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آن چه نزد برخی از گرايشات جنبش کارگری، در دفاع از موضع 
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 شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری؛
 !!! کدام روشکدام رويکرد،

  مريم محسنی
  به نقل از سايت سالم دمکرات 

حدود دو سال از اولين نشست نمايندگان گروه های کارگری به 
دعوت اتحاد کميته های کارگری می گذرد، جلسه ای که در آن 
نمايندگان اين تشکل ها توافق کردند گام هايی مشترک و عملی 

  .ضا کردندبردارند و بر اين اساس متن کوتاهی نيز ام
، "کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"
انجمن "، "کميته ی پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری"

، "جمعی از فعالين کارگری"، )آوای کار"(فرهنگی، حمايتی کارگران
گروهی از دانشجويان "و هم چنين " اتحاد کميته های کارگری"

جمله جريان هايی " شگاه های تهرانآزاديخواه و برابری طلب دان
طی اين مدت . بودند که پای اين بيانيه ی مشترک را امضا کردند

آوای کار و گروه دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب از اتحاد عمل 
و نيز اتحاد کميته های کارگری به کميته . مذکور کناره گيری کردند

رای همکاری گروه های تشکيل دهنده ی شو. ی هماهنگی پيوست
کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد : در حال حاضر عبارتند از

تشکل های کارگری، کميته ی پيگيری ايجاد تشکل های آزاد 
کارگری، شورای زنان، کميته ی دفاع از محمود صالحی و جمعی از 

کميته ی دفاع از محمود صالحی با آزادی محمود . فعالين کارگری
يت خود را کم رنگ کرده و با لغو حکم تعليق صالحی از زندان فعال

  .وی احتماًال به کار اين کميته پايان داده خواهد شد
شورای همکاری اولين پروژه ی عملی خود را در اول ماه مه سال 

در اين مراسم .  در استاديوم شيرودی به اجرا گذاشت1386
شورای همکاری به همراه سنديکای شرکت واحد با ايجاد صف 

تشکل مستقل حق : ل در اين مراسم ظاهر شده و با شعارهایمستق
مسلم ماست، زندگی شايسته حق مسلم ماست، محمود صالحی آزاد 

توجه کارگران حاضر در ... بايد گردد، کارگر زندانی آزاد بايد گردد و
  .استاديوم را به شعارهای مذکور جلب کردند

قط دو اطالعيه ی قبل از اين پروژه، نمايندگان تشکل های مذکور ف
مشترک در مورد دستمزد و کمپين بين المللی در حمايت از کارگران 

  .صادر کرده بودند) 85 بهمن 26(2006 فوريه 15ايران در
فراخوان کميته ی دفاع از محمود صالحی به منظور اعتصاب غذای 

 تير در صدمين روز دستگيری وی، اولين گام مشترک عملی 27
ه های موجود پس از برگزاری مراسم روز بود که برخی از کميت

از پنج تشکل موجود، دو تشکل در اين شيوه .  برداشتند86کارگر 
ی عمل اعتراضی شرکت نکرده ولی سه گروه از اين اعتصاب غذا 

  .حمايت کردند
در اعتراض به دستگيری ) 86مرداد سال 18(2007 اگوست 8

لی انتشار داده منصور اسانلو و محمود صالحی فراخوانی بين المل
  .شد، که تشکل های مذکور در اين آکسيون اعتراضی شرکت کردند

نمايندگان گروه های فعال در شورای همکاری، ابتدا بر سر ايجاد 
يک سايت مشترک و انتشار بولتن به توافق رسيدند، اما پس از 
انتشار دو شماره از بولتن، اين بولتن از ادامه ی راه باز ماند، زيرا 

نگی و اشتراکات ضروری برای انتشار چنين ارگانی وجود هماه
از آن زمان تاکنون گروه های فعال در شورای همکاری به . نداشت

انتشار اطالعيه های مشترک بسنده کرده و آخرين پروژه ی عملی 
اين مجموعه برگزاری مراسم همبستگی با کارگران هفت تپه به 

 کوره پزخانه های تهران مناسبت سالگرد اعتصاب و کشتار کارگران
  . بود1338در سال 

اکنون زمان آن رسيده است که تجربه ی اتحاد عمل دو ساله در 
چه، تجربيات اين اتحاد، . شورای همکاری رو به جنبش ارائه گردد

اما در . قبل از هر چيز بررسی مسائلی متعلق به همه ی جنبش است
د عمل ميان گروه جمع بندی اين تجربه نمی شود به مقوله ی اتحا

های کارگری پرداخت، بدون اين که به مفهوم اين اتحاد عمل به 
هم چنين اين جمع بندی نمی تواند جدا از . طور کلی پرداخته شود

مثًال چگونه می توان به عدم . وضعيت عمومی جنبش کارگری باشد
شفافيت مواضع تشکل های موجود به عنوان مانعی، در پيشبرد امر 

اخت، بدون اين که به پارامتر سرکوب به عنوان عامل اتحاد پرد
بدون در نظر گرفتن فضای . اصلی اين عدم شفافيت پرداخته شود

ميليتاريزه ی شده ی امروز در سطح جامعه، آيا می توان صرفًا 

نحوه ی عملکرد ما را، علت اصلی در عدم پيش بردن مسائل جنبش 
  در نظر گرفت؟

  
ن ها و انشعاب های سال های گذشته را ما که تجربه ی تلخ جدا شد

داشتيم، همه ی همَّ مان اين بود، مکانيسمی تعريف کنيم که ضمن 
باالترين ميزان همکاری، انشعاب نداشته باشيم و اگر نمی توانيم 
همبستگی در جنبش کارگری را تقويت کنيم، حداقل به پراکندگی 

ی چند سال موجود دامن نزنيم و اين جمع بندی از نقد حرکت ها
گذشته و تجربه ی دوری و نزديکی های مان بيرون آمده بود، که 
هر بار در اتحاد عده و گروه هايی به هم نزديک شده، ولی پس از 
مدتی آن اتحاد در هم شکسته و در بهترين حالت گروهی با کناره 
گيری از يک ائتالف پس از، از دست دادن انرژی های فراوان به 

از اين رو همه ی نمايندگان از ابتدا با . شته بودنقطه ی اول بازگ
وقوف به چنين امری، بيشترين تالش خود را جهت حفظ اين اتحاد 

آن چه از قبل نمی توانستيم متصور شويم اين بود که . به کار بردند
چه سطح از همکاری می تواند ميان ما صورت گيرد و بديهی است 

جنبش و ميزان تمايل گروه اين مقوله به طور کلی به سطح عمومی 
و به طور مسلم پيشاپيش . های مختلف به همکاری، بستگی دارد

نمی توانستيم در مورد ميزان هماهنگی و همکاری حکم قطعی 
  .بدهيم

جهت حرکت برای مان مشخص بود و آن اين که قرار است در 
مسيری حرکت کنيم که راديکاليسم و رويکرد ضد سرمايه داری از 

لی آن است و آن چه برای مان اهميت داشت، ارتقاء مشخصات اص
ما می خواستيم با پيش گرفتن . جنبش کارگری در کليت آن بود

سياست اتحاد عملی گام کوچکی جهت رفع پراکندگی و برداشتن 
موانع موجود از سر راه پيشروی جنبش کارگری برداريم، راه حلی 

ی برای جلوگيری که هم جنبش کارگری را ارتقاء دهد و هم شيوه ا
  .از انشعابات در آينده باشد

از همان ابتدا دو درک در اين رابطه ميان ما وجود داشت، برخی 
شورای همکاری را ساختاری به مثابه ی تنه ی واحدی که همه ی 
اجزاء آن در هم پيوسته و تنيده شده است می ديدند و از ادغام اين 

از استقالل اين تشکل ها برخی . تشکل ها در يکديگر دفاع می کردند
دفاع کرده و در عين حال تقويت همکاری ميان اين گروه ها را مد 

در نهايت اتحاد با به رسميت شناختن استقالل تشکل ها . نظر داشتند
به دليل درستی اين نحوه ی همکاری بود که وقتی . پيش رفت

اد نتوانستيم بر سر سايت و انتشار بولتن به توافق برسيم، اين اتح
در هم نشکسته و منجر به فروپاشی و جدايی نشد، بلکه سطح 
همکاری را به پله ای پايين تر تقليل داده و به دادن برخی اطالعيه 

  .های مشترک اکتفا کرديم
اين حرکت در مسير استقالل نسبی گروه ها، البته حاصل جمع بندی 

اما درک . نزديکی و دوری ها طی سال های گذشته در جنبش بود
چنان چه . مشترکی از مقوله ی اتحاد عمل ميان ما وجود نداشت

برخی از ما اتحاد را گسترده تر ديده و برخی به عنوان مقوله ای 
برخی از دوستان از همان ابتدا . محدود تر به آن می نگريستند

ظرفيت همکاری ميان مجموعه ی ما را محدودتر ارزيابی کرده و 
ولی بعضی .  چندان خوشبين نبودندنسبت به داشتن سايت و بولتن،

از ما از جمله من، به اين حد از همکاری خوشبين بوده و از داشتن 
سايت و بولتن حمايت می کرديم، گذشت زمان درستی نظر اين 

به نظر من اشکاالت به وجود آمده در مسير . دوستان را اثبات کرد
: ی کردهمکاری دو ساله ی ما را می توان حول سه محور دسته بند

 به رسميت -2 نبود درک مشترک از مقوله ی اتحاد عمل -1
نشناختن جريان های ديگر در جنبش کارگری توسط بعضی از گروه 

 تضاد ديدگاهی ميان ما نسبت به -3های درون شورای همکاری 
  .مقوله ی سازمان يابی طبقه ی کارگر

   نداشتن درک مشترک از مقوله ی اتحاد عمل-1
ک مشترکی از مقوله ی اتحاد عمل وجود نداشت، در ميان ما در

برخی از جريان های درون شورای همکاری، اين اتحاد عمل را 
گاهی اوقات بحث . ابزاری در خدمت اهداف سياسی خود می ديدند

ها تا بدان جا پيش می رفت که برخی از نمايندگان خواهان عمل بی 
  .واسطه ی سياسی می شدند
يشات جنبش کارگری، در دفاع از موضع آن چه نزد برخی از گرا

گيری سياسی طبقه ی کارگر، مستفاد می شود، نه سياسی شدن 
طبقه ی کارگر، بلکه کوبيدن ُمهر گرايش سياسی خاص به اين يا آن 

اين نگرش، با شدت گرفتن التهابات . بخش جنبش کارگری است
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 سياسی، وحدت طبقاتی کارگران را تحت الشعاع منافع گروهی خود
قرار داده و کارگران را در مسلخ منافع سياسی خويش قربانی 

" طبقه"اين نوع نگاه به کليت طبقه ی کارگر به عنوان . خواهد کرد
لطمه می زند و اين نوع نگرش نتيجه ی ديگری جز تکه تکه کردن 

ما خواهان سياست زدايی از . طبقه ی کارگر در بر نخواهد داشت
م است که اين طبقه طی حرکت در طبقه ی کارگر نيستيم و مسل

مسير مبارزه ی طبقاتی خود، ناگذير از موضع گيری و حرکات 
سياسی است، بنابراين ما نه تنها خواهان عدم دخالت سياسی طبقه 
ی کارگر در حيات سياسی جامعه نيستيم، بلکه سياسی شدن طبقه ی 

ويی کارگر را تبلور شعور و آگاهی طبقاتی آن می دانيم و هيچ نير
که ريگی در کفش نداشته باشد نبايد از سياسی شدن طبقه ی کارگر 

به . همان گونه که احزاب بورژوايی فعاليت سياسی می کنند. بهراسد
طور مسلم اين حق طبقه ی کارگر است که مانند ساير طبقات ارگان 
سياسی داشته باشد، اما بايد ميان دفاع از تحزب طبقه ی کارگر با 

سياسی از جنبش کارگری به نفع اين يا آن جريان بهره برداری 
  .سياسی تفاوت قائل شد

جنبش کارگری وسيله ای برای پيشبرد برنامه ی اين يا آن گروه 
سياسی نيست، قبل از هر چيز ابزاری برای نفی سلطه ی طبقاتی 

بايد به جای بهره برداری سياسی از اين جنبش به فکر . است
  .ارتقای آن بود
 که برخی از سنديکاليست ها به بهانه ی دفاع از همان گونه

مطالبات اقتصادی کارگران، ديدگاه سازش طبقاتی را که ويژگی 
گرايش سياسی خاص ايشان است، را تبليغ می کنند، برخی از 
جريان ها در طيف راديکال جنبش کارگری نيز به بهانه ی دفاع از 

 ابزاری برای حزب طبقه ی کارگر، جنبش کارگری را به منزله ی
  .پيشبرد برنامه ی گروه سياسی خويش می بينند

ويژگی سياست شورای همکاری بايد گسترش اتحاد عمل کارگری 
در حال حاضر بخشی از مبارزه ی . باشد، نه اتحادی سياسی

. کارگران گسترش اتحاد در ميان هم طبقه ای های خويش است
گری، به سياست شورای همکاری بايد گسترش اتحاد عمل کار

معنای تقويت اتحاد کارگران در مقابل سياست های حاکم سرمايه 
داران باشد که با هدف به دست آوردن سود حداکثری خود، 
جلوگيری از اتحاد کارگران را دنبال می کند که اين به طور مسلم از 
کانال نزديکی و اتحاد هر چه بيشتر ميان فعاالن و پيشروان جنبش 

  .کارگری می گذرد
نابراين شورای همکاری اتحاد عملی است کارگری و نه ائتالف يا ب

  .اتحادی سياسی
 به رسميت نشناختن جريان های ديگر در جنبش کارگری توسط -2

  برخی از گروه های درون شورای همکاری
غلبه بر پراکندگی در جنبش کارگری دليل وجودی تشکيل شورای 

ا هدف همبستگی همکاری می باشد، بنابراين شورای همکاری ب
ميان بخش های مختلف جنبش کارگری به پای اتحاد عمل ميان 
کميته های کارگری موجود رفته است، اما گاه در جلسات شورا با 
اين بحث ها مواجه می شديم که، ما تنها اتحاد عمل کارگری هستيم 
و بنابراين هر جريانی که به اتحاد در جنبش کارگری اعتقاد دارد 

هدف تشکيل شورای همکاری، .  اتحاد عمل بپيونددبايد به اين
ارتقاء جنبش کارگری از طريق اتحاد ميان فعاالن کارگری و نزديکی 
ميان جريانات کارگری می باشد، بنابراين چگونه ممکن است 
شورای همکاری که اتحاد ميان بخش های مختلف جنبش کارگری 

بل خود قرار داده، را دنبال می کند، جريانی را در جنبش کارگری مقا
از دو حالت خارج نيست؛ يا " مقوله ی اتحاد"با اين تفسير که 

کسانی به وحدت در جنبش کارگری اعتقاد دارند بايد به ما بپيوندند 
. و يا اين جريان ها به وحدت در جنبش کارگری اعتقادی ندارند

ما بايد در پی ايجاد . چنين بحثی جز جلوه هايی از سکتاريسم نيست
رفی باشيم که همه ی اجزاء و عناصر جنبش را در بر گيرد و همه ظ

ما می . ی پيشروان جنبش کارگری در اين ظرف جا داشته باشند
توانيم هم گام با هم حرکت کنيم بدون اين که الزم باشد اصول و 
پرنسيب خود را زير پا بگذاريم و تعلقات سياسی خويش را ناديده 

حفظ گرايش سياسی خود، با تقويت ما می توانيم ضمن . بگيريم
انسجام و همبستگی ميان خويش گام های مهمی جهت رفع پراکندگی 
در جنبش کارگری برداريم و اگر پراکندگی را يکی از مهم ترين 
معضل های سال های گذشته ی جنبش کارگری بدانيم که چنين 

اتحاد "اما اتحاد ما . است، آن گاه اهميت اتحاد را بيشتر در می يابيم
نيست، بلکه وحدت در عمل ضمن حمل تمايزات فکری و " در کلمه

عقيدتی است و تمايزات فکری نه تنها منفی نيست، بلکه در چالش 
تمايزات فکری و . ميان ديدگاه های مختلف است که ما رشد می کنيم

عقيدتی می تواند سرچشمه ی گفت و گو بين ما بوده و اين آن 
بنابراين اتحاد ما، . نبش را به جلو بردچيزی است که می تواند ج

اتحاد عمل ميان جريان هايی است که راديکال عمل می کنند و نه 
يعنی اتحاد ميان " اعتقادات راديکالی دارند"ميان جريان هايی که 

بخش های مختلف جنبش کارگری که در مجموع راديکال حرکت می 
م مطلق داشته ، واژه ای نيست که مفهو"راديکال"کنند، اما اين 

باشد و هر فرد يا گروهی خود را راديکال تعريف کرده و بقيه را 
اين نوع نگاه نه تنها طيف راديکال را تقويت . بداند... رفرميست، و

نمی کند، بلکه با دسته بندی های کاذب مانع تقويت همبستگی در 
بدين لحاظ شورای همکاری جمع افراد و . جنبش کارگری می شود

هايی نيست که اعتقادات راديکالی دارند و بايد حصاری يا گروه 
البته . آلوده نشوند" غير راديکال"اطراف خود بکشند تا با ديگران 

حساب آن ها که تمام تالش خود را مصروف آن می دارند که با به 
کارگيری برچسب های مذکور به تخريب اين يا آن کميته و اين يا آن 

ترديد دير يا زود فعاالن کارگری در بی . جريان بپردازند جداست
مقابل اين گونه روش ها که نتيجه ای جز انشقاق ميان صفوف ما 
ندارد، خواهند ايستاد و چنين روش های تفرقه افکنانه ای را از 

  .جنبش کارگری خواهند زدود
ما بايد جريان های مختلف کارگری را به رسميت بشناسيم، نه خود 

ل می کنيم و نه در مقابل آن ها می ايستيم، را در ميان آن ها مستحي
بلکه هدف ما از نزديکی به جريان های ديگر همکاری دموکراتيک 
به منظور پيشبرد امر سازمان يابی کارگران است، ما نبايد جريان 
. های ديگر را به عنوان مانعی در مقابل گسترش اتحاد عمل ببينيم

 فعاليت می کنيم، در اين ما گرايشات متفاوتی هستيم که در کنار هم
رابطه گاه عامل تعلق خاطر سياسی ما، به عنوان مانعی ذهنی در 
همکاری با ديگران عمل می کند، در اين صورت برای لطمه نزدن 
به منافع طبقاتی کارگران، نه تمايزات سياسی، بلکه بر اشتراکات 

  .بايد پای فشرد
اين . د ما شودگرايشات متفاوت نظری و سياسی نبايد مانع اتحا

پيوند ارگانيک با طبقه ی کارگر است که وحدت را سرلوحه ی عمل 
بيهوده نيست آن . قرار داده و تمايزات سياسی را به حاشيه می راند

جا که فعاالن کارگری پيوندی ارگانيک با طبقه ی کارگر دارند، 
تمايزات سياسی نتوانسته است به انسجام و گام های عملی مشترک 

در واقع آگاهی طبقاتی کارگران مانع شدت يافتن . زندلطمه ب
. اختالفات شده و روحيه ی همکاری به تمايز سياسی چربيده است

هر جا که ارتباط فعاالن کارگری با بدنه ی طبقه ی کارگر وسيع تر، 
عميق تر و گسترده تر بوده، ما شاهد تقويت همبستگی ميان فعاالن 

ن ارتباط ضعيف تر و گسسته تر شده و هر قدر اي. کارگری بوده ايم
اختالفات شدت گرفته و اولويت اصلی فعاالن، غلبه ی تعلق خاطر 
سياسی و تشکيالتی آنان نسبت به منافع طبقه ی کارگر و جنبش 

امری که قبل از هر چيز به ضرر طبقه ی . کارگری گشته است
با ما بايد . کارگر و دامن زدن به پراکندگی در جنبش کارگری است

همگامی و اقدامات مشترک عملی بر اين نوع انحرافات فرقه ای 
غلبه و ترجيح منافع فرقه ای و گروهی، نتيجه ای جز . فائق آييم

موضوعی که هر . دامن زدن به پراکندگی در جنبش کارگری ندارد
پيشرو صديق پرولتاريا و آگاه به منافع طبقاتی کارگران نمی تواند 

بوده و به نوبه ی خود بايد با اين انحراف در نسبت به آن بی تفاوت 
ما . جنبش که نتيجه ای جز پراکنده کردن کارگران ندارد، مقابله کند

بايد تمايزات گرايشات سياسی يکديگر را به رسميت شناخته، و 
ضمن بيشترين فاصله در عقيده و نظر، حداکثر گام های مشترک و 

دا شورای همکاری با امری که از ابت. عملی را با هم برداريم
 در جهت آن گامی عملی و ممکن را 86برگزاری مراسم اول ماه مه 

 شروعی برای پيشبرد چنين 86برداشت و پروژه ی اول ماه مه 
  .اهدافی بود

 تضاد ديدگاهی ميان ما نسبت به مقوله ی سازمان يابی طبقه ی -3
  کارگر

ن اختالف و مقوله ی سازمان يابی توده ای طبقه ی کارگر، بيشتري
گاه ساعت ها بحث می کرديم . تشتت را در ميان ما به وجود می آورد

در اين مورد بين ما نه تمايز، بلکه تضاد . ولی به نتيجه نمی رسيديم
: سازمان يابی طبقه ی کارگر اشکال مختلفی دارد. ديدگاه وجود داشت

افق بر اما در ميان برخی از ما حداقل تو... سنديکا، اتحاديه، شورا و
سر اين مفاهيم وجود نداشت، از اين رو اين عرصه از فعاليت در 
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شورای همکاری، عرصه ای است که نمی توان ديدگاه هايی را که 
. حداقلی از اشتراکات ميان آن ها وجود نداشته باشد، در آن جمع کرد

مثًال چگونه ممکن است در مورد مسائل مبارزاتی کارگران درون يک 
نامه : در يک مقاله گفت. وصيه ی همزمان متضاد نمودکارخانه دو ت

در حالی . نوشتن به نهادهای بين المللی يک عمل ضد کارگری است
مسائل تشکل يابی و : که در مقاله ای ديگر اين نوشته شود که

مبارزاتی طبقه ی کارگر امر خود کارگران است و کارگران در مسير 
م اهرم ها برای پيشبرد امر مبارزاتی خود تصميم می گيرند از کدا

مبارزه استفاده کنند و هيچ کدام از مفاهيم برشمرده ی باال را مطلق 
اين . نکرده و انتخاب آزادانه ی آن را به عهده ی کارگران می داند

اتفاقی بود که در شورای همکاری افتاد و در کتابچه ی تهيه ی شده 
از نمايندگان در  يکی 87ی شورای همکاری به مناسبت اول ماه مه 

مقاله ی خود، درخواست کارگران از نهادهايی چون سازمان جهانی 
بنابراين دو گروه که در . کار را يک عمل ضد کارگری تلقی کرده بود

مورد سازمان يابی توده ای طبقه ی کارگر پای عملی واحد می روند، 
بايد حداقلی از اشتراکات را داشته باشند، نمی توان همزمان دو 
توصيه ی متضاد را در يک کتابچه انتشار داده و آن را در ميان 

بنابراين همکاری دو گروه که در مورد سازمان . کارگران پخش کرد
يابی متضاد فکر می کنند و اصرار دارند به امر سازماندهی مبارزات 
. کارگری مثًال در يک واحد توليدی مشخص بپردازند، ممکن نيست

ر اين مورد مشخص بستگی به حداقل اشتراکات ازاين رو اتحاد عمل د
ديدگاهی دارد و گروه هايی می توانند در مورد سازمان يابی توده ای 

نحله ی متضاد نگرش به سازمان يابی پای اتحاد عمل بروند که از دو 
توده ای برخوردار نباشند، مثًال نگرشی که اکنون سطح سازماندهی 

 کارگران را راست و رفرميستی می سنديکايی و تشکيل سنديکا از جانب
داند و از کارگران می خواهد به پای تشکيل سنديکا که نهادی است در 
چارچوب نظام سرمايه داری است نرود، نمی تواند با ديدگاهی که تشکيل 
اين نوع تشکل ها را امر خود کارگران می داند، در يک محيط کارگری 

ن رو جريان هايی که در اين از اي. مشخص به امر سازماندهی ببردازد
مورد اشتراک دارند می توانند پای سازماندهی توده ای کارگران، فی المثل 
در يک واحد توليدی مشخص بروند و هر گروه شرکت کننده در شورای 

بنابراين هر . همکاری نبايد مانع همکاری دو گروه با اشتراکات فوق بشود
مکاری، می تواند با گروه ديگر گروه شرکت کننده در اتحاد عمل شورای ه

بر سر مسئله ی مشخص پای اتحاد و عمل واحد برود، بدون اين که در 
. حوزه ی اختيارات گروه های ديگر باشد که از اين همکاری جلوگيری کند

از اين رو برای پيشبرد امر اتحاد عمل در اين مورد بايد آن چه به درستی 
داد و راهی برای عبور از اين مرحله يکی از نمايندگان تشکل ها پيشنهاد 

ما بايد يک : " را به ما نشان داد، سرلوحه ی فعاليت مشترک قرار داد
اتحاد عمل سراسری داشته باشيم، اما در مورد مسائل مشخص، گروه 
هايی که نزديکی های فکری بيشتری دارند می توانند با هم کار کنند و به 

  ".فعاليت مشترک بپردازند
روز نزد ما نبايد کم اهميت تلقی شود، بها دادن به اين اتحاد عمل آن چه ام

 سال 25به مثابه ی اتحادی در ميان فعالين کارگری است که پس از 
در اهميت اين اتحاد . تجربه ی مبارزاتی طبقه ی کارگر حاصل شده است

همين بس که خانه ی کارگر در اول ماه مه سال جاری مجبور شد مراسم 
 را با نفراتی دست چين شده و گزينشی در ورزشگاه خيرالعمل روز کارگر

در گوشه ای دور افتاده ای از شهر تهران در حفاظت کامل نيروهای 
امنيتی برگزار کند و اين برای تشکيالتی که بيش از هر زمان نياز به 

خانه . مشروعيت در سطح بين المللی دارد يک شکست محسوب می شود
ا که ُپِز به خيابان آوردن کارگران را می داد و اين ی کارگر پس از سال ه

را نشانه ای از مشروعيت خود می دانست، مجبور شد عطای نشان دادن 
پايگاه به اصطالح کارگری اش را به لقايش بخشيده و نيروهای مورد 

  .خطاب خود را از تأثير نيروهای مستقل کارگری مصون بدارد
ابتدای تشکيل شورای همکاری، آن را و سخن آخر اين که، کسانی که از 

يکسره تخطئه کرده اند، نام فعال جنبش کارگری بر خود نهاده، اما تمام 
هّم خود را جهت متالشی کردن اين اتحاد به کار گرفته اند و از هيچ 
کوششی برای از بين بردن اين اتحاد و ايجاد تفرقه در جنبش کارگری، 

اين اتحاد تالش حداقل بيست و پنج ساله ی فرو گذار نمی کنند، بايد بدانند 
شورای همکاری تبلور . فعاالن کارگری را به عنوان پشتوانه ی خود دارد

اراده و همبستگی فعاالنی است که تمام تالش خود را مصروف گسترش 
پاسخ من به عنوان يکی از افراد . اتحاد در ميان طبقه ی کارگر کرده اند

اين پيوند و اتحاد ميان ما : "ايی اين استاين مجموعه به چنين شيوه ه
  ".فعاالن کارگری گسستنی نيست، آب در هاون نکوبيد

............................................. 
 

 درخواست اعزام يک هيئت بين المللِي غير دولتی
 .برای تحقيق به ايران پيرامون وضعيت حقوق بشر

 !  سازمان مللکميسر عالی حقوق بشر
 ! نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر

مقامات دولتی در ايران همواره ادعا کرده اند که حقوق بشر در 
ايران رعايت می گردد و بر اين مبنا تبليغات خود را نيز سازمان 

عليرغم اين ادعا و بنا بر گزارشات مختلف نهادهای حقوق . داده اند
 بعنوان جمعی از اين گروهها ، که بشری و از جمله گزارشات ما،

همواره وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر دارد؛ حقوق بشر 
در ايران به گونه ای گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده از سوی 

 . دولت ايران نقض می گردد
 ، که ذيًال به دنبال می 2008براساس اعداد و ارقام گزارش سال 

ابع رسمی دولتی است، حقوق بشر شديدتر آيد و عمدتًا مبتنی بر من
از سال قبل و به شکلهای مختلف نقض گرديده که شامل موارد 

افزايش صدور و اجرای حکم اعدام، صدور : عمده زير می باشد
حکم اعدام برای افراد کمتر از هيجده سال، گسترش دستگيری و 
 محاکمه دانشجويان و فعالين سياسي، اجتماعی و فرهنگي، سرکوب
بی وقفه زنان در عرصه های مختلف، اخراج و بيکاری کارگران و 

 . . . دريغ کردن حقوق اوليه آنها، سرکوب اقليتهای دينی و قومی و 
بدينوسيله از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بين 
المللی مدافع حقوق بشر تقاضا می کنيم تا کوشش خود را جهت 

لِي غير دولتی برای تحقيق پيرامون اعزام يک هيئت بين المل
وضعيت حقوق بشر در ايران مبذول دارند تا متعاقب آن امکان 
قضاوت و اقدام الزم در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران 

 . هموار گردد
ما از تمامی مدافعين حقوق بشر خواستاريم تا عليه نقض حقوق 

اقدامات خود را بشر در ايران عکس العمل نشان داده و اعتراض و 
 . جهت رعايت آن بکار ببندند

 انجمن دفاع از زندانيان سياسی
 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 

 فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
 کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

 کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان ـ آسمک 
 گران حقوق بشر کميته گزارش

 /10/12 برابر با20/09/1387
……………………………………  

  

  دهد که مواد غذايی و سوخت، اجازه نمیاسرائيل 
حتی برای جلوگيری از بروز قحطی و بيماری به  

 !منطقۀ غزه وارد شود
 .شد به جنايت عليه بشريت متهم اسراييل

جنايات ها را به ياد  اسراييلیاز جمله " جنايت عليه بشريت"عبارت 
ريچارد فالک کارشناس سازمان ملل در امور . اندازد آلمان نازی می

را توسط غزه  محاصرۀ وحشيانۀ"ای،  حقوق بشر با صدور بيانيه
اين محاصره اجازه : "محکوم کرده و نوشته است" اسراييل

دهد که مواد غذايی و سوخت، حتی برای جلوگيری از بروز  نمی
 چنين  معتقد است که او".د شود وارقحطی و بيماری به منطقۀ غزه

  .است" جنايت عليه بشريت"، مصداق غزهرفتاری در قبال ساکنان 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نيزدر گزارش خود در بارۀ 

گزارش . انتقاد کرده است غزه اسراييل، از وضعيت موجود در نوار
ی و شکنجۀ جسم" شورای حقوق بشر همچنين اسراييل را به اعمال

  . متهم کرده است" روحی زندانيان عرب
را  غزهسازمان حماس نوار  که  ميالدی٢٠٠٧از اوايل تابستان سال
ل اين منطقه را به محاصره  اسرايي ارتش،در اختيار خود گرفت

ها در اين  گيری اسراييلی  از حدود يک ماه قبل، سخت ودرآورد
  .محاصره افزايش يافته است

 اجازه دهد تا به شليک اين  که به ارتشداردنظر دولت اسراييل در 
کنندگان در  ها بالفاصله واکنش نشان دهد، حتی اگر پرتاب موشک

  .مناطق مسکونی و ميان مردم عادی غزه پناه گرفته باشند

............................................. 
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 "مسايل کوچک" و "مردان بزرگ"

 

 
 

  آمد؟  ساله چه5 تا 2بر سر آن پنج دختر : فاطمه بوتو
جانيان و مجرمان نبايد برکشورها حکومت کنند، چه آن دسته . روشنگری

 مجرمانی که  می کنند، چهحمايت مجرمانی که دولت های غربی از آن ها
، چه مجرمانی که مدعی مدنيت هستند، چه مجرمانی که "غرب ستيزند"

مدنيت ستيزند و به کمک داروغه و شحنه و احکام تعزير و قصاص 
برای تفهيم اين حقيقت بديهي، فاطمه بوتو مجبور شده . حکومت می کنند

است به ديويد ميلی باند نامه بنويسد و سرگذشت دردناک پنج دختر 
آقای ميلی باند اگر ميدانست شرم چه . سال را به شهادت بگيردخرد

  . معنايی دارد، بايد تا بناگوش سرخ ميشد
فراموش کنيد که گفته اند هر ملتی اليق حکومتی است که بر آن فرمان 
ميراند، اغلب اين آقايان و خانم ها که بر مسند قدرت در عرصه های 

  عمومی اعم از 
ته اند، لياقت مردم را ندارند، زير اکثريت مردم دولتی و غير دولتی نشس

در اغلب کشورهای جهان تشنه دموکراسی اند، و دموکراسی قدرت را زير 
  ذره بين 

 نامه فاطمه بوتو "معتبر"راستی چند رسانه ی بزرگ و . يدهدنقد قرار م
  را چاپ کردند؟ 

   :متن نامه که مورد استقبال اين رسانه ها قرار نگرفت، اين است
  !چشم ات را باز کن، ديو

  عزيز  ديو
آيا اجازه . اميدوارم وقتی اين نامه به دست تان ميرسد، حالتان خوب باشد

جه به روابط گرم شما با کشور ميدهيد شما را ديويد صدا کنم؟ با تو
ديدار مالطفت آميز .  خيلی رسمی به نظر می رسد"آقای ميلی باند"من،

واقعا اينطور . قلب ما را گرم کرد. تظره بودشما از اينجا يک واقعه غير من
من مخصوصا از اعتقاد شما به دولت جديدمان لذت بردم . است

ميدانيدکه، همان دولتی را می گويم که دو مجرم محکوم به زندان سابق (
سازمان سيا و ناتو هردو رژيم جديد را به *).رياست آن را برعهده دارند

رور ستوده اند، و حاال شما هم آن با آن خاطر کمک مشتاقانه به جنگ با ت
به نظرم وقتی شما با شهروندان خودتان در جنگ . ها همصدا شديد

  . هستيد، همواره خوب است دوستانی داشته باشيد که از شما حمايت کنند
 شايد اجازه داشته باشم شما "گرديم به شما، وزير خارجه محترم ولی بر

 در دولت "اشتياق به اصالحات"از  شما " صدا کنم؟Daveرا فقط ديو 
کنونی پاکستان استقبال کرديد و اضافه نموديد تحت نظارت آصف 

و در ادامه، . زرداري، پاکستان به يک نيروی برون نگر تبديل شده است
نيا شديدا و برای به حرکت انداختن اسبی که کامال مرده است، گفتيد بريتا

روشن . ان حمايت می کند پاکست"دموکراتيک"بطور کامل از حکومت 
اجازه بدهيد .  را من در پرانتز گذاشته ام، نه شما"دموکراتيک" که است

در باره اشتياق به اصالحات که اينقدر شما را تحت تاثير قرار داده صحبت 
  . کنيم

دولت زرداری در تالش برای انتصاب بازهم هرچه بيشتر رفقای نزديک 
ير هزار خان بيجارانی را به عنوان خود در مقامات فدرال، ماه گذشته م

آيا اين اسم به گوش تان آشناست ديو؟ بايد . وزير آموزش منصوب کرد
 او را که به –، دادستان عالی سابق، افتخار چودری 2007در سال . باشد

  ياد می آوريد؟ 
 صادر "مساله کوچک"دستگيری بيجارانی را به خاطر يک  دستور -

  . کرده بود

بيجارانی که آن زمان عضو مجمع ملی حزب : اين بود "مساله کوچک"
مردم پاکستان بود، برای وساطت بين دو طايقه دشمن، در راس يک 
جرگه محلی قرار گرفت ودستور داد پنج دختر به عنوان خسارت به فاميل 

 سال، بشيران و 5پنج دختر عبارت بودند از آمنه . مرد مقتول داده شود
ولی به لطف .  سال3 و نوربانو 6زادی  سال، شه2ميرزادي، هردو 

حکومت جديد مان، که من بايد کلمه دموکراتيک را به آن اضافه کنم، 
مجرم تبرئه شده و با . حکم دادستان عالی سابق کان لم يکن و باطل شد

بر . ترفيع مقام توانست بر راس يک وزراتخانه کليدی فدرال قرار بگيرد
. چه آمد؟ کی اهميت می دهد–و بقيه  بشيران، ميرزادی –دختر سر پنج 

  . اين کشور يک نيروی برون نگر شده است
در طول مسافرت تان در پاکستان، و ديو بيزارم از اينکه در اين رابطه 

 civilian" حکومت غيرنظامی "عبارت باعث تالم خاطر شوم، اما شما 
government" " حکومت غيرنظامی ".  را الينقطع تکرار کرديد

 بريتانيااز حکومت غيرنظامی "؛ "ان بايد به اين همهمه خاتمه دهدتپاکس
؛ ولی چيزی که به نظر می رسد شما فراموش " پاکستان حمايت می کند

. کرده ايد اين است که حکومت غيرنظامی می تواند خودکامه هم باشد
  : برای نمونه

 سوی حکومت غيرنظامی  انتقادات که به وبه علت سيل آزاردهنده
 پيشگيری از تروريسم "سرازير شده است، حکومت غيرنظامی فرمان 

  . را صادر کرده است ""cyber terrorism"اينترنتی
 Federal Investigationتهديد های ارگان بازرسی فدرال 

Authority ميلی هزل آميز می فرستند، - عليه کسانی که پيام های ای 
رمان جديد، براساس ف. رلمان در صدد اقدام جدی استکافی نبود؛ حاال پا

  مجرم شناخته شده و از اين" تروريسم اينترنتی "هرکس که در رابطه با 
  . به مجازات مرگ محکوم خواهد شد" شود موجب مرگ يک نفر"طريق 

برای هيچکس روشن :  است" يک مساله کوچک"مشکل فقط بازهم 
تعريفی که . اطالق ميشودبه چه چيزی  دقيقا  "تروريسم اينترنتی" نيست 

 داده شده مضحک و بی معناست و از "حکومت مدنی"توسط 
فرمان ابهامات متعدد ديگری هم . استانداردهای بين المللی تبعيت نمی کند

 ارسال "، و"spoofing""  تمسخر"مثال جرايمی مثل دارد، برای 
  . که مجازات آنها زندان است" spamming "" اسپام

طبق حکم . ا اين مقاله يک جرم الکترونيکی محسوب می شود؟ شايدآي
 يعنی طرح اين -مزبور، من با طرح مسايلی که ماهيت وهن انگيز دارند

 دست به تمسخر –مساله که مجرمان نبايد بر يک کشور حکومت کنند 
 که تعقيب اينترنتی را ممنوع کرده است، 13از اين رو بنا بر ماده . زده ام
. ميدانم، عمل من با ماده مزبور انطباق ندارد.  مرا مجرم دانستميتوان

اگر اين . از آن نوع قانون هاست،فقط اين. من کسی را تعقيب نکرده ام
 اسپام "ی ام بفرستم، ميتوان مرا به جرم  ميل–مقاله را به ليست ای 

 "حکومت غيرنظامی" در"اشتياق به اصالحات"با . متهم کرد "فرستادن
  . زی ممکن استما هرچي

د بی شماری کانون های مخفی  تعدا"ند روز قبل کميته دايم سنا وجود چ
از زمانی که غيرنظاميان قدرت .  در سراسر کشور را تاييد کرد"شکنجه

از . را از ژنرال ها گرفتند، دقيقا چه چيزی تغيير کرده است؟ هيچ چيز
ه اند، و اقتصاد، به رسانه ها بيشتر لگام زد. شکنجه ها کاسته نشده است

  . در حال فالکت است،به خاطر شروط وام صندوق بين المللی پول
در ژوئيه آينده، طبق شروط قرارداده شده توسط صندوق بين المللی پول، 

بيشتر يارانه های . يارانه برق، گاز و مواد سوختی حذف خواهد شد
 نسبت ماليات به توليد 2015کشاورزی قطع خواهد شد، و تا سال 

بی چيزان بايد .  درصد افزايش خواهد يافت15 به 10ناخالص ملی از 
بی چيزان که هم اکنون زير . بهای حکومت فاسد پاکستان را بپردازند، ديو

بار تورم شديد قيمت مواد غذايی و کمبود آب و برق هستند بايد بار طاقت 
  . ما را بکشند"حکومت غيرنظامی"  در "  اشتياق به اصالحات"فرسای

بازديد از افغانستان و پاکستان طی يک سفر دو روزه، و حاال رسيدگی به 
اينهمه سياست بافی بايد شمارا . مسايل در هند، يک دنيا کار است

اميدوارم پرواز خوبی به کشورتان داشته . بدطوری خسته کرده باشد
  .جای شما پيش ما خالی است. باشيد

  فاطمه  : با بهترين آرزوها 
، آصف زرداری به اتهام فساد و دست داشتن در قتل برادر رئيس جمهور*

نخست وزير او گيالنی به اتهام فساد دستگير شده و . زنش زندانی بود
ايندو به اتهام غارت ميلياردها روپيه بر پايه سوء استفاده از . زندانی بود

  .  سال در زندان بودند6 و 8مقام 
  1387 آذر 22 ته ار سايت روشنگریبرگرف                                 

…………………………………… 
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 !!بحران سرمايه از يونان تا ايران
           09.12.08  -                              رسول آرام   

با گسترش باد مانند بحران سرمايه کم کم اعتراضات مردم جهان عليه  آنچه 
م های سرمايه داری را که بر آنان ميگذرد چون گردبادی آتشين دامن سيست

در هشتم  .اولين مشت از اين نارضايتی ها در آتن به هوا خواست .ميگيرد
 ساله را که در تظاهرات خيابانی 15 پليس يونان يک جوان 2008دسامبر 

اين جنايت در حالی اتفاق افتاد که بيش .شرکت کرده بود با ضرب گلوله کشت
ه سياست های تحصيلی رژيم راست  گروه چپ يونانی  تظاهرات را علي30از  

مردم يونان معتقدند مدارس و  تعليم و تربيت . گرای يونان سازمان داده بودند 
يونان در وضعيتی قرار ندارند تا فرزندانشان  در آنجا بتوانند ادامه تحصيل 

از سوی ديگر هزينه های تحصيلی برای . داده و با موفقيت به پايان برسانند
اندازه ای سرسام آور است  که تنها فرزندان مردم مرفه و پول فرزندانشان به 

با مرگ اين نو جوان که به . دارها ميتوانند بدون دغدغه ادامه تحصيل دهند
اعتراض به همين وضعيت به خيابانها آمده بود؛ موجب گرديد  تمامی شهر 

  .آتن در  سنگر بندی جدی در مقابل  پليس سرکوبگر بپردازند 
 اين مقاومت  گسترده در مقابل پليس را بايد  با مراجعه به آمار رو ريشه يابی

گرچه خبرگزاريهای سرمايه . به افزايش  فقر و بيکاری در يونان جستجو کرد
» انسانی«داری جانبدارانه اين اعتراضات مردم  را وحشيانه و بدور از اخالق 
رگوئی مشتی مينامند؛ اما شکمهای گرسنه مردم نه ميتواند در مقابل زو

سرمايه دار در مقابل گرسنگی  تحمل نمايند و نه ميتوانند با احوال درهم 
  .ريخته اقتصادی و سياسی  اخالق مورد ادعای بورژواها را به ريشخند نگيرند

 اعالم کرد حاکيست که از هر پنج 2008آماری که دولت يونان در اوائل سال 
.  درصد مردم 19.6يکند يعنی نفر يونانی يک نفر در زير خط فقر زندگی م

 ژانويه سال جاريست که در روزنامه های يونان درج 18اين آمار مربوط به 
شده است؛ اکنون که وضعيت بحران پولی فشار خود را بر کشورهای مختلف 

جمعيت  فقير  يونان . افزايش داده حتما آمار اين گرسنگی افزايش يافته است
تبداد را در پشت سر دارند ديگر نميتوانند  که سابقه تاريخی مبارزه با اس

آنان .نظاره گر هجوم سرمايه داران کشورهای غنی به سفره خالی اشان باشند
اين حال است که رژيم .  اکنون  روز به روز در فقری بيشتر فرو ميروند

يونان  هنوز يک رفرم کوچک هم برای افزايش دستمزدهای کارگران و 
 برنامه های خود نداشته و حتی سعی نموده با زحمتکشان و کارمندان در

آنان , دريافت  ماليات ها از طريق  مستقيم و غير مستقيم از  اقشار کم درآمد
  .را در فقری بيشتر فرو برد

 591اکنون در يونان  حد اقل دستمزد کارگران و زحمتکشان  چيزی در حدود 
 فقير تر  و يورو است و مانند تمامی  کشورهای سرمايه داری  فقرا

آنان که ميتوانند از عهده خرجی زن و بچه . ثروتمندان ثروتمند تر ميشوند
خود برآيند زندگی را با سختی سپری ميکنند و آنان که از عهده اين اندک نيز 
بر نيايند اجبارا برای تامين زندگی خود و خانواده اشان از انجام هر کاری 

ان همواره در تمامی جهان مورد سوء پرهيز نميکنند و اين حيله سرمايه دار
  .استفاده خود سرمايه داران قرار ميگيرد

 درصد مردم 8.3بر اساس داده های جهانی در سه ماهه اول سال جاری  
بيکاران با .يونان بيکار بوده  که اين ميزان با شرايط جديد بيشتر شده است

ن مايحتاج اوليه  دالر قادر به تامي404دريافت کم حقوق  بيکاری به ميزان 
با نگاهی به قيمت کاالهای مصرفی در يونان متوجه خواهيم شد . خود نيستند 

نه تنها بيکاران . که قيمت کاالها بدون کنترل هر لحظه باال و باالتر ميرود
بلکه آنان که مشغول کار های مشقت بار هستند نيز قادر به تامين اين مخارج 

تر اين است که بخشی از مردم حتی از دريافت اما از اين هم اسفناک .نميباشند
کمک های اندک دولتی نيز محروم هستند و اين دسته واقعا در فقری کامال 

  . مطلق زندگی ميکنند
در اين شرايط است که  جوانان فقر زده که اکنون با اجرای قوانينی موانعی 

 صدها مجروح برای  ادامه تحصيل خود ميبينند؛ به خيابانها ميريزند و از ميان
با کشته .  ساله  بضرب گلوله پاسداران سرمايه به خون ميغلتد15يک جوان 

شدن اين جوان در شهر آتن شعله خشم مردم به  تمامی شهرهای يونان 
  .                     سرايت کرد

 اين درگيريها محصول صبر مردم يونان است که در چند ماهه گذشته 
رژيم راست .تظاهرات آرام اعالم کرده بودنددرخواستهای خود را بصورت 

 نه تنها به اين درخواستها پاسخی Kostas Karamanlisگرای يونان  
نداده بود،بلکه همواره در تشديد شرايط بد اقتصادی و در جهت بهتر شدن 

  .وضعيت سرمايه داران تالش نموده است
ت گرا ؛ بيش در درگيريهای  شهر آتن جوانان معترض به تالشهای رژيم راس

اما آيا .  بانک را شکسته و به آتش کشيدند20 فروشگاه بزرگ و 100از 
  رژيم های سرمايه داری دست از اعمال جنايتکارانه خود برخواهند داشت؟

اکنون ديگر نه تنها در يونان بلکه در سراسر جهان آنان که برای تامين منافع 
رنامه ريزی کرده بودند ؛  دست غير انسانی خود اقدامات جنايتکارانه ای  را ب

به تعرضات وسيعتری  با موج خروشنده ای خواهند زد که تغييرات بنيادی را 
آنان اگر در .در داد و ستد اقتصادی ؛ اجتماعی و سياسی  جهان خواهانند

 نشينی يونان نميتوانند براحتی انسانها را بکشند و مردم را مجبور به عقب

ری اسالمی  که سرآمد تمامی رژيمهای انگلی جهان است جمو کنند ؛ در ايران رژيم
اگر در . شاهد وحشيانه ترين  سرکوبها  وجنايتکارانه ترين  بی عدالتيها هستيم

 ساله به خون ميغلتد؛ در ايران صدها و هزاران جوان به 15يونان تنها يک جوان 
  .خون خفته و بی نام و نشان سر به نيست شده اند

ق بيکاری به اين اندازه کم است در ايران آنان که کار اگر در يونان حقو
ميکنند نيز از دريافت حقوق  ماهها و در برخی مواقع بيش از يکسال 

ايران خود محروم ميباشند و اگر گرانی مردم يونان را به ستوه آورده؛ مردم 
  . قادر نيستند افزايش قيتمها را بدليل روزانه بودن افزايش ؛ بخاطر بسپارند

گر مردم يونان يکپارچه به خيابانها ميريزند و تنها  صد نفر زخمی و ا
يک نفر کشته ميشود؛ در ايران تظاهرات دانشجويان نميتواند ا ز سطح 
دانشگاه فرا تر رفته و شبانه بخش های زيادی از رهبران و شناخته 

  .شدگان آنان را دستگير و مورد پيگرد جنايتکارانه قرار ميدهند
نان سی حزب چپ قادر به سازماندهی چنين اعتراضاتی اگر در يو

ميباشند؛ در ايران سازمانها چپ و غير اسالمی هنوز مورد پيگرد و 
محاکمه هستند و در خارج از کشور نيز نميتوانند از گزند ترور 

تشکل های کارگری در هم کوبيده و .مزدوران رژيم در امان باشند
 شکنجه ها قرار ميگيرند و سالها رهبران آنان دستگير و مورد بدترين

از نعمت آزادی محروم و در زندان بسر ميبرند؛ اعتصابات و اعتراضات 
کارگری به وحشيانه ترين شکلی سرکوب و اگر الزم باشد از زمين و 
هوا به گلوله بسته ميشوند و از کشته شدن دها و يا صدها نفر نيز باکی 

کوب ها استوار است و بدون نيست زيرا بقای رژيم اسالم بر همين سر
سرکوب آنان نخواهند توانست از سرنگونی خود جلوگيری نمايند؛ حال 
آنکه تشکلهای کارگری يونان اکنون اقدام به يک اعتصاب عمومی کرده 

  .و خواستار استعقای دولت دست راستی يونان  شده اند
مدارس در ايران نه تنها برخی در کومه ها و سياهچالها تشکيل 

شوندو در بعضی نقاط حتی هيچ خبری از مدرسه وجود ندارد و مي
مدارس دولتی به مدارس خصوصی تبديل ميشوند  بلکه معلمان بايستی 
با متد آخوندی محصلين را تدريس نمايند  ؛ در غير اينصورت زندان و 
محروميت از ادامه شغل در انتظارشان ميباشد؛ هرگونه اعتراضی به 

 ورزش ؛ لباس ؛ تفکر؛ راه رفتن ؛ خوردن و شيوه تحصيل ؛ درمان؛
خوابيدن مورد سرکوب قرار ميگيرد؛حال آنکه در يونان دانش آموزان 
بخاطر کمبود معلم و  کالسهای درس در مدارس اقدام به اعتراضات 
خيابانی ميکنند؛ اگر با آنان اينگونه که رژيم اسالمی با مردم برخورد 

ود سيستم سرمايه داری حاکم را در ميکند؛ برخورد شود تمامی تار وپ
  . هم خواهند کوبيد

اگر  اقدامات چند روز اخير يونان  در ايران صورت ميگرفت ميبايستی 
. شاهد حمام خونی باشيم که رژيم جمهوری اسالمی آن را تدارک ميديد

اما اکنون ديگر زمان برای رژيم های سرمايه داری چه از نوع يونانی 
وری اسالمی اش بسر آمده؛ پر واضح است که اش و چه از نوع جمه

اين اولين مشتی نيست که از دل آتن بيرون آمده بلکه در آينده شاهد 
خواهيم بود صد ها مشت ديگر در تهران و سراسر جهان سيستم 

   .سرمايه داران را مورد يورش قرار خواهند داد

.............................................  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  * پيوندها* 

  ايميل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804 -1-33  
  سايت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
مشخص " ديدگاه " که با کد مقاالتی : توجه 
بيميشوند الزاما نيستند، سازمان مواضع انگر
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 !بيانيه جمعی از کارگران ايران خودرو خطاب به دانشجويان

  

  تی در جامعه حاکم استتا بی عدال
  شعله آتش مبارزه دانشجو خاموش نخواهد شد

    !همکاران و فرزندان دانشجو
 آذر سمبل 16.  آذر ، روز دانشجو هستيم 16در آستانه فرارسيدن 

 ضد امپرياليستی جنبش دانشجويی ، –سنت مبارزات ضد استبدادی 
اصر بمثابه جنبش پيشاهنگ اجتماعی در ادوار گوناگون تاريخ مع

  .ايران است 
 دانشجو نماد جنبش آگاهی ضد استبدادی ،دانشجوروز خاصی ندارد

  .و خواهان عدالت و آزادی است
 فرزندان ما کارگران و زحمتکشان ، درصد دانشجويان٪٨٠بيش از 

در جامعه ما اکنون خيلی از همکاران دانشجو .فقير جامعه هستند
 و بی عدالتی را در هستند ودانشجو با گوشت و استخوان چهره فقر

فقر را می بيند و چهره عريان .درون اين جامعه احساس می کند
دانشجو از خود می پرسد که .جامعه سرمايه داری را نيز می بيند 

عده ای کار می کنند و عده ای با .چرا جامعه اينطوری است 
دانشجو از .استفاده از دسترنج ديگران به راحتی زندگی می کنند

د چرا تمام امکانات جامعه در اختيار عده ای است که خود می پرس
و آنوقت پدر .  درصد ثروت جامعه را در اختيار دارند٪٨٠بيش از 

 کارگر هر روز بايد به سرکار برود و لی باز هم سفرمان خالی ،من
دانشجو از خود می پرسد چرا عده ای در جامعه کار ندارند .است 

 دانشجو فکر . چه جامعه ای استاين.ولی ديگران دهها شغل دارند 
دارد و انديشه می کند و برای وی اين وضعيت غير قابل تحمل می 

  شود 
است که در ظلمت شبهای  دانشجو همچون چراغی در هر خانه ای

پی يافتن اين بی عدالتيها   در،هستند سر کار پدر و مادر در که
نشجو  دا. برای دانشجو جامعه طبقاتی غير قابل قبول است.است

و .زمانی که تمام آرزوی وی رسيدن به دانشگاه بوده قدم می گذرد 
  .هنوز کتاب خودر ا باز نکرده با چهره جامعه طبقاتی آشنا می شود

آيا تا حاال از خودپرسيده ای چرا دانشجو تا دانش آموز است زياد 
چون هر دانش . يافتن علت فاصله جامعه طبقاتی نمی گردد درپی

ولی وقتی . خود تقريبا زندگی يکسانی دارندآموزی در محله
رد با طيف دانشجويانی آشنا می شود اپا به دانشگاه می گذ دانشجو

واينجا است که دانشجو به . که از اقشار گونا گون جامعه هستند
فکر فرو می رود و آمال کعبه آرزوهای وی که تحصيل و کسب مقام 

  .جو نمايان می شود باالتر بوده فرو می ريزد و چهره ديگر دانش
آگاهی و مبارزه دو عنصر تعيين کننده برای دانشجو می شود و 
اينجاست که هرگز سنگر هيچ دانشگاهی در هيچ کجای دنيا که 

وهر روز .  خاموش نمی شود،جامعه از بی عدالتی رنج می برد
  .برای دانشجو روز مبارزه می شود

ارزه دانشجو تا بی عدالتی در جامعه حاکم است شعله آتش مب
اينجا است که عنصر آگاهی و تشخيص راه .خاموش نخواهد شد

درست با کسب تجربيات از گذشتگان وبا درک علمی از مبارزه 
دانشجويانی که به اين تجربيات .چراغ راه آينده دانشجو خواهد بود 

  .راه خود و ديگران را سخت تر کردند.بی توجه ماندند
  !دانشجويان عزيز

 .ائی ما کارگران رسيدن به يک جامعه غير طبقاتی استتنها راه ره
با بر افراشتن .شما دانشجويان سمبل مبارزه در اين راه هستيد 

 آذر روشن شده خاموش ١۶شعله آگاهی اجازه ندهيد چراغی که 
  .گردد

فرار رسيدن روز دانشجو را به تمام  ما کارگران ايران خودرو 
 همراه با دانشجويان عزيز دانشجويان تبريک گفته واين روز را

    .٨٧ آذر ١۵جمعی از کارگران ايران خودرو      گرامی می داريم
  تريبون جوان: بر گرفته از

............................................. 

  
 ويست و پنجاه کاميون حامل آذوقه و مهمات نظامی ناتو و آيسافد

 .به آتش کشيده شد در پاکستان،
 طالبان در پيشاور ،) دسامبر8 و 7 ( در حمالت روز های يکشنبه و دوشنبۀ

به  بيش از دويست و پنجاه کاميون حامل آذوقه و مهمات نظامی ناتو و آيساف
  . آتش کشيده شد

د آذوقه و مهمات و سوخت نيروهای خارجی مستقر در نزديک به هشتاد درص
راه های . افغانستان از راه پاکستان به ويژه از گذرگاه خيبر تأمين می شود

ديگر به علت خرابی و عبور از مناطق نا امن چندان قابل اطمينان و بهره 
  . برداری نيست

 که اين حمالت شکنندگی نيرو های ائتالف را در زمانی آشکار می سازد
 دو 2009آمريکا در نظر دارد شمار نيروهای خود را در افغانستان در سال 

  . شمار اين نيروها در حال حاضر سی و دو هزار نفر است. برابر کند
درشمال افغانستان جاده ای که ازبکستان را به افغانستان مربوط می کند ، تا 

نستان بود ولی  مورد استفادۀ نيروهای آمريکايی مستقر در افغا2005سال 
تاشکند اين راه را مسدود کرد و امکان استفادۀ واشنگتن را از پايگاه هوايی 

پس از حمالت يازده سپتامبر اين پايگاه در . کارشی خاناباد منتفی ساخت
  .اختيار اين نيرو ها گذاشته شده بود

توافق هايی با کشور های آسيای مرکزی در دست انجام است تا وسائل و  
همين نوع .  افغانستان وارد شود ت غير کشنده از طريق راه آهن بهتجهيزا

  . توافق در سال جاری با روسيه به امضاءرسيد
ايجان آمادگی خود را برای دادن اجازۀ عبور تجهيزات اعالم بجمهوری آذر

کرده است در اين صورت اين تجهيزات سپس از راه دريای خزر به 
  .سيل داده می شودبعد به افغانستان گ ترکمنستان و

اما تا زمانی که اين راه ها کامًال هموار شوند ، آمريکا بايد بر روی نيروهای  
  .نظامی پاکستان برای تأمين امنيت راه خيبر حساب کند

.............................................  
  

 شورش در يونان
 قبل از اين  ساله يونانی توسط پليس تظاهراتی را که از15قتل يک جوان 

حادثه عليه گرانی و بيکاری در جريان بود به شورش های خيابانی تبديل 
. کارمانليس شعار می دادند  تظاهرکنندگان عليه دولت محافظه کار. کرد 

مردم ناراضی . دسامبر در حومه آتن اتفاق افتاد 6درگيری آغازين در 
شورشيان، . ند مرکز آتن را در کمتر از يک ساعت به کنترل خود درآورد

 10 دسامبر 7در . بانک ها و فروشگاه های بزرگ را به آتش کشيدند 
هزار نفر به طرف مرکز پليس راه پيمايی کردند خشونت های پليس يونان 

 8در . نفر منجر شده است 70 سال گذشته به کشته شدن بيش از 10در 
ه آبی در دسامبر ده ها هزار نفر از دانشجويان و معلمين و کارگران يق

آنها شعار . تظاهرات عظيمی به سمت ميدان سين تاگ ما براه افتادند 
در اين تظاهرات شرکت دانش " سرنگون باد دولت قاتل ها : " ميدادند 

آنها با تخم مرغ و گوجه فرنگی به پليس . آموزان بسيار حائز اهميت بود 
 روز 3ت  دسامبربه مد8در دانشگاه ها استادان از . حمله می کردند 
 دسامبر يک 9معلمين دبيرستان ها و دانش آموزان از . اعتصاب کردند 

همچنين تظاهرات ديگری بعد از به .  روزه را آغاز کردند 2اعتصاب 
نخست وزير کارمانليس به دليل ل . خاک سپاری آلکساندروس رخ داد 

بحران اقتصادی جاری ، فساد مالی ، در صد باالی بيکاری و افزايش 
دولت پس از . ت کاالهای ضروری مردم به شدت تحت فشار است قيم

کشته شدن الکساندروس و گسترش دامنه تظاهرات کمی عقب نشينی 
ازهمه حساس تر . کرده و از برخورد قاطع با مردم خودداری می کند 

پس از ورود . اوضاع دانشگاه هاست که فعال در کنترل دانشجويان است 
 در 1973 دانشجو در 20 تکنيک و کشته شدن تانک ها به دانشکده پلی

دوران حکومت سرهنگ ها، ورود ارتش به دانشگاه در يونان ممنوع 
 که کنترل دانشکده سخنگوی اتحاد ضد سرمايه داری چپ. شده است 

ها به کشته شدن ناين اعتراض ت:" حقوق رابدست گرفته اند گفته است 
به گفته او .  سياست دولت الکساندروس نيست بلکه مبارزه ای است عليه

  .يونان لحظات بزرگ انقالب اجتماعی را تجربه می کند 

.............................................  
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  ،طرح شوک تراپی
  شوک سه فاز و اجرای خزنده

مرحله ای کردن شوک تراپی در واقع راه اندازی نوعی جنگ *
اليه های فقير و نامرعی و افزايش تدريجی درجه فشار بر معيشت 

تهيدست است تا تاثيرات ويرانگر رها سازی قيمت ها را نه يکباره 
اين درست مشابه ... که به تدريج حس کنند و لذا به آن عادت کنند

همان روشی است که تحريم اقتصادی درازمدت در چهارچوب آن 
  ....قربانی می گيرد

يجه شوک روز چهارشنبه هفته گذشته بنا بود دولت ال:روشنگری
نهاده " هدفمند کردن يارانه ها"تراپی که بر آن عنوان غلط انداز 

اما بدون هيچ توضيح روشنی از , شده است را به مجلس ببرد
کسانی که جريان بحث ها و . ارسال اليحه به مجلس خبری نشد

به خوبی , گزارش ها و اخبار مربوط به اين طرح را تعقيب می کنند
نه از اين طرح بارها دفاع کرد و آن را می دانند که دولت چگو

مسووالن و کارگروه ويژه " کارشناسی"محصول صدها ساعت کار 
اين طرح خواند و به خاطر دارند که احمدی نژاد هم در وعده های 
سال نو و هم دولت مردانش وعده اجرای اين طرح را در اول 

ر هم مهرماه گذشت و از طرح خبری نشد و نيمه آذ. مهرماه دادند
تحليل اين عملکرد دولت . نرفت, که قرار بود طرح به مجلس برود

بويژه با توجه به سبک کار آن و دايره بسته و محفلی تصميم گيری 
هايش برای کسانی که عضو اين محافل نيستند و يا ارتباطاتی با آن 

درست همين ويژه گی توطئه گرانه و . کار ساده ای نيست, ندارند
اختار تصميم گيری در رژيم جمهوری اسالمی است پنهان کارانه س

که توجه به خبرهايی که از درون محافل قدرت يا دواير نزديک به 
قدرت طلبی ها و جاه طلبی های جناحی به , آن در اثر رقابت ها
به هر حال در باره . گاهی در خور توجه است, بيرون درز می کند

احمد توکلی , تراپیعلت رفتار زيگزاگی دولت در مورد طرح شوک 
رييس مرکز پژوهش های مجلس و از چهره های مخالف دولت که 

در سايتش به نام , البته هيچ محالفت اصولی با شوک تراپی ندارد
يحه  دولت تصميم گرفته است به جاى ارائه ال"اعالم کرد که " الف"

طور فوريتى به مجلس، حذف يارانه سوخت  طرح تحول اقتصادى به
 ."  بگنجاند88يحه بودجه سال  را در ال

در پى تاخير :"در گزارش روزنامه اعتماد در اين زمينه آمده است
يحه تحول اقتصادى به مجلس، اخبار رسيده از دولت  در ارائه ال

جمهور تصميم دارد اجازه قانونى براى  حكايت از آن دارد آه رئيس 
و در طور ضمنى  هاى سوخت را به حذف يا هدفمند آردن يارانه

  ."  از مجلس اخذ آند88يحه بودجه سال  ضمن ال
در مورد " روزنامه اعتماد"و " الف"به سايت " اخبار رسيده"اگر 

معنای ديگری , علت عدم ارائه اليحه دولت به مجلس درست باشد
ندارد جز اين که دولت تصميم گرفته است طرح شوک تراپی را به 

به عبارت ديگر . اردصورت توطئه گرانه و خزنده به اجرا بگذ
را در پيش " جا بيانداز, راه بيانداز"روش مذموم و کودتاگرانه 

به عبارت ديگر تمام تبليغات تهوع آور دارودسته . گرفته است
" محرم"و ملت را " نوکر ملت"و " خادم"که خود را " مهرورزان"

 . دولت و سياست هايش می ناميدند دوباره نقش بر آب می شود
 تاکيد کرد که از البالی خود طرح شوک تراپی که کليات آن البته بايد

 آبان ماه 19به طور رسمی از سوی کارگروه دولت در روز يکشنبه 
گذشته انتشار يافته بود و همچنين توضيحات مجريان اين طرح نيز 
آشکارا می شد ديد که قرار است قيمت ها را حداقل در حوزه حامل 

ساسی مصرفی در سه مرحله کامال های انرژی و همچنين خدمات ا
اين مرحله بندی قطعا هيچ ارتباطی با ترحم به سفره . کنند" رها"

های غارت شده مردم تهيدست که قرار است بار اساسی مخارج 
هيوالی مخوف و انگل صفتی به نام دولت اسالمی را در شرايط 

 دالر در هر بشکه 40سقوط شتابان قيمت نفت و رسيدن آن به مرز 
بلکه بيشتر مالحظه عوارض و ,  کسر بودجه عظيم آن بدهند نداردو

روش مرحله . تبعات ناشی از اعتراضات توده ای خودانگيخته است
ای کردن شوک تراپی در واقع راه اندازی نوعی جنگ نامرعی و 
افزايش تدريجی درجه فشار بر معيشت اليه های فقير و تهيدست 

ی قيمت ها را نه يکباره که به است تا تاثيرات ويرانگر رها ساز
به جای وارد آوردن شوک . تدريج حس کنند و لذا به آن عادت کنند

, قوی آنی و واکنش های ناشناخته ناشی از آن برای موجوديت رژيم
نابودی مرحله به مرحله قدرت مقاومت در برابر اين طرح از طريق 

درست اين . وارد ساختن شوک های موضعی را در پيش گرفته اند
مشابه همان روشی است که تحريم های اقتصادی درازمدت در 

آدمکشی تدريجی و با واسطه و : چهارچوب آن قربانی می گيرد
بدون اين که , تخريب آرام اما مداوم زيرساخت های بقای اقتصادی

صدای فرياد و اعتراض چندانی را برانگيزد؛ فرود تدريجا حس 
به شکلی تدريجا , يع ترشونده تر فشار بر سطحی تدريجا وس

درآميخته تر و در عين حال به چنان صفتی که مجال ندهد قدرت 
نوعی زجرکش تدريجی به . اعتراض در حوزه معينی کانونی شود

 . معنای دقيق و واقعی آن
اين روش زجرکش تدريجی را رژيم پيش از اين در زندان ها و در 

ريق تعدادی از مقابل دگرانديشان تجربه کرده است و از همين ط
برخی , زندانيان را زجرکش کرده و يا به خودکشی و جنون کشانده

را آنقدر آزار داده که ناچار به خارج گريخته اند و برخی را نيز به 
هر چند اکثريت زندانيان را نتوانسته . انفعال اجباری کشانده است

 . است از پا درآورد
ه جناح رقيب دولت اجرای توطئه آميز طرح شوک تراپی که به گفت

به جای طرح علنی آن قرار است از طريق گنجانده شدن حذف يارانه 
چه با هدف گريز از ,  مطرح شود88سوخت در اليحه بودجه 

مشاجرات و کشمکش های نفس گير جناحی در مجلس و چپاندن آن 
و , به رقبای دولت از طريق ورود از پنجره به جای در صورت گيرد

به جيب سوراخ اکثريت مردم " هدفمندانه"زنی چه هدف آن دستبرد
ايران در فضايی درآميخته از سکون و نيز سالخی مردم در سکوت 

ذره ای از ماهيت ضد مردمی طرح شوک تراپی , باشد و چه هر دو
و اثرات فاجعه بار آن بر سطح معيشت و حداقل های زندگی مردم 

ز هيچ دروغ و در برابر توطئه گران عوامفريب که ا. کم نمی کند
 .نمی توان سکوت کرد, رذالتی در پيشبرد طرح هايشان ابا ندارند
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  سنديکای کارگران اطالعيه
  !اتوبوسرانی تهران و حومهشرکت واحد

   
 محاکمه کارگران نيشکر هفت تپه را محکوم ميکنيم

 
افع جمعی از کارگران نيشکر هفت تپه، دادگاه طبق اظهارات وکيل مد

انقالب دزفول طبق ابالغيه ای آقايان علی نجاتی، فريدون نيکو فرد،           
ور را در روز سی ام           ان عليپ محمد حيدری مهر، جليل احمدی و قرب

رده است               ه احضار ک اه جهت محاکم ن      . آذر ماه به دادگ ر اساس اي ب
ه جرم مشارکت     ابالغيه آقای ابوالفضل عابدينی روزنام  ز ب ه نگار ني

ده    ده ش را خوان اه ف ه دادگ ن روز ب ام، در اي ه نظ غ علي ام تبلي در اته
 .است

ام         ه نظ بر اساس اظهار وکيل مدافع اين کارگران اتهام آنان تبليغ علي
ه                      . است شکر هفت تپ ارگران ني ر از ک نج نف ه پ ام در حالی ب ن اته اي

اع از حق   ز دف ی ج يچ جرم ان ه ه آن شود ک ان وارد مي سانی ش وق ان
 .مرتکب نشده اند

ه بطور مکرر دستمزدهای                قابل ذکر است کارفرمای نيشکر هفت تپ
ن      اين کارگران را ماهها پرداخت نکرده بود و آنان در اعتراض به اي

 .وضعيت بناچار دست به اعتراض زده بودند
زاری           ام، اب ه نظ غ علي ه جرم تبلي محاکمه کارگران نيشکر هفت تپه ب

دائی              برای وادار  ردن ابت ال ک ر پايم  کردن کارگران به سکوت در براب
 .ترين حقوقشان می باشد

ه ضمن                 ران و حوم ارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ته سنديکای ک
اور است              ن ب ر اي ه، ب محکوم کردن محاکمه کارگران نيشکر هفت تپ
که تشکل و اعتراض و تجمع حق مسلم کارگران است و اين محاکمه 

ه   ز محاکم زی ج ی   چي ورا ملغ د ف ست و باي ارگران ني واهی ک حق خ
 .شود

 سنديکای کارگران شرکت واحد
 اتوبوسرانی تهران و حومه
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