالمی می بينيم، مبارزه ای جدی و کشمکشی پردامنه است که             
در يک سوی آن کارگران و در سوی ديگر آن طبقه سرمايه دار              

اين مبارزه ای نيست که     .  و رژيم پاسدار منافع آن قرار گرفته اند       
چرا که پذيرش خواست کارگران شرکت        .  به سادگی فيصله يابد    

واحد از سوی رژيم، باذات وتمام موجوديت رژيم جمهوری                     
به سرکوب  .  رژيم مقاومت خواهد کرد     .  اسالمی ناسازگار است   

اما مبارزه کارگران به نقطه ای           .  وسيع تر روی خواهد آورد        
اين .  رسيده است که بايد برسر اين مسئله بيايستند ودرگير شوند             

فردا کارگران کارخانه هاو مؤسسات      .  مبارزه ادامه خواهد يافت    
ديگر به کارگران شرکت واحد خواهند پيوست و جنبش طبقاتی              
کارگران به عنوان يک جنبش کامال سياسی سراسری در برابر             

 .رژيم قرار خواهد گرفت
روند تحول اوضاع سياسی در ايران نيز زمينه را برای حضور             
. هرچه وسيع تر وهمه جانبه تر طبقه کارگر هموار کرده است                

در نتيجه همين تحوالت، صحنه سياسی جامعه ايران از هم                        
اکنون شفاف به عرصه مبارزه دو نيروی اصلی جامعه تبديل                   

 . شده است
تمام مدعيانی که ادعای راه حلی برای تضادها ومشکالت جامعه          
ايران داشتند، آمدند و ناتوان و شکست خورده از صحنه خارج                

اکنون اما در يک سو نيروئی قرارگرفته است که می                      .  شدند
کوشد با اعمال حداکثر زور و سرکوب، موجوديت رژيم ونظم               
موجود راحفظ کند و در جانب ديگر، طبقه ای قرار گرفته است               
که هم قدرت وتوان روياروئی با اين رژيم رادارد وهم                                    

 .سرسختی، پيگيری واستواری در مبارزه را
تاهمين جا نيز برای همگان، از جمله آنهائی که ترديد داشتند                      
طبقه کارگر در جريان تحوالت سياسی کنونی ايران بتواند نقش             
شايسته خود را ايفا کند، بايد روشن شده باشد که سرنوشت تمام                

 .تحوالت آتی ايران در دست طبقه کارگر خواهد بود
طبقه کارگر که از هم اکنون پرچم رهائی وآزادی توده های                        
ستمديده مردم ايران را به اهتزاز در آورده است، يگانه ملجاء                  
ونجات بخش تمام توده های مردمی خواهد بود که از ستمگری                

لذا پيروزی  .  های حکومت اسالمی جانشان به لب رسيده است             
طبقه کارگر در اين مبارزه ، که تنها می تواند با انقالب کارگری 
و سرنگونی جمهوری اسالمی واستقرار حکومت شورائی                       
کارگران و زحمتکشان به نتيجه برسد، پيروزی تمام ستمديدگان            
وتمام جنبش های اجتماعی ضد رژيم، از جمله جنبش های                         

لذا .  زنان، جوانان، دانشجويان و مليت های تحت ستم خواهد بود          
اين جنبش ها بايد متحد واقعی خود رادر جنبش طبقه کارگر                       

 .  بجويند و به پيروزی مبارزه کارگران ياری رسانند
انقالب کارگری در ايران، ديگر مسئله ای مربوط به آينده                           

از هم اکنون می توان صدای گامهای آن را که            .  نامعلومی نيست 
اين انقالب در حال          .  هر لحظه نزديک تر می شود، شنيد                   

 .فرارسيدن است
 

 



  ۴٧٠  شماره ٨۴نيمه  اول بهمن  ١١
١از صفحه   

دوران جنگ سرد، همواره از تشکالت           
ارتجاعی اسالمی پشتيبانی کرده و                       

اين چنين بود که وزارت امور         .  کنند  می
 در    ١٩٢٨خارجه انگلستان در سال                

گذار اخوان      مصر از حسن البنا، پايه            
ی تمام بنيادگرايان      المسلمين و پدرخوانده   
اهللا خمينی، حمايت     اسالمی، از جمله روح   

ی   کرد، همين گونه بود که اياالت متحده         
آمريکا در کنفرانس گوادلوپ در سال                

گريان    از به قدرت رسيدن اسالم         ١٩٧٩
گيری از راديکاليزه شدن      در ايران و پيش   

و برای به شکست کشاندن انقالب مردم           
بدين سان بود که         .  ايران پشتيبانی کرد     

های امپرياليستی از        ی قدرت    مجموعه
بنيادگرايان اسالمی افغان برای مقابله با          

 .شوروی سود جستند
واقعيت کنونی پيروزی حماس اما تا                   

گردد که      حدود زيادی به شکستی برمی       
انگلستان چه از      –اتئالف جنگی آمريکا      

لحاظ سياسی و چه از لحاظ نظامی در                
 .اند    رو شده   عراق با آن روبه

های بزرگ اعتراف        امروز حتا رسانه    
های    کنند که حماس نه فقط با حمايت            می

های ارتجاعی       سرشار مالی حکومت      
منطقه همچون حکومت سلطنتی                           
عربستان سعودی و جمهوری اسالمی              
ايران به وجود آمد که دولت صهيونيست         
و نژادپرست اسرائيل نيز در تقويت آن             

دولت .  نقشی انکارناشدنی داشته است          
اسرائيل از گسترش نفوذ حماس برای               

بخش     ايجاد خلل در صفوف جنبش رهايی      
فلسطين و تشکل واحد آن که سازمان                  

به .  آزاديبخش فلسطين بود استفاده نمود         
ديگر سخن يک بار ديگر اين واقعيت که         
امپرياليسم و بنيادگرايی دينی، چه از نوع       

اش،    اسالمی و چه از نوع صهيونيستی         
اند، به روشنی در           دو روی يک سکه       

ی سياسی خاورميانه خودنمايی           صحنه
اگر امپرياليسم آمريکا و دست         .  کند   می

حکومت نژادپرست    –ايش     راست منطقه 
برای مقابله با نيروهای                –اسرائيل     

مترقی که زمانی در سازمان آزاديبخش           
فلسطين گرد آمده بودند، به بنيادگرايی              
اسالمی روی آوردند، بنيادگرايان                        
اسالمی برای تحقق اهداف ارتجاعی                 

اسالميستی در منطقه، از         اسالمی و پان   
 .سوی ديگری در همان راه گام نهادند

در رابطه با واقعيت کنونی پيروزی                   
حماس اين نکته را بايد افزود که اين                    

گرای افراطی در دوره             تشکل اسالم  
پيشين انتخابات مجلس قانونگذاری                     

 شرکت نکرد و      ١٩٩۶فلسطين در سال      
 اسلو را بهانه کرد و گفت       ١٩٩٣توافقات  

که به علت عدم پايبندی به آنها در                           
هر چند    .  کند    انتخابات شرکت نمی       

توافقات اسلو کماکان به قوت خويش                   
ست، با اين حال حماس تصميم                  باقی

گرفت در انتخابات اخير وسيعًا شرکت            
نموده تا بتواند قدرت سياسی را در                       

به .  حکومت خودگردان به دست گيرد            
رسد که پيروزی بنيادگرايان            نظر می  

اسالمی در عراق در اين تصميم حماس           
که اساسًا از لحاظ مالی و سياسی وابسته           

هايی همچون عربستان            به حکومت   
سعودی و جمهوری اسالمی در ايران               

حماس با   .  تأثير نبوده است         است، بی  
استفاده از تاکتيک شرکت در انتخابات و         

ی     پيروزی در آن نه فقط عمًال به نقشه            
ی اسرائيل برای پايان دادن به                ديرينه

نقش سازمان آزاديبخش فلسطين و به                 
ی عمل پوشاند و آنها را             ويژه فتح جامه   

به حاشيه راند، بلکه توانست حتا خود را          
نخستين !  پايبند به دمکراسی جا بزند              

 »دمکراتيک«کسانی هم که اين پيروزی       
را به حماس تبريک گفتند يک                                  

ی کامل از تمام مرتجعان                  مجموعه
جمهور     منطقه، از پرويز مشرف رئيس       

کودتاگر پاکستان گرفته تا شاه عربستان          
نژاد و افرادی         سعودی و طبعًا احمدی      

 .همچون غالمعلی حداد عادل بودند
ست که پيروزی حماس در                     بديهی

انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطين نه          
فقط راهی به سوی حل بحران چند                        

گشايد بلکه با توجه        ای اين منطقه نمی       دهه
به ماهيت عميقًا ارتجاعی اين جريان،               
وضعيت موجود را بدتر از گذشته                        

حماس برای شرکت در انتخابات     .  کند    می
تغيير و     «اخير فهرستی را به نام                        

 و همچنين يک برنامه منتشر              »اصالح
در اين برنامه که در واقع                           .  کرد

نامه حماس است، اين        ای از ميثاق      خالصه
جريان پايبندی خود را به نظم اقتصادی           

از استقرار  .  کند    داری اعالم می       سرمايه
شرع به عنوان قانون اساسی و اصلی                

گويد و حتا رهايی فلسطين را             سخن می 
فلسطين «بيند که         در اين چارچوب می      
 . است»بخشی از امت اسالمی

حماس تدارکات فراوانی برای پايمال                

نمودن حقوق اوليه زنان ديده است و                    
مانند هر جريان اسالمی، زنان را                         

در .  گيرد    انسان و برده در نظر می            نيمه
نامه حماس ضمن اين        ماده دوازدهم ميثاق  

دوستی جزئی از عقيده دينی                که ميهن 
توصيف شده است، چنين آمده که زنان              
فقط در يک صورت حق دارند بدون                   
اجازه شوهران به خارج خانه بروند و آن        

ست که قصد جنگ با دشمنان             هم زمانی 
اسالم را داشته باشند و در ادامه تصريح           

چنان که بردگان حق دارند           «:شده است  
 !»بدون اجازه صاحبان خود چنين کنند

حماس برای آغاز اقدامات ارتجاعی خود       
. منتظر پيروزی در انتخابات اخير نشد           

، يک دختر جوان      ٢٠٠۵ آوريل    ٨روز  
 وابسته  »بسيج اخالقی«بيست ساله توسط  

به حماس در شمال نوار غزه به ضرب             
گلوله کشته شد، چرا که همراه نامزد                   

 ژوئيه     ١روز     .  خود در خيابان بود            
ها گزارش دادند که               ، رسانه  ٢٠٠۵

شورای شهر خليليه که در اختيار حماس         
است يک جشنواره موسيقی را در اين               

مريم فرحات که در        .  شهر ممنوع کرد     
ليست انتخاباتی حماس قرار گرفته بود،           
اعالم نموده است که در مجلس                                
قانونگذاری مسئله حجاب اجباری زنان          

 ... مطرح خواهد شد 
ها و اقدامات حماس به روشنی                 برنامه

دهد که اين جريان بنيادگرای               نشان می 
اسالمی نه فقط خواستار رهايی مردم                
فلسطين نيست، بلکه از موضعی                           
ارتجاعی با يک ارتجاع ديگر که دولت            
نژادپرست اسرائيل است تضاد و                          

ها و اقدامات           اين برنامه .  کشمکش دارد 
دهند که          همچنين به وضوح نشان می        

حماس با پايبندی عميقی که به اصول                 
اسالمی دارد در شرف سرکوب مردم               

با توجه به   .  فلسطين و به ويژه زنان است     
توان گفت که پيروزی              اين نکات می    

انتخاباتی حماس، شکستی بزرگ اما                 
قطعًا موقتی برای فلسطين، مردم و به               

اين .  ی کارگر فلسطين است            ويژه طبقه 
پيروزی و شکست توأمان يک بار ديگر         
ثابت کرد که کليد حل بحران در اين                     
منطقه از جهان فقط در دستان يک                        

ی        ست که آن هم طبقه            ی اجتماعی        طبقه
کارگر فلسطين و اسرائيل است که                       

تواند با تشکيل دولتی واحد به چندين                می
ريزی        دهه اشغال، جنگ، کشتار و خون      

 يا  »سرزمين موعود «ی دين،           به بهانه 
 .مليت پايان دهد

 پيروزی انتخاباتی حماس، شکستی برای آزادی فلسطين



١٣درصفحه   

های خشمگين کارگر و زحمتکش خواست             
او گفت که     .  که به خانه های خود برگردند          

اکنون ديگر انقالب به پايان رسيده و اوضاع         
بايد از طريق قانون و با تصميمات مجلس                

به اين ترتيب          .  سر و سامان پيدا کند                  
سرنوشت خواسته های توده ها که به شکلی            
انقالبی و در ميان آتش و گلوله به دولت                      
تحميل شده بود، به رای اکثريت و اقليت                    
پارلمان، پارلمانی که اکثريت آن از ميان                  

. جريانات راست و بورژائی بود، وابسته شد        
بورژوازی اميدوار بود با انتقال ميدان                       
مبارزه به عرصه پارلمان، شور انقالبی                  
جنبش را در پيچ و خم ماشين بوروکراسی به         

اين جا بجائی      .  سکون و انفعال تبديل کند           
قدرت افتی موقت را در مبارزات مردم به               

در اين ميان بخشی از                    .  همراه داشت    
اپوزيسيون چپ، کنفدراسيون اتحاديه های             
دهقانی و فدراسيون اتحاديه های کارگری               
بوليوی، بی اعتمادی به دولت و بورژوازی          
را تبليغ کرده و به دولت مهلتی سه ماهه                     

در .  دادند تا به وعده های خود عمل کند                   
مقابل بخش ديگری از اپوزيسيون، از جمله           

، از مردم         "جنبش به سوی سوسياليسم             "
خواستند که به رئيس جمهور جديد اعتماد                

حمايت "کرده و ضمن پيشبرد سياست                        
، خواستار حفظ آرامش و توسل به             "انتقادی

اين .  راههای قانونی حل مشکالت شدند                
وضعيت نيز مدت زيادی دوام نياورد و از               

، جنبش اعتراضی توده        ٢٠٠۴اواسط سال     
 ٢٠٠۵اواسط سال      .  ها اوج مجدد گرفت           

توده ها مجددا به خيابان ها آمدند تا يکبار                   
ديگر به توطئه جريانات راست و بورژوائی         

نتيجه اينکه رئيس جمهور مجددا     .  خاتمه دهند 
از مقام خود عزل شد و پارلمان تاريخ                         

 دسامبر   ١٨انتخابات رياست جمهوری را            
 .    اعالم نمود٢٠٠۵

نتيجه انتخابات اين روز هم ، همانطور که               
جنبش به  "در آغاز اشاره شد، پيروزی نامزد     

با اين پيروزی توده      .  بود"  سوی سوسياليسم 
های کارگر و زحمتکش اميدوارند که دولت          
جديد به فوريت مطالبات سياسی و رفاهی                
آنان را تحقق بخشيده و تغييراتی ريشه ای                

در .  در مناسبات ظالمانه حاکم ايجاد شود              
قطب مخالف جنبش حق طلبانه توده ها،                    
بورژوازی و عوامل ريز و درشت آن                        
ايستادند و از هم اکنون تبليغات همه جانبه                
ائی را عليه رئيس جمهور جديد به راه                         

سرمايه داران بوليوی را با خطر      .  انداخته اند 
کمونيسم و چپ مواجه ديده و در اين راه                    
ابائی هم ندارند که برای حفظ حريم مقدس                
مالکيت خصوصی، ازامپرياليست ها ياری          

اکنون همه در انتظارند تا ببينند               .  بخواهند
رئيس جمهور و دولت جديد چه سياستی را             

 .اتخاذ کرده و چه راهی را انتخاب می کند
جنبش به   "پيش از بررسی مواضع سياسی            

، الزم است که توضيح             "سوی سوسياليسم   

ديگری جز رشد و گسترش بی سابقه فقر،                
تا جائی که در     .  فالکت و بيکاری داشته باشد     

آخرين آمار رسمی گفته می شود که بيش                  
 درصد مردم اين کشور در فقرمطلق              ٧٠از

 . به سر می برند
اعمال اين سياست های ضد انسانی از همان           
آغاز جنبش وسيع مقاومت و اعتراض توده            
ها را در برابر خود يافت و رفته رفته اين                  

کانون جهانی  "نماد معجزه نئوليبراليسم را به      
. تبديل کرد  "  مقاومت در برابر نئوليبراليسم      

مبارزات خونين و قهرمانانه کارگران و                   
زحمتکشان اين کشور با  افت و خيز اما                     

نقطه عطف اين           .  پيگيرانه ادامه يافت          
.  باز می گردد       ٢٠٠٠مبارزات به  سال              

پخش خبر خصوصی سازی خدمات آبرسانی      
در ماه آوريل اين سال جرقه ای شد به انبار              

نماد مبارزه  .  باروت خشم فروخورده توده ها     
هم در اين دور، کارگران و زحمتکشان شهر         
کوچابامبا بودند که يکپارچه دست به                           
اعتصاب عمومی زده و نزديک به يکهفته               
جاده هارا مسدود کرد و با سرکوبگران                     
ارتشی و پليس به زدوخورد خيابانی                            

اين تصميم مستقيمااز سوی                   .  پرداختند
صندوق بين المللی پول به رزيم اين کشور              
ديکته شده بود، اما طراحان اين سياست ضد          
مردمی لحظه ای هم تصور نمی کردند که با           

نتيجه مبارزه  .  اين سد مقاومت برخورد کنند      
. عقب نشينی دولت و لغو اين تصميم بود                  

دومين زور آزمائی جنبش بدون رهبری توده       
 و زمانی بود که         ٢٠٠٣ها در اواسط سال         

دولت تالش داشت تا ماليات ها را افزايش                
داده و منابع گاز را تمام و کمال به شرکت                 

در مقابله با     .  های امپرياليستی واگذار نمايد      
اين تصميم بار ديگر سراسر خاک بوليوی به        
ميدان جنگ طبقاتی ميان ميليون ها کارگر و         

. زحمتکش و ماشين سرکوب دولت درآمد              
برای توقف جنبش اعتراضی توده ها، به                  
سربازان ارتش فرمان آتش به سوی                             
تظاهرکنندگان داده شد و نتيجه اينکه نزديک         

 نفر، اغلب از ميان معدنچيان مناطق           ٧٠به  
جنوب بوليوی، به قتل رسيده و هزاران نفر            

به رغم تمام          .  زخمی و مجروح شدند              
وحشيگريها اعتراضات ادامه يافت و                         
بورژوازی به زودی متوجه شد که تنها راه             
خاموش ساختن آتش انقالب قربانی شدن                  

وی به     .  رئيس جمهور اين کشور است                
فوريت از مقام خود عزل شد و بالفاصله به            

 . دامان اربابان آمريکائی خود گريخت
دولت جديد، به رهبری معاون رئيس جمهور        

ريئس .  سابق، زمام امور را به دست گرفت          
جمهور جديد از همان آغاز مدعی شد که                   

و از توده    "  صدای انقالب را شنيده است          "

 دسامبر، رسانه های گروهی جهان        ١٨روز  
خبر از پيروزی بزرگ کانديد جريانات چپ         

. در انتخابات رياست جمهوری بوليوی دادند       
در حاليکه نظرسنجی های روزهای                            

 ٣٠آخرنشان می داد که وی تنها حدود                        
درصد آراء را به خود اختصاص داده و کار           
انتخاب ريئس جمهور آينده به پارلمان اين                
کشور کشيده خواهد شد، اما نتيجه قطعی                  
شمارش آراء در روزهای بعد واقعيت                        

ديگر رقبای   .  ديگری را به نمايش گذاشت          
بورژوا با فاصله ای زياد پشت سر گذاشته               

 درصد  آراء به نفع نامزد          ۵٠شده و بيش از    
به صندوق ها ريخته شده          "  چپ"نيروهای   

به اين ترتيب ديگر احتياجی به انتظار            .  بود
جنبش "نامزد      Evo Moralesنبوده و   

 Movement،         "  بسوی سوسياليسم        
towards Socialism (MAS)      به ،

 . رياست جمهوری اين کشور رسيد
را "  چپ"همين رسانه ها که خبر پيروزی            

به سراسر جهان مخابره کردند، اکنون اين              
سوال را در برابر اذهان عمومی  قرار داده             
اند که حال بايد ديد اين رهبرچپ گرا، که                  
فيدل کاسترو و هوگو چاوز، رئيس جمهور            
ونزوئال، را رهبران جنبش رهائيبخش در              
آمريکای التين می داند، چگونه می خواهد             
به نفوذ سرمايه های خارجی در بوليوی                    
خاتمه داده و مشکالت و معضالت کارگران         

 . و زحمتکشان اين کشور را پايان دهد
اما روشن است که بدون بررسی اهداف                    

و آرايش سياسی    "  جنبش بسوی سوسياليسم   "
اين کشور در لحظه کنونی نميتوان به اين                 
سوال که چگونه قدرت دولتی به دست نامزد          

 .اين ائتالف افتاد، پاسخی روشن داد
بوليوی يکی از اولين کشورهای آمريکای              

 سال پيش راه     ٢٠جنوبی است که نزديک به       
نئوليبراليسم را که مستقيما از سوی دولت                
آمريکا و صندوق بين المللی پول ديکته می             

طرح "اين راه، که           .  شد در پيش گرفت          
نام گرفت، در ميان تبليغات پر              "  واشنگتن

سر و صدای امپرياليست ها که وعده می                  
دادند در مدتی کوتاه، بوليوی را به نماد                      
قدرت معجزه آميز نئوليبراليسم تبديل می                 

در همان نخستين سال ها،        .    کنند، آغاز شد   
تقريبا تمامی مراکز صنعتی و توليدی متعلق         
به دولت خصوصی شد و به دست سرمايه               

عالوه براين بايد        .  داران خصوصی افتاد       
تمامی منابع طبيعی ثروت نظير گاز، معادن         
عظيم قلع و مس و کليه عمليات شبکه                           
آبرسانی به سرمايه داران آمريکائی و                        
اروپائی واگذاری شد و حتی کار به جائی                 

 ، که     Bechtelرسيد که شرکت آمريکائی         
مسئوليت انجام امور مربوط به شبکه                          
آبرسانی را به عهده دارد، استفاده از آب                    
باران را هم برای کارگران و زحمتکشان                
فقر زده بوليوی ممنوع کرد و خاطيان را                  

اين .  وادار به پرداخت جرائم سنگينی نمود           
غارت و چپاول آشکار نمی توانست پی آمد             
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کوتاهی در مورد وضعيت جريانات چپ در          
اينجا هم، همچون ديگر     .  بوليوی داشته باشيم  

نقاط جهان، پايان جنگ سرد بروز و تشديد             
اختالفات ، انحرافات و گريز از مبارزه                    
متشکل رادر ميان جريانات چپ به همراه               

تشتت و پراکندگی و تضعيف اين                .  داشت
جريانات جنبش اعتراضی توده ها را از                   
وجود يک رهبری متمرکز و انقالبی محروم        

همين نقصان به موازات گسترش                  .  کرد
روزافزون جنبش اعتراضی عرصه را برای      

جريانات غير پرولتری مهيا ساخت تا                          
نظرات خود را به جای نظرات طبقه کارگر           
جا زده و مدعی رهبری جنبش اين طبقه                    

 . شوند
يکی ديگرازعوامل تضعيف نقش و نفوذ                  
جنبش طبقه کارگر در جنبش عمومی مردم،          

کاربست سياست های نئوليبرالی است که                 
واگذاری بخش وسيعی از معادن قلع و مس              
به سرمايه داران  و اخراج دهها هزار                         

کارگر معدن را، که يکی از گردان های                     
اصلی و رزمنده جنبش کارگری اين کشور             

درهمان حال ممنوعيت     .  بود، در پی داشت      
کشت گياه کوکا، که از سوی دولت آمريکا و           
از طريق نظاميان اين کشور انجام می شد،              
نارضايتی را در ميان کشتکاران اين گياه                 
دامن زده و رشد و گسترش مبارزات آنان را          

به اين ترتيب افت موقت          .  به همراه داشت    
مبارزات کارگران همزمان شد با تشديد                    
مبارزات دهقانان و شکل گيری جنبش                       
دهقانی که خواهان تغيير اوضاع به نفع خود          

با کاهش نقش و نفوذ آگاهی پرولتری              .  بود
در ميان رهبران و فعالين جنبش اعتراضی            
توده ها، راه برای ظهور و رشد گرايشات               
ناسيوناليستی و سوسياليسم دهقانی کشتکاران      

اين گرايش اعتراضی       .  گياه کوکا باز شد         
ادعائی خود را با             "  سوسياليسم"آشکارا     

شعارهای ناسيوناليستی در آميخت و با                      
ادعای اينکه دهقانان بوليوی تحت ستمی                  
مضاعف قرار دارند، رهائی اقتصادی را تا          

 .حدودی در گرو رهائی قومی قرار داد
 قرن ميالدی گذشته          ٩٠از اوائل سالهای          

تالش های همه جانبه ای برای حضور                       
متشکل و سازمانيافته سخن گويان و                            
نمايندگان اين جنبش در عرصه مبارزات                

جنبش بسوی سوياليسم    "سياسی  آغاز شد و         
حاصل "  ارگان سياسی يرای حاکميت خلق      –

اين جريان، که    .  يکی از اين تالش ها است         
کنفدراسيون متحد کارگران          "از ائتالف          

کشاورزی بوليوی، کنفدراسيون شوراهای           
تهيدستان بوليوی، کنفدراسيون ملی زنان                
دهقان بوليوی و کنفدراسيون سرخپوستان              
شرق بوليوی، شکل گرفت، از همان آغاز              

حضور همه جانبه در ارگان های دولتی، و             
بويژه پارلمان، را در دستور کار خود قرار            

اتحاد و تمرکز فعالين اين جنبش به                   .  داد
زودی به ثمر نشست و در انتخابات سال                   

 و سرانجام در انتخابات      ٢٠٠۴،  ٢٠٠٢های  
، که نقطه     ٢٠٠۵رياست جمهوری در سال         

اوج حضور اين ائتالف در حيات سياسی                 
بوليوی بود، پيروزی های بزرگی نصيب               

 . جنبش دهقانان بوليوی کرد
در انتخايات   "  جنبش به سوی سوسياليسم        "

اخير تالش کرد که ائتالف وسيع تری را با              
جريانات متشتت و پراکنده چپ، اتحاديه های       
کارگری و شورا های تهيدستان شهری                     

هر چند اين ائتالف، تحت تاثير         .  تشکيل دهد 
اوج گيری جنبش توده ای در ماههای می تا             

، به سرعت و با توافق              ٢٠٠۵ژوئن سال      
حول يکرشته مطالبات جنبش توده ائی شکل         
گرفت، اما پس از مدت کوتاهی  اختالفات               
در ميان اين جريانات تشديد شد و اغلب                      
جريانات تشکيل دهنده آن راه جدائی را در              

اين اختالفات ريشه در درک           .  پيش گرفتند  
های متفاوت از مطالبات جنبش توده ای                    

خواسته های محوری توده های                  .  داشت
کارگر و زحمتکش در مبارزات چند سال                
گذشته ملی کردن منابع گاز طبيعی، فراخوان       
مجلس موسسان به منظور تغيير قانون                       
اساسی ، مخالفت با سياست های اقتصادی               
نئوليبرالی ديکته شده از سوی دولت آمريکا           
و باالخره آزادی کشت کوکا برای کشتکاران        

 . اين گياه بود
تفاوت "  جنبش به سوی سوسياليسم     "مواضع  

های آشکاری با مطالبات راديکال توده ها               
جنبش به سوی               "در حقيقت               .  دارد

تا پيش از تشديد مبارزات مردم        "  سوسياليسم
، ملی کردن       ٢٠٠۵ژوئن    -در ماههای می      

اما .  منابع گاز را در برنامه خود نداشت                 
اکنون و زير فشار جنبش توده ای خواهان               

اين منابع و فقط     "  ملی کردن بدون مصادره    "
تغيير قرارداد های شرکت های امپرياليستی         

در حاليکه     .  به نفع مردم بوليوی است                 
نيروهای چپ و اتحاديه های کارگری                        

ملی سازی اجباری و بدون                     "خواهان      
" پرداخت غرامت تمام منابع گاز طبيعی                  

 . هستند
در مورد خواست توده ها مبنی بر مبارزه                
عليه نفوذ امپرياليسم آمريکا و سياست های            
اقتصادی آن، رئيس جمهور جديد در يکی از         
آخرين مصاحبه های پيش از انتخاب خود                
گفت که نمی توان يک شبه به سياست های               

در همين مصاحبه وی      .  نئوليبرالی پايان داد   
گفت که شايد بتوان تغييراتی را با اليحه و                
قطعنامه داد، اما نمی توان سياست هائی را             

 سال گذشته در اين کشور به اجرا          ٢٠که در   
اين .  در آمده، به يکباره از سر راه برداشت           

مواضع سازشکارانه از هم اکنون اتحاديه               
های کارگری و جنبش تهيدستان شهری را با         

به گفته  .  نگرانی عميقی روبرو ساخته است       

اينان به نظر نمی آيد که رئيس جمهور جديد            
 . بتواند انتظارات توده ها را تحقق ببخشد

در مورد خواست تغيير قوانين و تامين حق             
توده ها برای مشارکت در سرنوشت سياسی          

"  جنبش به سوی سوسياليسم                  "خويش،       
فراخوان مجلس موسسان برای تغيير قانون           
اساسی را در برنامه انتخاباتی خود گنجانده            

مجلس "  جنبش"به گفته رهبران اين          .  است
موسسان صدای مردم بوليوی خواهد بود که          
عميق ترين تغييرات را برای اعمال حاکميت        
مردم در قانون اساسی اين کشور به وجود               

اما گذشته از شعاری کلی، هيچ            .  می آورد  
يک از جزئيات اين طرح هنوز روشن                       

مثال اينکه اين مجلس چگونه تشکيل          .  نيست
شده، چه کسانی حق انتخاب شدن در اين                   
مجلس را خواهند داشت و يا اينکه اين مجلس   
چه قدرتی خواهد داشت و تفاوت آن با مجلس    
سنای فعلی، که اکثريت نمايندگان آن از                     

 اپوزيسيون بورژوائی هستند، چيست ؟   
جنبش به سوی         "در اين ميان رهبران                 

موقعيت را دريافته و در اولين          "  سوسياليسم
مصاحبه ها و اظهار نظرهای رسمی خاطر          
نشان کردند که تغيير فوری اوضاع با                         
سرعت مطلوب توده ها عملی نبوده و نمی              
توان نسبت به محدوديت های تاريخی                         

به ديگر سخن توده      .  بوليوی  بی اعتناء بود       
صبر "های کارگر و زحمتکش را به                           

دعوت کرده و حتی می گويند                "    انقالبی
 سال آينده سرمايه     ١٠٠ تا   ۵٠بوليوی حداقل   

و برای متفاوت جلوه       .  داری باقی می ماند      
دادن اين نوع سرمايه داری از نوع معمول             
آن، شکل جديدی از سرمايه داری با نام                     

اختراع "  سرمايه داری سرخپوستان بومی       "
جنبش "  سوسياليستی  "شده که با گرايشات          
 .   دهقانی همخوانی دارد

اکنون بايد ديد که موقعيت جنبش توده ای چه          
آيا جنبش توده ای رو به سکون           .  خواهد شد 

خواهد رفت؟  بررسی جنبش اعتراضی توده        
ها در سال های اخير اما به وضوح نشان از            

هر بار که اين جنبش      .  روندی صعودی دارد  
اوج گرفته، تمام قوانين بورژواری به شکل           
انقالبی و از پائين زير پا گذاشته شده و                        

نکته .  اقتدار توده ها مستقيما اعمال شده است       
برجسته اينکه هر چند، بار ها توده ها                          
بورژوازی را به زانو در آورده ، رئيس                    
جمهور سرمايه داران را از مقام خود عزل             
کرده و قوانين سرمايه را ملغی کردند، اما               
نتوانستند آلترناتيو انقالبی خود را به جای               

فقدان يک برنامه سياسی     .  نظام موجد بنشانند  
که افق گذر از مناسبات موجود را در ميان              
توده ها گشوده و از سوی حزبی با نفوذ                       
نمايندگی شود، سال ها است که در جنبش                 

پيروزی .  اعتراضی توده ها خالی است                
در اين مقطع     "  جنبش به سوی سوسياليسم      "

تنها نشان از گستردگی عميق مبارزه و                      
 . ارتقائ آن به مرحله ائی باالتر را دارد
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کارگری که       .  پدرش کارگر است             
خواستار ابتدايی ترين حقوق مسلم انسانی      

حقوقی چون حق تشکل که در همه        .  است
جای دنيا به رسميت شناخته شده؛ حقوقی        
چون حق اعتصاب که باز در همه جای            
دنيا به رسميت شناخته شده؛ افزايش                   
دستمزد، دستمزدی که امروز کرايه خانه       

 ...يک خانواده را جوابگو نيست و
نيروهای امنيتی با لباس       – بهمن    ٨شنبه  

. رسمی و با لباس شخصی همه جا بودند          
 ٢٠٠٠تنها در منطقه چهار، رژيم                       

به راستی  .  نيروی امنيتی بسيج کرده بود      
. که رژيم از کارگران خيلی می ترسد               

 راننده منطقه      ٨٠٠اگر برای سرکوب         
 پليس الزم است، برای             ٢٠٠٠چهار،    

سرکوب ميليون ها کارگر، رژيم چقدر            
 ...پليس الزم دارد؟ درود بر کارگر

خبر رسيد که در همان ساعت های اوليه          
راننده ها را   .   نفر دستگير شده اند     ١٢٠٠

با باتوم می زدند و اگر از سوار شدن به             
حتا اگر   (اتوبوس خودداری می کردند           

، آن ها را دستگير          )اتوبوس خراب بود    
آن جا که در    .  کرده و به زندان می بردند      

و ديوارهای اش خاطرات زيادی برای             
از شکنجه ها، از اعدام ها،         .  گفتن دارند 

 ...از مقاومت ها و
نيروهای امنيتی با تيراندازی و پرتاب              
گاز اشک آور به صفوف کارگران حمله         
کردند و با باتوم به ضرب و شتم                             
کارگران و هر کسی که به حمايت آن ها           
آمده و يا حتا نيامده، فقط داشته رد می                 

در .  شده و نگاهی انداخته، پرداختند               
منطقه يک کارگران جلوی درب ورودی       
تجمع کردند که با يورش وحشيانه پليس            

در منطقه چهار درگيری         .  متفرق شدند  
بين کارگران و نيروهای پليس چندين                

 .ساعت طول کشيد
همه ...  گارد ويژه، ماشين ضد شورش و       

و همه را بر عليه کارگران بسيج کرده               
عجب ترسی دارند اين ها از                   .  بودند

 .کارگران
به ياد رفيق حسين مال طالقانی که در                  

و .  روز کارگر به دنيا آمده و نجار بود             
در همان زندانی که امروز کارگران                  
شرکت واحد آن را پر کردند، سال ها                  

" توپ سرمايه داران    "پيش ترانه سرود       
 :را با صدای زيبايش می خواند
 سرمايه داران، پول فراوان

 ارتش دارند
 قاضی و قانون
 قاضی عسگر

به نظر  .  ها را به گروگان خواهند گرفت       
می رسد که استقبال وسيعی از اعتصاب          

فعالين سنديکايی به ويژه در        .  خواهد شد 
 که در اعتصاب     ١٠، و   ٩،  ٢،  ١مناطق  

قبلی زياد خوب عمل نکرده بودند،                       
فعاليت کردند و همه چيز برای يک                     
اعتصاب جهت آزادی دوستان کارگرشان     
و خواسته های کارگران آماده به نظر                

همه منتظر خبرهای خوب در          .  می آيد  
 ....آزادی. روز شنبه هستند

از سوی ديگر مديريت شرکت واحد به             
تکاپو افتاد و با استفاده از نيروهای                       
بسيجی و اعضای شورای اسالمی ضد            
کارگران، به سمپاشی عليه سنديکا، دادن        
وعده وعيد توخالی و تهديد و ارعاب                  

به کارگران وعده می داد که           .  دست زد  
می خواهيم ده هزار خانه برای شما                 «

مديريت جديد می خواهد کار        «،  »بخريم
با شلوغ  «،  »کند و بايد به آن وقت دهيد          

هم ...   و »کاری چيزی درست نمی شود       
چنين با پخش اعالميه ای با امضای                     

کارگران را      "  عاشقان وطن     "مجهول
همکاران ما پی به     «:تهديد کرده و نوشت    

به .  »ماهيت کثيف اين آقايان برده اند              
گفته يکی از کارگران، رژيم سعی دارد           
حرکت کارگران را به انفجارهای اهواز         

هم چنين در بازرسی از خانه       .  نسبت دهد 
يکی از کارگران به بهانه ی پيدا کردن              

تمام مبل های خانه را نيز پاره          "  اسلحه"
. داستان های تکراری شروع شد       .  کردند

به ياد داستان پيدا کردن اسلحه در محل              
کار ناصر زرافشان وکيل جان باختگان          
پرونده موسوم به قتل های زنجيره ای                
می افتيم و به ياد بسيار بسيار اتفاقاتی که          
در زمان حکومت اسالمی افتاده و همه             
اين سريال ها داستان مشابه ای داشتند،             

 ... تنها آدم ها جا بجا می شوند و
کارگران شيفت     -شب قبل از اعتصاب         

شب خواستند در محل منطقه چهار تجمع        
کنند، اما اين محل به محاصره نيروهای          

 .امنيتی درآمده بود
نيروهای امنيتی در نيمه های شب، به                

 ٣خانه يکی از کارگران حمله کرده و                
 ٣ بچه را که از اعضای خانواده        ۵زن و   

تن از فعالين سنديکايی هستند به گروگان        
در جريان اين گروگانگيری                .  بردند

نيروهای امنيتی، اعضای خانواده ی                 
کارگران را مورد ضرب و شتم قرار                 

 ساله نيز از اين             ٢حتا کودک       .  دادند
در مکتب   .  ضرب و شتم در امان نماند          

نيروهای امنيتی او گناهکار است، چون          

سنديکای کارگران     - بهمن     ۵چهارشنبه   
شرکت واحد طی اطالعيه ای کارگران           
شرکت واحد را دعوت به اعتصاب در             

در اين اطالعيه    .   بهمن کرد   ٨روز شنبه    
خواسته های کارگران، آزادی منصور            
اسانلو رييس هيات مديره سنديکا، به                  
رسميت شناختن سنديکا و انعقاد پيمان              

. دسته جمعی ششم اعالم شده بود                           
کارگران شرکت واحد در حالی به                        
پيشواز اعتصاب رفتند که مدت های                  
مديدی برای رسيدن به خواسته های شان        
و در انتظار تحقق وعده وعيدهای                        
مقامات دولتی صبر کرده بودند و رييس          
هيات مديره شان به جرم پيگيری همين            
خواسته ها، در زندان و زير شکنجه                   

در اين روز حداقل يکی از         .  قرار داشت 
به جرم پخش       )  حسينی تبار   (کارگران    

اعالميه ی اعتصاب، توسط نيروهای               
 .امنيتی دستگير شد

 تن از اعضای        ۶  – بهمن     ۶پنج شنبه     
هيات مديره سنديکا که به دنبال اعالم                 
اعتصاب به دادگاه فراخوانده شده بودند،         
با حضور در دادسرا دستگير شده و به               

 .زندان منتقل شدند
)  بهمن ٧(در روزهای پنج شنبه و جمعه         

کارگران دست به تکثير و پخش اعالميه         
. اعتصاب در اتوبوس ها و پايانه ها زدند        

بنابر گزارش کارگران، استقبال وسيعی         
از اين اعالميه توسط مردم صورت                    
گرفت و مردم در گفتار، قول همکاری             
را به کارگران در روز شنبه می دهند،              

: به نوعی که يکی از کارگران می گويد           
مردم می گفتند که اگه شنبه اتوبوس                 «

ببينند که داره کار می کنه می زنند شيشه          
در کنار حمايت برخی . »هاشو می شکنند

از کارگران ساير شرکت ها از اعتصاب        
و خواسته کارگران شرکت واحد با                      
انتشار اطالعيه، گفته شد که برخی برای        

 .اعالم حمايت عازم تهران هستند
تعداد دستگيرشدگان در روز جمعه به               

در اين روز       .   نفر رسيد      ۵٠بيش از       
ماموران امنيتی به خانه ی فعالين                          
سنديکايی جهت دستگيری کارگران                  
يورش برده و به تخريب وسايل منازل              

آن ها خانواده ها       .  کارگران اقدام کردند    
را تهديد کردند که در صورت عدم                       
مراجعه کارگران به دادگاه، همسران آن         

 روز شمار شرکت واحد



 کمک های  مالی
   کانادا

    
     دالر ١٠نفيسه ناصری        

      دالر٢٠         ستاره 
     دالر۵٠         الکومه

 
 آمريکا

 
  دالر١٠٠   سياتل

  ۴٧٠  شماره ٨۴نيمه  اول بهمن  ١۵

و خواهان محاکمه و مجازات همه              
کسانی که به صف اعتصاب                           

 .کارگران هجوم آوردند شويد
ما همين جا از همه اتحاديه ها و                    

سازمان هايی که از مبارزات ما                  
ما .  حمايت کرده اند تشکر مي کنيم          

مبارزه ای سخت و طوالنی در پيش          
داريم و مصرانه خواهان ادامه                      

 . حمايت های شما هستيم
  

 با احترام 
سنديکای کارگران شرکت واحد                  

 اتوبوسرانی تهران و حومه
 ٨/١١/١٣٨٤تاريخ صدور 
٢٨/١/٢٠٠٦ 

 

. . . دو اطالعيه ازسنديکای   
١۶ازصفحه   

همسرش را که در زندان شکنجه شده و            
مورد ضرب و شتم در پيش چشمان                     
فرزندانش قرار گرفته بود، از زندان                 

او رفت خود را به دست                 .  آزاد شود   
شکنجه گران سپرد تا همسرش را،                      

 . عزيزش را خالص کند
آقا يعقوب کارگر شرکت واحد، امروز             

برای .  در زندان است با آينده ای مبهم              
آزادی او و ساير همکارانش مبارزه کنيم         
و آزادی اش را و خواسته های ش را                   

 .فرياد بزنيم
 
 

حرکت ها در حمايت از کارگران شرکت       
اطالعيه ها     .  واحد شروع شده است             

کارگران شرکت  .  منتشر شده و می شود      
واحد به حمايت های بيشتری نياز                         

 ...دارند
کارگران شرکت واحد در تدارک برنامه         

 ...شايد پنج شنبه. و حرکت جديدی هستند
 

 آقا يعقوب کارگر شرکت واحد
 

او .  آقا يعقوب کارگر شرکت واحد است         
 ساله   ١٢ و     ٢دارای همسر و دو دختر           

او را  .  او عاشق خانواده اش است      .  است
گريه .  ديگر امروز خيلی ها می شناسند         

می .  های اش همه را تحت تاثير قرار داد       
 وقتی پدر و مادرم هم مردند من          «:  گويد

گريه نکردم ولی امروز برای اين که اين         
 ساله رازده اند نمی توانم جلوی              ٢بچه   

آقا يعقوب چه می        .  »گريه ام را بگيرم      
 خواهد که مستوجب اين مجازات است؟

. او سنديکای مستقل خودش را می خواهد      
سنديکايی که با رای خودش انتخاب شده          
و از منافع او به عنوان يک کارگر در                

 .مقابل کارفرما دفاع کند
او می خواهد که همکاران اش که به                    
خاطر پيگيری خواسته های مشترک شان      

 .دستگير شده اند، آزاد گردند
او خواستار بهبود شرايط معيشتی خود و         

او خواستار بديهی        .  خانواده اش است      
ترين حقوق اجتماعی به عنوان يک                     
انسان است، حق آموزش، حق بهداشت،          

اما دستمزد ناچيزش، کفاف      .  حق مسکن 
تامين حداقل معيشت روزمره اش  را هم          

آيا اين ها خواسته های بزرگی        .  نمی دهد 
 است؟

او و همکاران اش بارها و بارها با                        
مقامات دولتی مذاکره کردند، خواسته               
های خود را مطرح کردند ولی هيچ                     

خواستند اعتراض کنند،     .  جوابی نشنيدند  
مجازات برای       .  اما مجازات شدند            

درخواست يک زندگی انسانی در                         
 .حکومت اسالمی

او .  آقا يعقوب کارگر شرکت واحد است         
او را امروز     .  را امروز ما می شناسيم         

صدايش همه جا      .  خيلی ها می شناسند        
 .پخش شد و قلبمان را به درد آورد

او امروز زندان است به همراه صدها                
او به زندان رفت تا                  .  کارگر ديگر    

 ...با صدها
 زندان، زندان، زندان

در اين روز هم چنين درگيری های                      
خيابان .  پراکنده ای در سطح شهر رخ داد      

کارگر شمالی و مناطق نازی آباد و                      
رسالت از جمله مناطق درگيری اعالم             
شد که دانشجويان و ساير اقشار                              
زحمتکش به همراه کارگران، مورد                   

در .  هجوم نيروهای پليس قرار گرفتند           
جريان اين درگيری ها پليس از گاز                     
اشک آور استفاده کرده و دست به                          

 .تيراندازی زد
سرکوبگران پيروزی را به يکديگر                   

مديرعامل شرکت     .  تبريک می گويند        
واحد کارگران اعتصابی را تهديد به                   
اخراج کرده و شرط بازگشت بر سرکار          

انسان به  .  را نوشتن توبه نامه اعالم کرد       
 ياد مصاحبه ها و توبه نامه های اجباری 

انگار .  برخی ها در زندان ها می افتد               
همه مسوالن دولتی سابقه زندانبانی                    

شهردار تهران که در ورزشگاه           .  دارند
 نفری آزادی حمايت يکپارچه             ١٢٠٠٠

کارگران از سنديکا را با چشم کور خود           
ديده بود، به انکار روز پرداخت و گفت            

 دارد  »سين«سنديکا و اصًال هر چه که           
 .غيرقانونی است

در حالی مقامات دولتی يکديگر را                       
تحويل می گرفتند و به جشن فرا می                     
خواندند که کارگران به مقاومت خود                 
ادامه داده و بر خواسته های خود                            

 کارگر شرکت   ٧٠٠.  پافشاری می کردند  
واحد که در زندان اوين به بخش جديد                 

منتقل شده بودند،   "  کارگری"تاسيس شده   
از صبح يک شنبه دست به اعتصاب غذا         
زده و از همکاران خود در بيرون                         

سازش .  "خواستند به راه خود ادامه دهند       
 "!ممنوع

بخشی از کارگران      – بهمن    ٩يک شنبه    
شب هنگام قصد تجمع در منطقه شش را          
دارند، که با هجوم نيروهای امنيتی                      

 نفر دستگير     ۵٠متفرق شده و بيش از            
 بهمن باز همين      ١٠دوشنبه صبح    .  شدند

اتفاق افتاد، اما اين بار در منطقه چهار و          
 .  نفر دستگير شدند۵٠باز بيش از 

١۴ازصفحه   

 روز شمار شرکت واحد 

 زنده بادهمبستگی بين المللی کارگران جهان 
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  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

  ۴٧٠  شماره ٨۴نيمه  اول بهمن 

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

١٢ 

١۵درصفحه   

 مردم شريف ايران
 

اعتصاب    امروز شنبه هشتم بهمن ماه       
ما رانندگان و کارکنان شرکت واحد               

برای    برای آزادی دوستان دربند و            
گرفتن خواسته های اوليه مان بازهم با         
باتوم و دستگيری صدها نفر ديگر از            
جمله افراد خانواده های تعدادی از ما            

برخی از رانندگان            .  پاسخ گرفت     
زحمتکش را به زور کتک مجبور به            
کار کردند و اتوبوس های بسياری را            
   .هم با رانندگان ديگری به کار انداختند

ما مي دانستيم که برای گرفتن حقوق              
بديهی خود مجبور به مبارزه ای سخت        
هستيم ولی آن چه که امروز با ما و                   
خانواده های ما شد ديگر از حد و                      

ظلم و شقاوت را به       .  اندازه بيرون بود   
معلوم نيست   .  حد اعالی خود رساندند      

آقايان چطور انتظار دارند که ما ساکت        
با اين     .  بنشينيم و اعتراض نکنيم              

کارهای شان فقط بر خواسته های ما و         
   .بر خشم و عزم ما می افزايند

ما اکنون جز تالش و کوششی دو                     
چندان برای گرفتن خواسته هاي مان            

ما مبارزه    .  راه ديگری نمی شناسيم         
متحد برای آزادی همه عزيزان در                  
بندمان را که امروز شمار آن به صدها         

ما برای    .  نفر رسيد ادامه مي دهيم             
گرفتن حق و حقوقمان از پای نمی                   
نشينيم و از شما مردم شريف و آزاده              
تهران و همه ايران و سازمان های                  
کارگری بين المللی انتظار داريم که از        

در تمام اين مدت ما به       .  ما حمايت کنيد  
حمايت و همبستگی شما تکيه داشته ايم        
و اکنون که چنين بيرحمانه به ما هجوم         
آورده اند فقط با حمايت قوی تر و                      
گسترده تر شما مي توانيم حقوق مان              

 .را بگيريم
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به کارگران جهان، به همه اتحاديه ها و 
 سازمان های مترقي

 هجوم به اعتصاب ما را محکوم کنيد
 

از جانب هفده هزار کارگران و کارکنان             
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اطالع         

تشکل های کارگری دنيا و همه                      شما
کسانی که از سرکوب بديهی ترين حقوق            
انسان ها متاثر مي شوند مي رسانيم که                 

 ٢٨امروز هشتم بهمن ماه مصادف با                    
ژانويه اعتصاب گسترده ما با هجوم بی                
سابقه ماموران جمهوری اسالمی روبرو           

از شب قبل به منازل ما هجوم آوردند،        .  شد
حتی فرزندان خردسال ما را هم به زندان            
بردند، تعداد زيادی که هنوز آمار دقيق آن          
را نداريم ولی قطعا بالغ بر صدها نفر مي            
شود را دستگير کردند، تعدادی از                            
همکاران ما را به زور کتک و تهديد                       
مجبور به راندن اتوبوس ها کردند، تعدادی   
از رانندگان ارگان های نظامی را به                      
خدمت گرفتند و هزاران پليس و مامور                
انتظامي، لباس شخصی و لباس رسمی را          
به جان ما انداختند تا اعتصاب ما را در هم          

 . اين وضعيتی است که ما داريم. شکنند
اعتصاب برای چه بود؟ برای آزادی آقای         

اسانلو و ديگر رهبران سنديکا که آنها هم            
بدون هيچ دليلی و با قلدری به زندان                       
انداخته شده اند، برای انعقاد قرار دادهای           
دسته جمعي، برای به رسميت شناسی                   
سنديکا، برای افزايش دستمزد و از اين                

آيا باورتان مي شود که برای اين                 .قبيل
خواسته ها چنين جنگی بيرحمانه و وسيع           
را عليه ما کارگران شرکت واحد برپا                    

 دارند؟
جمهوری اسالمی چنين کرد و ما هيچ                   

چاره ای نداريم جز آنکه به مبارزه مان                
از .  سرسختانه تر و متحدانه تر ادامه دهيم        

شما همکاران مان و هم سرنوشتان مان در        
سراسر دنيا، از شما که مي توانيد اتحاديه            
و تشکل خودتان را داشته باشيد تقاضا                   
داريم که اين عمل دولت ايران را محکوم            

ما از شما انتظار داريم که خواهان             .  کنيد
آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی                       

خواهان به رسميت    .  دستگير شدگان شويد   
شناسی سنديکای ما و اجابت کردن                          

ما انتظار داريم که     .  خواسته های ما شويد    
شما سرکوب اعتصاب مان را محکوم کنيد       

 دو اطالعيه ازسنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه         
 خطاب به مردم ايران و کارگران جهان


