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من ميخواهم در مـورد جـنـبـش          
عـلـت   .   نوين کارگـري صـحـبـت کـنـم          

اينکـه بـحـثـم را بـا ايـن تـم شـروع                       
بـه نـظـر مـن          .    روشن اسـت    ،ميکنم

جنبش کارگري در ايران  نقطه عطفي       
را پشت سر گذاشته است و اين نقـطـه         

عطف در ادامه يک روند چـنـد سـالـه             
بطوريـکـه    .   است که اتفاق افتاده است    

هم اکنون ما ميتوانيم اين تغـيـيـرات         
را برشماريم  و نشان دهيم کـه امـروز          

بـه  .   در چه موقعيتي قرار گرفـتـه ايـم         
نظر من  ما امـروز بـا يـک جـنـبـش                  

جنبـشـي   .   نوين کارگري روبرو هستيم   
که در قطعنامه مربـوط بـه جـنـبـش              
کــارگــري در کــنــگــره شــشــم حــزب             

" تشكل مستقل كارگـري " در باره  
زيـاد  "   كارگر كـمـونـيـسـت       " در نشريه   
امـا جـا دارد كـه بـه               .   ايم  بحث كرده 

هم "   استقالل طبقاتي كارگران  " مقوله  
تشـكـل   " گرچـه دو مـقـوـلـه          .   بپردازيم

استقالل طبقاتي  " و  "   مستقل كارگري 

مــقــوالتــي هســتــنــد كــه         "   كــارگــران
ها را از هم جدا كرد؛ امـا           توان آن   نمي

شايد با پرداختن به جنبـه ديـگـري از           
مسئله، اين رابطه تنگاتنـگ، كـمـي         

اين بحثي است وسـيـع   . تر گردد  روشن
شـود بـه آن          و از زواياي مختلفي مي    

شــايــد بــا پــرداخــتــن بــه           .   پــرداخــت
ــو                  ــي ــات ــرن ــت ــســم و آل ــي ــكــال ــدي ــن س

نظرت در باره شماره دوم 
 پيك شركت واحد چيست؟

دوست عزيزي از شركت واحد بـه        
حاال كه نـقـدت      " من پيام داده بود كه      

را با صراحت در مـورد شـمـاره اول                
نشريه پيك شركت واحـد در كـارگـر              
كمونيست نوشتي در مورد شمـاره دو       
هم نظرت را صريحا و بـي مـالحـظـه             

منظور اين دوست كارگـرمـان      . . "   بگو
اين بود كه آيا ايـن شـمـاره بـهـتـر از                   

 . شماره قبلي نيست
: جواب من در يك كلمه اين است      

مـيـدانـم كـه در ايـن شـمـاره از                     !   نه
استغاثه بـه درگـاه رهـبـر جـمـهـوري                
اسـالمـي و مــدح خـمــيـنـي حـرفــي                 

اما وقتـي كسـي مـيـرود و             .     نيست
ميگردد و در ميان صدوخرده اي بنـد        
قانون اساسي جمهوري اسـالمـي دو          

را بيـرون مـيـكـشـد و        "   خوب" سه بند   
" حقوق خودرا بشناسيـم   " تحت عنوان   

جلوي كارگر ميگذارد، هر نيتـي كـه          
داشته باشد دارد كارگر را نسـبـت بـه           

دارد .     حكومت اسالمي گيج ميكند   
. در روز روشن توهم پراكني مـيـكـنـد         

دارد در بهترين حالت خط خاتـمـي و          
دوم خــرداد آبــروبــاخــتــه را كــه از                  
حكومت قانون حـرف مـيـزد پـيـش               

حرف مـن بـا ايـن دوسـت               .   ميبرد
اگـر گـردانـنـدگـان          کـه   عزيز اينست 

متوجه نشده انـد بـرونـد       "   پيك" نشريه  
همان بـنـدهـاي بـه اصـطـالح خـوب                 
قانون اساسي و قانون كار جـمـهـوري           

 پيـك آورده    ٢اسالمي را كه در شماره      
اند با دقـت بـخـوانـنـد بـبـيـنـنـد آيـا                     
همانجا كه از برابري در بـرابـر قـانـون             

بـه شـرط     " حرف ميـزنـد نـمـيـگـويـد              
بـا رعـايـت      " ؟   " رعايت مباني اسـالم   

تشكيل اجتماعات و   "   " موازين اسالم 
راهپيمايي ها آزاد است به شرطي كـه    

؟ ايـن    " مخل به مباني اسـالم نـبـاشـد        
چه حقوقي است كه شما ميـخـواهـيـد       

آنها آشنا كنيد؟ ايـن كـار          كارگر را با    
را هرروز انجمنهاي اسالمـي و خـانـه            

 
 

 و تحول مهم آنجنبش كارگري 
 متن سخنراني شهال دانشفر       

 در سميناري  در مورد جنبش كارگري  ايران  در لندن       

مــدتــهــا پــيــش ســردمــداران              
جمهوري اسالمـي از حضـور شـبـح              
لنين در فضاي ايران ، بخـصـوص در          
دانشگاهها  به وحشت افتاده بودند و       
به همديگر خطر آن را گـوشـزد مـي               

بي گمان آن شبح ناقوسـي را        .   کردند  
به صدا در مي آورد کـه بـقـاي ايـن                  
هارترين نظام سـرمـايـه داري را بـه                

گشـت و    .   نيستي بشارت مـي داد          
گذار شبح لنين براي بار ديگر بعد از         

نزديک به يک قرن آن هم در جاي جـاي          
محدوده اي که هر نقطه اش هر لحظه        
با سالح هاي مدرن ضـد شـورش در            
دست  آدمکهـاي تـحـت امـراشـاعـه              

 

 ناصر اصغري 

 
 استقالل طبقاتي و تشكل مستقل كارگري

 چند كلمه ديگر درباره سنديكاليسم    

٦صفحه   

٤صفحه   

جمهوري اسالمي هر گاه کـه کـم         
مي آورد و درمـانـده مـيـشـود کـه                   

چگونـه بـا مـردم مـقـابلـه کـنـد بـه                      
ضعيف ترين بـخـش جـامـعـه حـملـه               
ميکند تا چهره کريه خود را عريانـتـر         
به نمـايـش گـذارد کـه شـايـد کسـي                   

امـا ايـن تـنـهـا روش دولـت               .   بترسد
اسالمي سرمايه نيست همـه دول بـا           
هر نـامـي کـه بـر خـود نـهـاده انـد                        

 
 شبح لنين آمده و برگشت ناپذير است

 آرام دانشي از فعالين كارگري در ايران

٨صفحه    
 جنايت عليه بشريت

 در حاشيه تهاجم به پناهندگان افغانستاني

 ياشار سهندي از ايران 

١٠صفحه   

  
 جمهوري اسالمي ميليونها تن از پناهندگان افغان

  را  به زندان تهديد كرد 
 
 

 اخبار اعتراضات کارگري در ايران
 

 ٢صفحه 

 ١١صفحه 

 

 کاظم نيکخواه

 
 يادداشت سردبير 

٣صفحه   



 2  ١٣٨٦  دي ٢٠   کارگر کمونيست

 

 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است       

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email: kazem.nikkhah@googlemail.com 
 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 
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مدير كل امور اتباع و مهـاجـران        
وزارت كشور جمهوري اسالمي، سيد     

 ديـمـاه در يـك           ١١تقي قائمي، روز    
نشست مطبوعاتي اعـالم كـرد كـه             

تاكنون افراد فاقد مجوز را بـه طـور          " 
مسالمت آميز و به وسيله اتوبوس بـه        

گردانديم اما از اين      كشورشان باز مي  
پس با توجه بـه اخـتـيـارات قـانـونـي                
كسب شده، قصد داريم مهاجران غير      
مجاز را حداكـثـر تـا پـنـج سـال در                   
اردوگاههايي كـه بـرايشـان در نـظـر               

وي در   . "   گرفته شده، نگهداري كنـيـم     
ايـن  :   " ميـگـويـد   "   ارودگاهها" باره اين   

اردوگاهها شرايط زندان را خـواهـنـد          
 ." داشت

طرح زنداني كـردن پـنـاهـنـدگـان            
افغاني در ادامه سالها اذيت و آزار و         
ضرب و شـتـم ايـن بـخـش مـحـروم                   

جـمـهـوري اسـالمـي        .   جامـعـه اسـت     
ها را از      " طرح ضربتي اخراج افغاني " 

 آغاز كـرد و تـاكـنـون            ٨٦اوايل سال   
صدها هزار تن از اين پناهـنـدگـان را        

با شروع بـه عـمـلـي     .   اخراج كرده است  
شــدن ايــن طــرح، تــاكــنــون صــدهــا            
پــنــاهــنــده مــورد ضــرب و شــتــم و              

حرمتي نيـروهـاي امـنـيـتـي قـرار                بي
گرفته و چندين تن نيز جان خود را از        

جـمـهـوري اسـالمـي        .   انـد    دست داده  
هدف اين عمل خود را كاستن هزينـه         

سيـد تـقـي    .  سوبسيد اعالم كرده است 
قائمي ميگويد كه نگهـداري از ايـن           
پناهندگـان روزانـه بـراي جـمـهـوري               

. ميليون دالر هزينه دارد      ۵اسالمي  
مقامات كميسارياي پناهـنـدگـي در       

 اعالم كردند كـه در    ٢٠٠٧اوت سال   
 مـيـلـيـون       ١٢چند مـاه اول آن سـال،      

دالر بابت نگهداري از پناهـنـدگـان و          
مــهــاجــريــن افــغــانــي بــه جــمــهــوري          

امــا .   انــد    اســالمــي پــرداخــت كــرده       
هيچكدام از اينهـا بـه ايـن واقـعـيـت               
اشاره نميكـنـنـد كـه ايـن بـخـش از                   
جامعـه مـورد اسـتـثـمـار وحشـيـانـه                

اند و سـاالنـه       سرمايه داران قرار گرفته   
صدها ميليون دالر سـود بـه جـيـب               

 . سرمايه داران ريخته اند
كارگران و پناهندگان افغانـي در        

تـريـن      جمهوري اسالمي در وحشيانـه    
آشـكـارا   .   شرايط زنـدگـي مـيـكـنـنـد          

حرمتي مـقـامـات        مورد توهين و بي   
بلندپايه دولتي، از رئـيـس جـمـهـور              

و "   خـانـه كـارگـر      " گرفته تا مقامـات      
شوراهاي اسـالمـي و رسـانـه هـاي                 

بـه  .   انـد  وابسته به حکومت قرار گرفته 
هر مناسبتـي مـقـامـات شـوراهـاي             

بـراي  "   خـانـه كـارگـر      " اسالمي كـار و      
خــواهــان اخــراج   "   كــاهــش بــيــكــاري   " 

احمدي نـژاد    .   اند  كارگران افغاني شده  
رسـمـا بـه مـقـامـات كـمـيـسـاريــاي                  

مهـمـان آمـد      :   " پناهندگي گفته است  
. " آنقدر نشست كه صاحب خـانـه شـد         

در هميـن كـنـفـرانـس مـطـبـوعـاتـي                 
 شـغـل    ٤٦" جناب قائمي ميگويد كه     

از ســوي وزارت كــار مشــخــص و               
معرفـي شـده كـه ايـن افـراد صـرفـا                   
ميتوانند در اين مشـاغـل فـعـالـيـت             

جاهائي در ايران وجـود دارد         . "   كنند
كه اين پناهندگان رسمـا و قـانـونـا از           
ســكــنــي گــزيــدن در آنــجــا مــنــع                 

كودكان پناهندگان افغان،   .   اند  گرديده
حتي اگر در ايران متولد شده و حـتـي          
اگر يـكـي از والـديـن آنـهـا ايـرانـي                     

هم باشد، از امكانات اولـيـه     !   االصل
 . اي چون مدرسه محروم مي شوند

افغانستان امروز با هيچ قيـاسـي       
جائي براي زندگـي امـن نـيـسـت كـه               
جمهوري اسالمي بخشي از جـامـعـه         

دسـتـه   "   خـارجـي  " را كه خود به عنوان      
. بندي كرده است، به آنجا راهـي كـنـد         

ســيــاســت اخــراج و زنــدانــي كــردن              
پناهندگان افغانـي در ادامـه بـده و               
بستانهـاي اسـالمـي اسـت كـه دول                
اســالمــي ايــران و افــغــانســتــان و                
مقامات كميسارياي پناهـنـدگـي در       
بازي با زندگـي ايـن بـخـش مـحـروم               

 . جامعه آن را دنبال ميكنند
ــيــســت کــارگــري             حــزب کــمــون
جمهوري اسالمي را بخاطر سيـاسـت       
هاي ضدانساني و يـورش بـه زنـدگـي           

كارگران و پناهندگان افغاني شـديـدا         
 کارگـران و       كند و از همه     محكوم مي 

مـردم ايـران، از هـمـه سـازمـانـهـاي                 
کارگـري و نـهـادهـا و سـازمـانـهـاي                 

خواهد كه بـه       مدافع حقوق انسان مي   
تعرضات جمهوري اسالمي به زندگي     
و حقـوق مـهـاجـريـن و پـنـاهـنـدگـان                  
افغاني ساكن ايران اعتراض كـرده و          
خواهـان عـقـب نشـيـنـي ايـن رژيـم                   
وحشي از سياست زندانـي كـردن ايـن          

حزب به نوبـه خـود در          .   انسانها شود 
برابر سياست ضدانسـانـي جـمـهـوري          
ــاد و از                   اســالمــي خــواهــد ايســت
هيچگونه امكاني براي افشـا و رسـوا        

 . كردن آن كوتاهي نخواهد كرد
کساني که مـهـاجـر و پـنـاهـنـده               
افغان ناميده ميشوند در واقـع جـزو           
بي حقوق ترين بخش جـامـعـه انـد و              
بايد فورا و بي چون و چـرا از کـلـيـه                  
حقوق شهروندي، از جمله حق کـار و           

ــرخــوردار شــونــد         حــزب .   اقــامــت، ب
کمونيست کارگري هـمـه کـارگـران و           
همه مردم آزاده را فرا مـيـخـوانـد تـا               
براي تامين حقـوق شـهـرونـدي هـمـه              

. ساکنين کشـور بـه مـيـدان بـيـايـنـد               
حمله بـه مـعـيـشـت و حـقـوق نـازل                    
مهاجـريـن افـغـان يـک حـربـه مـهـم                    
جمهوري اسـالمـي بـراي حـملـه بـه                 
معيشت کل طـبـقـه کـارگـر، ايـجـاد               
تفرقه در ميان کـارگـران و تـحـمـيـل               

 . خفقان به کل مردم است
 

ننگ بر سيـاسـت هـاي ضـد بشـري                
 جمهوري اسالمي در قبال مهاجرين 

 
زنده باد همبستگي کارگـري در دفـاع      
از حقوق شهـرونـدي هـمـه سـاکـنـيـن                

  کشور 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب كمونيست كارگري ايران 

 ٢٠٠٨ ژانويه ٥ – ١٣٨٦ديماه ١٥

 
 جمهوري اسالمي ميليونها تن از پناهندگان افغان را

  به زندان تهديد كرد 

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيد



 3 ٧٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

كارگر و تلويزيون صدا و سيما و بـقـيـه          
اين دوستـان در     .   انجام ميدهند دارند  

نشريه پيك دارند خط خاتـمـي و دوم            
خرداد را ده سال بعـد از شـكـسـت و                 

ايـن هـمـان     .   آبروباختنش پيش ميبرند  
سنديكاليسمي است كه مـن قـبـال از           

اما اين را هم گفتم كـه  .   آن سخن گفتم  
در ايران تحت حكومت اسالمي و در      
ايرانـي كـه جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي                   
راديكال و چپ و سوسياليسـتـي انـد،           
سنديكاليسم و قانون گرايي با كـمـال          

همـان  .   معذرت عميقا ارتجاعي است   
ــتــي را هــم كــه                        ــب ــقــش مــث ذره ن
سنديكاليسم در كشورهاي صـنـعـتـي        
غرب دارد، سنديكاليسم ايراني ايـفـا        

. كارش به لجنزار مـيـكـشـد      .   نميكند
كــارش بــه مــدح خــلــفــاي اســالمــي            

كارش به مقابله مستقيم بـا      .   ميكشد
اصـال  .   كارگران مـعـتـرض مـيـكـشـد          

سنديكاليسم ايراني بيـش از ايـنـكـه            
كارگري باشد از جنبشهـاي سـيـاسـي           
بيرون جنبش كارگري نظير همان توده      
ايسم و دوم خرداد و شاخه هاي ديـگـر          

اسالمي نشات گرفـتـه    –جنبش ملي  
و بــه مــيــان كــارگــران رســوخ داده                 

اين را من صميـمـانـه بـه آن             .   ميشود
كارگراني كه نسبت به اين خـط تـوهـم          
دارند يا با توجه بـه فضـاي سـركـوب              
نسبت به آن چشم پـوشـي مـيـكـنـنـد                

كاري كه نشريـه پـيـك دارد           .   ميگويم
ميكنـد در بـهـتـريـن حـالـت خـط و                    

تـازه ايـن   .   است"   توده ايستي " سياست  
را بــا اغــمــاض و مــالحــظــه كــاري               

چون احساس واقعيم نسـبـت   .   ميگويم
. به اين نشريه منفي تـر از ايـن اسـت             

ميدانم كه به مـن مـيـگـويـنـد شـمـا                  
. نفستان از جاي گرم بـلـنـد مـيـشـود              

مــيــدانــم كــه مــيــگــويــنــد بــايــد از               
. سوراخهاي قـانـونـي اسـتـفـاده كـرد               

ميدانم كه ميگويند بايـد واقـع بـيـن             
. بود و براساس شـرايـط حـركـت كـرد             

جواب .   اما ما جواب اينها را داده ايم      
من اينجا اينست كه وقت و زندگيتان       
را ميگذاريد و نشريه اي مثل پيـك را         
در مي آوريد كه چكار كنيد؟ به كـجـا          
برسيد؟ نه نقدي داريـد نـه اعـتـراض              
كارگر را منعكس ميكنيد، نه حـرف        
و خواست قلبي كارگر را مـنـعـكـس             

ميكنيد، نه يك كلمه قوانين اسالمـي       
را افشا ميكـنـيـد، نـه كـارگـر را بـه                   
حقوق شناخته شده بين الملليش آشنـا     

و نه كارگر را در اين جامعه       .   ميكنيد
اي كه كامال سياسي است به اهـداف          

. سياسي و طبقاتيش آشنا مـيـكـنـيـد         
نه تـاكـتـيـك و راه مـبـارزه كـردن و                      

. متشكل شدن را جلويش ميـگـذاريـد       
كامال برعكس نشريه پيك دارد جهت      

ايـنـكـه کسـي       .   عكس را طي ميكند   
بگويد سنديكاليسم همـيـن اسـت يـا            
اينها اگـر راديـكـال حـرف بـزنـنـد بـا                  
حكومت مشكل پيدا مـيـكـنـنـد كـه             

ــيـــســـت       ــقـــا چـــون       .   جـــواب نـ ــيـ دقـ
سنديكاليسم همين است بايد عـطـاي       

. سنديكاليسم را به لقايـش بـخـشـيـد           
چون قانونگرايي همين است بـايـد بـه           
صف كارگراني پيوسـت كـه در بـرابـر           
قانون و حكومت مي ايستند و حـرف        
دلشان را در اول مه و در اعـتـراضـات           

حتي صراحتـا بـگـويـم        .   ديگر ميزنند 
هيچ كار نكـردن از در آوردن چـنـيـن                

 . نشريه اي بهتر است
من هم مثل خاتمي فكر ميكـنـم        
جمهوري اسالمي اي كـه بـه هـمـان                
قوانين اسالمي و ارتـجـاعـي خـودش          
هم بـطـور جـدي پـايـبـنـد بـاشـد، از                     
جمهوري اسالمي بي حساب و كتـاب       
و اهللا كرم و حسين شريعتمداري بهتـر         

امــا كســي كــه زنــدگــيــش را            !   اســت
را در   "   تـحـولـي   " ميگذارد كه چنـيـن       

. جامعه ايجاد كند ول مـعـطـل اسـت           
اگر مثل خـاتـمـي و دوم خـرداديـهـا                  
مساله و مشغله اصـلـيـش نـجـات و              
حفظ جمهوري اسالمي نـبـاشـد، يـك           
آدم از نظر سياسي ساده لوح و بي افق         
است كه نـاآگـاهـانـه دارد بـه هـمـان                   
جنبش اسالمي حاكم خدمت ميكنـد      
و بـه چشـم كـارگـران و مـردم خـاك                     

راستش تصور اينكه بعد از      .   ميپاشد
اينهمه سال كسي از كـنـه و مـعـنـاي               
سياستهاي اينچنيني و ضديت عميق     
آنها با كارگران و مردم بي خبر مـانـده          

.  باشد براي من كمـي مشـكـل اسـت            
بهرحال اين حرف نسبتا صريح و بـي           
مالحظه مـن در مـورد ايـن شـمـاره                 

امــيــدوارم ايــن دوســتــمــان را          .   اســت
 ! نااميد نكرده باشم

 

برف و سرما و قطع گاز، و        
 بسته شدن كارخانه ها

 
اين روزها چـنـديـن كـارخـانـه در              
شمال و غرب ايران به دليل قطـع گـاز           

. و بسته شدن راهها تـعـطـيـل شـدنـد              
بسياري از كارگران ايـن كـارخـانـه هـا            
قراردادي  و پروژه اي هسـتـنـد و بـا                 
تعطيل كارخانه ها كارفرمايان حقـوق      

. و دستمزدي به آنها پرداخت نميكنند     
در نتيجه برف و سرما و بـي گـازي از         
دوطرف به ايـن كـارگـران فشـار مـي               

در خانه هاي محقرشان بايـد از         .   آورد
سرما و بي گازي بلرزنـد و در عـيـن                
حال از حقوق و دستمزد ناچيزشـان هـم    

در ايـران هـمـه چـيـز        .   محروم ميشوند 
بـرف و قـطـع گـاز و               .   سياسـي اسـت   

هـمـه   .   سرماي شديد هم سياسي است    
ميدانند كه اگر هر رويـداد طـبـيـعـي              
براي مـردم فـاجـعـه مـيـشـود دلـيـل                   
اصــلــيــش ايــنــســت كــه حــكــومــت             
مسئوليتي در قبال زندگـي مـردم بـه          

پول نفت و بـودجـه و          .   عهده نميگيرد 
مالياتها صرف همه چيز ميشود جـز         
تامين زندگي اي امن و راحـت بـراي            

با بارش بـرف جـاده هـا بسـتـه             .   مردم
ميشوند، گاز قطع ميشود، نفت تمـام    

و تـعـداد     .   ميشود، نان گران ميـشـود     
زيادي از مردمي كه راهي بـراي فـرار          
از اين وضـعـيـت نـدارنـد حـتـي جـان                 

اگر زلزله بـم    . خودرا از دست ميدهند 
آن همه قرباني ميگيـرد نـيـز دلـيـلـش             

اگـر سـيـل هـم تـلـفـات               .   همين اسـت  
اگر يـك    .   ميگيرد دليلش همين است   

صدم و يك هـزارم مشـغلـه حـكـومـت           
اين بود كه كاري كند كه رويـدادهـاي           
طبيعي زندگي مردم را مختل نكننـد       
و از مردم قرباني نگيرند، هـيـچـكـدام          

چرا طوفـان   .   از اين اتفاقات نمي افتاد    
و برف  و زلزله و هر تكاني در فضا و          
زمين، مثـل قـرون وسـطـا مـردم را                  

 مچاله ميكند؟ 
بهررو عالوه بر اينـكـه مـا مـردم           
بايد دولت را مسئول همه ايـن بـاليـا             
بشناسيم و زير فشار بگذاريـم كـه بـه             
موقع از هرجا شـده و هـرطـور شـده                 
گرماي خانه ها را در اين سوز سـرمـا      
تامين كنند، و نان را سوبسيـد كـنـنـد       
و از انبار ارتش و سپاه هم كه شده بـه             
مردم خوراك و سوخت برساننـد، بـايـد         
كارفرمايان را هم زير فشار بـگـذاريـم           

كه وقتي كارخانه بـه داليـلـي كـه از                 
دست ما خارج اسـت تـعـطـيـل شـده                 
است حقوق كارگران را بـطـور كـامـل            

. كارگر حق دارد زندگي كند    .   بپردازند
. حق دارد از گرسنگي و سرما نـمـيـرد         

تازه ميدانـيـم كـه بـيـشـتـر كـارگـران                   
موقت و پروژه اي، در واقع كـارگـرانـي     
هستنـد كـه بـايـد اسـتـخـدام رسـمـي                  

اما بـه دلـيـل زورگـويـي و              .   ميشدند
اجحافات آشكار عليه كارگران و يكـه       
تازي كارفرمايان است كه اينها حـتـي        
چندين و چـنـد سـال در جـايـي كـار                    

تلقـي  "   موقت" ميكنند و هنوز كارگر     
تجربه به همه ما نشان داده       .   ميشوند

است كه بـيـن كـارگـر و كـارفـرمـا و                    
دولتشان، زور و توازن قـوا حـكـومـت           

اگر ما توقمان از زندگي بـاال       .   ميكند
باشد و به تحـمـيـالت آنـهـا تـمـكـيـن                  
نكنيم ميتوانـيـم حـرفـمـان را پـيـش                 

وقــتــي كــارگــران يــكــپــارچــه        .   بــبــريــم
بگويند ما عليرغم تعطيل كـارخـانـه          
حقوق و دستمزدمان را مـيـخـواهـيـم             

و .   اين به حق كارگران تبديل مـيـشـود        
اگر سرشان را زيـر بـيـنـدازنـد و فـكـر                 
كنند كه كار نكرده اند و حقـوقـي هـم            
ندارند، وضعيتشان همين ميشود كـه      

مساله اصلي اينست كه تـمـام       .   هست
سرمايه و ثروت كـارفـرمـايـان را مـا              
كارگران توليد كرده ايم و اگـر كسـي             
بخواهد از حق سخن بگويد بايـد ايـن           
سرمايه ها را از چنگ سرمايـه داران          
خارج كـنـد و در خـدمـت كـارگـران                   

بنابرين به اين حرفهـا نـبـايـد          .   بگذارد
بايد جمع  .   بايد تعرض كرد  .   گوش داد 

شد و متحد و محكم و بـي لـكـنـت                 
گفت ما حـقـوق و دسـتـمـزدمـان را                   

اگر برف جاده را بسته يـا        .   ميخواهيم
گاز و برق را مـخـتـل كـرده دلـيـلـش                   
اينست كه يك ذره از ثـروتـهـاي بـاال               
كشيده از جيب كارگران صرف ايمـنـي    

. وسايل و امكانات عمومي نميـشـود      
بـايـد   .   حرف كارگـر بـايـد ايـن بـاشـد              

. محكم بايستد و اين را تحميـل كـنـد         
در صفوف ما هم هـركـارگـري را كـه              

آخـر بـابـا زور         " ترديد دارد و ميگويد     
بايد قانع كـنـيـم كـه           "   كه نميشه گفت  

همـه چـيـز را زور           .   ميشود زور گفت  
هـرجـا مـا تـعـرض           .   تعيين مـيـكـنـد     

. نكنيم آنها به ما تعـرض مـيـكـنـنـد             
آنـهـا مسـبـب وضـعـيـت نـابسـامــان                 

زندگي ما هستند و ما انسانيم و كـار         
مــيــكــنــيــم حــق داريــم از ســرمــا و               

 .همين. گرسنگي تلف نشويم
 

اين هفته اخبار بين المللي      
 !كارگري نداريم

 
نميدانم به چه دليلـي ايـن هـفـتـه             

داود رفاهي كه معموال بـراي نشـريـه           
چند خبر كـارگـري بـيـن الـمـلـلـي را                    
تنظيم ميكند و مـيـفـرسـتـد چـيـزي                

به همين دليل صفحـه     .   نفرستاده است 
اخبار بين المللي مان خالي مـانـد و            

راسـتـش   !     گناهش به گردن داود است    
اين بهانه اي شـد کـه نـکـتـه اي را                      

خيلي وقتها دلم ميخواهد بـا       .   بگويم
تك تك دوسـتـان و رفـقـايـي كـه در                    
كشورهاي مـخـتـلـف جـهـان زنـدگـي               
ميكنند و تعدادشان هم كـم نـيـسـت             
حرف بزنم و بگويم خبرهاي اصـلـي و           
جدي كارگري را شما ميتوانيد بدست      

حتي ميتوانيد خبرهـا و      .   ما برسانيد 
گزارش خام و سردستي را بـراي داود           
يا مستقيما براي نشريه بفرستـيـد تـا           

چـون شـمـا در كـوران            .   تنظيم كـنـيـم    
اوضــاع مشــخــص    .   اخــبــار هســتــيــد   

كارگران در آلمان و كانـادا و ژاپـن و               
تركيه و سوئد و پاكسـتـان و جـاهـاي              
ديگر را ميـشـنـاسـيـد و مـيـتـوانـيـد                  
خبرها و گزارشهايي دقيق تر و عميـق       
تر از آنكه در اينـتـرنـت و سـايـتـهـاي                 
سنديكاها يافـت مـيـشـود را تـهـيـه                

ميتوانيد پشت صحنه را هم به      .   كنيد
ايـن هـمـه      .     كارگران ايران نشان دهيد   

خبرهايي را كه در جاهـاي مـخـتـلـف             
اتــفــاق مــي افــتــد را از زبــان خــود                 
كارگران براي كـارگـران ايـران بـازگـو              

واقــعــا آمــوزش دارد بــراي           .   كــنــيــد 
حــتــي مــيــشــود    .   كــارگــران در ايــران     

گزارشهايي از كارخانه هـا و شـرايـط            
كار و زندگي كارگـران يـا گـرايشـهـاي          
كارگري در كشورهاي مختلـف تـهـيـه         
كرد و در اختيار كـارگـر كـمـونـيـسـت              

ايـن خـبــرهـا و گــزارشـهــا            .   قـرار داد   
ميتواند ديد همه جانبه تري به فـعـال           

ايـنـجـا ايـن       .   كارگري در ايران بـدهـد      
خواهش را همينقدر تاكـيـد مـيـكـنـم            
ببينم جوابي داده ميشود يا نه تـا در        
فرصتي ديگر بـيـشـتـر در مـورد آن                 

 . *حرف بزنيم

 

١از صفحه  ...  يادداشت سردبير   



 4  ١٣٨٦  دي ٢٠   کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

کــمــونــيــســت کــارگــري رئــوس آنــرا           
 .  برشمرديم

واقعيت اينست که وقتي بحث بر      
سر جنبش کارگري است همـواره يـک         
تصوير سنتي از اين جـنـبـش وجـود             

تصوير ايـن اسـت کـه جـنـبـش            .   دارد
 ،کارگري پراکنده و اسـاسـا صـنـفـي            

مطالباتي و دفاعي و غير سـراسـري          
است و محافلي از رهـبـران کـارگـري            
بصورت مخفي پشت آن قرار دارنـد و         

امـا امـروز بـا         .   هدايتش مـيـکـنـنـد      
فاکت و با تصوير ميتوان نشـان داد           

ايــن .   کـه ايــن تصــويــر غــلــط اســت           
کارگران بـا    .   تصوير عوض شده است   

و  .   مبارزاتشان  آنرا تغيـيـر داده انـد           
ما بايد ايـن    .   اين يک تحول مهم است    

تحول را به رسميت بشناسيم و بـا بـه            
رسميت شناختن ايـن نـقـطـه عـطـف              
است که ميتوانيم  راه پـيـشـروي و                
راهي که طـبـقـه کـارگـر بـتـوانـد در                   
تحوالت سياسي ايران نقش تـاريـخـي      

بايـد  .   خود را بازي کند را نشان دهيم      
نقطه قوتهاي خـود را بـه رسـمـيـت                 

.  بشناسيم تا بـه جـلـو گـام بـرداريـم                 
اجازه بدهيد تا بگويم که نصوير مـن          

 .از جنبش نوين کارگري کدامست
 

اولين مشخصـه چـهـره جـنـبـش               -١
نوين کارگري اينست که امـروز ايـن           

امـروز طـبـقـه       .     جنبش سياسي است  
کارگر وجنبش کارگري مـرکـز ثـقـل            

 .  تحوالت سياسي ايران است
يک شيوه رايج برخورد به جنـبـش        
کارگري اينست کـه ايـن جـنـبـش را              

.  مطالباتي تعريف ميـکـنـد      ،دفاعي
اما وقتي به اين جنبش نگاه ميکنيم       

درسـت  .   مي بينيم که چنيـن نـيـسـت         
اسـت کــه بــخــش اعــظــم مــبــارزات            
کــارگــري حــول خــواســتــهــايــي چــون         
دســــتــــمــــزدهــــاي مــــعــــوقــــه و             

اما اين مـبـارزات     .   بيکارسازيهاست
رژيم را چالش سياسي    .   تعرضي است 

کارگـر  بـخـاطـر تـوازن قـوا              .   ميکند
خواستهايش بيان مطالباتي دارد اما     

براي مـثـال   .  مبارزه اش سياسي است 
به مبارزه کارگران هـفـتـه تـپـه نـگـاه                

کــارگــران در اعــتــراض بــه          .   کــنــيــد
دستـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده خـود               

 امـا وقـتـي شـعـار            ،مبارزه ميکنند 
ميدهند ميگويند فرماندار دروغگـو    

 يا معلمـان بـا خـواسـت            .نميخواهيم
يکسان سازي نظام پرداخت ها دسـت       
به اعتراض ميزنـنـد و بـعـد تـجـمـع                 
بيست هزار نفره برپا ميکنند و شعار       

 سال گذشت پول نفت ما      ٢٨ميدهند  
 سال گذشت عـدالـت       ٢٨.   " کجا رفت 

مــنــزلــت " و بــا شــعــار         "   کــجــا رفــت  
در واقـع    "   معيشت حق مسلم ماست   

شعار انرژي حـق مسـلـم مـاسـت کـه               
شعار شوراهاي اسالمي و رژيم اسـت       

مـا حـتـي      .   را به چالـش مـيـکـشـنـد          
بعضي جاها ميبينيم  که  حتي بيـان         
مبارزات کارگري نيز کامال سيـاسـي       

اول مه امسال و يا اول مـه دو       .  است
سال پيش که کارگران با خالـي کـردن         
سالن دوازده هـزار نـفـره اسـتـاديـوم                 
ورزشي کمپين انتخاباتي رفسنجانـي     

 نمونـه هـايـي از ايـن            ،را بر هم زدند   
در اول مــه امســال        .     مسـالــه اســت   

کارگران با شـعـار انـرژي هسـتـه اي                
 هـزار    ١٨٣دسـتـمـزد      .   نميخـواهـيـم   

 کار ميکنيـم کـه       ،تومان نميخواهيم 
زندگي نميکـنـيـم کـه          ،زندگي کنيم   

ــيــم کــامــال ســيــاســي و                   کــار کــن
 .سوسياليستي و طبقاتي حرف زدند

حــال اگــر بــه اوضــاع ســيــاســي            
جامعه نيز نگاه کنيد ميبـيـنـيـد کـه              
سياست احمدي نژادي رژيم را جنبش      

کـارگـر واحـد      .   کارگري شکسـت داد    
آنرا شکست داد و امروز بعد از مـوج         

 ايـن کـارگـران         ،جديد سرکوب رژيـم    
هفت تپه بودند که بـا اعـتـصـاب بـا               
شکوه يازده روزه خود فضا را عـوض         

از همين رو امـروز جـنـبـش              .   کردند
کارگري به يک وزنه مهم در تـحـوالت         

.  سياسي جامعـه تـبـديـل شـده اسـت            
بنابراين وقتي امروز سـوال مـيـشـود           
که آيا مبارزه کارگر صنفـي اسـت يـا        

پوچي و نامربوط بـودن ايـن        ،سياسي
 . سوال کامال روشن ميشود است

 
يکي ديگـر از نـقـطـه عـطـفـهـاي                -٢

جنبش کارگري جلو آمـدن صـفـي از            
رهبران كـارگـري     . رهبران کارگريست 

راديکال، سوسياليست، با تـوقـعـات        
باال که به طور سراسري بهم وصلند و         
اتفاقاتي که امروز در جنبش کارگري      

 اتـفـاقـاتـي کـه در            ،شاهدش هستيم 
نيشکر هفت تپه و در نيشابـور و در            
ســنــنــدج و در جــاهــاي مــخــتــلــف             

 ايـن بـخـش از           ،شـاهـدش هسـتــيـم      
کارگران هستند که سازمان ميدهنـد      

 . و آنها  را  خلق ميکنند
امروز وقتي به جنـبـش کـارگـري          

 مـا  شـاهـد جـلـوي                ،نگاه ميکنيم 
صحنه آمدن صفي از رهبران کارگري      

که دارند در سـطـح جـامـعـه            .   هستيم
و  بـعـضـا چـهـره             .   شناخته ميشوند 

هايي را مي بـيـنـيـم کـه در سـطـح                    
. جامعه و جهاني شناخـتـه شـده انـد            

اين رهبران محدود به سطح کارخـانـه        
 بـلـکـه در يـک بـعـد                 ،ها نـيـسـتـنـد      

اجتماعي و در يک سطح سراسري بـا          
. هم در ارتباطند و نقش ايفا ميکنند      

اينها کارگراني هستند کـه در راس            
اعتراضات کارگري قرار دارنـد و بـا           
اسم و رسم خودشان حرف ميـزنـنـد و           

در واقـع مـا        .     اظهار نظر ميـکـنـنـد      
شاهد يک کشاکش علني و هـر روزه           
بين رهبران کارگري و رژيم در سـطـح       

به ايـن  .     جامعه و بطور علني هستيم    
معنـي اگـر قـبـال شـخـصـيـت هـاي                  
سياسي شناخته شـده جـامـعـه چـهـره            

طـبـرزدي و     .   هاي دوم خردادي بودنـد  
 اکنون اين کارگراننـد  ،امثال او بودند  

که دارند جلوي صحنه مي آيند و بـه            
چهره هـاي شـنـاخـتـه شـده جـامـعـه                    

بطور واقعي در هيـچ  .  تبديل ميشوند 
دوره اي مثل امروز رهبران کـارگـري          
به اين شکل  با هم همـبـسـتـه نـبـوده               

  تشکل و    ،کارگران  سايت دارند   .   اند
ارتباطات سراسري  .   نهاد علني دارند  

و امروز  جنبش کارگري چهـره       .   دارند
رهــبــران ســراســري و       .   عــلــنــي دارد   

اينها هـمـه  يـک           .   شناخته شده دارد  
پيشروي بزرگ براي جنبش کـارگـري         

وجود صفي از رهبران کارگـري      .   است
چپ و راديکـال در راس اعـتـراضـات          
کارگري امروز يک فاکـتـور مـهـم در             

سازمانيابي قدرتمند اين اعتراضـات     
  . است
امروز از هزموني و رشد گـرايـش          -٣

چپ و راديکـال در جـنـبـش کـارگـري              
اين يک شـاخـص     .   ميتوان سخن گفت  

مـهــم ديــگــر از پــيــشــروي جــنــبــش            
وقتي کارگران در اول       .   کارگري است 

مــه امســال شــعــار دادنــد کــه مــا                
 زنـدگـي     ،کارميکنيم تا زندگي کنيم   

 وقـتـي در        ،نميکنيم که کـار کـنـيـم        
تظاهرات هزاران نفره معلمان شـعـار         
معيشت منزلت حق مسلم ماست بـه     
شعار محوري آنها تبديل ميـشـود و          
وقتي در نيشکر هفت تپه کارگران بـا        
تاکيد بر تشکيل مـجـمـع عـمـومـي              
بعنوان تنها تشکل واقعي و مـحـلـي       
براي دخالـت در شـرايـط کـار خـود                 
تاکيد ميگذارند همه و همه نشـانـگـر     
قدرت اين چـپ در راس اعـتـراضـات        

 .امروز کارگري است
بحث من اينست که ما وقتي از         
سياسي بودن جنبش کارگـري سـخـن          

 روشن است که گرايشـات      ،ميگوييم  
درون جنبش کارگري نيز کامال رنـگ     
سياسي دارد و انـعـکـاس گـرايشـات            

در .   سياسي حاکم بـر جـامـعـه اسـت            
امـا  .   مورد گرايش چپ صحبت کردم    

گرايشات راست در جنبـش کـارگـري         
در واقع زائده هاي دوم خـرداد و خـط           

 سنديکاليستي است که    ،توده ايستي 
گـرايشـي کـه در         .   دارد عمل ميکند  

واقع تـعـرض بـورژوازي بـه جـنـبـش                
گرايشي که تـالش آن       .   کارگري است 

اينست که مبارزه کارگر را صـنـفـي            
 آنرا در چهارچوب قوانـيـن       ،نگاهدارد

موجود و در کريدورهـاي اداره کـار و          
مجاري قانون سر بدوانـد و عـمـال در           

يـک کـار   . خدمت حفط اين نظام است 
کارگر راديکال و چـپ مـنـزوي کـردن           

.  اين گرايش در جنبش کارگـري اسـت       
روشن است وقتي کارگر ايـن را مـي            
پذيرد و ميگويد مبارزه مـا صـنـفـي          

 در واقـع ايـن       ،است و سياسي نيست   
صورت مسالـه را پـذيـرفـتـه اسـت و                

ايـن  .   بايد در مقابل اين خـط ايسـتـاد     
خود يکي از موانع پيشـروي جـنـبـش          

زدن بر طـبـل ايـنـکـه            .   کارگري است 

مبـارزه  .   مبارزه کارگران صنفي است   
کارگران سياسي نيسـت ايـن يـعـنـي             
قبول اينكه كارگر حق نـدارد مـبـارزه       

يـعـنـي نـديـدن نـقـطـه              .   سياسي كنـد  
عطف جنبش کارگري و جايگـاه ايـن         

وقـتـي بـر صـنـفـي بـودن               .   مبارزات
صرف مبارزه و يا فرضا بـر مـبـارزه             

 در   ،آرام و بدون شعار تاکيد ميشـود      
واقع تالشي اسـت بـراي عـقـب زدن               

اين همـصـدايـي بـا        .   کارگر از تعرض  
رژيم  است که تحت عـنـوان ايـنـکـه               

 آنـرا  ،مبارزه کارگر سياسي شده است   
مورد حمله و تهاجم قرار مـيـدهـد و             
رهـبـرانـش را دسـتــگـيـر و زنـدانــي                  

در ايـن مـيـان کـارگـر بـراي              .   ميکند
. اينکه مورد تـعـرض قـرار نـگـيـرد               
. بعضا با همين بيان سخن مـيـگـويـد        

بر اينکه مبارزه اش صنفي است و يا        
مثال به هيچ حزب و جريـانـي تـعـلـق              
ندارد بعنوان يک چتر  امـنـيـتـي در               

و .   برابر تهاجم رژيم تاکـيـد مـيـکـنـد           
کشيده شدن مبـارزه کـارگـر در ايـن              
چهارچوب عمال مـبـارزات او را در            
موقعيت ضعيف تري قرار ميدهد و        
بطور واقـعـي خـفـقـان را نـهـاديـنـه                    
ميکند و برنده واقعي نيـز جـمـهـوري           

امـا در بـرابـر ايـن            .   اسـالمـي اسـت     
تعرض امروز ما مي بينيم که وقـتـي         
به کارگران ميگويند چرا اخبارتان از       

 ،رسانه هاي اپوزسيون منعکس شـده     
چرا با تلويزيونهاي اپوزسيـون سـخـن         

 پاسخ ميدهند که حـقـمـان         ،گفته ايد 
 اجازه بدهيد از رسانه هـاي       ،را بدهيد 

دولتي حرفهايمان را بزنيم تا ايـن کـار    
را نکنيم و در مقابل اين مسالـه مـي          

ايـن نـيـز يـکـي ديـگـر از                  .   ايستـنـد  
. پيشروي هاي جنبش کارگـري اسـت       

يک پيشروي مهم کـه عـمـال خـط و                
گرايش راست و تـوده ايسـتـي را بـه                
انزوا ميکشاند و ايـن راديـکـالـيـسـم             
است که هر روز بيشتر هزموني پـيـدا         

. يک مـثـال جـالـب بـزنـم                 .     ميکند
هميـن اخـيـرا يـکـي از کـارگـران را                    
وقتي زير فشار قرار داده بودند و بـه            
او گفته بودند شما قانون اسـاسـي را            

 گفته بـود وقـتـي         ،زير پا گذاشته ايد   
اين قانون اساسي را مينوشـتـنـد مـن          

 
١از صفحه  ...و   جنبش كارگري   



 5 ٧٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 . بچه بودم و االن آنرا قبول ندارم
اينها همه بيانگر ابعـاد پـيـشـروي      
جنبش کارگري است و وقـتـي نـقـطـه            
قدرتهاي خـود را بشـنـاسـيـم طـبـعـا                 
خواهيم توانست بطور مثال در بـرابـر          
اين تلقـي از مـبـارزه کـه مـيـگـويـد                    

.  مبارزه کارگر يا معلم صنفي اسـت          
آنرا سياسي نکنيد بـايسـتـيـم و ايـن                

 . تهاجم را عقب بزنيم
من اينجا دوست دارم بـه تـجـربـه           

در .   شـــرکـــت واحـــد اشـــاره کـــنـــم              
اعتراضات با شکوه کارگران شـرکـت         

يـکـي   .   واحد از ابتـدا دو گـرايـش بـود          
گرايش راديکال و چپ که با شهـامـت          

اعتصاب با شکوه   .   و جسارت ايستاد  
و امروز اگر همـه از  .  واحد را خلق کرد 

مبارزات اين کارگران دارند به عنـوان       
يک نقطه عطف سخـن مـيـگـويـنـد و              
صداي کارگر واحد در سطـح جـهـانـي           
انعکاس يافت و مـا شـاهـد روزهـاي             
همبستگي با کارگران در ايران مـثـل          

 حـاصـل     ، اوت بـوديـم     ٩ فوريه و    ١٥
گرايشي که  .   تالشهاي اين گرايش بود   
 خـطـي کـه         ،در برابر خط سـازشـکـار      

 کشـانـدن اعـتـراض          ،همواره تالشش 
کارگران واحد بـه اشـکـال مسـالـمـت              
جويانه و در نـهـايـتـش روشـن کـردن                 

 ايسـتـاد و        ،چـراغ اتـوبـوس هـا بـود           
توانست تصميم بر اعـتـصـاب را بـه              
تصميم چند هـزار کـارگـر در شـرکـت              

گرايـش راسـت کـه          .   واحد تبديل کند  
حتي آنجا که شوراهـاي اسـالمـي بـه             
ســنــديــکــاي آنــان حــملــه بــردنــد و                

 و   ،ميخواستند زبان اسانلو را بـبـرنـد       
آنجا که در برابر اين تهاجـم وحشـيـانـه        
اوبـاش شـوراهـاي اسـالمـي و خـانـه                 
کارگر شکـايـت خـود را بـه مـراجـع                  

 بـا بـلـنـد کـردن              ،قانوني برده بـودنـد    
پالکارد وزير دادگستر عدالت عدالـت      

و .   راه مسالمت را جستـجـو مـيـکـرد           
نمونه ابراز وجـود اخـيـر آنـهـا نـامـه                   
ايست که در همين شماره اخير نشريـه        

 نشريه شماره يک شـرکـت واحـد          ،پيک
نامه اي کـه در آن آزادي           .   آمده است 

اعضاي سـنـديـکـاي خـود مـنـصـور                
اسانلو و ابراهيـم مـددي را از رهـبـر                
جمهوري اسالمـي تـمـنـا مـيـکـنـد و                
بيش از اينکه اعتراضي را بيان کـنـد          

اعالم وفـاداري بـه رهـبـر انـقـالب و                  
   . انقالب اسالمي است

در .   موضوع ديگر حزبيـت اسـت        -٤
اين رابطه نـيـز مـا شـاهـد پـيـشـروي                  

در مـبـارزه     .   جنبش کارگري هسـتـيـم     
کارگران نساجي و يا شاهو در سنندج        
وقتي خواستند فعالين کارگـري را بـا         
تهديد اينکه شما حـزبـي هسـتـيـد و               

 بـه عـقـب         ،مبارزه تان سياسي اسـت    
 کــارگـران پـاســخ دادنــد کــه             ،بـزنـنــد  

خواست ما را بدهيـد تـا ايـن اخـبـار              
بـه نـطـر مـن           .   روي سايت حزب نـرود    

 تـا    ،حزب گريزي در صفوف کارگـران     
 ،همان اندازه اي که شاهـدش هسـتـيـم      

متاثر از جنبشهاي طبقات ديگر و از       
بـعـضـا    .   بيرون جنبش کـارگـري اسـت       

ايــن کــارگــران خــودشــان عضــوي از            
 بسـيـجـي و         ،احزاب دولتي بوده انـد     

عضوي از شـوراهـاي اسـالمـي بـوده             
اما امروز از رژيم کـنـده شـده و             .   اند  

در صف رهبران اعتراضات کـارگـري         
راديکال و مـعـتـرض         .   قرار گرفته اند  

بدون هيچ بيـم و هـراسـي بـا            .   هستند
. احزاب سياسـي تـمـاس مـيـگـيـرنـد               

ميخواهند صداي اعتراضشان را در        
سطح جـامـعـه و جـهـانـي انـعـکـاس                  

اما در بيـرون از ايـن فـعـل و            .     دهند
 از بــيــرون از جــنــبــش              ،انــفــعــاالت
 و اساسا از ميان طيفـي کـه     ،کارگري

در واقع شکـسـت خـوردگـان انـقـالب              
 هستند و تجـربـه سـرکـوب هـاي              ٥٧

 ، را پشت سـر گـذاشـتـه انـد             ٦٠سال  
بحث بر سر تشکل مستقل کارگـري و       
البته مستقل از احزاب در مـيـانشـان          

و وقتـي کـارگـر بـه طـرف              .   داغ است 
 ما شاهد نـابـاوري      ،حزبش رو مياورد  

و خشم و هراس اين طيف از چـپـهـاي       
سنتي و نامربوط به جنبش کـارگـري          
و سوخت و سازهاي واقعي درونـي آن          

  ،اين حـزب گـريـزي درواقـع           .   هستيم
تالش جنبشهاي بورژوائي بـراي دور         
نگهداشتن کارگران از حزب خـودشـان       

بنابـرايـن مـهـم اسـت کـه مـا                  !   است
تصوير درستي از جـنـبـش کـارگـري               

ايـن واقـعـيـت هـا را             .   داشته بـاشـيـم    
ببينيم تا بتوانيم به  آن پاسخ درسـتـي          

هـمـانـطـور کـه اشـاره کـردم               .   بدهـيـم  
 ،خالصه صحبـت مـن ايـنـسـت کـه               

حـزب گـريـز      .   کارگـر سـيـاسـي اسـت          
به جنبه بين الملـلـي و جـلـب             .   نيست

همبسـتـگـي جـهـانـي تـوجـه دارد و                   
ميخواهد دربعد اجـتـمـاعـي مـبـارزه            

و اينـهـا پـيـشـروي هـاي مـهـم                  .   کند
 .آنست
 

يک جنبه ديگر از تصوير سـنـتـي         -٥
از جنبش کارگري اينسـت کـه کـارگـر        

گـويـي تـنـهـا        .   را يک صنف مي بينـد   
وقتي کارگر براي دستمزدش مـبـارزه         

  درگير مبارزه طبقاتي است      ،ميکند
و مبارزات بخش هاي ديگر جـامـعـه          

اما ايـن    .   ربط چنداني به کارگر ندارد    
کـارگـران   .   تصوير دارد عوض ميشود   

در عسلويه به مناسبت روز جـهـانـي            
عليه اعدام ديديم که پـالکـارد نـه بـه              

در قـطـعـنـامـه        .   اعدام را برافراشتـنـد    
هاي اول مه کارگران از همبستگي بـا         
مبارزات بخش هاي مختلف جامـعـه       
سخن ميگويد و ما امروز بيش از هر        
وقت شاهد همبستگي در مـبـارزات          
بخش هاي مختلف جامعه و حمـايـت        
ها و پشتيباني هـا از خـواسـتـهـا و                  

مـن  .   مطالـبـات يـکـديـگـر هسـتـيـم              
ميخواهم اينرا بگويم که امروز طبقـه        
كارگر اين ظرفيت را دارد که بـعـنـوان          
يک طبقه اجتماعي نقش ايفا کـنـد و           
پرچم خواستهاي سراسري جـامـعـه را          

و اين  يک جنبه مهم ديـگـر          .   بلند کند 
 . بحث من امروز من  است

به عبارتي ديگـر  امـروز کـارگـر             
دارد بعنوان يک طبقه، و نـه صـنـف،             
مهر خود را به اعتراضات و تحـوالت        
ميکوبد و دارد نقـش سـيـاسـي ايـفـا               

دارد جـمـهـوري اسـالمـي و            .   ميکنـد 
بـورژوازي ايـران و جـهـان را چـالـش                  

بـيـخـود نـيـسـت بـوش بـه                .   ميـکـنـد   
رضا پهلوي بـه     .   کارگران پيام ميدهد  
 . .. کارگران پيام ميدهد

طبعا جنبـش کـارگـري در خـالء            
جريان ندارد، در مـتـن يـک جـامـعـه                 
ملتهب که سالهاست مـردم حـکـم بـه            

 در جـريـان        ،رفتن اين رژيم داده انـد        
جامعه اي کـه بشـدت قـطـبـي             .   است

و ما شـاهـد رشـد بـالـنـده              . شده است   
. جنبش انـقـالبـي در ايـران هسـتـيـم                

جنبشي که چپ و راديـکـالـيـسـم در               
در بطن اين شرايـط  .  راس آن قرار دارد 

جنبش کـارگـري جـنـبـشـي سـيـاسـي                
گرايشات و انحرافات دروني آن     .   است

و وزن سنگيـن جـنـبـش     .   سياسي است 
کارگري و راديـکـالـيـسـم آن تـاثـيـر                    
مستقيـمـي بـر جـنـبـش سـرنـگـونـي                   
گــذاشــتــه و جــنــبــشــي بــا يــک افــق               
سوسياليستي و انقالبي را در مـقـابـل         

 . ما قرار داده است
  ،به منـاسـبـت هـا نـگـاه کـنـيـم                  

 اول مـه       ،  هشت مارس   ،هيجده تير   
. ،و شانزده آذرهمه عوض شـده اسـت          

شانزده آذر سرخ گذشته دارد ميگويـد       
.  کــه جــامــعــه کــجــا ايســتــاده اســت           
. جامعه دارد انسانيت را فرياد ميزنـد      

 يــا   ،آزادي بــرابــري هــويــت انســانــي        
مـا کـار     .   سوسيـالـيـسـم يـا بـربـريـت             

زنـدگـي نـمـي       .   ميکنيم زندگي کنـيـم    
مـعـيـشـت مـنـزل         .   کنيم که کار کنيـم  
اينها همه جـوهـر      .     حق مسلم ماست  

مـا بـا   .     سوسياليستي و طبقاتي دارد   
طبقه کارگر روبرو هستيم و  مـبـازه              
طبقه کارگـر را داريـم و نـه صـنـف                    

 ! کارگران
" پـيـشـرويـهـا     " ما وقتي ميگوييـم     

يک معناي مهمش دخالـت سـيـاسـي           
طبـقـه کـارگـر در اوضـاع سـيـاسـي                    

بـه هـمـيـن       !   بـبـيـنـيـد     .   جامـعـه اسـت     
. اتفاقات چند ساله اخيـرنـگـاه کـنـيـد          

جــريــان اعــتــصــاب مــهــم کــارگــران            
نساجي بهشهر، بعد از آن خاتون آباد،       
بعد از آن شرکت واحد که درواقـع اوج          

و تـجـمـع هـزاران نـفـره             .   اين سير بـود   
معلمان وبعد شعـارهـايـي كـه در آن               

يـك عـكـس، يـک تصـويـر              .   داده شـد  
 خواهيد ديد کـه   ،ازهمه اينها بگيريد    

ايـن يـعـنـي       .   امروز کجا ايستاده ايـم     
وزن طبقه كارگر و پـيـشـروي انـقـالب            

 .  ايران
من ميخواهم  نتيجه بگيرم که با       
اتکا به اين پيشروي ها امروز طـبـقـه            

 نـه تـنـهـا در بـرابـر               ،کارگر ميتواند   
تهاجمات هر روزه رژيم و کارفرمـايـان        

 نه تـنـهـا حـول خـواسـتـهـاي                ،دتبايس
سراسري مثـل افـزايـش دسـتـمـزدهـا،            
گرفتن دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده،           
لــغــو قــراردادهــاي مــوقــت، انــعــقــاد         
قراردادهاي دسـتـه جـمـعـي، انـحـالل              
شوراهاي اسالمـي، تشـکـل مـبـارزه            
كند، بلكه ميتواند درب زنـدانـهـا را            

به نظر من ايـن سـيـر شـروع            .   بازکند
 .شده است

اين هـا هـمـه بـه مـعـنـي تـحـول                   
مهمي است که جنبش کارگري پـيـدا          
کــرده و مــن تــالش کــردم در ايــن                   

. سخنراني کـوتـاه آنـرا تصـويـر کـنـم                
تــحــوالتـــي کـــه ده ســال پــيـــش                     

ايـن  .   نميتوانستيم تصورش را بکـنـيـم     
بـايـد   .   يک جنبش کارگري جديد اسـت     

آنرا شناخت و به رسميت شنـاخـت تـا           
. بشود قدمـهـاي بـعـدي را بـرداشـت              

دادن تصوير عقب مانـده از جـنـبـش             
. کارگري عمال آنرا به عقب ميکشنـد      

در واقع شرط پيشروي مـا تـعـمـيـق و          
بــا .   گســتــرش ايــن پــيــشــرويــهــاســت        

اينهاست كه ميـشـود گـام بـعـدي را               
بدرستي تعريف كرد و قـدم بـه جـلـو                

در آخر عالوه بر تـاکـيـداتـي        .   برداشت  
که داشتم من بـه سـه اولـويـت مـهـم                  

اول مــجـمـع عـمـومــي          .   تـاکـيـد دارم     
بعنوان ابـزاري کـه بـه کـارگـر قـدرت                 
ميدهد که متحد شود و بـتـوانـد در               

 دخــالــت    ،تــعــيــيــن ســرنــوشــت خــود      
دوم قـرار دادن     .     مستقيم داشته باشد  

افق سوسياليستي در مقابـل رهـبـران         
کارگـري و تـالش بـراي ايـنـکـه ايـن                   
رهبران بتوانند در تمام عـرصـه هـاي           

 کارگر را نماينـدگـي     ،مبارزه طبقاتي   
دغـدغـه و افـق آنـهـا تـنـهــا                  .   کـنـنـد   

محدود به اعتـراضـات جـاري و روز             
و باالخره فراخون من بـه ايـن           .   نباشد

کارگران اين است که به حزب سياسـي        
ايـن  فـراخـوان مـن             .   خود بپيـونـدنـد    

تکرار فرمول هـمـيـشـگـي بـه حـزب                 
ايـن يـک ضـرورت         .   بپيونديد نـيـسـت    

بــه .   ســيــاســي عــاجــل امــروز اســت           
موقعيت چپ و طبقه کارگر در ايـران          

من ميگويم بيايـيـد و     . وصل ميشود 
به حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران                

 .بپيونديد
 

اين مـتـن سـخـنـرانـي شـهـال               
دانشفر در سميناري است كـه بـه           

كميته حمايت از جـنـبـش       " دعوت  
در اول دسامـبـر     "   كارگري در ايران  

 .  در لندن برگزار شد٢٠٠٧

 
٤از صفحه  ...و   جنبش كارگري   

 
 سايت کارگران

www.kagaran.org 



 6  ١٣٨٦  دي ٢٠   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

سنديكاليستي بتـوان نـوري بـر ايـن             
 .موضوع تاباند

ســنــديــكــالــيــســم و آلــتــرنــاتــيــو        
سنديكاليستي براي متشـكـل كـردن        
كــارگــران، امــا جــوانــب و زوايــاي              
گوناگوني دارند كه گاها با مـراجـعـه          
ــگــر                  ــه تــجــارب كــارگــران در دي ب
ــرار                  ــكــن ق ــوراف ــر ن ــا، زي كشــوره

گويـم بـا مـراجـعـه بـه              مي.   گيرند  مي
تجربه، چرا كه نقش سـنـديـكـاهـا را              
بايـد در چـهـارچـوب اجـتـمـاعـي و                   

هـا را     تاريخي معين و شرايطي كه آن    
ضروري كرده اسـت و يـا كـرده بـود،               

ها بـيـش از هـر          اتحاديه.   بررسي كرد 
اي هستند كه بر      چيزي مديون اسطوره  

 در   تاريخـا، .   دوش نسل گذشته است   
بخش اعظم اوقات سنديکاها تـنـهـا          

 .انـد   ابزار مبارزاتى توده کارگران بـوده     
هـا بـخـشـي از             امروزه اما اتـحـاديـه     

براي نمونه بروس آلـن  .  اند سيستم شده 
(Bruce Allen)      يكـي از فـعـالـيـن 

سـوســيـالــيـســت يــكـي از شـعــبــات             
دبليو در كانادا، در باره فعاليـن     آ سي

گويـد كـه      چپ در اتحاديه خودش مي   
اكثر فعالين چـپ و سـوسـيـالـيـسـت               

! دبليو از بازنشستگان هستـنـد      آ سي
كارگران در يك برهه از زمـان و در               
شــرايــط اجــتــمــاعــي مشــخــصــي،           
مبارزات خـود بـر سـر دخـالـت در                  

هـا    سرنوشت خود را در قالب اتحاديـه      
بخشي از رهـبـران      .   بردند  به پيش مي  

خواستنـد اتـحـاديـه        ها كه مي    اتحاديه
داري كنند در     را زائده سيستم سرمايه   

جنگ و گريز و جدالـي سـخـت و بـا                
همكاري گاها آشكار پليـس، بـخـش         
ديگري را كه بـر اسـتـقـالل طـبـقـاتـي               

كرد عـقـب       طبقه كارگر پافشاري مي   
در غياب حضور قدرتـمـنـد و      .   نشاند

مؤثر ايـن بـخـش عـقـب نشـسـتـه،                   
هـاي     ها بـه تـدريـج سـيـاسـت            اتحاديه

همراهي بـا كـارفـرمـايـان را اتـخـاذ                
هـا،     در تقابل با كـمـونـيـسـت       .  كردند

هـا بـر تـاريـخـي از                سنديكالـيـسـت   
فــعــالــيــت ســنــديــكــاهــا انــگــشــت           

اما .   گذارند كه حماسي بوده است      مي

اين را الپوشاني ميكنند كه ويـژگـي          
مـهـم آن مـقــطـع تــاريـخـي آن بــود                   
كارگران راديكـال و سـوسـيـالـيـسـت              
جلوي صف مبارزه در مقابل سرمايه      

هـا     كمـونـيـسـت    .   داران ايستاده بودند  
اتفاقا همانقدر كـه بـا كـارفـرمـا در                
جدال بودنـد، بـايـد جـواب شـكـسـت               

هـاي سـنـديـكـالـيـسـم را هـم                    طلبي
در باره اينكه اتـحـاديـه و           .   دادند  مي

سنديكا، چگونه از نقش تنها سـنـگـر     
و ابزار مبارزه كارگران به بـخـشـي از            

اند را، قبال بـحـث         سيستم تبديل شده  
ايم و در اين نوشته باز اجمـاال بـه            كرده

 .آن اشاره خواهم كرد
مـان   موضوعي كه ما در ادبيـات     

ايم ايـن اسـت         روي آن زياد بحث كرده  
كه آنـچـه كـه در ايـران بـه عـنـوان                       
سنـديـكـالـيـسـم ابـراز وجـود كـرده،                 
برخاسته از جنبش كـارگـري نـيـسـت            

اي از جنبش ملي اسـالمـي          بلكه رگه 
اسـت؛ فـعـالـيـنـش خـيـلـي هـايشـان                  

در .   افرادي از خود حكومت هسـتـنـد       
ــســت                 ــي ــســم ن ــي ــال ــك ــدي ــن ــع س واق

اولين نمود آن هم    .   است"   گرائي رژيم" 
مقابله خونين با كمونيسم و آلترناتيو      

اما بالفاصله بـا    .   سوسياليستي است 
شويم كه آيا در       اين سئوال مواجه مي   

غرب چنين نيست؟ تفاوت كوچـك و         
مهمي كه وجود دارد اينسـت كـه در         
جوامع غربي سنديكـالـيـسـم غـالـبـا            
گرايش سوسـيـال دمـكـراسـي را در              
جنبش كارگري نمايندگي مـيـكـنـد؛          

. سنديكا آلترناتيو اين گرايـش اسـت        
ــت مــي                 ــال ــن ح ــري ــت ــه ــوان     در ب ت

ســنــديــكــالــيــســم را ســازمــان دادن          
كارگران براي مطالبات صنفـي خـود       

اين به خودي خود اشـكـالـي      .   دانست
. شود اما به همين خالصه نمي   .   ندارد
خواهد كارگـر را از دخـالـت در                 مي

. سرنوشت سياسـي خـود مـنـع كـنـد             
آلترناتـيـو چـپ      "   سوسيال دمكراسي " 

آلترناتـيـو   .   داري است   سيستم سرمايه 
در ايـران    " .   دولـت رفـاه    " معروف بـه       
تـوانـد      هيچكـس نـمـي     .   چنين نيست 

تــوده و     مــدعــي بــاشــد كــه حــزب           

. هايش ايـن خصـلـت را دارنـد                تتمه
حزب توده را قبل از آنكـه كسـي يـك            
جريان رفرميست و داراي خصـائـل            
سوسيال دمكراتيك بداند، بـه عـنـوان       
يـك جــريـان جـاسـوس و مـوذي، و                  
جرياني كه حاضر بود هر پرنسـيـپ و          
سياستي را قرباني منافع شوروي در        

آنچه را كـه     .   شناسند  ايران بكند، مي  
در جنبش كارگري و    "   اي  توده" فعالين  

در سنديكاهاي كـارگـري جـلـودارش          
هائـي از      اند، يارگيري براي جناح     شده

ملي اسالميون درون حكـومـت بـوده       
 . است

بهر حال بار ديگر اين بـحـث را،            
بعد از مراجعه به يك تجربه در كانادا        

 .دنبال خواهيم كرد
 

 يك تجربه آموزنده
 

) رـلـه    ( Relay مجله ٢٠شماره  
پــروژه " ارگــان جــريــان مــعــروف بــه             

در كـانـادا از جـملـه            "   سوسياليستي
بــيــن "   مــعــاملــه" مــطــلــبــي در بــاره         

اتحاديه كارگران ماشين سازي كانادا     
(CAW)    و شركـت Magna   دارد 

سـام  .   ام را به خود جلب كـرد         كه توجه 
 نـويسـنـده      (Sam Gindin)گيندن  

گويد كه شركت مگنـا       اين مطلب مي  
امــروزه در كــانــادا از هــر شــركــت               
ماشين سازي ديگري، حتي از جنـرال     

كـارگـران   .   تـر اسـت      موتورز هم موفق  
اين شركت تا كنون چـنـديـن بـار بـا                 

انـد در       دبليو سعي كـرده     آ كمك سي 
اي سازمان بدهنـد     اين شركت اتحاديه  

اما با مخالفت سر سخت اين شركـت        
الزم به يادآوري اسـت    .  اند مواجه شده 

حـداقـل   ( كه كارگران در كانادا نسبتا      
از حـق و حـقـوق           )   نسبت به آمريكـا   

رسمي بهتري بـراي مـتـشـكـل شـدن              
اما با اين همه هر بار كه   .   برخوردارند

اند كـه     كارگران اين شركت سعي كرده 
متشكل شوند، وادار به عقب نشيني      

 .اند شده
سام گيندن كه اكنون در يكـي از         

هاي تورنتو كانادا اقـتـصـاد           دانشگاه
دهـد، قـبـال از            سيـاسـي درس مـي        

كاركنـان اتـحـاديـه مـاشـيـن سـازي                
او رابطـه خـوبـي بـا ايـن              .   كانادا بود 

اتحـاديـه داشـت و اكـنـون كـه ايـن                    
اتحاديه جهتگيري كامال راسـتـي را         
حتي در سياست پارلماني هـم اتـخـاذ         
كرده، ديگر هيچ چپي ـ با هـر درجـه             

تواند از رهـبـري ايـن            چپ بودن ـ نمي   
بـاز هـارگـروو      .   اتحاديه حمايت كـنـد    

(Buzz Hargrove)      رئــيــس ايــن 
 سالي است كه اين     ١٠اتحاديه حدود   

هاي آن را كامال با       اتحاديه و سياست  
هـاي حـزب لـيـبـرال كـانـادا                 سياست

 . همنوا كرده است
اتحاديه ماشين سازي كانـادا در      

هـاي راسـت و           مخالفت  با سياسـت    
شركت پسند اتحاديه ماشيـن سـازي        

 مـيـالدي     ٨٠آمريكا، در اوايل دهـه      
بروس آلن .   ( قرن گذشته از آن جدا شد     

در باره معامله اين اتحاديه با مگـنـا         
خيانت به علت و هـدفـي          :   " گويد  مي

كه از اتحاديه ماشين سازي آمـريـكـا         
امـا ايـن اتـحـاديـه در             " )   جدا شديـم  
، براي مقابله با حـزب       ٩٠اواخر دهه   

محافـظـه كـار اسـتـان انـتـاريـو، از                   
كانديداهاي حـزب لـيـبـرال حـمـايـت              

در آخرين انتخابـات پـارلـمـانـي         .   كرد
سراسري كانـادا، هـارگـروو پـيـراهـن             

اش را در يـك گـردهـمـائـي                  اتحاديه
حزب ليبرال به نـخـسـت وزيـر وقـت                

در رقـابـت بـراي         .   كانادا هـديـه كـرد      
رياست حزب ليبرال كانادا، هـارگـروو       
قرار بود يكي از كانديداهـاي رهـبـري       
اين حزب باشد كه بعدا از ايـن ايـده               

هـاي   منصرف شد؛ و در آخرين رقابـت   
انتخاباتي سراسري بدون هيچ شرطـي      

سيـاسـت   .   از حزب ليبرال حمايت كرد    
هـاي    قطره چكاني حقنه كردن سياست    

راســت در عــرصــه پــارلــمــانــي بــه               
توجه خوانندگان را به ايـن    !  (كارگران

كنم كه كانادا برخـالف      نكته جلب مي  
آمريكـا داراي يـك حـزب سـوسـيـال               
ــا در                     ــاره ــه ب دمــكــرات اســت ك

هاي مخلتف به قدرت رسيده و        استان
در پارلمان اين كشور هم داراي وزنـه          
سياسي مـؤثـري اسـت؛ و مـعـمـوال                

هاي كارگري ايـن كشـور، از            اتحاديه
 .)كنند اين حزب دفاع مي
گويد كـه در ايـن           سام گيندن مي  

دهـد كـه        ، مگنا اجازه مي   " معامله" 

دبليو وارد اين شركت بشود، و         آ سي
اي را كـه          در عوض مگنـا اتـحـاديـه       

كـنـد،      خودش ضوابط آن را مقرر مي     
يـعـنـي كـامـال در           .   وارد كرده اسـت    

چهارچوب قواعد مگنا بازي خـواهـد       
براي اينكه خيال فـعـالـيـن چـپ          .   كرد

اي و كساني چون سام گيـنـدن         اتحاديه
و بــروس آلــن هــم راحــت بشــود،                  
هارگروو در يك كنفرانس مطبوعاتي     
گفته اسـت كـه ايـن مـعـاملـه يـك                     
تاكتيك و نوعي تقـيـه نـبـوده بـلـكـه                

اي الزم و قدمي شجاعانـه بـه          معامله
 . جلو است

در انگليسي اصطالحي است بـه       
 Company)" اتحاديه شركت"اسم  

Union)      كه در فارسي بيشتر آن را 
" ســـنـــديـــكـــاي زرد    " بـــا عـــنـــوان         

هـاي ايـن        بهترين نمونـه .  شناسيم  مي
هـاي     هـا نـيـز اتـحـاديـه             نوع اتحاديـه  

ــدرجــه اي                     ــا ب كــارگــري ژاپــن و ي
هـاي قـبـل از            سنديكاهاي زرد سـال   

ــد                  ــنـ ــتـ ــران هسـ ــقـــالب در ايـ . انـ
هائي كه رسما توسط شـركـت     اتحاديه

شوند و قـواعـد          و يا دولت ايجاد مي    
آن از قبل توسط دولت و يـا شـركـت              

اين را الـبـتـه بـايـد        .   اند  تعيين گرديده 
سـنـديـكـاي     "   دبـلـيـو    آ سي" بگويم كه   

زرد دسـت سـاز كـارخـانـه و دولـت                   
ــســـت  ــيـ ــامـــه و            .   نـ ــرنـ ــد، بـ ــواعـ قـ
هـاي سـاالنـه        اش در كنگره    اساسنامه
نمونه تيـپـيـك يـك        .   گردند  تعيين مي 

. گرايش درون جنبش كـارگـري اسـت         
اي از تاريخ جنـبـش كـارگـري          در دوره 

هـاي بـخـش         كانادا، يكي از اتحاديه   
راديكال جنبش خودش بود كه بيشتر      

هاي فشار در جامعـه از قـبـيـل               گروه
زنان، ائتالف عليه فقر، مهاجـريـن و         
پناهندگان و غيره مورد حمايت ايـن         

امـروز امـا   .   اتحاديه و برعكس بودند  
نه اين اتحـاديـه    .   قضيه برعكس است  

خـواهـد بـا راديـكـالـيـسـم درون                   مي
جامعه تداعي بشود و نه كسي ديگـر        
آن را يك اتحاديه راديكال بـه شـمـار             

 . آورد مي
آوردن اين تصوير براي خـوانـنـده          
ايراني كه احيانـا تـوسـط گـرايشـات             
خاصي در ايران مـورد خـطـاب قـرار           

 
 ...  استقالل طبقاتي و 

 

١از صفحه   
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اش    گرفته و اتحاديه مدينـه فـاضـلـه          
خواهد آن را بـه كـارگـران             است و مي  

. هم حقنه كند، به نظرم ضروري آمـد         
چرا كه به نوعي اين نمونـه سـرنـوشـت           

هــا را بــه نــمــايــش            اكــثــر اتــحــاديــه   
در شرايطـي كـه جـنـبـش            .   گذارد  مي

كارگري در حال پيشروي نيسـت، هـر         
دهـد    اي آشكارا نشان مي     نوع اتحاديه 

" اتحاديه شركـت  " كه در دنياي واقعي     
هـا     بخصوص اينكـه اتـحـاديـه      .  است

امـروز يـك بـخـش بسـيـار اسـاســي                  
انــد و نــفــس         ســيــســتــم حــاكــم شــده     

گرائي، يـك نـوع هـمـزيسـتـي             اتحاديه
مســالــمــت آمــيــز كــارگــران بــا                   

داران را با عناوين مـخـتـلـف           سرمايه
اين موعظه را حتي   .   كند  موعظه مي 

در همدستي آشكار هـيـأت مـؤسـس           
ســنــديــكــاهــاي كــارگــري در ايــران            
شاهديم؛ كه چـگـونـه جـلـوي كـاروان              
مصطفي معين راه افـتـاده بـودنـد و             

خـانـه   " اكنون چگونه بـه زيـر عـبـاي              
اش، رفسنجـانـي،      و پدرخوانده "   كارگر
اما اين سياست همزيستـي  .   اند  خزيده

دائما توسط كارگران و فعالـيـن چـپ           
اگـر  .   بـه چـالـش كشـيـده شـده اسـت               

ايم اتحاديه مـاشـيـن سـازي             توانسته
كانادا را به اين صورت ببينيم و به آن        
توجه كنيم، صرفا به اين دليـل اسـت           

اي كه ايـن اتـحـاديـه در آن                  كه رشته 
كند، سـتـون    كارگران را نمايندگي مي   

فقرات اقتصاد كانادا بـوده و مـورد            
بـا  .   توجه چپ علي العموم بـوده اسـت       

دقــيــق شــدن و تــوجــه بــيــشــتــر در               
ها، يك چنيـن      سرنوشت ديگر اتحاديه  

توان به آساني در قريـب        ردپائي را مي  
امـا  .   ها مشاهده كـرد  به اتفاق همه آن   

 .برگرديم به بحث اصلي
گــويــد كــه         ســام گــيــنــدن مــي        

 UAWدبليو به اين دليـل از           آ سي
جدا )   اتحاديه ماشين سازي آمريكا   ( 

شد كه اين اتحاديه تماما از اعضـاي        
خود بريده بـود و بـه يـك اتـحـاديـه                    

. كامال شركت پسند تبديل شده بـود        
يعني چيزي مـثـل امـروز اتـحـاديـه               

ايـن  !   ماشين سازي كانـادا شـده بـود          

موضوع مورد اعتـراض بـروس آلـن           
وراي شـخـص     .   هم قرار گرفتـه اسـت      

سام گيندن و بروس آلن، اين فعـالـيـن          
گيرند كه نفـس   چپ اين را در نظر نمي     

جـدا از    .   گرائي همـيـن اسـت        اتحاديه
اي كه مـورد حـمـايـت            مدل اقتصادي 

گرائي بوده است، نـفـس دور            اتحاديه
كردن بدنه اتـحـاديـه از سـيـاسـت و                  

هـاي اتـحـاديـه هـدف              تصميم گيـري  
هـا، از چـپ و             اصلي تمام اتـحـاديـه     

به نوعي اين گفته حـتـي       .   راست است 
چـــرا كـــه     .   درســـت هـــم نـــيـــســـت         

خواهـنـد    ها مي سياستگزاران اتحاديه 
با مشروعيت بدنه و اعضا اتحـاديـه،        
بازوي كارگري احزاب حاكم باشنـد و         
احزاب حاكم پارلماني مورد حـمـايـت        

. گيـرنـد    ها قرار مي    مالي اين اتحاديه  
اما مـوضـوع ايـن اسـت كـه تـمـام                    

هائي چون اتحاديـه     جنگي كه اتحاديه  
مـــاشـــيـــن ســـازي آمـــريـــكـــا بـــه              

 ٤٠ و      ٣٠هـا در دهـه             كمونيسـت 
ميالدي قرن گذشته تحميل كرده و با       
همدستي پليس آمريكا باعـث اخـراج      
قريب به اتفاق فعالين سوسيـالـيـسـت         

ها شـدنـد، و تـعـدادي            از اين اتحاديه  
نيز ترور شدند، صـرفـا ايـن بـود كـه                

خواستند كـارگـران را          كساني كه مي  
هـا دخـالـت         در تصميمـات اتـحـاديـه      

. ها اخـراج شـدنـد          بدهند، از اتحاديه  
دبليو و مـگـنـا بـر          آ اما آنچه كه سي   

انـد، در هـمـيـن             روي آن توافق كـرده     
اي را در بـر          رابطه هم نكات آموزنده  

فعال چپ و سيوسياليستي كـه       .   دارد
عضــو اتــحــاديــه اســت، مــعــمــوال            

خواهد دست روي دست بگذارد و        نمي
شاهد بازي بـا سـرنـوشـت كـارگـران                

هـا     تصميمات اصلي اتـحـاديـه   .  باشد
هـا اتـخـاذ         هـاي اتـحـاديـه        در كنگـره  

هـا بـه        اعضاي اتـحـاديـه     .   گردند  مي
طور رسمي دسـتـي در اتـخـاذ ايـن                 

اما كساني كـه بـا       .   ها ندارند   سياست
كارفرمـا در مـحـيـط كـار گـالويـز                  

شوند، نمايندگان كـف كـارخـانـه             مي
(Shop Steward)مدلي .    هستند

دبليو  آ را كه مگنا تجويز كرده و سي      

هم آن را پذيرفتـه اسـت، دسـت ايـن                
نمـايـنـدگـان را كـامـال از هـرگـونـه                    
دخالتي حتي بر سر ابتدايـي و پـيـش            

تريـن تصـمـيـم مسـائـل هـم                پا افتاده 
يعني اخـتـالفـات مـيـان         .   بريده است 

كارفرما و كارگران بـر سـر اخـراج و               
طبقه بندي مشاغـل و تـبـعـيـض و                

اي    غيره قرار اسـت تـوسـط كـمـيـتـه              
بررسي شود كه نصـف اعضـاي ايـن            
كمـيـتـه را نـمـايـنـدگـان مـگـنـا بـر                       

تـوان گـفـتـه      در نتيجه مي  !   گزينند  مي
خواهنـد اعضـا      ها مي   باال كه اتحاديه  

را از سـيـاسـت دور نـگـه دارنـد، را                   
خواهند   اينچنين تصحيح كرد كه مي    

از سياست راديكال و سوسياليـسـتـي        
 !دور نگه دارند

باالتر گفتم كـه يـكـي از اهـداف           
ايرانـي مـقـابلـه     "  سنديكاليسم"اصلي  

با كمونيسم و كمونيستها در جنـبـش        
جنبش كارگـري ايـران      .   كارگري است 

فــعــالــيــن .   در حــال پــيــشــروي اســت        
سوسياليـسـت و كـمـونـيـسـت درون               

. جنبش كارگـري حـرفشـان بـرو دارد           
اعتراضات كارگري توسط اين بخـش      
از فعـالـيـن كـارگـري سـازمـان داده                 

اين پروسه اما در جـنـبـش         .   شود  مي
. كــارگــري غــرب طــي شــده اســت              

آلترناتيو سوسياليستي در جنـگ بـا         
آلترناتيو سنديكالـيـسـتـي شـكـسـت           

يـك چـنـيـن       .   خورد و عقـب نشـسـت       
سرنوشتي براي جنبش كارگري ايـران     

به يك دلـيـل بسـيـار           !   محتوم نيست 
بسيار ساده كه جنبش كارگري ايـران         
سرنوشت اسفناك جـنـبـش كـارگـري            
غرب زير سيطـره سـنـديـكـالـيـسـم را             

سازمـان دادن    .   جلوي چشمانش دارد  
گانـگـسـتـرهـا بـراي تـرور فـعـالـيـن                    

هـا در آمـريـكـا و        كارگري در اتحاديه 
كانادا توسط فدراسيون كار آمـريـكـا        
و دار و دسـتـه سـامـوئـل گـامـپـرز                    

جاسوسـي و    .  داستان تلخ درازي دارد 
استراق سمع كردن از جلسات فعاليـن      

هـا در       چپ و سوسياليست اتـحـاديـه      
كشـورهــاي اســكـانــديـنــاوي تـوســط          

ها افتضاح ديگري بود      سنديكاليست
جـنـبـش    !   كه چند سال پيش افشا شـد      

كارگري ايران كمابيش از اينها مطلع      

و كال بايد راه ديـگـري را در               .   است
 .پيش بگيرد

 
 "خوشحالي"نگاهي به يك 

 
هدفم اين اسـت كـه بـاالخـره در               
البالي اين بحث و تجارب نشان دهـم        
كه اتحاديـه و تصـويـر بـزرگـتـر آن،                  

استقالل طبقـاتـي    " تريديونيونيسم، با   
خـواهـم      مـي .   مشكـل دارد   "   كارگران

نشان دهم كه حتي اگر يـك اتـحـاديـه          
كارگري هم بـاشـد،      "   تشكل مستقل " 

اما از بعـد طـبـقـاتـي تـر اسـتـقـالل                    
طبقاتي كارگران را زير سـئـوال بـرده            

قــبــال بــه ايــن مــوضــوع                  .   اســت
ها بـا عـلـم       چي  ايم كه اتحاديه    پرداخته

در "   تشكل مستـقـل كـارگـري       " كردن  
ــقــالل از                 ــظــورشــان اســت ــع مــن واق

هاي كمونيستي است؛ و گرنه       سياست
خودشان نه تنها از سياست مسـتـقـل         
نيستند، بـلـكـه در اكـثـر مـوارد از                  
رهــبــران بــاالي احــزاب ســوســيــال             
دمكرات و اخيرا هم ليـبـرال جـوامـع           
خودشان هستند؛ و تا مغز استـخـوان        

 .اند سياسي
سنديكاها به مرور زمان و خزنده      

هاي پروكارفرمائي را با دادن       سياست
امتياز به سرمايه و پس دادن دسـت           
آوردهاي كارگران، بـه كـارفـرمـاهـا و           

از .   دولت كارفرماهـا نـزديـك شـدنـد           
هـا بـه        تمام امتيازاتي كـه اتـحـاديـه        

 تـا از ايـن          ٢انـد،       كارفرماهـا داده   
هـا را هـيـچـوقـت       امتيازات گريبان آن  
 . رها نخواهند كرد

مؤثـرتـريـن سـالح كـارگـران در               
مقابله با سرمايه، اعتـصـاب و حـق            

سالح مـؤثـر ديـگـر          .   اعتصاب است 
اين است كه كـارگـران در سـرنـوشـت             
محـيـط كـارشـان دخـالـتـي داشـتـه                  

يعني اينكه شركت يكجـانـبـه    .   باشند
در بستن و يا انتقال سرمايه بـه جـاي       
ديگري تصميم نگيرد؛ بلكه كـارگـران       
حق داشته بـاشـنـد در ايـن تصـمـيـم                 
دخالت داشته بـاشـنـد و جـلـوي بـه                  
گــروگــان گــرفــتــه شــدن نــان شــب                

 . فرزندانشان را بگيرند
مطـلـب   "   رله" همين شماره نشريه    

ديــگــري دارد در بــاره اعــتــصــاب              

 (Sheraton)كارگران هتل شرايتون  
عنوان مـطـلـب و دل خـوشـي               .   اتاوا

نويسنده اين اسـت كـه كـارگـران بـا                 
اعتصاب خـود، كـارفـرمـا را عـقـب              

مطالب ديـگـري نـيـز در            .   اند  نشانده
همين شماره نشريه به اين پـيـروزي و           
رابطه آن با معـاملـه بـيـن مـگـنـا و                  

دبليو كه از حق اعتصاب چشـم        آ سي
كـمـتـر    .   كنند  پوشيده است، اشاره مي   

اتحاديه و سنديكائي هسـت كـه حـق          
بدون چون و چراي اعـتـصـاب در آن               

در قراردادهاي دسـتـه     .   قيد شده باشد  
جمعي سنديكاها، بندي هست به نـام   

نه اعتصاب و نه بستن كـارخـانـه از            " 
كـه بـه   "   (Lock Up)جانب كارفرما  

اين اشاره دارد كه در طـول دوره ايـن             
قرارداد هر چند ساله، نه كارگران حـق    
اعتصاب دارنـد و نـه كـارفـرمـا حـق               

. دارد كارخانه را بر كـارگـران بـبـنـدد            
وجـود  "   حق مديـريـت   " بندي هم به نام     

دارد كه بسياري از حـقـوق ابـتـدائـي              
بـا دسـت     .   گـيـرد     كارگران را پس مي   

راســت داده و بــا دســت چــپ پــس                
آنچه را كه مايه خوشحالـي     .   گيرد  مي

شـده  "   انـعـكـاس   " نويسندگان نشـريـه      
است، در واقـع اسـتـفـاده از سـالح                  

 بعد از به موافقت نـرسـيـدن       اعتصاب  
اتحاديه و مديريت در پايـان قـرارداد          

در طـول دوره       .   دستـه جـمـعـي اسـت        
تـوانـد    مي"   حق مديريت" قرارداد، بند   

اجحافات زيـادي را بـه كـارگـران روا             
دارد كــه اعــتــصــاب و اعــتــراض                
كارگـران بـه ايـن اجـحـافـات مـورد                  

هـا     حمايت اتحاديه و رهبران اتحاديه    
اعــتــصــاب " تــرم   .   گــيــرد   قــرار نــمــي   

از همينجـا آمـده اسـت كـه             "   وحشي
كارگراني كـه در طـول دوره قـرارداد             

زنـنـد، را        دسـت بـه اعـتـصـاب مـي            
 !كند وحشي قلمداد مي

هــاي    اي كــه اتــحــاديــه         در دوره  
 FBIكارگري در آمريكا با همدستي      

هــاي جــاســوســي      و ديــگــر ســازمــان     
آمريكا مشغول تار و مـار و قـلـع و             

هـا     هـا در اتـحـاديـه            قمع كمونيسـت  
هـاي     بودند، دولت آمريكا با توصـيـه      

سران فدراسيون كار آمريكـا مشـغـول      
وضع قوانيني بـود كـه كـارگـران را                

 
٦از صفحه  ...  استقالل طبقاتي و   
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گران فرسوده ترين تفکر، بـراي دهـهـا            
سال غرقه در خون و دود و تباهي شـده      
است براسـتـي بـراي حـافـظـان جـهـل                  

در .   وعامالن کشتار وحشتنـاک اسـت      
حاليکه دولتهـا و مـدافـعـان سـرمـايـه             
داري در دنياي  خارج و بـويـژه غـرب             
دمکراسي پارلماني خود را پايـان هـر          
تغيير سياسـي و حـکـومـتـي اي جـار               
مــي زدنــد و در بــزمــهــاي دولــتــي                 
وضيافتهاي ميان سـران دول، مـرگ            
کمونيـسـم و جـاودانـه مـانـدن نـظـام                   
دمـکــراســي ســرمـايــه داري خــود را             
تثبيت شده هلهلـه سـر مـي دادنـد ،                 
حاکمان ايران حق داشتـنـد ايـن گـونـه              

امـا آنـچـه      .   وحشيانه بگيرند و بزنند       
که همه سردمداران نظامهاي سرمـايـه       
داري جهـان و بـخـصـوص سـران رژيـم               
ايران را غافلگيـر و وحشـت زده کـرد              
ناديده گرفتن واقعيتي بود که طي ايـن       
دوره طوالنـي دهـهـا سـالـه بـرخـالف                 
تصورشان گرچه گردوغبار گرفته ولـي      

وقـتـي از پـايـان           .   موجود و زنده بود      
جهان بيني کمونيسم به اعتبار بـه بـن           
بست رسـيـدن يـکـي از شـيـوه هـاي                    
حاکميت سرمايـه داري خـودشـان در            

کـه نـزديـک بـه يـک قـرن                 "   بلوك شرق " 
ــام حــکــومــت کــارگــري و                  تــحــت ن
سوسياليسم بخشي از طـبـقـه کـارگـر             
جهان را استثمارمي کـرد، غـوقـا بـراه           
انداخته بودند، موجوديـت اجـتـمـاعـي         
طبقه اي را انکار مي کردند که اثبـات     
وجوديش تخاصم مداوم و کشـمـکـش         

. هر روزه اش با طبقه سرمايه داراسـت       
تالش مـي کـردنـد بـه طـبـقـه کـارگـر                   
بقبوالنند کـه آن تضـاد و کشـمـکـش              
ديرينه مربوط به گذشتـه اي اسـت کـه           
سرمايه داري بـه ايـن حـد مـتـمـدن و                  
مدرن نبوده تا در سـايـه دمـکـراسـي               
بورژوائي  کـارگـر را هـم از حـقـوق                     
بيشتري برخوردار کند و اکـنـون ايـن             

بـه  .   كشاكش زائد و غير ضروري اسـت     
اين ترتيب تـالش كـردنـد خصـومـت               
آشتي ناپذيرطبقـاتـي كـارگـران را بـه              
همزيستسـي اي مصـالـمـت آمـيـز بـا               
طبقه سرمايه دار تحت حاکميت نظـام       

. سرمايه داري و استثمار تقليل دهند       
با تکانهائي که طبقه کارگر ايران زيـر          
فشارهـاي کـمـر شـکـن بـراي بـهـبـود                  

وضعيت زندگي به خود داد کمونيـسـم        
کارگري مارکس که منصور حـکـمـت          
آن را از زير آوار دهـه هـا هـجـوم بـه                   
کمونيسم  و ويرانگري ايـدئـولـوژيـکـي          
سرمايـه داري جـهـانـي در آورد، در                 
عرصه عمل  مبارزات، بـرجسـتـه تـر             

. وجود پوينـده خـود را نـمـايـان کـرد                 
اکنون شبح لنين سنگين تر و فشـرده           
تر در حال نزديک شدن اسـت و چشـم و            

دمــاغ هــر مــهــره اي از مــدافــعــان                   
سرمايه داري را با شدت بيشتـري مـي         

شبح لنين که تصويري از يـک          .   آزارد  
نظام سوسياليستي را بـا خـود دارد،             
نظامي که فقـط بـا انـقـالب کـارگـري               
مــيــســر مــي شــود خــود را در هــر                  
اعتراض اجتـمـاعـي اي در ايـران از                
مــبــارزات کــارگــران گــرفــتــه تــا                    
دانشجويان، زنان، معلمان و غيره هـر         
روز بيشتر نمايان مي شود و وحشـت           
سـران رژيـم هـم از هـمـيـن واقـعـيـت                     

امـروز در ايـران        .   سرچشمه مي گـيـرد   
هر مبارزه اي که براي ايجاد تـحـوالت         
بنيادي راه مـي افـتـد مـهـر و نشـان                   
سوسياليتسي و کمونيستـي بـر خـود            

تا چندي پيش تنها مي شـد از          .   دارد  
مطالبات  و نحوه طرح مطالبـات بـي          
آنکه مستقيما از سوسياليسـم نـامـي          
برده شود، فـهـمـيـد کـه خـواسـتـه هـا                   
سوسياليستي هستند اما در جـريـان          
شانزده آذر و روز جـهـانـي زن سـال                     
گذشته و با جديت و گستردگي خيـلـي         
بـــيـــشـــتـــري شـــانـــزده آذر امســـال              
سوسياليسم و کمونيـسـم بـود کـه بـا                
صداي رسا فرياد زده شـد و بـا وضـوح        

ايـن  .   تمام بر پالکاردها خودنمائي کرد    
اتفاق عظيم مـحـدود بـه شـعـارهـاي                
نوشته شده بـر روي پـالکـاردهـا نشـد               
بلکه فعاالن و رهبران دانشجوئـي چـپ        
بي کـمـتـريـن مـالحـظـه اي هـنـگـام                     
رويــاروئــي بــا ســرکــوبــگــران وزارت            
اطالعات و زير شکنجه هاي شکنجـه       
گران خود را چپ و کمونيست معـرفـي         
کردند و به عنوان حقـي انسـانـي بـراي            

ايـن هـمـان      .   خـود از آن دفـاع کـردنـد           
شبحي است که مدتها پيـش کسـانـي           
مثل رفسنجاني و خاتـمـي هشـدارش          
را به ديگر سـران رژيـم دادنـد و حـاال                 
دارد نزديک و نزديـکـتـر مـي شـود و                 

خواب همه        سرمايه داران و سـران              
. حکومتشان را آشـفـتـه کـرده اسـت               

وحشت از شبح کمونيسم و نشانه هاي       
آن در اعـتـراضـات حـتـي دولـتـهـا و                   
خادمان سرمايـه داري غـرب را هـم               
مدتها قبل به تکاپو درآورده بـود تـا              
شـايــد بــتـوانــنــد از قــدرت گــيـري و                 

تابلو کردن  .   گسترشش جلوگيري کنند  
گنجي ها و شيرين عباديها به عـنـوان         
شخصيتهاي دمکرات و ضد استبـداد      
و تالش وسـيـع بـراي کشـانـدن صـف                 
مبارزات به پشت سر آنان تالشي براي       
آشــتــي دادن مــبــارزات راديــکــال بــا           
جناههائي از حاکميت نظام سـرمـايـه          
داري و کم رنگ کردن نفوذ و تأثيرچپ        

تـا شـانـزده آذر         .   بر آن مبارزات بـود        
امسـال  رسـانـه هـاي سـرمـايـه داري                 
غربـي کـه پـيـشـتـر مـي کـوشـيـدنـد                      
اعتراضات راديـکـال در ايـران را در               

نافـرمـانـي    " تبليغات رسانه اي خود به      
و رفـورمـيـسـتـي بـراي            "   هاي مـدنـي    

ايجاد اصالحاتي در قـانـون اسـاسـي             
تعديل کنند، از حضور چپ و جـنـبـش          

. کمونيستي کارگري دم بر نمي آوردنـد      
اينها در اين مورد سکوت مي کـردنـد         
که شايد با مسکوت گـذاشـتـنـش بـه              
حضور آن اعتراف نکنند و بيـشـتـر از            

ولي سرخي شـانـزده     . آن گسترش نيابد 
آذر امسال به حدي تابناک و نافـذ بـود           
که دوربين ها و تريبونهاي بي بي سـي         
و راديو فردا و ديگر رسـانـه هـاي در                
خدمت سـرمـايـه داري غـربـي را در                 
نورديد و بناچـار بـه واقـعـيـت حضـور               
کمونيسم به عنوان جنبـشـي مـؤثـر و             
جهت دهنده و مـبـارزات اجـتـمـاعـي              

اکــنــون هــر انســان      .   اعــتــراف کــردنــد   
آزاديــخــواهــي کــه خــواهــان تــحــولــي          
اساسي و بنياني در جامعه باشد مـي          
داند که بـايـد خـود را بـا جـنـبـشـي                       
مرتبط کند که مشخصه موجوديتـش      
بــا مــطــالــبــات راديــکــال انســانــي و            
سوسياليستي تعريف شـود و تـحـقـق            
آرمانهايش را تنها با پيوسـتـن بـه آن             
جنبشي ميسر بـدانـد کـه مـنـتـج بـه                  
انقالبي اجتماعـي بـه رهـبـري طـبـقـه               

اگر خواهان آزادي بي    .   کارگر مي شود  
قيد و شرط است ميفـهـمـد كـه بـدون               
پيوستن به جنبـش سـوسـيـالـيـسـتـي،              
حتي مبارزه كردن براي آزادي واقـعـي          

اي بـر       تماما از هرگونه تصميم گيري    
سرنوشت خويس و تصميم در مـورد          
نحوه فروش نيروي كـارشـان مـحـروم            

 .كرد مي
 

 ها اتحاديه" گرائي رژيم"
 

ــه             ــر بـ ــاالتـ ــم" بـ ــي  رژيـ ــرائـ " گـ
سنديكاليسم ايراني اشاره كرديم؛ اما     
كــل ســنــديــكــالــيــســم نــهــايــتــا يــك           

ــه نــظــر مــن         .   گــرائــي اســت     رژيــم ب
تواند صرفا محـدود   نمي"  گرائي رژيم" 

بـه حــاالت زمــخـت نـوعـي ايـرانــي                
اكنون بـه   .   سنديكاليسم محدود باشد  

هـا در       بينيم كـه اتـحـاديـه        وضوح مي 
چهار گوشه جهان، چهار دست و پا به        

اند و حاضـر نـيـسـتـد          سرمايه چسپيده 
اولـيـن   .   ببيند موئي از سر آن كم شود    

شود از    اي كه به راديكاليسم مي      حمله
. هـاسـت     جانب همين رهبران اتحاديه   

در كشورهاي غربي سنديـكـاهـا يـك           
جزء اصلي مبارزه با راديكاليسـم در        

در انـقـالب     .   جنبش كارگري هستنـد   
تـريـن عـنـاصـر درون              اكتبر مرتـجـع   

جنبش كـارگـري در لـواي دفـاع از                 
اتحاديه و سنديكا، شروع به حملـه بـه       

در آمـريـكـا    .   حكومت شوراها كردنـد  
ها جزء جـدائـي نـاپـذيـري از               اتحاديه

حكومت هستند كه قبـال پـرده از آن           
تمام حـكـمـت تشـكـيـل            .   ايم  برداشته

ــهــادهــائــي چــون كــنــفــدراســيــون             ن
ــه  ــاديـ ــارگـــري                اتـــحـ ــاي آزاد كـ هـ

(ICFTU)  هاي كـارگـري        و اتحاديه
 مـقــابلـه بـا رشــد           (WTU)جـهـان     

راديكاليسم در جنـبـش كـارگـري در            
هـاي مـرتـجـع در             تباني با حكومت  

بـورژوازي هـزاران و        .   اوايل قرن بـود    
ها هـزار كـارشـنـاس بـه جـنـبـش                     ده

كارگري اختصـاص داد كـه بـتـوانـد               
هـا     استقالل طبقاتي كارگران را از آن      

اين صرفا يـك كـالهـبـرداري           .   بگيرد
شناخته شده بورژوازي است كه گـويـا        

" تشكل مسـتـقـل كـارگـري        " با تكرار   

حتي منفورترين  .   شود  كارگر آزاد مي  
عوامل بورژوازي، كساني چـون يـان          

 (Ian MacGregor)گـرگـور      مك
هائي دفـاع كـرده و            رسما از اتحاديه  

 .اند كه براي سيستم الزمند گفته
 

 استقالل طبقاتي
ــن خصــيــصــه آشــكــار              ــري ــهــت ب
سنديكاها اين است كـه كـارگـران را            

داند تـا      فاقد شعور سياسي كافي مي    
بتوانند در سرنوشـت سـيـاسـي خـود             
دخيل باشند؛ كه بايد توسط وكـالئـي        
كه از زواياي مختلف قانون آگاهـنـد،        

طبقه كـارگـر بـراي       !   نمايندگي بشوند 
استقالل خود الزم است كه تماما بنـد        

. نافش را از سـرمـايـه كـنـده بـاشـد                  
سنديكاليسم، و سنديكاها به عنـوان      

هاي آلترناتيو اين جنـبـش، بـه         تشكل
گـردنـد كـه         هر ابزاري مـتـوسـل مـي         

كارگر را سربزير و مـطـيـع قـوانـيـن                 
 . سرمايه نگه دارند

هـا مـخـالـف اسـتـقـالل                اتحاديه
اند چرا كه با مـبـارزه         طبقاتي كارگران 

كه كـارگـر   .   با دولت سرمايه مخالفند  
در دست آن ابزاري است براي توليد و     
انباشت هر چـه بـيـشـتـر سـرمـايـه و                  

كـه ابـزار هـمـزيسـتـي            .   ارزش اضافه 
ــه          دار و دولــت            كــارگــر و ســرمــاي

و درست همين نـفـي      .   اند  داري  سرمايه
استقالل طبقاتي كـارگـران اسـت كـه            

اي را كـنـار         هر اتحاديه"   گرائي رژيم" 
 .دهد سنديكاليسم ايراني جاي مي

هـا    اين سرنوشت اسفناك اتحاديـه    
سرنوشت اسفناك كـارگـرانـي       .   نيست

اســت كــه قــوه كــارشــان در دســت                
تـري     ها به كاالي ارزان قيمـت       اتحاديه

همچنين سرنـوشـت    .   تبديل شده است  
اسفناك فعالين چپي است كـه تـمـام            

بــه چــپ    " انــرژي شــان در خــدمــت             
هـا قـرار گـرفـتـه              اتحـاديـه  "   چرخاندن

 .است
 ٢٠٠٨ ژانويه ٦

 
 ...  استقالل طبقاتي و 

 سايت روزنه
 

www.rowzane.com 
 سايت حزب کمونيست کارگري ايران

www.wpiran.org 

 
...  شبح لنين آمده و  ٧از صفحه   ١از صفحه    

٩صفحه   
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 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

چه رسد دستيابي به آن معناي واقـعـي         
واقعيات اسـارت    . امکان پذير نيست  

بار نظام طبقاتي را به خوبـي درک مـي        
کند، مي داند انسان تنها وقـتـي مـي           
تواند آزاد باشد که از نـظـر مـادي و                 
اقتصادي در قـيـد هـيـچ رابـطـه اي                    

زن  وقتي مي توانـد بـرابـر بـا              .   نباشد
مرد باشد که داراي حقوق مادي بـرابـر         

روابــط خصــوصــي     .   بــا مــرد بــاشــد       
جوانان دخـتـر و      .   انسانها، زن و مرد و    

پسر با هـم زمـانـي بـه طـور واقـعـي                    
خصوصي تلـقـي مـي شـود و بـه آن                   
احترام گذاشته مـي شـود کـه دسـت                

هـمـه   .   مذهب از زندگيشان کوتاه شود    
اين موانع که امـروز انسـانـهـا را در                 
اسارت خود گرفته فقط با محـو نـظـام          
ــجــاد جــامــعــه اي                    طــبــقــاتــي و اي
سوسياليستي امکان پذير خواهد بـود      
که ريشه هاي مادي هر گونه نابـرابـري         
و تعرض به حقوق مختلف انسانهـا را         
از بن مي کند و شالوده دنيائي آزاد و           
برابر را براي هـمـه بـر مـبـنـاي نـظـام                    
توليدي اي که فقط براي رفع نيـازهـاي         

. انساني توليد مي کنـد، مـي ريـزد               
اين نگرش  امروز به درجات مختـلـف         
در عرصه هاي مبارزات و اعتراضات      
اجتماعي ايـران مـحـسـوس و قـابـل                 

 . مشاهده است
 

جنبش اعتراضـي راديـكـالـتـر و          
 قدرتمندتر ميشود

 
هنگامي کـه در جـريـان بـرگـزاري           

يـک کـره     " مراسم روز جهاني زن شعار       
بر روي پـالکـاردهـا    "   زمين و يک انسان   

نوشته مي شود و به اهـتـزاز در مـي                
آيد به خودي خود هـمـان نـظـامـي را                
فرياد مي زند و طلب مي کند که بايد         
از طريق انقالبي تحقق يابد که پيـشـرو        
و رهبرش طبقه کارگر اسـت و امـروز            
جنبش کمونـيـسـم کـارگـري پـرچـم و                 

کمونيـسـم   .   مشخصه اين حرکت است  
به خاطر ويژگي انسـان گـرائـي اي کـه            
دارد و مرزهـاي قـومـي ، جـنـسـي و                 
مذهبي را در هـم مـي شـکـنـد مـي                   
تواند نگرشي انسـانـي و جـهـانـي بـه                 

انسانهاي آزادي خـواه و بـرابـري طـلـب         
بدهد و از اين نقطه نظر است که هـمـه        
جنبشهاي انساني را به هم ربـط مـي            

حمايتهاي جنبشهاي مـخـتـلـف       .   دهد
در ايران از يکديـگـر نشـانـي بـارز از                 
تفوق اين نگـرش چـپ و انسـانـي در                
جامعه است که تنها انسان و حقـوق او    

وقـتـي کـه      .   را مبنا قـرار مـي دهـد             
کارگران در مقابل اجحافات دولـت و          
کارفرمايان دسـت بـه اعـتـراض مـي              
زنــنــد دانشــجــويــان بــه حــمــايــت از              
مطالبات کارگران اطالعيـه و بـيـانـيـه          
مي دهند، در مراسـم روز جـهـانـي زن         
بيانيه هـائـي در حـمـايـت از حـقـوق                   
کارگر صادر مي شـود و مـتـقـابـال در         
قطعنامه هاي کارگران بـه مـنـاسـبـت            
روز جهاني کارگر از مطالبات زنـان و          
دانشجويان و معلـمـان حـمـايـت مـي              
شود، کل اين نوع حمايتهاي متـقـابـل          
و هـمـبـسـتـگـيـهـا نـاشـي از حضـور                     
جرياني زنده در جـنـبـشـهـاي مـوجـود              

و آن جـريـان کـمـونـيـسـم               .   مي بـاشـد   
کارگري است که انساني ترين خواستـه       

در حاليـکـه   .  ها را نمايندگي مي کند  
جريانات قوم پـرسـت و مـذهـبـي بـا                  
امکانات فراوان مادي و مـعـنـوي اي           
که از طرف قـدرتـهـاي ارتـجـاعـي در               
اختيارشان قرار داده شده اسـت تـالش          
مـي کـنـنـد دامـنـه مـبـارزات را بـه                     
ــي در                 ــات ــجــاد اصــالح خــواســت اي
چهارچوب نظـام سـرمـايـه داري و يـا               
گرفـتـن امـتـيـازات قـومـي مـحـدود                 
کنند، خواست برابري کامل حقوق زن        
و مرد را به  خواست حـق حضـانـت و               
برخورداري زن از ارث مـرد تـقـلـيـل                 
دهند ومبارزه براي احقاق آن را صـرفـا         
وظيفه خود زنان بدانند جنـبـش آزادي      
خواهي و برابري طلـبـي از آن عـبـور                
کرده و براي  رسيدن به آزادي و بـرابـري         
خـود را شـريـک در مـنـافـع جـنـبـش                     

نشـانـه   .   کارگري مي بيند و برعکـس        
هاي واضح تر اين جنبش اجـتـمـاعـي            
که از مبدأ انسان حرکت مي کـنـد در           

 آذر و تالشهاي بعدي بـراي         ١٣جريان  
. آزادي دانشــجــويــان مشــهــود اســت         

شعارها و مطالبات دانشجويـان چـپ         
و سرود انترناسيونال سرود همبستگي     
جهاني طبقـه کـارگـر و بـه دنـبـال آن                   
حمـايـتـهـاي تشـکـلـهـا و جـمـعـهـاي                    
کارگري از مـبـارزات دانشـجـوئـي و               
خواست آزادي آنـهـا نشـان از پـيـونـد                 
عميقي است که بستر آن يک جـنـبـش            

ايـن  .   اجتماعي قوي و نيرومند اسـت        
تنها گوشه اي از ابراز وجود چـپ بـود            
که به شدت جريانات ملي، مذهبـي و       
قوم پرستي مانند دفتر تحکيم وحـدت      
و گروه موسوم به دانشجويـان کـرد را             
حـاشـيــه اي و خـود را مــرکـز ثـقــل                     

خصلت سـراسـري   .  اتفاقات جاري کرد  
و فراصنفي اين جنبش نه تنها عرصـه        
هاي متفاوت مبارزه در ايران را به هـم      
وصل کرده بلکه در سطح جهانـي نـيـز            
جنبشهاي اجتماعـي را مـعـطـوف و              

تشكلـهـا   .   متصل به خود ساخته است    
و اتحاديه هاي کارگري بين المللي کـه        
از مبارزات کارگران ايران حمايت مـي       
کنند به خاطر مرتبط بـودن مـبـارزات         
ــران                 کــارگــري و دانشــجــوئــي در اي
خودبخـود بـه مـبـارزات دانشـجـوئـي              
مربوط شده و در نقش حاميان جنبش        

. دانشجوئي نـيـز ظـاهـر مـي گـردنـد               
بعالوه خود از اين جنبش راديكـال در          

يـا حـمـايـت       .   ايران تاثيـر مـيـگـيـرنـد         
تشکلها و اتحاديه هاي دانشجوئي در      
خارج از اعتـراضـات دانشـجـويـي در             
ايران باز هم همان جايگاه را نسبـت بـه          

اين .     مبارزات کارگري پيدا مي کنند    
جنبش همواره هـمـپـاي اعـتـراضـات              
مردم بويژه کارگران، معلـمـان زنـان و            
دانشجويان در مواجهه بـا جـمـهـوري            
اسالمي وجـود داشـتـه و بـه نسـبـت                  
نفوذش در مبارزات توانستـه جـهـتـي           

و به نسبت هـمـان       .   راديکال به آن دهد   
نفوذ تـوانسـتـه از مـيـزان تـوهـم بـه                      
ــانــات راســت داخــل و خــارج                  جــري
حاکميت بـکـاهـد و مـبـارزات را بـا                  

باعث شده تـا     .   قدرت بيشتر جلو ببرد   
بــخــشــهــاي مــعــتــرض اعــتــراضــات          
مـطــالــبـات خــود را واضــح طـرح و                 
مطالبه کنند و از آنـهـا بـا جسـارت                 

همين راديکاليسـم غـالـب    .   دفاع کنند 
بر اعتراضات در به عقـب رانـدن رژيـم       

تا چـنـد   .   بيشترين تأثير را داشته است   
سال پيش کارگراني که بـراي دفـاع از            
حقوق خود ناچار بـه اعـتـصـاب مـي              
شدند از ترس گرفتار نشدن در چنـگـال       
اطالعات به خود جـرأت نـمـي دادنـد             

ولـي  .   خود را اعتصابي معرفي کـنـنـد      
با قـدرت گـرفـتـن راديـکـالـيـسـم در                    
مبارزات کارگري و جلو آمدن رهـبـران        
چــپ و کــمــونــيــســت و اعــتــراضــات            
گسترده براي آزادي رهبران و فـعـالـيـن          
ــوي                  ــاب ــري ت ــارگ ــده ک ــازداشــت ش ب
اعتصابي بودن از ذهن کارگران زدوده     
شد و هر قدر رژيم به يورش خود افزود         

اعتراضات و اعتصابات و تـجـمـعـات         
اعتراضـي مـقـابـل ادرات دولـتـي و                 

تـعـرض جـديـد       .   اطالعاتي بيشتر شد  
رژيم به اعتراضـات دانشـجـوئـي نـيـز              

. همان سرنوشت را براي رژيـم رقـم زد           
با يورش گسترده و آشکـار بـه فـعـاالن            
چپ دانشجوئي و اعتـراضـات وسـيـع           
داخلي و جهاني و شکست تا کـنـونـي           
رژيم حاال ديگر چپ و کمونيست بودن       
در جامعه به عنوان حقي طـبـيـعـي و           
قـابـل دفـاع بـه جـمــهـوري اسـالمــي                  
تحميل شده و بيشتر از پيش رژيـم را            

 . زير فشار گذاشته است 

 
...  شبح لنين آمده و   

مهم داشتن در تـولـيـد ثـروت هـمـان                 
جامعه به زندان يا به اردوگاه برود و يـا          

هـر  .   در سر مرز به امان خدا رها شوند       
چه بساط اردوگاهي اسـت بـايـد جـمـع          

اردوگاه را سرمايه مـيـسـازد تـا          .   شود
ميليونها انسان را به مـرگ تـدريـجـي            

صرفا براي ايـنـکـه يـک          .   محکوم کند 
زماني برايش سـود داشـتـنـد و حـاال               
بيكار در ممـلـكـت زيـاد اسـت و بـه                   
اينها نياز ندارند، و حال بايـد قـربـانـي            
شوند تا ميليونها نفـر ديـگـر وحشـت            

تـا  .   کنند و تن به هـر سـتـمـي دهـنـد                
سرمايه هست اين بساط هم بـه انـحـاء         

 .گوناگون برقرار است
در اين سرزميـن کـه  مـرزش را                

ميدانند يک عده از آدمـهـا را      "   پرگهر" 
بر آنها نهاده اند حقـيـر       "   افغاني" که نام   

و وحشـي و قـاتـل و در عـيـن حـال                        
يعني اينکه تـا     .   کارکن معرفي کردند  

ميشود از آنها بايد کار کشـيـد و بـه                
در عين حـال از    .  ايشان رحم نبايد کرد 

ايشان بايد دوري کـرد، کـار کـه تـمـام               
شد دکشان کـرد، از مـحـيـط زنـدگـي               

ميديـاي رسـمـي       .   مان دور بايد باشند   
تا ميتوانند شب وروز بر همين نـکـات         
انگشت ميگذارند و برجسته ميکننـد      
که مبادا کساني در ذهـنـشـان خـطـور           

. کند که ايـنـهـا هـم انسـان هسـتـنـد                   
ايـن  .   ميشود بـا ايشـان زنـدگـي کـرد             

تبليغات براي همچين روزهايي اسـت        
که اگر نماينده دولـتـي آمـد و عـلـنـا                  

وعده اسارت به ميليونها مردمي داد        
که عمري طوالنـي اسـت در خـدمـت               
جامعه بودند کسي صدايش در نـيـايـد         

 .که چرا
بايد آشکارا و با صـداي بـلـنـد از              
اين مردم حـمـايـت کـرد، نـه بـخـاطـر                  
اينکه امروز به اينها حمله مـيـکـنـنـد            
فردا به خود ما بلکه از اين جـهـت کـه              
هيچ دولتي حق ندارد به صـرف ثـبـت           
در شناسنامه که کي کجا بدنيـا آمـده           

بايد در مـقـابـل       .   است به او حمله کند    
. ايسـتـاد  "   جنايت بر عليه بشريت   " اين  

اين حـملـه اي بـه خـودمـا بـه هـمـه                        
نسـل کشـي     .   كارگران و مـردم اسـت         

صرفا آنچـه در يـوگسـالوي و روانـدا                
روي داد يا هر نقطـه ايـن کـره زمـيـن                 
مــردمــانــي را بــه قــتــل رســانــدنــد و              

بـايـد ايـن مـفـهـوم            .   ميرسانند نيست 
جنايت عليه بشريت را تعـمـيـم داد و             
تعدي هر دولتي به هر انساني که کـار           
ميکند و ثروت ميافرينـد و بـعـد بـه                
جرم تولد در جاي ديگري محـکـوم بـه            
زندان ، اردوگاه و يا آوار گي مينـمـايـد     
جنايت عليه بشريت تلقـي گـردد و آن         

. دولـت تـحـت پـيـگـيـرد قـرار گـيـرد                    
كارگران و پناهندگان افغاني جزئي از        

ــنــد    .   مــا هســتــنــد     ــرا انســان ــرا .   زي زي
زيرا توسط همانها استـثـمـار       .   كارگرند

و ستم ميشوند كـه بـقـيـه كـارگـران را              
استثمار ميكنـنـد و زيـر سـتـم قـرار                  

 . ميدهند

٨از صفحه   
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ميگردند ببينند که کجا مردم ضعـف       
دارند و يا کمتر عکـس الـعـمـل نشـان             
خواهند داد اول بـه هـمـان جـا حـملـه                  
ميکنند تا به همگان نشان دهنـد کـه           

مســايــل "   مــقــتــدرانــه " دولــت چــقــدر       
و هـدف    .   پيشارويش را حـل مـيـکـنـد        

نهايي اين است که اين اقتدار بـه کـل             
جامعه رسوخ كند تا هـمـگـان بـهـوش          

دولـت در    .   "   باشند که با کي طـرفـنـد        
مقابل منافـع مـلـي جـامـعـه کـوتـاه                  

ايـن شـعـار را از فـالن            . "   نخواهد آمد 
ريس جمهـور در فـالن مـنـطـقـه تـازه                 

مـيـشـنـويـد تـا جـرج             "  استقالل يافته" 
بوش که خودش را رئيس جمهور تنهـا        

اينـرا احـمـدي      .   ابرقدرت جهان ميداند  
نژاد هم به زبان ميـاورد و هـمـيـنـطـور              
همپيمان سياسي اش، جـنـاب هـوگـو           

از صغير و کبيرشان در مـقـابـل         .   چاوز
شـمـا   "   ( منافـع مـلـي   "   همه کساني که  

را بخـطـر    " )   سود سرمايه " بخوان همان   
اندازند ايستاده اند و افتخار شان ايـن          

 .است که ذره اي کوتاه نخواهند آمد
در يـک جـا هسـت کـه از ريـز و                     
درشتشان مايلند و بسيار هم تـمـايـل           

شان را به   "   اقتدار"   دارند بيشتر و بهتر     
نمـايـش بـگـذارنـد و آن بـرخـورد بـه                      

از بوش که غصـه شـب   .   مهاجران است 
وروزش شده چطور مرز با مکـزيـک را           
مسدود کند؛ ديوار بـکـشـد يـا سـيـم                
خاردار پهن کند، سر انتخاب يکـي از      
اين دو معطل مانده است، تـا هـمـيـن             
دولت احـمـدي نـژاد کـه مـيـخـواهـد                   

. بسازد به دنبال يـک هـدفـنـد      "   ارودگاه" 
ميخواهند جامعه را بترسانند و مردم      
وادار کنـنـد تـن بـه هـر اسـتـثـمـاري                      

ايشـان از نـيـروي کـار ارزان               .   بدهنـد 
بدشان نمي آيد که بماند بسيـار هـم لـه          
له ميزننـد تـا بـيـشـتـرش را داشـتـه                    

آنها بسيار مايلـنـد مـردم بـي            .   باشند
راه " پناه از کـوه و بـيـابـان و يـا هـر                        

که ميشناسند خـودشـان را        "   پرخطري
بـرسـانـنـد تـا در           "   محدوده مـرزي   "به  

چـه بـهـتـر     .  خدمت سود سرمايه باشند 
از اين که مردمي درمانده و بـي پـنـاه             

مـيـشـود بـه       .   براي کار هـجـوم آورنـد         
اينها بدترين شرايط کـار را تـحـمـيـل              
کرد و اگر هـر کـدامشـان صـدايشـان                

و نـه بـا     .   درآمد به آنسوي مرز راندشان    

با آنـهـا     .   زبان خوش که به ضرب باتوم     
مــثــل جــزامــيــان رفــتــار کــرد و در                

در کـدام    .   اردوگاهي تلنـبـارشـان کـرد       
دادگاه موجود در جهان يقه ايشـان را           
گرفته اند و يا خواهند گرفت که رفتـار         
شما با ايشان بسيـار وحشـيـانـه بـوده               
است؟ اصال قانـونـي وجـود دارد کـه               
کسي بخواهد با استنـاد بـه آن اعـالم             

 جرم کند؟
ســرگــذشــت مــردمــي کــه از بــد            
روزگار در مکاني بـدنـيـا آمـدنـد کـه               

گـذاشـتـه انـد       "   افـغـانسـتـان    " نامـش را    
سرگذشت کار و تحقيـر و درد و رنـج               

داشتم با خـودم     .   است که پاياني ندارد   
فکر ميکردم آيا آنقـدر کـه مـا دربـاره           
تبعيض نژداي سياه پـوسـتـان کـتـاب              
خوانده ايم و يا فيلم ديده ايم به هـمـان             
اندازه درباره ايـن مـردم کـه جـرمشـان              
فقط اين است که در مـيـان کـوهـهـاي             
هندوکش بدنيا آمده اند کتابي هسـت        

هـر کـس کـه         .   يا فيلمي سـاخـتـه انـد        
کتابي دربـاره تـبـعـيـض نـژادي و يـا                   
فيلمي ديده است آيا ميـتـوانـد تـاثـيـر              
آنرا فراموش کند و مثال با شنيدن نـام       

بر آنها لعنت نفرسـتـد؟   "   کوکلس کالن" 
اما  نه کتابي و نه فيلمي دربـاره ايـن               
مردم هست که نشان دهد چـگـونـه بـه             

زاده شدن بر آنها ستم روا   "  افغان" جرم  
فيلمهايـي هسـت کـه         .   داشته ميشود 

درست در جهت ايـن اسـت کـه نشـان                
دهد اينان  مردماني هستند شايسـتـه        

مثـل  .   اين رفتاري که با ايشان ميشود     
که سمبل سينماي ايـران ،       "   کاروانها"   

بهروز وثوقي ،افتـخـار يـافـت کـه در                
در آن نـقـش      "   آنتوني کوئين فقيد  " کنار

فــيــلــمــي بشــدت ضــد         .   بــازي کــنــد    
مـخـمـل    "   باي سيکل ران   " مردمي، يا   

باف که تمام هنرش اين است نـکـبـتـي          
که زنده گي مردم افغانستان را گـرفـتـه       

بدبختي و مصـيـبـت         .   زيبا جلوه دهد  
" افـغـانـي   "   بخصوص از نـوع        (   مردم  
براي امثال مخمل باف بـهـتـريـن         )   اش

سوژه است که چنين به همه حقنه کـنـد     
مــا گــرفــتــار دور بــاطــلــيــم و              :   "   کــه

سرگردان اين جهان هستي هستيم کـه         
 !"ره به جايي ندارد

تصورش براي من مشـکـل اسـت          
که در خيابان راه ميـروي و يـکـي يـقـه              

ات را بگيرد و بيندازد پشـت مـاشـيـن           
 سـال مـحـکـومـت کـنـد کـه در                    5و  

اردوگــاهــي بســربــري کــه بــه گــفــتــه              
به .   بانيانش کمتر از زندان نخواهد بود     

چه جرمـي؟ تـنـهـا بـه ايـن جـرم کـه                        
فارسي را بـا لـهـجـه  خـاصـي حـرف                   

تـو مـحـکـوم هسـتـي کـه بـه                 !   ميزني
برخي از استانها پا نگذاري چـون چـنـد       
! کيلو متر آنطرفتر از مرز بدنيا آمـدي       

کارهاي خاصي برا ي تو مـجـاز اسـت          
چون مـا ايـنـجـور تشـخـيـص داديـم                   
لياقت تو از اين بيشتـر نـيـسـت چـون               
! فرم چشمانت با ديگران فرق مـيـکـنـد         

و تو بايد ثابت کني کـه حضـورت در              
اين مکان الهي و اهورايي مجاز است       

نـداري  "   کـارت اشـتـغـال      "   و نيازي بـه      
چون ما تشخيص داديم رنـگ خـونـت           

ايـنـهـا    ! به قرمزي رنگ خون ما نيست 
تمام اسـتـدالل دولـتـمـردان اسـالمـي               
سرمايه است تا ميليونهـا نـفـر را بـه               
روز سياه تـر از آنـچـه اکـنـون دارنـد                    

اينـهـا اسـتـدالل هـمـه            .   محکوم کنند 
دولتمردان بـورژوازي در تـمـام دنـيـا                

فکر ميکنيد دولت امريکـا يـک   .   است
اصـل  "   مکزيکي را از يک امريکايـي         

ــه تشــخــيــص       "   و نصــب دار        چــگــون
ميدهد؟ به که بگويم که زاده شـدن در           
مرزي که ديگران در روي نقشه تعييـن         

مـرزهـاي کشـيـده       .   کردند جرم نيـسـت    
شده به روي کره زميـن فـقـط اسـبـابـي              
است که اکثر مردم اين کره را استثمار        

مـرزهــا بـراي ايـن اسـت کــه               .   کـنـنــد  
مردمي که پايشان را اين طـرف مـرز         

و بـايـد     "   بيگانه انـد  " گذاشتند بپذيرند   
به هر شرايطي تن دهند و وقتـي نـيـاز            
سرمايه به ايشان تمام شد و وقتي کـه           
دولتها براي سرکوب کـل مـردم الزم             
شد اينها بايد اولين گـوشـت قـربـانـي              

 .باشند
بر آنـهـا     "   افغاني"    مردمي که نام    

نــهــاده شــده اســت ســتــمــديــده تــريــن            
از هر سو در   . مردمان اين کره هستند 

محاصره هستند و از همه سـو بسـوي           
نـه  .   بدبختي و بيچارگي رانده ميشونـد  

آدم مـحـسـوب      "   مـلـي  " از سوي دولـت     
نمي شوند و نه از سوي نيروهاي غـرب        

، از طـرف ايـنـهـا بـه سـمـت                     ) ناتو( 
طالبان رانـده مـيـشـونـد و از سـوي                    
طالبان در تهـديـد مـدامـنـد کـه اگـر                  
گوش بحرفشان ندهند کشته خـواهـنـد        

چند روز پـيـش صـداي امـريـکـا              .   شد
گزارشي داشت مبني بر اينکـه کشـت       
خشخـاش مـهـمـتـريـن مـنـبـع مـالـي                  

و هر چه مردم را تشويـق  .  طالبان است 
ميکنند که محصول ديگري بـکـارنـد         

يـکـي نـبـود       .   به خـرجشـان نـمـي رود          
بپرسد که چند سال است که اين کشـور   

اداره )   نـاتـو  ( بوسيله همـيـن نـيـروهـا            
ميشود کدام برنامه را براي رفاه مـردم        

آيا بـه جـز ايـن اسـت کـه              .   اجرا کردند 
مدام در فکر اين هستند کـه از کـدام              
بمب استفاده کنند تا طـالـبـان مـثـال              

بـر سـر     "   اشتباها" وحشت کند و مدام  
آيـا در ايـن      !     مردم بي دفاع مياندازند   

مدت نميشـد از فـکـر سـاخـتـن و يـا                   
انداختن فالن بمب صرفنظر کـنـنـد و            
برنامه رفاهي بـزرگـي در ايـن کشـور              
اجرا کنند؟ مگر مردم بيکـارنـد و يـا             
عقل شان را از دست داده انـد کـه بـا                 
جان خودشان بازي کنند؟ با يـک رفـاه         
نسبي و تضمين شـده در کـوتـاهـتـريـن            
زمان ممکن ريشه طالبان و امـثـالـهـم          

طالبان از فقر مـردم      .   کنده خواهد شد  
و همينطور همـه    .   سوءاستفاده ميکند 

ايـن  .   دول اسالمـي و غـيـر اسـالمـي             
دولتها و اين نيروها کارشان شـده کـه            
فقر مردم را گروگان بگيرنـد و آنـهـا را           
وادار کنند به سنگين ترين کارهـا تـن         
دهند در مقابل ناچيزترين حقوق، آنها       
را از کل جـامـعـه بـه کـمـک مـديـاي                    
نوکرشان ايزولـه کـنـنـد تـا هـر وقـت                   
خواستند از جامعه به بيرون پرتـابشـان    

دولت جـمـهـوري اسـالمـي کـه             .   کنند
وقاحت و بـي شـرمـي را بـه جـايـي                      
رسانده است که رسما اين تـبـعـيـض و            

استثمـار را بـا صـداي بـلـنـد اعـالم                    
: مـيـکـنــد وچــنـيـن  بـيــان مــيـکـنــد                  

اردوگاهي شبيه زندان خواهد سـاخـت         
و پنچ سال در آن حبـس شـان خـواهـد               
کرد و البته به کمک کميسياري عـالـي         
پناهندگان سازمان ملل، مدعـي انـد         
پول ندارنـد و کسـي بـه آنـهـا کـمـک                      
نميکند و کمکي که ميگيرند براي دو       

چيزي کـه    .   روز يک پناهند کافي است    
در دست و بال اينها زياد هست هـمـان          
پول است اما اين را خـرج هـر کـاري                
ضد بشري خواهند کـرد، از سـاخـتـن             
بمب اتم بگـيـرد تـا سـاخـتـن مـراکـز                   
شيوع جهل و خرافـه بـه نـام مسـجـد،               
اما يک ريال آنرا حاضر نيستـنـد خـرج        
مردمي کنند کـه سـالـيـان درازي در              
توليد ثروت اين جامعه نقش داشـتـنـد         
و از جان مايه گذاشـتـنـد و هـزارجـور               
حرف نامربوط را از اين گوش گرفتنـد        
اما از گوش ديگر در نکردند بلکه در          
خود فرو ريختند و تمام اين تحقـيـرهـا          
را تحمل کردند تا بتوانند حداقل کـار          
داشته باشند اما جوابشان در نـهـايـت          

 .اردوگاه و زندان شده است
بايد يکبار براي  هميشـه بـه ايـن             

هـر انسـانـي      .   ظلم و سـتـم پـايـان داد           
يکبار بدنيا مي آيـد و حـق دارد از                  

. تمام نعمات زندگـي بـرخـوردار شـود           
انسان انسان است فرم چشم و لهجـه نـه      
برتري براي کسي دارد نه بايد تـحـقـيـر           

چامعـه بـه انـدازه         .   بهمراه داشته باشد  
کافي براي همه نعمـات دارد کـه هـمـه         
به حد کافـي بـرخـوردار شـونـد هـيـچ                  
انساني نبايد به جرم کارکردن و نـقـش           

 
 ...  جنايت عليه بشريت

 

تجمع در برابر وزارت خارجه افغانستان و سفارت ايران در کابل در 
ها نفر در اعتراض به اخراج اجباري پناهجويان افغان از ايران، در  ده

٨٦ يازده ارديبشهت  -٢٠٠٧اول مه   

 ١از صفحه 

٩صفحه   
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اعتراض کارگران ايران 
خودرو به کاهش سطح 

 دستمزدها
 

بـا  "   جمعي از کارگران ايران خودرو   " 
اي اعتراض شديد خود را        انتشار بيانيه 

نسبت به كاهش سطح دستمزدها ابـراز        
در :   " در اين بيانيه آمـده اسـت       .   اند  كرده

پي تجديد ساختار طبقه بندي مشاغـل       
در شرکت ايرانخودرو در جـهـت ثـابـت            
نگهداشتن سطح دستمزدها مـوجـي از         

. اعتراض ايـن شـرکـت را فـرا گـرفـت                 
اعتراض کارگران در بخشهاي مختلـف      
به قدري زياد بود که شـرکـت مـجـبـور               
گرديد که روز جـمـعـه راکـه قـبـال کـار                

چـرا تـاون     .   اعالم کرده بود لغو نـمـايـد        
ها از جيب مـا کـارگـران؟           کاهش هزينه 

معاونت منابع انساني شرکت بـا دسـت        
بردن در طرح طـبـقـه بـنـدي مشـاغـل                 
افزايش ارتقاء شغلي را از دوسـال بـه               
چهارسال افزايش داده است و دليل آنهـا        
کاهش هزينه ها با ثابـت نـگـهـداشـتـن             
دستمزد ما کارگران ميباشد بطوريـکـه       
همکاراني که قرار بود امسـال ارتـقـاء            
شغلي پيدا کنند با اين قـانـون ارتـقـاء              
شغلي آنها نه تنها افزايش پيدا نميکند       

مـا  .   بلکه دوسال ديگر عقب مي افتنـد      
ميپرسيم چرا تاوان کاهش هزينه ها از         
جيب ما کارگران بايد پرداخت شود در         
حاليکه توليد شرکت نه تـنـهـا کـاهـش             
پيدا نکرده است بلکه با افزايش روزانـه       
صادرات ميلياردها سود عايـد شـرکـت      
گرديده است ما ميپرسيم سـهـم مـا از             

 افزايش توليد و صادرات چيست؟ 
دوستان و هـمـکـاران گـرامـي، بـا               
توجه به افزايـش تـورم کـه هـر روز در                  
جامعه رخ ميدهد ثـابـت نـگـهـداشـتـن              
سطح دستمزدهـا چـه چـيـزي غـيـر از                  
پايين آوردن توان و قـدرت خـريـد مـا                 
ميباشد به نظر ميرسد هر چـه تـولـيـد              
افزايش پيـدا مـيـکـنـد صـادرات زيـاد               
ميشود هر چه ما تالش ميکنيم چيزي       

. غير از فقر و نداري نصيبمان نميـشـود        
عدم تامين جبران کسر حقوقهـا ديـگـر          

رکورد توليد قطـع شـده       .   معنايي ندارد 
ــت             .   اســت ــاب ــان ث ــچــن ــم ــا ه ــورده آک

نگهداشته شده است، وسايل بني ديگـر       
دادن بن نـقـدي هـيـچ         .   توضيح نميشود 

. چيزي نصيب ما کـارگـران نـمـيـکـنـد              
روغن نباتي امروز ده هزار تومان گـيـر          
نميـايـد، تـعـاونـي خـاص و تـعـاونـي                     
مصرف تبديل به يک بنگاه مـنـبـع در             

ايـن  .   آمد براي عده خاص گـرديـده انـد         
تعاونيها با بيشرمي اجنـاس خـودرا بـا        

ــه مــا                       ٢٠ ــازار ب ــاالي ب  درصــد ب
دوستان چرا تـاوان کـاهـش         .   ميفروشند

هزينه ها را مـا بـايـد بـپـردازيـم؟ عـدم                 
افزايش قيمت خـودرو در بـازار، ثـابـت            
نگهداشتن قيمت آن توسط دولـت چـه           
چيزي عايد ما کارگـران مـيـکـنـد، در              
حاليکه قيـمـت خـودرو در بـازار آزاد                
ميليونها تومان اختالف دارد و سـود           
آن نصيـب دالالن و سـود جـويـان مـي                

ما به شـيـوه تـجـديـد در طـرح                  .   گردد
نـبـايـد    .   مشاغل طبقه بندي معترضيـم    

اعمال اين شيـوه    .   اين شيوه اعمال گردد   
يعني ما ديگر هيچ اميدي به افـزايـش          

چـه کسـي     .   شغلي خود نخواهيم داشت   
قبول مي کند که چهارسال به چهارسـال        

ما خواهان لغـو    .   ارتقاء شغلي پيدا کند   
اين مصوبه و خـواهـان اجـراي بـهـتـر                  
وکاهش اختالف سطوح دستمزدها مـي     

 ."باشيم
 

طومار اعتراضي كارگران 
 مجتمع صنعتي سما در قروه

 
كميتـه دفـاع     " بر اساس گزارشي از     

 تـن    ٢٦٠از محمود صالحي، بيش از       
از كارگران شركتهـاي شـيـان، پـارگـل،             
ذوب ريس، مـبـتـكـر پـارس غـرب و                  
ظريف ناز وابسته به مجتمـع صـنـعـتـي        
سما، در اولـيـن روزهـاي دي مـاه بـا                    
امضاء طوماري در اعتـراض بـه عـدم            
پرداخت مطالبـاتشـان بـه فـرمـانـداري             
قروه و استـانـداري كـردسـتـان از عـدم                 
توجه به مطالباتشان شكـايـت كـرده و            
خواستار رسيدگي به مـطـالـبـات خـود            

بنابه اخبـار ديـگـري كـارگـران        .  شده اند 
بعد از اين اعتراض مـجـمـع عـمـومـي              
خود را تشكيل داده و خواستهاي خـود         

كارگران .   را  به اطالع كارفرما رساندند     
 دي ماه در مـحـل كـار خـود                 ١۵روز  

تجمع كـرده و از كـارفـرمـا خـواهـان                    
. رسيدگي به مـطـالـبـات خـود شـدنـد                

 صبح بـعـد از        ١٠:٣٠كارگران ساعت  
اينكه كسي از مديريت جوابگـوي آنـهـا        

نشد، به طرف اداره كار شهرستان قـروه          
رفته و خواهان رسيدگي به مـطـالـبـات           

طـبـق آخـريـن خـبـري كـه               .   خود شدنـد  
 روز ديگر به    ٣منتشر گرديده، كارگران    

مديريت مهلت داده و اعالم كـرده انـد            
كه اگر به مطالباتشان رسيدگي نشـود،       
بعد از اين مهلت بار ديگر به اعـتـراض          

اين كارگران بيش از     .   دست خواهند زد  
 ماه اسـت كـه حـقـوق و مـزايـائـي                      ٧

 .دريافت نكرده اند
 

اعتصاب كارگران شركت 
 پونل پاكدشت

 
 دي مـاه       ٦طبق خـبـري كـه روز            

" پـونـل  " منتشر گرديد، كارگران شركـت      
در شهرستان پاكدشت در چند روز قـبـل       
از انتشار خبـر در اعـتـراض بـه عـدم                  
پرداخت مطالبات معوقه خود دست به      

ايـن كـارگـران      .   اعتصاب و تجمع زدنـد    
 مـاه را دريـافـت          ٣كه حقوق و مزاياي     

 ٣اند، ماه گذشته نيز بـه مـدت               نكرده
روز اعتصاب كرده بودند كه كـارفـرمـا           
حاضر به توجه به مشكالت و پـرداخـت         

 .مطالبات كارگران نشده است
 

اعتراض كاركنان پااليشگاه 
 آبادان به بي مسكني

 
 تـن از كـاركـنـان            ٢٠٠بـيـش از        

 دي مـاه  ۵رسمي پااليشگاه آبادان، روز     
با خواست واگذاري منازل مسكوني در      

. مقابل اين پااليشگـاه تـجـمـع كـردنـد             
 تـا    ٢۵اند كـه مـا           كارگران اعالم كرده  

 سال است در شركت پااليـش نـفـت           ٣٠
كار ميكنيم و تاكـنـون صـاحـب خـانـه             

شركت پـااليـش نـفـت آبـادان            .   ايم  نشده
منازل سازماني را به افراد غـيـرنـفـتـي            
واگذار مـيـكـنـد امـا حـاضـر نـيـسـت                   
تعدادي از اين منازل را بـه كـاركـنـان                

 . خود واگذار كند
 

تجمع اعتراضي رانندگان 
 تاكسي در آبادان

 
بنا به خبر ديگري از آبادان در روز          

 نـفـر از        ٢٠٠بـيـش از          دي مـاه،        ۵
رانندگان تاكسيهاي دوگانـه سـوز بـراي         
دومين روز متوالي نسبت بـه كـاهـش            
سرانه بنزين در مقابل فرمـانـداري ايـن           

 . شهر دست به تجمع اعتراضي زدند
 

اعتراض كارگران  چيت 
سازي بهشهر به دستمزدهاي 

  پرداخت نشده 
 

 دي کارگران كارخانـه چـيـت         ٣روز  
ــه                    ــهــشــهــر در اعــتــراض ب ســازي ب
دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده خـود در               
مقابل فرمـانـداري ايـن شـهـر تـجـمـع                  

تجمع كنندگان اعالم كـرده انـد        .   کردند
كه چندين ماه است حقوق آنها پرداخـت        

 .نگرديده است
 

اعتراض كارگران کارخانه 
 چيني همگام 

 دي كارگران كارخانه چـيـنـي        ٣روز  
هــمــگــام در شــهــركــرد در مــقــابــل                 
استانداري رژيم تجمع كرده و نسبت بـه         
دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه و وضــعــيــت           

. نابسامان خود دست به اعتـراض زدنـد       
 دي مـاه       ١٠اين كارگران روز دوشنبه      

نيز اين بار در مقابل اداره کار اين شهـر          
تجمع کـرده و خـواسـتـار رسـيـدگـي بـه               

کارگران کـارخـانـه      .   مشکالتشان شدند 
چيني همگام که مطالبات معوقه خـود       
را در يــافــت نــکــرده انــد، خــواســتــار              
پرداخت حقـوق و مـزايـاي مـعـوقـه و                  

. رسيدگي به بيمه بيکـاري خـود شـدنـد          
اين کارگـران طـي مـاهـهـاي گـذشـتـه                  
چندين بار در مقابل استانداري اسـتـان         
چهارمحال و بختياري دست به تـجـمـع           
زده انــد، امــا مســئــولــيــن دولــتــي و              
کارفرمايان همچنان از پاسخگويـي بـه        

اين .   مشکالت آنان خودداري مي کنند    
کارگران از آغاز امسال دسـتـمـزد خـود           

  . رادريافت نکرده اند
 

تجمع اعتراضى كارگران 
سابق شركت ايران تزريق 

 پمپ در زنجان 
 دي كارگـران سـابـق شـركـت           ٦روز  

ايران تزريق پمپ در زنجان، با خـواسـت         
بيمه بيکاري در مقابل اداره كـار ايـن              

بـنـا بـه گـزارشـات           .   تجمع كردند  شهر  
منـتـشـر شـده کـارگـران ايـن شـرکـت                    

 ،عليرغم داشتن سابقه طـوالنـي کـاري         
ناگزير به تسويه حساب با شرکـت شـده      

. و اکنون در بالتکليفـي بسـر مـيـبـرنـد            
كارگران در تمام طول ايـن مـدت حـتـي           
يك روز انفصال از خدمت نداشته و در           
روزهاي تعطيل نيز سر كار حاضر مـي          

 .شدند
  

كارگران آزمايش مرودشت 
خواهان افزايش 

 دستمزدهايشان هستند
 

 دي مـاه       ٨بنابه خـبـري كـه در              
منتشر گرديده بود، کارگـران كـارخـانـه          

افـزايـش    آزمايش مرودشت با خواست      
دستمـزدهـا بـه مـدت يـك هـفـتـه در                     

کـارگـران اعـتـصـابـي         .   اعتصاب بودند 
 دي از کـارخـانـه تـا          ٥قرار بود کـه روز     

اداره کار اين شهر راهپيمايي کننـد کـه      
با طرح اخراج و تهديد کارفـرمـا روبـرو            
شده و موقتا به اعتصاب خود خـاتـمـه            

مساله از ايـن قـرار اسـت کـه                 .   دادند
کارفرماي ايـن شـرکـت در تـقـابـل بـا                   

 ٤٠اعتراضات کارگران طـرح اخـراج            
نفر از کارگران قراردادي را به اين بهـانـه    
که آنها باعث به تعطيل کشـيـده شـدن             

 بـه شـوراي        ،کارخانه و توليد شده انـد      
اکـنـون شـوراي      .   حل اختالف داده است   

حل اختالف به اخراج هشت تن از ايـن        
کارگران راي مثبـت داده اسـت و بـراي             

 نفر باقي ايـن کـارگـران قـرار اسـت           ٣٢
 دي تصميم گيري نهايي     ٩روز يکشنبه   

اين كارگران همه قراردادي بوده و      .   شود
.  سـال سـابـقـه كـار دارنـد                ١٢ تا   ٩از  

گفتني است اين کارگران در مهر و آبـان     
 روزه داشـتـنـد و           ٤٠نيز اعـتـصـابـي        

همانجا کارفرما قول داده بود که حقـوق       
کارگران به موقع پرداخت خواهد شد و         

امـا  .   مبلغ آن نيـز افـزايـش مـي يـابـد               
اکنون بعد از سه مـاه نـه تـنـهـا حـقـوق                 
کارگران اين شرکت افـزايشـي نـيـافـتـه              

اقدامي براي اجراي طرح طـبـقـه         است و 
بنـدي مشـاغـل کـه يـکـي ديـگـر از                      
خواستهاي کارگران بـوده اسـت انـجـام             

 بلکه کـارگـران در مضـيـقـه              ،نگرديده
در بـرابـر     .   بيشـتـري قـرار گـرفـتـه انـد              

اعتراضـات کـارگـران مـديـريـت وعـده              
اجراي اين طرح و افزايش حقـوق را بـه             

اما کارگران بـاوري     .   کارگران داده است  
بــه ايــن وعــده هــا نــدارنــد و فضــاي                  

 .اعتراض در کارخانه باالست
 

تجمع اعتراضي کارگران 
 شرکت قوه پارس قزوين 

 دي مـاه       ١٢صبـح چـهـارشـنـبـه            
کارگران شرکت قـوه پـارس قـزويـن در              
اعتراض بـه عـدم پـرداخـت حـقـوق و                   
مزاياي معوقه خود بار ديگر و اين بـار       
در مقابـل وزارت صـنـايـع و مـعـادن                  
جمهـوري اسـالمـي در تـهـران تـجـمـع                 

 ماه حقوق و مـزايـاي ايـن             ١٨.   کردند

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران 
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 ١۵٠کارگران تا کنون پرداخت نشده و        
تن از کارگران بازنشسته اين واحد نـيـز           
تاکنون مطالباتشان را دريافـت نـکـرده         

آيـا اگـر     " كارگران اعالم كردند كـه    .   اند
 ماه حقوق نگـيـرنـد،    ٢مسئوالن دولتي  

كـارگـران تـجـمـع        "   تحمل خواهند كرد؟  
 دي   ١١كننده شركت قوه پـارس، روز          

ماه نيز در مقابـل وزارت كـار تـجـمـع               
كرده بودنـد كـه بـا دخـالـت نـيـروهـاي                   
امنيتي از مقـابـل ايـن وزارت بـيـرون                

 . رانده شدند
يكي از مسئولين وزارت صنايع و    

 بـا    معادن در پاسخ به تجمـع كـارگـران          
خواست کارگـران،  « :   وقاحت گفته است  

اندازي مجدد اين کارخانـه اسـت کـه            راه
. اين درخـواسـت غـيـر قـانـونـي اسـت                 

همچنين ادعـاي کـارگـران مـبـنـي بـر                
 مـاه اسـت حـقـوق دريـافـت              ١٨اينکه  
اند، نيز از واقعيت به دور است و            نکرده

اجتماع آنان روبـه روي وزارت صـنـايـع             
  ».نيز غير قانوني است

کارگران شـرکـت کـنـنـده در ايـن                 
 ٢٧ تـا       ١٧تجمع اعتراضي که بـيـن          

سال سابقه کار در اين شرکت را دارنـد            
تاکنون چندين بار در مقابل نـهـادهـاي          
مختلف جمهوري اسـالمـي دسـت بـه             

اند، اما هيچ اقـدامـي جـهـت            تجمع زده 
رسيدگي به مشکالت آنان انجام نشـده        

 .است
 

تجمع صيادان در مقابل 
 استانداري گيالن

 
 تن از مـاهـيـگـيـران         ١٠٠بيش از    

 دي   ١٢منطقه کياشهر روز چهارشنبـه      
ماه در مقابل استانداري گيالن تـجـمـع         
ــه                     ــدگــي ب ــار رســي ــرده و خــواســت ک

به دنبال تعـطـيـلـي       .   مشکالتشان شدند 
 ٣شرکت تعاوني منطقه کـيـاشـهـر در             

سال قبل، مسئولين دولتـي از جـبـران            
خسـارات وارده و پـرداخـت مـطـالـبـات             

 تــن از صــيــادان ايــن مــنــطــقــه              ١٣٠
 .کنند خودداري مي

صيادن شرکت کننده در اين تجمـع       
که خواهان احقاق حقـوق خـود بـودنـد،             
بدون آنکه جوابي به خواستهايشـان داده       
شود، به وسيله سركوبـگـران جـمـهـوري           

 .اسالمي متفرق شدند
 

اعتصاب كارگران كاغذسازي 

 تپه  پارس و نيشكر هفت
 

فعالين حقـوق بشـر     " بنابه خبري كه    
 دي   ١٣در روز      "   و دمكراسي در ايران   

ماه منتشر كرده انـد، طـي چـنـد روز                 
گذشته بيش از هـزار تـن از كـارگـران                 
شركت كـاغـذسـازي پـارس، يـكـي از                
شركـتـهـاي زيـر مـجـمـوعـه نـيـشـكـر                     

تپه، در اعتراض به عدم پـرداخـت         هفت
 ماه حقـوق و مـزايـاي مـعـوقـه خـود             ٣

دسـت بــه اعــتــصــاب زده و خــواهــان               
ايـن  .   رسيدگي به مطالـبـاتشـان شـدنـد          
 روز   ٣گزارش مي افزايد كـه بـعـد از               

اعتصاب و تجمع اعتراضي كـارگـران،        
مديريت شركت وادار به عقب نشـيـنـي       
مــي گــردد و بــه خــواســت پــرداخــت               

. دستمزدهاي كـارگـران تـن مـي دهـد              
 تـن از كـارگـران           ٢۵اداره اطـالعـات      

شركت كـنـنـده در ايـن اعـتـصـاب و                     
فعالين كارگري را احضار كرده و تـحـت         

امـا  .   فشار و مورد تهديد قرار مي دهد      
مجبور مي شود بعد از چـنـد سـاعـت              

 .بازداشت، اين كارگران را آزاد كند
ــا                 از ســوي ديــگــر، هــمــزمــان ب
اعتصاب كارگران شركت كـاغـذسـازي         
پارس، كارگران ني بـر طـرح نـيـشـكـر               

 دي مــاه در         ١٠تــپــه از روز           هــفــت
اعتراض به محروم بـودن از خـدمـات              
دفترچه تأمـيـن اجـتـمـاعـي دسـت بـه                 

ــد      ــر         .   اعــتــصــاب زدن كــارگــران نــي ب
همچنين خواستار عمـلـي شـدن وعـده            
هاي مديريت در خصوص پـرداخـت بـه           
موقع دستمزد كارگران شـده و تـا روز              

 دي ماه به وي فـرصـت دادنـد تـا                  ١۵
مطالبات معوقه كارگران را پـرداخـت          
نمايد، در غير ايـنـصـورت بـار ديـگـر               

 .دست به اعتصاب خواهند زد
تجمع و تحصن کارگران 
  کارخانه سماء پيروز شد

 ماه حـقـوقـهـاي       5کارگران پرداخت   
 معوقه را به کارفرما تحميل کردند

طبق خبري که به کميتـه کـردسـتـان           
 نـفـر از        ٧٠حزب رسيده است بيـش از          

کارگران اين کارخانه که در نـزديـک قـروه            
 ديـمـاه     ١٨واقع شده است روز سه شنبه        

 در مقابل کـارخـانـه دسـت بـه              ٨ساعت  
خواسته هـاي کـارگـران         .   اعتصاب زدند 

 مـاه حـقـوقـهـاي مـعـوقـه و                 5پرداخت  

کـارفـرمـاي ايـن       .   بازگشت بـه کـار بـود         
کارخانه قبأل اعالم کرده بود که به دلـيـل          

 کـارگـر     ١٤٠نداشتن مواد اوليه هـمـه          
شاغل در اين کارخانه بيکار ميشونـد و          
بايد منتظر بمانند تا تکليف راه انـدازي          

 . و يا بسته شدن کارخانه معلوم شود
کارگران از همان روز اول در مـقـابـل          
تصميم کارفرما اعتراض خـود را اعـالم         
کــردنــد و خــواســتــه هــاي خــود را بــا                  
. اعتصاب و تـجـمـع پـيـگـيـري کـردنـد                  

کارگران با تشکيل مجـمـع عـمـومـي و              
 نفر به عنوان نمايندگان خـود         ٤انتخاب  

تصميم گرفتند با مراجعه به اداره کـار و          
فرمانـداري قـروه کـارفـرمـا را وادار بـه                  

امـا  .   عملي کردن خواسته هايشان کنـنـد      
بــعــد از يــک دوره تــالش بــه نــتــيــجــه                  

کارگران نهايـتـأ نـاچـار شـدنـد            .  نرسيدند
 صبح تـحـصـنـي       ٨روز سه شنبه ساعت   

. را در مقابل در کارخانـه شـروع کـنـنـد              
کارگران خـواهـان حضـور کـارفـرمـا در                

اما کارفرمـا قـبـول       .   جمع کارگران شدند  
نکرد و کارگران به تماس بـا اداره کـار و             
فرمانداري تصمـيـم خـود بـه تـجـمـع و                   
تحصـن در مـقـابـل کـارخـانـه را اعـالم                   

 صـبـح خـالـديـان از             ١٠ساعت  .   کردند
طرف اداره کار به محل تجمـع کـارگـران            
آمد و از کارگران خواست محل را تـرک            

 نـفـر بـه عـنـوان            ١٤ تا   ١٠کنند و فقط    
کساني که در مزاکره شرکت کننـد و يـا             

امـا  .   ناظر مذاکـرات بـا شـنـد بـمـانـنـد                
کارگران ايـن خـواسـت را رد کـردنـد و                    
اعالم کردند به تحصن خود در مـقـابـل             
کارخانه تا پرداخت حـقـوقـهـاي مـعـوقـه             

 . ادامه ميدهند
کارگران بعـد از بـي نـتـيـجـه بـودن                 
مذاکره با نماينده اداره کار تالش کـردنـد         
از طريق تلفن به فرمانداري، اداره کـار و           
کارفرما تصميم خود را به ادامه تـجـمـع           
اعالم کنند و آنها را تـحـت فشـار قـرار                

کارفرما قـول داد بـعـد از ظـهـر                .  دهند
همين روز در جـمـع کـارگـران حـاضـر و                 

اما در سـاعـت      .   حقوقها را پرداخت کند   
بعد از ايـن    .   مقرر خبري از کارفرما نشد   

وعده دروغ کارفـرمـا بـود کـه کـارگـران                
اعالم کردند شب را در مقابـل کـارخـانـه            
ميمانند و يک بار ديـگـر فـرمـانـداري و               
اداره کـار را از تصـمـيـم خـود مـطـلـع                       

کـارگـران اعـتـصـابـي از طـريـق                .  کردند
مردم عابر، دوستان و آشنايان و خانـواده         

 خبر تـحـصـن را بـه            SMSهاي خود و    

 . بخش وسيعي از شهر رساندند
بعد از اين اتفاقات کارگران شـب را          
با اين هواي سرد زمستانـي در مـقـابـل              

هنگاميکه کارفرمـا   .   کارخانه بسر بردند  
و اداره کــار و فــرمــانــداري مــتــوجــه                  
قاطعيت کارگران شدنـدن نـاچـارأ نصـف          
شب هيتي را به ميان کارگران فرستادنـد        
و نماينده کارفرما اعالم کرد حـقـوقـهـاي          

کـارگـران   .   معوقه را پرداخت مـيـکـنـنـد         
اعالم کردند به وعده وعيدهـا اعـتـمـادي          
ندارند و همين حـاال بـايـد حـقـوقـهـا را                   
پــرداخــت کــنــنــد در غــيــر ايــنــصــورت            

 . تجمعشان ادامه خواهد داشت
نماينـدگـان کـارفـرمـا و اداره کـار                 
همانجا ناچار شدند پرداخت حقوقـهـا را          

چنانچـه عـالوه بـر بـيـش از             . شرع کنند 
 نفـر از کـارگـران اعـتـصـابـي بـقـيـه                  ٧٠

کــارگــرانــي کــه در اعــتــصــاب حضــور            
نداشتند هم صـبـح چـهـار شـنـبـه بـراي                   
دريافت حقوقهايشان حاضـر شـده و تـا              
رسيدن اين خبر پرداخت حقوقـهـا ادامـه           

 . دارد
نمايندگان کـارگـران اعـالم کـردنـد             
بعد از دريافت همه حـقـوقـهـاي مـعـوقـه              
همه کارگران بايـد بـه سـر کـارهـايشـان                 

در مــورد بـازگشـت بـه کــار              .   بـرگـردنـد   
کارگران اداره کار و کارفرما به کـارگـران          
اعالم کرده انـد کـه بـه سـر کـارشـان بـر                   
ميگردند و يک هفته مهلت ميخـواهـنـد         

را . . .   که کارفرما مشکالت مواد خـام و      
اما مسله مهم ديگـري   .   حل و فصل کند   

که در اين جدال اتفاق افتاده است تهـديـد      
نماينـده کـارفـرمـا عـلـيـه نـمـايـنـدگـان                     

او اعـالم کـرده اسـت      .   کارگران بوده است  
بعـد از بـازگشـت بـه کـار نـمـايـنـدگـان                      

کـارگـران و     .   کارگران اخراج خواهنـد شـد     
نمايندگـانشـان ايـن تـهـديـد را بشـدت                  
محکوم کرده و اعالم کـرده انـد کـه در                 
مجمـع عـمـومـي خـود در ايـن مـورد                    
تصميم ميگيرند و در مقابل تـهـديـدات         

 . کارفرما بي جواب نخواهند بود
اعتراض كاركنان پااليشگاه 
 نفت آبادان به بي مسكني

 
بنابه خبري كه به حزب كمـونـيـسـت           

 تـن    ١٠٠كارگري رسيده است، بيش از        
از كاركنان رسمي پااليشگاه نفـت آبـادان        
چندين روز است كه هـر روزه دسـت بـه                 

ايـن  .   تحصن و تجمع اعتراضي ميـزنـنـد       
كاركنان علت اعتـصـاب خـود را عـدم               
واگذاري منازل سازمـانـي بـه كـاركـنـان              

شركت نفـت و واگـذاري ايـن مـنـازل بـه                
افراد ارگانهاي ديـگـر غـيـر شـاغـل در                 

 . شركت نفت اعالم كرده اند
بر اساس مصوبه جـديـد مـجـلـس،             
امكان واگذاري منازل به ساير ارگـانـهـا           

در نتيجه كاركنـان    !   بصورت مزايده است  
رسمي كه حق اسكـان در ايـن مـنـازل را              
دارند اما نميتواننـد در رقـابـت شـركـت              

ايـن  .   كنند، به اين مصوبه مـعـتـرضـنـد           
ان با اشاره به تبعيض شركت نـفـت         كنكار

اند كه در ساير مـراكـز     با آنها، اعالم كرده   
نفتي در شـهـرهـايـي چـون مـاهشـهـر و                  
اراك، منازل سازمانـي بصـورت اقسـاط         
طوالني بـه خـود پـرسـنـل واگـذار شـده                   
است؛ اما آبادان با اينكه بزرگترين شـهـر         
نفتي ايران است، فقط تعـداد مـحـدودي           

هــاي    از مــنـازل فـرســوده در ايسـتــگـاه              
كارگري، آنـهـم در ازاي بـازنشـسـتـگـي                
زودتر از موعد، با كم كـردن يـكـجـا از                

ايـن  .   پاداششان، به آنها واگذار شده است     
 ديـمـاه دسـت بـه            ۵كاركنان كه از روز        

 ٢۵انـد كـه          اند، اعالم كرده    اعتراض زده 
 سال است در شركت پااليش نـفـت     ٣٠تا  

كار ميكنند؛ اما تاكنون صاحـب خـانـه           
 ٩كاركنان بار ديگر از تـاريـخ           .   اند  نشده
 ديــمـاه در مــقــابـل در اصــلــي                ١٢تـا    

اعـتـراض   .   پااليشـگـاه تـحـصـن كـردنـد            
 دي ماه، با دخـالـت        ١٢كاركنان در روز    

در روزهـاي    " حراست و دادن وعـده كـه             
آينده خبر خوشي در اين مورد خـواهـيـد           

امـا ديـروز     .   موقتا پايـان يـافـت      "   داشت
هفدهـم ديـمـاه، آخـريـن روزي بـود كـه                    

! بشـنـونـد   "   خبر خـوش   " كاركنان قرار بود  
" خـبـر خـودش     " اما كاركنان شاهد هيچ      

در نشستي كه كـاركـنـان        .   اي نبودند   تازه
معترض با مسئولين شركت داشتند، بـه     
آنها گفته شد کـه واگـذاري مسـكـن بـه                 
كاركنان فقط در ايستگاههاي كـارگـري         
صــورت خــواهــد گــرفــت و هــمــچــنــان              
بصورت بازنشستگي پيش از مـوعـد و          
با احتساب سي سال سرويـس و پـنـجـاه              

همچنيـن واگـذاري   .   سال سن، خواهد بود 
به سايـر ارگـانـهـا كـه مـورد اعـتـراض                    

 .كاركنان بود، مسكوت مانده است
بنا به آخرين خـبـري كـه بـه حـزب                  
كمونيست كارگري رسيده، اعـتـراضـات         

ادامــه دارد، امــا        كــاركــنــان هــمــچــنــان   
مسئولين پـااليشـگـاه درصـدد ايـجـاد               
تفرقـه در مـيـان پـرسـنـل پـااليشـگـاه                   

 . هستند

 
...   اخبار اعتراضات کارگري  ١١از صفحه    
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هـاي كـارگـري         كنگـره اتـحـاديـه      
 به همـراه عـفـو بـيـن             TUCبريتانيا  

الملل، ليبر ستـارت، اتـحـاديـه بـيـن             
 و   IVFالمـلـلـي كـارگـران غـذائـي               

فدراسيون بين المللي كارگران حمل و      
اي در روز         با انتشار بيانيه   ITFنقل  
 دســامــبــر، خــواســتــار آزادي و            ٢١

مـداواي دقــيــق مــحـمــود صــالــحــي          
سـي   يـو  براندن باربر رئيس تـي .   شدند
شواهد جـدي وجـود دارد         :   " گويد  مي

كه جان محمود صـالـحـي در خـطـر               
هيچ فعال كارگري نبايد به رنج      .   است

و عذابي كه به محـمـود صـالـحـي و               
وي .   خانواده او روا شده، دچـار گـردد         

به معالجه فوري نياز دارد و بايـد بـه            
بـه  .   اش دسترسي پـيـدا كـنـد            خانواده

تي يـو  .   هيچوجه نبايد در زندان بماند    
ــه اعضــاي                      ــم ــراه ه ــم ــه ه ســي ب

هاي كارگري در سراسر جهـان        اتحاديه
خواهد كـه بـه ايـن            از دولت ايران مي   

بـرانـدن   . "   رفتار غيرانساني پايان دهد   
بـا تـداوم     :   " باربر در ادامـه مـيـگـويـد        

فشار به دولت ايـران، مـيـتـوانـيـم از               
محمود صالحي و ديـگـر فـعـالـيـن                

كارگري حمايت كنيم و به دولت ايران       
نشان دهيم كه اعمالشان توسط همـه        

اين كـار بـه   .   . . .   جهان تحت نظر است   
اي در بـنـد نشـان              فعاليـن اتـحـاديـه     

خواهد داد كه تنها نيستـنـد؛ بـعـالوه          
اين كار در نهايت به آزادي آنها كمـك         

: او در پايان اضافه كـرد     . "   خواهد كرد 
ســي خــواهــان آزادي هــمــه           يــو تــي" 

اي در ايـران اسـت كـه           فعالين اتحاديه 
به خطر چنين فعالـيـتـهـائـي زنـدانـي              

 ."اند شده

 
TUC  به همراه نهادهاي ديگر كارگري و عفو بين الملل خواهان آزادي

 كارگران زنداني شد

بنا به اطالعيه كمـيـتـه دفـاع از             
 پزشک قاوني رژيـم      ،محمود صالحي 

راي به ماندن محـمـود صـالـحـي در              
در ايـن اطـالعـيـه          .   زنـدان داده اسـت    

 آذر   ٢٨روز چهارشنـبـه      :   " آمده است 
ماه محمود صالـحـي را بـه پـزشـک                
قانوني سنندج جهت معاينه منـتـقـل        
کرده اما مدارک پـزشـکـي وي را بـا               

 دي   ١خود نبرده بودند، روز شـنـبـه            
ماه پزشک قانوني راي خود را صـادر          

پزشک قانوني سنندج عـلـيـرغـم        .   کرد
اينکه تائيـد کـرده اسـت کـه کـلـيـه                   
محمود صالحي پلي استـيـک اسـت،          
فشار خون او متغيير و چربي قنـد او           
باالست، پـرسـتـات او بـزرگ شـده،                
مــجــاري ادراري داراي مشــکــل و             

هاي او ورم کـرده اسـت امـا بـا                   روده
وجود همه اينها، بيمار مـيـتـوانـد در         

 دي مـاه       ١روز شنبه    . . .   زندان بماند 
محمود صالحي دو بار از هوش رفتـه     
که با کمک زندانيان، او را بـه بـهـداري           

طـبـق   .   انـد    زندان سنندج منتقل کرده   
دستور پزشکان بيمـارسـتـان تـوحـيـد            
روز شنبه بايد محمود صالحي را بـه         
بيرون از زندان منتقل کـرده و از او               

آمـد امـا        آزمايش خون به عمل مـي      
مسئولين زندان به او اجازه ندادند تـا         
جهت معالجـه و آزمـايـش خـون از                
زنـدان خـارج شـود و هـمـچـنـيـن از                    
تقاضاي نجـيـبـه صـالـحـزاده جـهـت                
مــالقــات مــحــمــود صــالــحــي نــيــز           

طـبـق آخـريـن       .   ممانعت به عمل آمـد  

اخبار محمود صالحي کماکان بنا بـه       
تغيير فشار خون دراثر نارساي کليـه،       
روزانــه بــيــشــتــر از دوبــار ازهــوش              

 ."ميرود
اين يک گزارش تکـان دهـنـده از            
وضع محمود صـالـحـي در زنـدان و              
راي جنايتکارانه پزشگي قانوني رژيم     

بايد به اين راي و بـه    .   در مورد اوست  
نگه داشتن محمود صالحي در زندان      

مــحــمــود صــالــحــي    .   اعــتــراض کــرد  
بخاطـر بـرپـايـي مـراسـم اول مـه و                    
شرکت در آن و بخاطر دفاع از حـقـوق           
کارگران از فروردين ماه تـا کـنـون در            

بــايــد بــا اعــتــراضــي        .   زنــدان اســت   
گسـتـرده او را از زنـدان جـمـهــوري                  

 .اسالمي رها کرد
کــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي             
زنــدانــيــان ســيــاســي از کــارگــران و             
انسانهاي آزاديخـواه مـيـخـواهـد کـه             
نسبت به راي پـزشـکـي قـانـونـي بـه                  
ماندن محمـود صـالـحـي در زنـدان               

. صداي اعتراض خود را بلنـد کـنـنـد          
کميته مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان            
سياسي از نـهـادهـا و سـازمـانـهـاي                
آزاديخواه در سراسر جهان ميـخـواهـد      
که نسبت به وضعيت وخيم مـحـمـود       
صالحي عکس العمـل سـريـع نشـان            

جان محمود صالحي در خـطـر       .   دهند
تا دير نشده بايد بـه نـجـات او           .   است

 .شتافت
 

 کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
 ٢٠٠٧ دسامبر٢٩ -٨٦ دي ٨

  
به راي پزشک قانوني به 

ماندن محمود صالحي در 
 زندان اعتراض کنيم 

 
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com 

 
عزيزان، من ميدانم که در مـدت           0044-7779898968 

ده ماه زنداني شدنم بـه دسـت کسـانـي            
که در خدمت نظام سرمايه اند همگـي        
شما با نـگـرانـي پـي گـيـر وضـعـيـت                    

با سپـاس فـراوان     !   سالمتي ام بوده ايد 
وقدر داني از تک تک شما عزيزان بـايـد       
 .بگويم حالم بسيار بسيار خوب است

عزيزان، اطمينان داشته باشيد هر     
قطره اشکي که از چشمان يـک زن، يـک          
کودک و يا مردي براي سـالمـتـي مـن             

سرازير مـي شـود تـبـديـل بـه آتشـي                   
خواهم کـرد و بـا آن نـظـام پـوسـيـده                      

 .سرمايه داري را خواهيم سوزاند
 

 !مردم هميشه قهرمان سنندج
دختران زيـبـا، پسـران خـونـگـرم،             
پدران اميدوار ومادران داغديده تـنـهـا        
ميتوانم بگويم سپا سگذارم از ايـنـکـه         
در اين مدت هماننـد فـرزنـد و بـرادر                

مـحـبـت و      .   خود در آغوشم گـرفـتـيـد        
دلسوزي شما مـن را روي اعـتـقـاداتـم             

 !راسختر وجسورتر کرده است
عزيزان پيروزي از آن مـا اسـت،              
مبارزه براي رهـائـي طـبـقـه کـارگـر،                 
مبارزه براي محو نا برابريها است بـنـا         
بر اين بيائيد دست در دست هم نـظـام            
پوسيده سرمايه داري را به زبـالـه دان             
تاريخ بسپاريم، اگر در ايـن راه جـان                

 !دهيم بازهم پيروزي با ما است
 

 ٢زندان مرکزي سنندج بند 
 محمود صالحي

 
 ! پيام محمود صالحي به مدافعان طبقه کارگر  ومردم شريف ايران

 تير ماه تـا     ١٩منصور اسانلو از    
کنون در زندان  به سر ميبرد  و بـه او             
به خاطر نقش فـعـالـي در مـبـارزات              
کارگران واحد و تالش بـراي تشـکـيـل         

 سال حکم زندان داده شـده        ٥سنديکا  
به گـزارش سـنـديـکـاي واحـد            .    است

منصور اسانلو صبح روز سـه شـنـبـه            
 دي بـه عـلـت بـيـمـاري چشـم از               ١١

بهداري زندان اويـن بـه بـيـمـارسـتـان                
لبافي نژاد منتقل شد تا جـلـسـه دوم            

. ليزر درماني چشم چپ او انجام شود      
پزشک معالج منـصـور اسـانـلـو الزم            

 بـهـمـن     ٤دانسته است که او تا تاريخ       
براي عمل جـراحـي در بـيـمـارسـتـان               

چشم منصـور اسـانـلـو        .   بستري باشد 
در حمله سه سـال پـيـش چـمـاقـداران               
خانه کارگر به سنديکاي واحد آسـيـب        

 . ديد
به گـزارش سـنـديـکـاي کـارگـران            

 ابـراهــيــم مــددي از         ،شـرکــت واحــد   

فعاالن كارگري و عضو هيات مـديـره      
 دي   ١٥اين سنديکا واحد صبـح روز       

ي يـك دادسـراي انـقـالب               به شـعـبـه    
در مورد اين دستـگـيـري      .   احضار شد 

وگــو بــا      ابــراهــيــم مــددي در گــفــت        
سـال  :   " ، مـيـگـويـد     ) ايسنـا ( خبرنگار  

گذشته به همراه چـنـد تـن ديـگـر از                 
فعاالن كارگـري بـراي رسـيـدگـي بـه               
دادخــواســت خــود بــه وزارت كــار               
مــراجــعــه كــرده بــوديــم كــه پــس از              
بازگشت، تعدادي از مـا بـازداشـت             

به گفته ابراهيم مددي اتـهـام        . "   شديم
 هـيـاهـو و         ،وي ايجاد اخالل در نظـم     

رفتار نامتعارف و اجـتـمـاع جـلـوي              
 .  وزارت کار اعالم شده است

همچنين رضا نعمتي پور رانـنـده       
منظقه پنج شـرکـت واحـد و عضـو                

 در   ،سنديکاي کارگران ايـن شـرکـت        
 ٢٤رابطه با دستگير اش در تـاريـخ            

 در محوطه وزارت کار کـه بـه    ٨٥تير  

همراه چند همکار ديـگـر خـود چـنـد              
روزي در بـازداشـت و در بـازپـرسـي                
شعبه يک ويژه امنيت براي وي پرونده        

 به اتـهـام اخـالل در           ،درست شده بود  
نظم و تجمع در وزارت کـار در تـاريـخ           

 دي جهت آخرين دفاعـيـات مـورد           ٩
بنـا بـه هـمـيـن           .   بازپرسي قرار گرفت  

 نــاصــر غــالمــي رانــنــده         ،گــزراشــهــا
منطقه ده اتوبوسراني تهران با بيسـت      
سال سابقه کار و عضو هيـات مـديـره        
ــخ                     ــاري ــه از ت ــد ک ــاي واح ــدک ــن س
اعتراضات کارگران شرکت واحـد از         

 ،کار معلق و از کـار بـيـکـار اسـت                 
جهت محاکمه در دادگاه بـراي تـاريـخ       

 دادگاه انـقـالب      ١٤ دي به شعبه     ١٦
 . اسالمي احضار شده است

 

 
 منصور اسانلو جهت جراجي چپ به بيمارستان منتقل شد

 رضا نعمتي و ناصر غالمي  به دادگاه  احضار شدند              ،ابراهيم مددي    

 

 
 دانشجويان دستگير شده و      ، منصور اسانلو  ،محمود صالحي 

تمامي زندانيان سياسي بايد بدون قيد و شرط از زنـدان            
تمامي احکام زندان و پرونده هاي تشکيل شده        .   آزاد شوند 

 معلمان و رهبران اعتراضي در عرصه هـاي         ،براي کارگران 
فشار بر روي رهبران کارگري .  مختلف مبارزه بايد لغو شود

و  فعالين بخش هاي مختلف اعتراضي در جامعه بايد فـورا            
 .  متوقف شود
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 کارگر کمونيست
را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

 زنده باد سوسياليسم 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد 
 دانشجويان زنداني را آزاد کنيد 

 دوستان و همکاران گرامي
 آدر مــاه قــبــل از                   ١٣روز    

فرارسيدن روز دانشجـو دانشـجـويـان          
تهران که قـرار گـذاشـتـه بـودنـد روز                 

 آذر بـرگـزار        ١٣دانشجـو را در روز         
کنند با يـورش نـيـروهـاي امـنـيـتـي                
ــفــر از                    مــواجــهــه شــده و دهــهــا ن
دانشجويان اين فـرزنـدان عـزيـز مـا               

و .   دستگيـر و روانـه زنـدانـهـا شـدنـد              
دهها نفر از دانشجويان تحت تعقيـب       

 . قرار گرفته و آواره شدند
ولي اين حرکت نيروهاي امنيتـي      
نــتــوانســت مــانــع از بــرگــزاري روز             
دانشجو شـود لـذا دانشـجـويـان در                
ســـــراســـــر ايـــــران مـــــتـــــحـــــد                

تـجـمـعـات خـود را بـه               ومتشـکـل     
منظور دست يابي به حقوق اوليـه اي       
چون حق داشتن تشکل دانشجويي و        
در دفاع از دانشجويـان در بـنـد و بـا               
شعار دانشگاه پادگان نيـسـت و مـا             

برگـزار کـرده ودر         جنگ نميخواهيم   
مقابل برخورد غير قانوني مسـئـوالن    
امنيتي سکوت نکردند و در اولـيـن           
گام با برگزاري مراسـم پـر شـکـوه بـه              
مسئوالن دانشگاه هشـدار دادنـد کـه         

ي    هـا مـانـع از ادامـه              اين سـرکـوب   
اعــتــراضــات آنــان نــخــواهــد شــد و            
خواستار آزادي دانشجويان بازداشتي    

 .شدند و زندانيان سياسي 
 

 دوستان وهمکاران گرامي
 

بيش ازسه هفته از بازداشت غيـر       
انساني جمعي از فعاالن دانشـجـويـي        

تــاکــنــون ســيــاســت          .   مــي گــذرد     
ســانســورخــبــري، تــهــديــد وارعــاب،       

ــواده           ــان ــاري از خ ــن          بســي ــاي اي ه
دانشجويان را از وضعيت عزيزانشـان      

خبر نگاه داشته و آنها را دچار بيـم           بي
ايـن گـونـه      .   وهراسي مضاعف نموده  

برخوردها با منتقدين از هر صنف و         
 -طــبــقــه و بــه ويــژه دانشــجــويــان               

دانشجوياني که به خودآگاهي رسيـده      

و خواست   -و درد مردم دردشان است    
 .کارگران خواست شان است

مگر جرم دانشجويـان چـيـسـت؟          
. آنــهــا آزادي بــيــان مــي خــواهــنــد             

دانشجويان دانشگـاه را بـدون دژبـان           
آنــهــا مــي گــويــنــد       .   مــي خــواهــنــد   

دانشگاه جاي تحصيل و جـاي رشـد           
 .دانشگاه پادگان نيست. آگاهي است

آيا اين جرم است؟ دانشـجـو مـي       
گويد با تهديد و با سرکـوب و فشـار             

دانشــجــو .   نــمــي شــود درس خــوانــد        
. تشــکــل خــودش را مــي خــواهــد             

دانشجو دلش ميخواهد آزاد باشـد و         
بتواند با دور هـم جـمـع شـدن بـراي                  

. ساختن دنـيـاي بـهـتـر تـالش کـنـد                 
دانشــجــو نشــريــه خــودش را مــي               

او دلش مـي خـواهـد آزادانـه          .   خواهد
بنويسد آنچه را که مي دانـد و مـي               

 .بيند
دانشجويان اين فـرزنـدان مـا از            

آنـهـا   .   زندگي ما و از درد ما آگاهـنـد      
مي بـيـنـنـد پـدرانشـان چـطـوري در                 

اي با قيمتهاي سـرسـام         اتاقهاي اجاره 
و يـا در       .   شـکـنـد      آور کمـرشـان مـي      

شهرکـهـاي بـدون امـکـانـات اولـيـه                 
دانشجويـان از مـا        .   کنند  زندگي مي 

بهتر مشکل گراني و تورم را احساس     
کنند، چون دانشجو هـر وقـت از             مي

خواهد از مـا امـکـانـات             ما پول مي  
خــواهــد از مــا کــامــپــيــوتــر                  مــي
خواهد و فـقـط يـک جـواب مـي                  مي

 !شنود ندارم
آري هــمــکــار عــزيــز، دانشــجــو          
همچون ما همه اين مشکالت را بـا          

کند و    گوشت و استخوان احساس مي    
. براي همين نميتواند سـکـوت کـنـد           

دانشجو پر شدن جيب وارد کننـدگـان        
مــوبــايــل را مــي بــيــنــد چــطــوري               
توانستند بـا يـک تـعـرفـه يـک شـبـه                    
ملياردها پول را از چنگ اين جوانـان        

دانشجو مافيـاي سـلـطـان        .   در بيارند 
دانشجو بـيـکـار     .   شکر را مي شناسد   

شدن هزاران کارگر نيشکـر و نسـاجـي         

دانشـجـو مـي بـيـنـد            .   را مي بـيـنـد      
چطوري پدرش امنيت شغـلـي نـدارد          
هر روز براي يک پيمانکـار کـار مـي             

دانشـجـو قـراردادي بـودن مـا              .   کند
. کارگران را بهتر از ما درک مي کـنـد     

 ١٨٠دانشجو مي بيـنـد پـدرش بـا              
هزار تومان حقوق آنهم دائمي نيـسـت        

 .چطوري زندگي کند
دانشجـو مـي بـيـنـد وقـتـي کـه                 
پدرش فرياد اعتراض سـر مـي زنـد              
دستگير مي کنند و روانه زندان مـي        

 .کنند
دانشــجــو مــي بــيــنــد چــطــوري          
کارگران اعتصـابـي ايـران خـودرو و              
شرکت واحد را از کار اخراج کـردنـد،           

. بدون اينکه ريالـي بـه آنـهـا بـدهـنـد               
دانشجو نميتواند پدر خودش را تنهـا       
بــگــذرد و مــيــدانــد پــدرش بــدون                
دانشجوي آگاه هرگز به زندگي بـهـتـر          

بـراي هـمـيـن       .   دست نخواهـد يـافـت      
خواست ما کارگران خواست دانشجـو   

 .مي شود
در حاليکه دانشجو فرياد عدالت     
طلبي ميزند، دولت مدعـي عـدالـت          
بــه جــاي تــوجــه بــه خــواســتــهــاي                 
محـرومـان جـامـعـه، بـه جـاي حـل                   
مشکل گراني، به جاي حـل مشـکـل          
مســـکـــن و مشـــکـــل شـــهـــريـــه               

راه زنــدان را بـــه               دانشــگــاهـــهــا،   
بـه آنـهـا      .   دانشجويان نشان مي دهـد    

از خوابگاهـهـا بـيـرون        .   حمله ميکند 
مي کشد، وبـه مـخـوفـتـريـن زنـدان                 

بـه گـمـان      .   يعني اوين مـي فـرسـتـد          
ايـنــکــه بــا خــامــوش کــردن صــداي            
دانشجو ديگر کسي فرياد آزادي سـر         

 .نخواهد داد
سـاکـت    ولي ديگر دانشـجـويـان         

انـد    ننشسته، صدايشان را رساتر کرده    
و خواهان آزادي دوستان خود هستنـد   
و در ايــن راه مــيــدانــنــد بــه يــاري                 

 .پدرانشان نياز دارند
همکار عزيز و پدر مـهـربـان، بـه            
ياري دانشـجـويـان بشـتـابـيـم و روز                 

 دي ماه همراه و هـمـگـام بـا           7جمعه  
دانشــجــويــان خــواهــان آزادي ايــن             

 .فرزندان عزيز خود شويم
مـا جــمـعــي از کـارگــران ايــران              
خودرو، ضمن محکوم کردن هرگـونـه       
بــازداشــت غــيــرانســانــي وبــرخــورد          
غيرمدني با هر يک از آحاد جـامـعـه،          
درخـــواســـت آزادي فـــوري تـــمـــام             
دانشجويان دستگير شـده و زنـدانـيـان         
ــتــان                ــخــصــوص دوس ــاســي، ب ــي س

کارگرمان آقايان اسـانـلـو، مـحـمـود             
صالحي، حکيمي، گوهـري، غـالمـي       
و عسگـري هسـتـيـم ومـا از تـمـام                    
دوســتــان کــارگــر و از هــمــکــاران                
ميخواهيم صداي فرياد آزاديخـواهـي     
و عدالتخواهي زندانيان سياسي را به      

  .گوش همه مردم برسانند
 زنده باد اتحاد دانشجو و کارگر

 درود بر دانشجويان 
 جمعي از کارگران ايران خودرو

جمعـی از کـارگـران بـيـکـار              "   آواي دانشگاه "  بنا بر گزارشات رسيده به    
 ۱۰ و  ۹عسلويه و همچنين جمعي از کارگران پااليشگاه گاز فازهـاي        

با نصب پارچه نوشته هايـي خـواهـان آزادي دانشـجـويـان و کـارگـران                        
اين پارچه نوشته ها در سه راه عسلويه و سه راه نخل تقي             . زنداني شدند 

که از مسير هاي اصلي تردد کارگران پروژه هـاي مـنـطـقـه ي پـارس                        
 .جنوبي هستند نصب شدند

 
جمعی از کارگران شاغل و بيکار عسلويه خواستار آزادی 

 فوری دانشجويان و کارگران زندانی شدند

 
 اعالم حمايت جمعي از کارگران ايران خودرو

  از فراخوان آزادي دانشجويان دربند

 

 

 


