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اجازه بدھـیـد از  :  كارگر كمونیست 
ـم؛ اول   ـی ـن یك سئوال كلـی شـروع ك
ـرگـزار   ماه مـه امسـال چـگـونـه ب
شد؟ برگزاری مراسمھای اول مـاه  
در شرایط کنونی، چه جایـگـاھـی  

 در جنبش کارگری دارد؟ 
من فكر مـی  :  ناصر اصغری 

ــابــی ای كــه از   كــنــم، و بــا ارزی
وضعیت جامعه دارم، مـراسـمـھـای  
اول مـه امسـال عـلـی الـعـمـوم از  
ـر   موقعیت امروز جـامـعـه عـقـب ت

ـتـور مـھـم در ایـن  .  بودنـد  دو فـاك

ـنـد  آمـادگـی  .  موضوع سـھـم داشـت
ـرای سـركـوب وحشـیـانـه و   رژیم ب

ـبـش كـارگـری  ـم  .  موقعیت جـن رژی
چندین روز قبل از اول مـه فشـار  
بر فعالین كارگری را تشـدیـد كـرد  
و رسما از آنھا درباره برنامـه ھـای  
اول مه می پرسید و زیر فشارشـان  
می گذاشت كه برنامه ای برگـزار  

در جائی مثل كـردسـتـان و  .  نكنند 
مشخصا سنندج كه حدس مـی زد  
با ھیچـگـونـه تـھـدیـدی قـادر بـه  

بیش از دو ھزار کارگر واحـدھـای  
 واحد مـركـز  ٢٥ صنعتی قزوین  از  

ــی   ــن شــھــر ط ــارگــری در ای ك
ـر كـار   طوماری اعتراضی بـه وزی
ـراض خـود   جمھوری اسالمی، اعـت
ـتـصـادی   را به سیاست ریـاضـت اق
جمھوری اسالمی اعالم داشـتـه و  
ــد   ــاكــی ــھــایشــان ت ــواســت بــرروی خ

این كـارگـران در نـامـه  .  گذاشتند 
ــار   خــود بــه تــاثــیــرات فــالكــت ب
ــانــون   ــی كــه رژیــم آنــرا ق ــاســت ســی
ـنـامـد و   ھدفمند كردن یارانه ھا می

اجرای مرحله دومش را در دسـتـور  
ـراض كـرده و   گذاشتـه اسـت، اعـت
خواھان افزایش حداقل دسـتـمـزدھـا  
متناسب با سطح تورم و بر مبنـای  

 نفره و  دخیل  ٤ ھزینه ھای خانوار  
ـتـخـب   بودن مستقیم نمایندگـان مـن
مـجـامــع عــمـومــی كــارگـری در  
. تعیین نرخ دستمزدھایشان شده انـد 

ھمچنین این كارگران به تھـاجـمـی  
كه تحت عنوان اصالحیه بر قـانـون  
ــور حــكـومــت اســت،   كـار در دسـت
اعتراض كرده و آنرا اصالحیـه ضـد  

یـك مـوضـوع  .  كارگری خوانده اند 
ـراضـی دو ھـزار   دیگر طومار اعـت
كارگر در قزوین اعتراض به تعویـق  
دسـتـمـزدھـاسـت و در آن خـواھــان  
پیگرد قضایی كارفرمـایـانـی شـده  
اند كه مرتبا دستمزد كارگر را بـه  
گرو گرفته و با این كـار زنـدگـی  
ـران   بخش عظیمی از كارگران در ای

خـواسـت  .  را به تباھی كشانده انـد 
ـیـمـه کـردن   دیگر این كـارگـران، ب
كارگران ساختمانی و كـوتـاه شـدن  

 طومار اعتراضی بیش از دو ھزار كارگر 
 در قزوین، راه نشان میدھد

 شھال دانشفر 

 ٩١ارزیابی  از اول ماه مه 
 مصاحبه با ناصر اصغری 

ـیـل یـك اشـكـال   متأسفانـه بـه دل
كوچك  و كم توجھی  فـنـی از  

اخـبـار  " جانب من، محتوای فایل  
ـتـه در آخـریـن  "  كارگری  ایـن ھـف

دقایق تھیه و تنظیم پاك و مطلـب  
بـا  .  شـد  saveدیگری بجای آن  

ــرامــی و   ــده گ ــن پــوزش از خــوان
ھمچنین داوود رفاھی عـزیـز كـه  
زحمت بخش بین المللی اخبـار را  
ـتـه بـدون   می كشد، نشریه این ھف
ـتـشـر خـواھـد   اخبار كارگـری مـن

 ناصر اصغری .          شد 

توضیح درباره اخبار كارگری 
 این ھفته
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برای ھفتـمـیـن  :فرشاد حسینی 
ـیـن   ـر فـعـال بار شما به ھـمـراه سـای
ـران   حزب کمونیـسـت کـارگـری ای
موفق شدید در کنفرانـس جـھـانـی  
سازمان جھانـی کـار حضـور بـھـم  
رسانده و صـدای کـارگـران را در  
ـنـدازیـد  ـی . محل این اجالس طنین ب

خود شما چندمین بـار اسـت کـه  
در چنین حرکتھای اعتراضـی در  
ـرانـس سـازمـان   ـف داخـل مـحـل کـن

 جھانی کار شرکت میکنید؟   
من افتخار  :  پاسکال دکامپ 

این را دارم که برای سـومـیـن بـار  
ــن حــرکــت   ــی ــی در چــن ــوال مــت

 .اعتراضی مھمی شرکت کنم 
 

انـگـیـزه و  :  فرشـاد حسـیـنـی 
ـیـن   ھدف شما از شـرکـت در چـن
ـرانـس   ـف آکسیون ھایی در محل کن

 سازمان جھانی کار چیست؟ 
انگیزه ھای  : پاسکال دکامپ 

ــن   ــی ــن زیــادی مشــوق مــن در چ
ــی اســت  ــت ــرحــلــه اول  .  حــرک در م

ـــوان یـــک عضـــو حـــزب   ـن ـــعــ ب
ـرای   کمونیـسـت کـارگـری کـه ب
ھفت سال متوالی تـالش مـیـکـنـد  
ـران را حـتـی   صدای کـارگـران ای
برای دقایقی در سـالـن آی ال او  
ــد، در ایـن حـرکــت   ـیـن افـکـن طـن

 . شرکت کردم 
ــیــســت،   ــوان یــک کــمــون ــن ــع ب
ـقـاتـی   ھمبستگـی جـھـانـی و طـب
ـنـی   کارگرای برای من مفھوم عی
ــکــی مشــخــصــی دارد  . و پــراتــی

ھمبستگی جـھـانـی کـارگـری از  
ـبـا   دیدگاه من تنھا یک شـعـار زی
بر سر در اطالعیه ھا نیست، بلکـه  
وظایف پراتیکی معین و مشخـص  

یعنی دفاع از حـق تشـکـل  .  است 
کارگری، دفاع از حق اعـتـصـاب؛  
دفاع و حمایت عـمـلـی از مـبـارزه  
ـنـدگـی   معین کارگران، یعنی نمای
ــه   ــق ــاتــی طــب ــق ــافــع طــب کـردن مــن
ـقـه   کارگر در جایی که به نام طـب
ــراز وجــود واقــعــی اش   اش از اب

در یـک سـازمـان  .  محروم میشود 
ـــکـــاران و    ـت ــ ـــای ـن ــ ـــی، ج ـــان ـــھ ج
ــران کــارگــران، کــارت   ــگ ــرکــوب س
ـنـه   نمایندگی کارگران را بـه سـی
خود نصب میکنند و میرونـد و از  
سیاست ھای سـرکـوب کـارگـری  

ھمبستگی جھـانـی  .  دفاع میکنند 
ـقـش   ـیـت و ن یعنی ایفـای مسـئـول
عملی در این حوزه معـیـن یـعـنـی  
ـنـه شـان   اینکه این کارت را از سی
کند و به دنیا نشان داد کـه آنـھـا  
ـران   نمایندگان واقعـی کـارگـران ای

 . نیستند 
انگیزه من بـعـنـوان کـارگـر و  

یـا بـه  ( فعال کارگری فـرانسـوی  
عبارت صحیح تری کارگری کـه  

نشـان  )  در فرانسه زاده شـده اسـت 
ـقـه   دادن این واقعیت است کـه طـب
کارگر در ھمه جای دنیـا مـنـافـع  

طبقه کارگر مـرز  .  مشترکی دارد 
منافع کـارگـر  .  و ملیت نمیشناسد 

ایرانی منـافـع کـارگـر فـرانسـوی  
ـبـات  .  است  خـواسـتـه ھـا و مـطـال

ــات و   کـارگــر فــرانســوی مــطــالــب
خــواســت کــارگــران در ایــران و  

بـا  .  آمریکا و برزیل و عـراق اسـت 
این حرکت میخواھم پوچی ھویـت  
تراشی ھای ملی و قومـی را بـه  

ـلـه کـارگـران  .  دنیا نشان دھم  مسـئ
ـیـا و تـونـس و   ـب ـران و کـلـم در ای
الجزایر مسئله من کارگری اسـت  

که در فـرانسـه زاده شـده و آنـجـا  
ھمانـگـونـه  .  کار و زندگی میکنم 

که سود و سرمایه مـرز و ھـویـت  
ملی و قومی نـدارد، و در جـھـان  
ــان کــه ســود و   ــال اســت،  آن ســی
ــد   ــولــی ــد و ت ــسـازن ــه را مــی سـرمــای
میکنند نیز یک نیروی بـی مـرز  

 .و سیال در دنیاست 
 

ــی  امـا چــرا  :  فـرشـاد حسـیـن
چـرا  .  ھمبستگی با کارگران ایران 

بــایــد صــدای واقــعــی کــارگــران  
ــوان ھـمــبـســتـگــی   ـن ــع ـرانـی را ب ای
جھانی در اجالس سازمان جـھـانـی  
ــد در ایــن   ــه صــدا در آوری کــار ب
ــی،   ــان اجـالس کــارگــران افــغــانســت
کارگران عراقی و حتی کـارگـران  
اروپایی نماینده واقعی ندارنـد چـرا  
ـراض کـارگـران   شمـا صـدای اعـت
ــگــر   ــای دی ــورھ ســاکــن در کش

 نمیشوید؟ 
خیلی ساده  :  پاسکال دکامپ 

به دلیل اینـکـه  ھـر سـالـه یـک  
مبارزه جاری و عینی و مـلـمـوس  
. در سـالـن آی ال او جـریـان دارد 

ھفت سال اسـت کـه یـک حـزب  
ـتـی و کـارگـری بـطـور   کـمـونسـی
مداوم  دارد در مھمترین اجـالس و  
نشست مربوط به مسـائـل کـار و  
ـنـد   ـل ـراض ب ـرچـم اعـت کارگری، پ

ـیـن افـکـنـدن صـدای  . میکند  طـن
کارگران  ایران در اجـالس آی ال  
ـرایـش   او مسئله این حزب است و ب
کــار مــیــکــنــد و ســازمــانــدھــی  

از ایران کـارگـران از ایـن  .  میکند 
ایـن  . حرکت نیرو و قدرت میگیرند 

حزب فی الحال موجود است و در  
ـنـد   وسط میدان این اجالس پرچم بل

ــد  ــکــن ــی ــه  .  م ــھــان ــوان بــه ب ــت نــمــی
ھمـبـسـتـگـی جـھـانـی کـارگـری   
خود را از این جدال و مبارزه کنـار  

 ضمن اینکه نکته مھمتر  . کشید 

مصاحبه فرشاد حسینی با 
پاسکال دکامپ در باره ھفتمین 

اعتراض نمایندگان حزب 
کمونیست کارگری در اجالس 
 جھانی سازمان جھانی کار

 

 ١١ بقیه در صفحه  
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ـیـن كـارگـری   مرعوب كـردن فـعـال
نخواھد بـود، سـر ھـر چـھـارراه و  
ــد   كـوچــه و كــوی و بــرزنــی چــن
ـر مـاشـه اسـلـحـه   پـاسـدار دسـت ب
گذاشته بود كه ھرگونه مـراسـم و  
خود نشان دادنـی از كـارگـران را،  

 . سركوب كند 
ـنـده   ـراك نكته دوم ھم موقعیت پ
جنبش كارگری ایران اسـت كـه از  
ھرگونه حق و حقوقی مثل تشكـل  
و آزادی بیان و غیره محـروم اسـت  
و با شدیدترین وجھی سركوب مـی  

در نتیجه وقتی كه مـحـیـط  .  شود 
كاری تشكلی نـداشـتـه بـاشـد كـه  
بتواند كارگران را بدون مواجه شدن  
با سركـوب و عـواقـب آن در یـك  
ـنـد، امـكـان   سطحی سازماندھی ك
بسیج آزادانه و بـدون اذیـت و آزار  
ـرگــــزاری   ـــ ـرای ب ـــ ـران ب ــــارگـــ ك
مراسمھای اول مه عـلـی الـعـمـوم  

ـر  .  منتـفـی مـی شـود  ایـن كـار ب
عھده و مسئولیت فعالین كارگری  
نسبتا دست بستـه مـی افـتـد كـه  
ـم در   ظاھرا دستـگـاه سـركـوب رژی
ـیـن   این حیطه ھم میدان مانور فعـال
ــود  . كـارگــری را مــحــدود كــرده ب

ـیـن كـارگـری   بطور مثال رژیم فعال
ـروشـیـمـی ھـا در   ـت ای را كه در پ
ـنـد در اول مـه خـودی   نظر داشـت
نشان بدھند را به حراسـت فـرامـی  
ـرار   خواند و مورد تھدید و ارعاب ق

بـا ایـن ھـمـه، شـاھــد  .  مـی دھـد 
سطحی از تـحـرك در تـعـدادی از  
ــا   ــودیــم كــه ب ــطــھــای كــار ب مــحــی
ـفـجـاری امـروز جـامـعـه   فضای ان

ــن  .  نــمــی خــوانــد  مــنــظــورم از ای
موضوع این است كه در دوره ای  
ـنـد كـه   ـن كارگران كارھایی مـی ك
ـرای   برای آن دوره خوب اسـت و ب
دوره دیـگـری آن نـوع كـار دیـگـر  

مثال اگر كـارگـران  .  جوابگو نیست 
ــه  ١٣٦١ در مــثـال سـال    حــتـی ب

ھمدیگر یادآوری مـی كـردنـد كـه  
امروز اول مه است، در آن شـرایـط  
سركوب و بگیر و ببند و كشـت و  
كشتار، خود این یك گـام مـھـمـی  

در دوره ای ایجاد كمیتـه  .  می بود 
ھایی مثل پیگیری، ھماھنگی و  

اتحادیه آزاد و غیره قـدمـی بـجـلـو  
بود، ولی اكنون باید كـار دیـگـری  

باید این كمیته ھا از نـوشـتـن  . كرد 
ـر مـی   قطعنـامـه ھـا بسـیـار فـرات
ـری   رفتند و در تعداد ھر چه بیشـت
ـراضـات خـیـابـانـی   از شھرھا، اعـت
ـنـدج   مثل مراسم امسال اول مه سـن

 . برگزار می كردند 
حال با طرح این مـوضـوع، بـه  
ـم كـه   بخش دوم سئوالتان می رسـی

برگزاری مراسمھـای اول مـاه در  " 
شرایط کنونی، چه جایگاھـی در  

اول مـاه  "  جنبش کـارگـری دارد؟ 
روز  .  مه روز جھانی كارگران اسـت 

ـیـه   ـر عـل كیفـرخـواسـت كـارگـران ب
كـارگـران  .  وضعیت مـوجـود اسـت 

ـرھـه از تـاریـخ، در   ایران در ایـن ب
ـریـن مـوقـعـیـت مـعـیـشـتـی و   بـدت

بـخـش زیـادی  .  سیاسی قرار دارند 
از فعالین كـارگـری یـا در زنـدان  
ـقـه ھـای   ـی ـرار وث ھستند و یا با ق
بسیار سنگینی بیرون از زنـدان بـه  

دسـتـمـزد  .  سكوت كشانده شده انـد 
ـر از   ـیـن ت كارگران چندین برابر پـای
ـر واقـعـی در آن جـامـعـه   ـق خط ف

ـیـن  .  است  ـم در ب از پـادوھـای رژی
ـم در   ـنـدگـان رژی كارگران تا نـمـای
مجلس اسالمی و تا آیات عظام و  
ــاســت جــمــھــوری   ــدگــان ری ــن ــمــای ن
ـنـد   ـن اسالمی، ھمه اعتراف می ك
كه خط فقر در آن جامعـه چـیـزی  

 میلیون تـومـان اسـت، در  ٢ حدود  
حالیكه دستمزد كارگران حـتـی بـه  

!  ھزار تومان ھـم نـمـی رسـد ٤٠٠ 
ـنـد   ـتـوان ـیـن كـارگـری بـایـد ب فعال
كارگران را حداقل در ایـن روز بـه  
میدان بیاورند كه این چه زنـدگـی  
است كه بر ما تحمـیـل كـرده ایـد؟  
این چه مملكتی است كه ھمـه را  
بیكار كرده اید و حقوق كسـانـی را  
ھم كه كار می كنند یا اصال نمی  
ـر   پردازید و یا ھم با چند ماه تـأخـی
می پردازید؟ كارگران باید حـداقـل  
در این روز بتوانند بگویند كـه ایـن  
چه مملكتی است كـه ھـر كسـی  
كه از حق كارگر حـرف مـی زنـد،  
یا در زندان است و یا از كار اخـراج  
شده و مورد اذیت و آزار بی پـایـان  

 قرار می گیرد؟ 
 

شـمـا روی  :  كارگر كمونیست 
ـیـد ویـژه ای   فاكتور سـركـوب تـأك

آیا سـركـوب مـانـع اصـلـی  .  كردید 
عدم برگزاری مراسمھای اول مـه  
ـرگـزاری   شد؟ چه  موانـعـی در ب
مـراسـمــھـای وســیـع اول مـاه مــه  

 امسال دخیل بودند؟ 
سركوب به نظر  :  ناصر اصغری 

من فاكتور خیلی مـھـمـی اسـت؛  
. اما نمی تواند تمام قضـیـه بـاشـد 

ـر از نصـف   ـیـشـت حتی نمی تواند ب
بگـذاریـد اول  .  تمام قضیه ھم باشد 

ـم  اوال  .  در مورد مھم بودن آن بگـوی
یك رژیم سركوبگر می تـوانـد نـان  
كارگر را به اشكال مختلفـی گـرو  

ـرض  .  بگیرد  می تواند كارگر مـعـت
ـر  .  را اخراج كند  می تواند دسـتـگـی
سركوب اجازه نـمـی  .  و زندانی كند 

دھـد كـه فــعـال كــارگـری عضــو  
ـنـد كـه   ـنـا اعـالم ك حزب توده، عل
توده ای است تـا فـعـال كـارگـری  
ـنـد و   كمونیسـت بـا وی بـحـث ك

ـنـد  سـركـوب  .  سیاستش را افشـا ك
ــمــی دھــد كــه كــارگــران   اجــازه ن
كمونیست، طرفداران سـیـاسـتـھـای  
ـبـش   احمدی نژاد را در صفوف جـن

ــد  ــن ســركــوب  .  كـارگــری افشــا كــن
اجازه نمی دھد كه فعال كـارگـری  
و یا توده ھای وسیـع كـارگـران بـا  
ـنـد  . حزب خودشان ارتباط برقرار كن

ـتـور   اینھا فقط چند نمونـه از فـاك
ـنـد در   سركوب ھستند كه می توان
برگزاری مراسمھای اول مه مـانـع  

ـنـد  ـن امـا در عـیـن حـال  .  ایجاد ك
ــع   سـركــوب نــتـوانســت امســال مــان
! برگزاری اول مه در سنندج بشـود 

در ھــیـچ دوره ای نــتـوانســت در  
ـرگــزاری   ـنـدج و سـقـز مـانـع ب سـن
ــم اول مــاه مــه ھــا بشــود  . مــراس

ــجــاد   ــع ای ــوانســت مــان سـركــوب نــت
ــكــای   ــدیـكــای واحــد و ســنـدی سـن

ـپـه بشـود  ـتـھـا  !  نیشكر ھـفـت ت مـن
چرا سندیكـاھـای  :  سئوال این است 

ـیـه   مزبور امروزه آن سندیكاھای اول
نیستند؟ چرا این سندیكاھا دیـگـر  
ـنـد كـارگـران را بسـیـج   نمـی تـوان
كنند؟ به نظر من آن فاكتوری كـه  

ھای مـزبـور كـمـك    به ایجاد تشكل 
كردند، بعد از تشكیل آن سندیكاھا  

ـبـودنـد  ـر ن قـدرت  .  دیگر در تصـوی

توده كارگران بود كه باعـث ایـجـاد  
قـدرت مـجـامـع  . آن سندیكاھا شد 

ــود كــه در   ــران ب عــمــومــی كــارگ
امـتـداد بـه ایـجـاد سـنـدیـكـاھـای  

اما بعد از تشكیـل  .  مزبور انجامید 
آن سنـدیـكـاھـا، تـوده كـارگـران از  
ـنـار گـذاشـتـه   ـریـھـا ك تصمیـم گـی

مجامع عـمـومـی فـراخـوان  .  شدند 
ھیأت مدیره فكر مـی  .  داده نشدند 

كرد می تواند از عھده ھمه كارھـا  
حتی در چھارچوب محـدود  .  برآید 

نان و قاتق، سـنـدیـكـای كـارگـری  
ــوب و وحشــت   در فضــای ســرك
جمھوری اسالمی را با سندیكـای  
ــس و ســوئــد   كــارگــری در ســوئــی

 .اشتباه گرفته بود 
باالتر گفتم كه یكسری كـارھـا  
را باید در موارد خاصـی كـرد كـه  
آن كارھا در شرایط بـعـدی دیـگـر  

ــد  ــن ــســت ــال صــدور  .  كـارســاز نــی مــث
قطعنامه در چـنـد سـال گـذشـتـه  
ـر از ظـھـور   قبل از ھر چیزی خـب
صفی از فعالین كارگری می داد  
كه كیفرخواست كارگران را فرمولـه  
كرده اند و با قدرت جلوی صـحـنـه  

این قطـعـنـامـه ھـا مـی  .  آمده اند 
بایست راه به محیطھـای كـار بـاز  
كنند و فعالین كارگـری كـارھـای  

ایـن ھـم یـك  .  مھمتری می كردند 
ــور مــھــم از بــرگــزار نشــدن   فــاكــت
ـر اول مـه   مراسمـھـای بـاشـكـوه ت

 .امسال بود 
و باالخره ھر آكسیون كارگـری،  
. آینده، حـال و گـذشـتـه ای دارد 

اول مـاه  "  آینده "می خواھم اینجا بر  
ـیـد بـگـذارم  ـرای تـدارك  .  مه تـأك ب

ـران نـمـی   برگزاری اول مـه در ای
ـبـل از   توان فقط به یكی دو ماه ق

 اردیبھشت و یا به روز اول مـاه  ١١ 
ـیـن كـارگـری  .  مه بسنده كرد  فعـال

باید از روز بعد از اول مـاه مـه بـه  
ـرگـزاری مـراسـم اول   فكر تدارك ب

و  .  باشـنـد )  آینده ( ماه مه سال بعد  
ـنـكـه بـایـد سـراغ ھـر   این یعنی ای
ـفـاق مـی افـتـد   اعتراضـی كـه ات
رفت و رھبران و فعالین كـارگـری  
ای كه آن اعتراض را سازمان داده  
اند پیدا كرد، و در روز مـوعـد از  
آنھا خواست كه كارگران را اول ماه  

باید رفـت و  .  مه به میدان بیاورند 
ـروشـیـمـی  " مثال گفت كه   من از پت

مـاھشــھـر ھسـتــم و مــی خــواھــم  
اعتراضمان را به ھمدیگر مـتـصـل  

مـن  " باید رفت و گفت كـه  ."  كنیم 
ـــه در   ـم ك ــ ـت ـــی ھســ از كســـان
سازماندھی اعتراض قدرتـمـنـد دو  
سال پیش معلـمـان دخـیـل بـودم و  
ـبـاط   می خواھـم در تـمـاس و ارت

مـن  " باید رفت و گفت كه  ."  باشیم 
از فعالین كارگری نساجی شـاھـو  
و یا سندیكای واحد ھستم كه بعـد  
از اعتراضمان بیكـار شـدم و مـی  

ـم  ـنـھـا  ."  خواھم در تـمـاس بـاشـی ای
فقط چند نمونه از كارھایی اسـت  

بـه نـظـر  .  كه می شود انـجـام داد 
ــن   ــن فــعــالــی مــن یــك كــار روتــی
ــه   ــت ــشــكــل در كــمــی كــارگــری مــت
ـتـه   پیگیری، سندیكای واحد، كمـی
ھماھنگی، انجمن صنفی كارگران  
برق و فلزكار كرمانشاه، سندیـكـای  
نیشكر ھفت تپـه، اتـحـادیـه آزاد و  
ـلـه بـاشـد؛ و   غیره باید ھمین مسـئ
گرنه سال بعد ھـم در ایـن گـردون  
. ھمچنان دور خود خواھیم چرخـیـد 

ــطــور   ــخــواھــم ب ــجــه اگــر ب ــی در نــت
ـتـان   خالصه به بـخـش آخـر سـئـوال
جواب بدھم، در خود بودن، مشغـول  
كارھای روتین بودن و آماده نبودن،  
مانع اصلی عدم برگزاری فـراخـور  

 .مراسمھای اول مه امسال بود 
 

نظـرتـان در  :  كارگر كمونیست 
ــامــه ھــای امســال   ــن مــورد قــطــع
ـران   مراسمھای اول مـاه مـه در ای
چیست؟ سنت قطعـنـامـه نـویسـی  
ــش   ــی در جــنــب ــگــاھ ــای چــه ج
کارگری دارد؟ چرا برخی به ایـن  
قطعنامه ھا ایراد میگیرند و چـرا  
ــری ھــر کــدام   تشــکــالت کــارگ
ــه ای بــیــرون   ــامــه جـداگــان قـطــعــن
دادند؟ چـرا شـاھـد اتـحـاد عـمـل  
گسترده بیـن نـھـادھـای كـارگـری  
موجود، مـثـل سـالـھـای گـذشـتـه  

 نبودیم؟ 
قطعـنـامـه ھـا  :  ناصر اصغری 

بار دیگر اعالم كردند كه جمھـوری  
ـتـوانسـتـه اسـت صـدای   اسالمی ن
جنبش كارگری را بعنوان مدعـیـان  

ــد  ــه كــن ــظــر مــن  .  قــدرت خــف بــن

  ٩١ارزیابی از اول ماه مه 

 ١ از صفحه  
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قطعنامه ھای امسال علی العمـوم  
ھمه شـان  . اشكال سیاسی نداشتند 

ـبـش كـارگـری   بر مسائل مھم جـن
ھر كدام بـه  . انگشت گذاشته بودند 

نحوی به دستمزدھای غیرانسانـی،  
بی حقوقی كارگران افغانسـتـانـی،  
ــان و   ــودك ــان و ك ــت زن ــعــی وض
بازنشستگان، حـذف یـارانـه ھـا و  
ـراض كـرده و راه   غیره و غیره اعـت
حل انسـانـی خـود را اعـالم كـرده  

 .بودند 
یك قطعنامـه بـطـور مشـخـص  
توجه ام را بخود جلب كرد كه اگـر  
اشتباه نكنم، قـطـعـنـامـه كـارگـران  
جوشكار سنندج بود كه در بخـشـی  
به مطالبات سیاسی جامعـه مـثـل  
ــان و   ــوقـی كــودكــان و زن بـی حــق
كارگران افغـانسـتـانـی و اعـدام و  
غیره اشاره كـرده بـود و در بـخـش  
ــات كــارگــران   ــر مــطــالــب دیــگــر ب
. جوشكار انـگـشـت گـذاشـتـه بـود 

قطعنامه یك بخش از كارگران بـود  
ـتـصـادی   ـبـات اق ـر مـطـال كه ھـم ب
مشخص آن بخش انگشت گذاشته  
بود و ھم مسائل حاد سـیـاسـی را  
كه به زندگی جامعـه و كـارگـران  
بعنوان طبقه ای كه راه حـل دارد،  

ھـمـانـھـایـی كـه  .  مطرح كرده بـود 
شما می گوئید به قطـعـنـامـه ھـا  
ایراد می گیرند، به این بخش آخـر  
ـرنـد   كه عرض كردم ایراد مـی گـی
ـر   كه كارگران چـرا خـود را درگـی
مسائلـی مـثـل اعـدام و فـتـوا و  
ـره مـی   كارگر افغانستـانـی و غـی
كنند؛ بھتر است به فكر دستمزد و  
ـیـكـاری و دفـاع از حـذف   بیمه ب

ـنـھـا پـارازیـت  .  یارانه ھا بـاشـنـد  ای
در جنبش كارگری كسـی  . ھستند 

ـنـد  ـنـایـی نـمـی ك . ھم به آنھا اعت
كسانی كه به بھانه ھای پـوچ بـه  
ـراضــات   ـبـش كـارگـری و اعـت جـن
مردم لجن پراكنده اند؛ كسانـی كـه  
ـر   ـنـی را ب فراخوان بـه خـانـه نشـی
ناصیه خود دارند، ایراد گرفتنـشـان  
از قطعنامه ھای كارگری را بـایـد  
ـرار داد و   در ھمان چھارچـوبـھـا ق

نوشتن قطعنامـه در اول مـاه  .  دید 
ـیـسـت كـه مـخـتـص   مه چیـزی ن

ـران بـاشـد  قـطـعـنـامـه  .  كارگـران ای
ھای كارگری، و قطعنـامـه ھـای  
اول ماه مه به قـدمـت خـود جشـن  
بین المللی كارگران، اول مـاه مـه،  

كسی كه بـه ایـن مـوضـوع  .  است 

ایراد می گیرد، مشـكـلـش جـای  
 .دیگری است 

یك نقطـه ضـعـف اصـلـی كـه  
ھمه متوجه می شدند این بود كـه  
ــف كــارگــری   ــل ــھــادھــای مــخــت ن
ـفـی صـادر   ـل قطعنامه ھـای مـخـت
ـیـات   كردند كه گاھا با یك نـوع ادب
و نقطه گذاری و ویروگول و كـامـا  

ـیـن  .  و غیره نوشته شده بودند  فـعـال
كارگری در نھادھای مختلف بایـد  
ـرك،   برای صدور قـطـعـنـامـه مشـت
اختالفات سلیقه ای و شخصـی و  
غیره خود را كنار می گذاشتند و  
یك قطعنامه مشتركی صادر مـی  

بـایـد سـر مسـائـل اصـلـی  .  كردند 
توافق مـی كـردنـد و از بـعـضـی  
. چیزھا چشم پوشـی مـی كـردنـد 

ـیـن و ایـن   معلوم است كه این فعال
نھادھـا بـا ھـم اخـتـالف دارنـد، و  
گرنه بجای چند نھـاد، یـك نـھـاد  

ــم  ــی ــت ــر ضــعــف  .  مــی داش بــایــد ب
تشكیالتی و ضعف ارتباط گیـری  

ـنـد "  دیپلماتیك "مستمر و   . فائق بیای
ھنر فعالین و رھبران كارگری ایـن  
است كه بتوانند بـا ھـم در مـوارد  
ـنـد   ـیـای مھم مثل اول ماه مه كنار ب
و بصورت متحد و یكپارچه ظـاھـر  

 .شوند 
ـنـظـر مـن   یك نكتـه ای كـه ب
حائز اھمیت است این است كـه در  
مواقع این چنینی، باید برابر ظاھـر  
شد و از موضع اینكه یك نـھـاد و  
یا جریان مشخصی دارد صحنه را  
می چرخاند و ھمه را ھدایت مـی  

چیزی كه تـوجـه ام  .  كند، بپرھیزد 
را در روزھای آخر منتھی بـه اول  
ماه مه بخود جلب كرد، نوشته ای  

ـرای  " با امضاء   كمیته ھماھنگی ب
ــای   ــھ ــجــاد تشــكــل ــه ای ــمــك ب ك

دعـوت بـه  " تحت عنوان  "  كارگری 
ــی   ـرای روز جـھـان اتـحـاد عـمـل ب

محتوای این نـوشـتـه  .  بود "  کارگر 
ـر   ـی ھر چه باشد، وزن و حیـطـه تـأث
این نھاد كارگری ھـر چـه بـاشـد،  
در دنیای واقعی كسی می تـوانـد  
چنین برداشت كند كـه نـھـادھـای  
دیگر از اتحاد عمل سـر بـاز مـی  

كمیته ھماھنگـی  " زنند و این فقط  
برای كمك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای  

است كـه دارد زور مـی  " كارگری 
ـنـد  . زند ھمـه را دور ھـم جـمـع ك

واقعی بودن یا نبودن این تصویر را  
فقط تعداد انگشت شـمـاری مـی  

ـیـن ایـن   دانند كـه در بـحـثـھـای ب
این موضوع  .  نھادھا شركت داشتند 

اما مـی تـوانـد حـتـی تـوافـقـات  
نسبی فی مابین نھادھای موجـود  

 .را بر ھم بزند 
اما اینكه چـرا شـاھـد اتـحـاد  
عمل گسترده نبودیم، به نـظـر مـن  
ـر از جـانـب   ـر بـزرگـت ندیـدن تصـوی
ـیـن كـارگـری مــتـشـكـل در   فـعـال
نھادھای مـوجـود كـارگـری مـی  

ـیـن و  .  باشد  بنـظـر مـن ایـن فـعـال
رھبران جنبش كارگری متوجه ایـن  
ـنـد كـه صـدور یـك   موضوع نیـسـت
قطعنامه مشتـرك از جـانـب ھـمـه  
نھادھای موجود جنبش كـارگـری،  
قوت قلب بسـیـار زیـادی بـه كـل  
ـیـن ایـن   جنبش كـارگـری و فـعـال
ــشــھــای   ــب ــر جــن ــگ ــش و دی ــب ــن ج

ـنـظـر مـن  .  اعتراضی مـی دھـد  ب
ـقـه ھـا و اخـتـالفـات   ـی اختالف سل
شخصی و زیر پـای ھـمـدیـگـر را  
خالی كـردن، بـاعـث عـدم اتـحـاد  
عمل گسترده در بیـن تشـكـلـھـای  

در ھـمـیـن چـنـد روز  . موجود شد 
گذشته چند ارزیـابـی از اول مـاه  
مه امسال منتشـر شـده اسـت كـه  
ـیـن   تنفری كه از یكسری از فـعـال
كارگری در آنھا دیـده مـی شـود،  
نسبت به پادوھای رژیم و حـراسـت  

شیطـان سـازی از  .  دیده نمی شود 
ـیـن كـارگـری و   تعدادی از فـعـال
نھادھای كارگری، راه ھموار كردن  

ـیـسـت  خـب، واضـح  .  اتحاد عمل ن
است كه یك چنین فضایی بـاعـث  

بـایـد  .  پراكندگی بیشتر مـی شـود 
در فضائی دوستانه و سازنده بحـث  
كرد و نقاط ضعفھا را بررسی كـرد  
. و از ادامـه آنـھـا خـودداری كـرد 

ـنـاع و قـانـع شـدن   باید به قصد اق
 .رفت و بحث كرد 

ـم كـه   بھرحال می خواھم بگـوی
به نظر نمی آید كه ھـیـچـكـدام از  
ــه   ــارگــری ای ك ــای ك ــادھ ــھ ن
ــد، در   ــه صــادر كــردن ــام ــطــعــن ق
تحلیلشان از جمھوری اسـالمـی و  
ــاســی و مــعــیــشــتــی   شــرایــط ســی
كارگران نسبت به سالھای گذشتـه  

عـدم  .  عقب نشینی ای كرده باشند 
ـرسـیـدن   صدور قطعنامه مشترك و ن
ـرده   به توافق سر اتحاد عمـل گسـت
ــه در   ــوده، ریش ــه ب تــر، ھــر چ

 .اختالفات سیاسی عمیق نداشت 
 

در ارتباط با  : كارگر كمونیست 
برگزاری مراسم اول مـاه مـه چـرا  

ـتـوانسـت تـحـرک  "  خانه كـارگـر "  ن
 زیادی از خود نشان دھد؟  

" خانه كـارگـر ": ناصر اصغری 
نھاد گوش به فرمان دولت است و  
امسال دولت از قبل اعالم كرد كـه  
اجازه ھیچگـونـه مـراسـمـی را بـه  

ـنـظـر مـن  .  ھیچ كس نمـی دھـد  ب
برای رژیم مراسمھای روز كـارگـر  
سالھای گذشته كه قرار بود تحـت  

برگـذار شـونـد  "  خانه كارگر " كنترل  
و از كنترل آنھا خارج مـی شـدنـد،  
یك درسی شده بـود كـه وضـعـیـت  

خـانـه  " انفجاری جامعـه را دیـگـر  
ـنـد "  كارگر  ـرل ك ـت ـن . نمی تـوانـد ك

یادشان نرفته است كه كارگـران در  
ــكــی از ھــمــیــن مــراســم   خــانــه  " ی

رفسنجانی را در استـادیـوم  "  كارگر 
ــول   ورزشــی آزادی ســكــه یــك پ

ـنـون در  .  كردند  ـراضـی اك ھـر اعـت
ـفـجـاری جـامـعـه مـی   وضعیت ان
توانـد خـود جـرقـه ای بـاشـد كـه  
جامعه را بـار دیـگـر بـه خـیـابـان  

بعید به نظر می رسد كـه  . بكشاند 
جمھوری اسالمـی دیـگـر بـه ایـن  

 .بازی تن بدھد 
موضوع مھـم  .  این یك موضوع 

ــه  " دیـگــر ھــم ایـن اسـت كــه   خــان
ـم،  "  كارگر  سر به یك جـنـاح از رژی

مثل رفسنجانی و محسن رضائی  
دارد كه فعال در جنگ جـنـاحـھـا،  

" خانه كـارگـر . "جلو صحنه نیستند 
معموال در مراسمھای روز كـارگـر  
خود برای سران آن جـنـاح صـحـنـه  
می چیند كه فعال سران آن جـنـاح  
خود درگیر مسـائـل حـادتـری، از  
نظر خودشان، با جناح خـامـنـه ای  
ـره   و جناح و باند احمدی نژاد و غی

ـنـظـر مـن در ھـمـیـن  .  ھستنـد  و ب
چھارچوب مـی شـود گـفـت كـه  

و شـوراھـای  "  خـانـه كـارگـر "نقش  
اسـالمـی كـار بـعـنـوان نـھـادھــای  
ـم و در ایـن فضـای   سركـوب رژی
ـرای خـود   انفجاری در جـامـعـه، ب
ـنـظـر نـمـی رسـد  . رژیم زیاد مھم ب

اجازه دادن بـه آنـھـا كـه تـعـدادی  
ـنـد و   ـن كارگر را دور ھـم جـمـع ك
ــر   ــن چــت ــفــاده كــارگــران از ای اســت
ـم فـقـط بـاعـث   امنیتی، برای رژی

 .دردسر بیشتر می شود 
 

نقاط ضعف  : كارگر كمونیست 

و قوت مراسمھای امسال اول مـاه  
 مه از نظر شما کدامھا ھستند؟ 

ـم در  :  ناصر اصغری  ـن فكـر ك
ـلـی   ـب البالی جواب به سـئـواالت ق
به اندازه كافی به این سئوال جواب  

امـــا شـــایـــد جـــواب دادن  .  دادم 
مشخص و جداگانه به این سـئـوال  
. اھمیت خـودش را داشـتـه بـاشـد 

نقطه قـوت مـراسـمـھـای اول مـه  
امسال را می توان چنین بر شمـرد  
ــبــش كــارگــری بــا تــمــام   كــه جــن
فشارھایی كه به فعالین كـارگـری  
ـر   آمد، ھمچنان بر استقالل خود و ب
مخالفت علنی اش بـا جـمـھـوری  
اسالمی تأكیـد داشـت و خـواھـان  
ــن كــارگــری، عــدم   ــی آزادی فــعــال
ـیـن كـارگـری   پیگرد رھبران و فعال

ـفـت خـود بـا طـرح  .  شد  ـر مـخـال ب
حذف یـارانـه ھـای احـمـدی نـژاد  

ـبـش  .  تأكیـد كـرد  بـه فـراخـوان جـن
ـبـت   ـریـت جـواب مـث اشغال وال است

 .داد 
ــطــه قــوت مــراســم اول مــه   ـق ن
ــن   ــعــالــی ــه ف ــود ك ــن ب امســال ای
ـم و   كارگری از سیاه چالھای رژی
ـریـن شـرایـط بـعـنـوان   زیر سـخـت ت
رھبران جامعه و جنـبـش كـارگـری  
ظاھر شدند و فراخوان پیوستن كـل  

 .جامعه به مبارزه كارگری شدند 
اما نقطه ضعفھا خیلی واضـح  

ندیدن تصویر بزرگتر منـافـع  .  بودند 
جنبش كارگری و جـامـعـه بـطـور  

غالب شدن اختالفات سلیقـه  .  كلی 
ای و شخصی بر منافع عـمـومـی  

فراتر نرفتن از  .  تر جنبش كارگری 
چھارچوب سـالـھـای گـذشـتـه و  
سوزاندن یك فرصت خوب و مـھـم،  
كه فراخوان جھانی آن صـادر شـده  

 .بود 
 ٢٠١٢  ژوئن  ٩ 

نشریه 
کارگر 

 کمونیست 
 را 

 بخوانید
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دست پیمانكاران از مـحـیـط ھـای  
در بخشی از  نامه ایـن  .  كار است 

بـدون  :"  كارگران چنین آمـده اسـت 
ـلـکـه   تردید نه تنھا ما کـارگـران ب
ھیچ انسـان شـریـف و مـنـصـفـی  
ــر   ــطــی را ب ــن شــرای ــی ــحــمــل چــن ت

ھـای    ھا کـارگـر و خـانـواده   میلیون 
لذا مـا کـارگـران  .  تابد   آنان بر نمی 

امضا کننده ایـن طـومـار بـعـنـوان  
ـرم و عـاجـل   اقداماتی بسـیـار مـب
ــت   ــی ــایــان دادن بــه وضــع ــرای پ ب
مشقت بار موجود مصرانه خواھـان  

ـراسـاس    افزایش حداقل دستمزد  ھا ب
ــن   ــی ــام تــورم واقــعــا مــوجــود و ت
ـنـه یـک   شرافتمنـدانـه سـبـد ھـزی
ــره بــا دخــالــت   ــف خــانــوار چــھــار ن

ـنـده  ـتـخـب مـجـامــع    نـمـای ھـای مـن
ــای   ــن عـمــومــی کــارگــران بــر مـب

 سال آخر پـای  ٥ میانگین دستمزد  
 ."فشاریم   می 

نگاھی به این نامه به روشنی  
اھمیت و جایگاه چنین حركتـی را  

با ھم به جنبه ھـای  .  نشان میدھد 
مھم این حركت اعتراضی نگـاھـی  

 :بیندازیم 
ــروی    -١  ــی ــر ن دو ھــزار كــارگ

ـیـن   عظیمی ھستند كه مبتكر چـن
. حركتی اعتـراضـی ای شـده انـد 

بویزه این حركت از جانب كـارگـران  
در شھری صـورت گـرفـتـه اسـت   
ــی   كـه  مـركـز یـك شـھـر صـنـعـت
ــزرگ كــارگــری و یــك كــانــون   ب

ـم خـود   دایمی اعتراض است و رژی
بارھا از این شھر به عنـوان كـانـون  

در ایـن شـھـر  .  بحران نام برده است 
ـراضـات   بارھا و بارھـا شـاھـد اعـت
ھمزمان و متحد كارگران و حـتـی  
ـیـافــتـه و مـتـحــد   تـجـمــع سـازمــان
كارگران از چـنـدیـن كـارخـانـه، در  
مقابل مجلس اسـالمـی در تـھـران  

بویژه اگـر خـانـواده ھـای  .  بوده ایم 
كارگری كه مسلما در خواستھـای  
ـفـع   ـن طرح شده از سوی كارگران ذی
ـیـسـت   ھستند، به ایـن حـركـت و ل
ــن   ــد، ابـعــاد ای ــیـونـدن ـپ امضـا ھــا ب
ـر خـواھـد   اعتراض بسیار گسترده ت
شد و  ھمه اینھـا بـه ایـن حـركـت  
ـتـانسـیـل و   اعتراضی كارگـران  پ
توان باالیی میدھد كه میتوانـد در  
شھر قزوین زمینه ساز یـك حـركـت  
ــف   ــل ــت ــد در مــراكــز مــخ ــن قــدرتــم
كارگری حول خواستھای سراسـری  

و نیز میتواند فضـا  .  كارگران باشد 
را برای تدارك اعتصابات سراسری  

 . در این شھر فراھم سازد 
طومار اعتراضی كـارگـران    -٢ 

قزوین بیانگر خـواسـتـھـای فـوری  
 .كارگران در سراسر ایران است 

دو ھزار كارگر در شھر قـزویـن  
ـر   ھمانطور كه در باال اشاره كـردم ب
خواستھایی انگشت گـذاشـتـه انـد  
. كه خواستھای كل كارگـران اسـت 

ــن   ــم كــردن ای خصــوصــا قــد عــل
ـر طـرح ریـاضـت   ـراب كارگـران در ب
اقتصادی جمھـوری اسـالمـی كـه  

تحت عنوان ھدفمنـد كـردن یـارانـه  
ھا به اجـرا گـذاشـتـه شـده اسـت،  
میتواند الگویی برای كل جـامـعـه  
ـریـن حـمـایـت ھـای   ـیـشـت باشد و ب

ـنـد  از  .  اجتماعی را بخود جـلـب ك
ـراضـی دو   این زاویـه طـومـار اعـت
ھزار كارگر در شھر قزوین حركتـی  
ــوانــد در   ــت ــی اســت كــه بــایــد و م
شھرھای مختلف تكثیر شود و بـه  
یك شكل اعتراضی قـدرتـمـنـد در  
ــان كــارگــران در ســراسـر ایــران   مـی

ـران  .  تبدیل شود  ھزاران كـارگـران ای
ـفـت و   ـروشـیـمـی ھـا، ن ـت خودرو، پ
ـنـد   ـتـوان مراكز بزرگ كارگری مـی
در حركتی ھمچون كارگران قـزویـن  
ـنـد   صدای اعتراض خود را بلند كن
ـرای   ـری بـاشـد ب و این خـود بسـت
ـراضـات مـتـحـد كـارگـری در   اعت
ـلـف و در سـراسـر   شھرھای مـخـت

 .ایران 
مجمع عمـومـی یـك ركـن   -٣ 

ـراضـی   مھم اتحاد در طـومـار اعـت
 كارگران قزوین 

ــن در   دو ھــزار كــارگــر قــزوی
ـر روی   ـراضـی خـود ب طومار اعـت
مجمع عمومی تاكید گـذاشـتـه و  
ـنـدگـان   خواھان دخـیـل شـدن نـمـای
منتخب مجامع عمومی كـارگـران  
ـرخ   ـــ ـــزان ن ـی ــ ــــن م ـی ــ ـی ــ ـــع در ت

ایـن یـك  .  دستمزدھایشان شـده انـد 
ـراضـی   وجه مھم ایـن حـركـت اعـت

جمع شـدن و  . كارگران قزوین است 
تشكیل مجامع عـمـومـی مـنـظـم  

ـرای بـه   كارگری تضمینی اسـت ب
پیش بردن اعتراضات قـدرتـمـنـد و  
ـم اسـالمـی   سد كردن تھاجمات رژی
به زندگی و معیشـت كـارگـران و  

باید به این نقطه قـوت  .  كل جامعه 
در ھمـیـن رابـطـه  .   خود اتكا كنیم 

تاكید من به دو ھزار كارگر امضـا  
ـیـز بـه ھـمـه   كننده این طومار و ن
كارگران در سراسر ایران ایـن اسـت  
که، تالش برای تحمـیـل تشـكـیـل  
منظم مجمع عمومی كارگری بـه  
ـرای مـتـحـد شـدن   عنوان ابزاری ب
صف اعتراض كـارگـران و اعـمـال  
ـبـاشـد  . اراده مستقیم خود آنان، مـی

تاكیدم  بر گسترش این بحثـھـا در  
مجامع عمـومـی كـارگـری و در  
میان ھمه كارگران و رفتن بسـوی  
ـری   ـراســ ــات ســ ـراض ــ ـت ــدارك اعــ ت

 . كارگری میباشد 
ـركـــت     -٤  ـــات حــ ـب ــ ـل ــ مـــطـــال

اعتراضی دو ھزار كارگر قزوین را  
 میتوان در تمام شھرھا تكثیر كرد 

خواستھایی كه دو ھزار كارگـر  
ـراضـی شـان   قزوین در طومار اعـت
ــه وزیــر كــار جــمــھــوری   خـطــاب ب
ـــد،   ــه ان ـت ــالمـــی اعـــالم داشــ اس
ـران   خواستھای كل كـارگـران در ای

ـتـظـار  .  است  از ھمین رو میتـوان ان
داشت كه كـارگـران در شـھـرھـای  
ـراضـی   مختلف به این حـركـت اعـت
ـلـكـه   ـنـھـا ایـن،  ب بپیوندند، و نه ت
ـری كـــه   ــارگــ ــای ك ــواده ھ ــان خ
مستقیما در این خواستھا شریكنـد،  

ـیـن طـومـار   ـنـدگـان چـن ـن امضا ك
 . ھایی باشند 

ـران خـودرو،   ھزاران كـارگـران ای
ــمـی ھـا در مــاھشـھــر و   ـتــروشـی پ
ـفـت و   شھرھای دیگر، كـارگـران ن
مراكز بزرگ صنـعـتـی و شـھـرك  
ھای صنعتی در اراك و قـزویـن و  
ـران   دماوند و كارگران در سـراسـر ای
ــنــد در ھــمــه جــا امضــا   ــوان ــت مــی
. كنندگان چنین طوماری بـاشـنـد 

ـرای بـه راه   این یك راھكار مھـم ب
ــراســری و   ــشــی س ــب ــن جــن ــت ــداخ ان
گسـتــرده در دفــاع از زنـدگــی و  
معیشت و با خواستھای سـراسـری  

بایـد در ھـمـه جـا  .  كارگری است 
 . اقدام به چنین کاری کرد 

جا دارد كه ھمیـن جـا  اشـاره  
ــن   ــی ــع آوری چــن ــم ــه ج كــنــم ك
طـومـاری در اول مـه امسـال بـه  
ـران   ابتكار اتحادیه آزاد كـارگـران ای

ــطــور  ٥ بـا   ــوده و ب  ھــزار امضــا ب
ــن   ــی ــن ــارت چ ــت واقــعــی ســوت اس
حركتی را به صدا در آورد که ایـن  
خود، یكی از اتفاقات مھم در اول  

 .مه امسال بود 
ـنـسـت كــه   خـالـصـه كـالمـم ای
طومار اعتراضی بیش از دو ھـزار  
كارگر در قزوین یك اتفاق مھـم در  
. جنبش اعتراضی كـارگـری اسـت 

باید با تمام قوا از آن حمـایـت كـرد  
 .و به این حركت پیوست 

 طومار اعتراضی بیش از دو ھزار كارگر 
 در قزوین، راه نشان میدھد
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ـم   من با مرتضی فاتح  مـوافـق
ــبــش  " کــه   ــن مــعــضــالت امــروز ج

کارگری را باید در شرایـط امـروز  
ــجــو کــرد  ــه کــارگــر جســت ــق ." طـب

یادآوری تاریخ در جھت شناخـت و  
ــش   ــا از جــنــب ــھــتــر م درک ب

اما به نـظـرم   .  کارگری ایران است 
ـیـش آمـده   دراین جای شبھه ای پ

تاکید من بر تاثیر سنتھـا و  .  است 
ــی غــیــر   روشــھــای چــپ ســنــت

 سال گذشته ایـن  ٨٠ کارگری در  
گونه تعبیـر شـده کـه گـویـا مـن  

ــری  "  جــنــبــش چــپ غــیــر کــارگ
ــش   ــخــشــی از ســرکــوب جــنــب ب

فکـر  .   معرفی کرده ام "  کارگری 
کنم الزم است تاکید کنم کـه در  
ھمان دو نوشته قبلی تاکید کـردم  
ـر و   جلوه ھای سـرکـوب بـه بـگـی
ببند پلیسی ختم نمیشود و آن چـه  
که به عنوان چپ غیر کارگـری  
ــرکــوب   ــم، حــاصــل س ــی ــاس ــن مــیــش
بورژوازی بوده و من سـعـی کـردم  

تا آنجا که دریافـت و  (  ریشه آنرا  
ــش   ــاریـخ جـنــب مـطــالـعــه مــن از ت

بشکافم و  )  کارگری اجازه میدھد 
نشان دھم کـه حضـور ایـن چـپ  
تاثیر مخربی بر جنبـش کـارگـری  

 .داشته است 
رفیق مـرتضـی فـاتـح تـاکـیـد  
میکند این چـپ جـواب خـود را  
گرفته است و جـواب را بـایـد در  

ایشـان  .  جای دیگر جستـجـو کـرد 
ـنـکـه  :"  مـیـگـویـد  بـا تـوجـه بـه ای

حداقل سه دھه از افول اجتـمـاعـی  
و نقد نظری وعملی این چـپ در  
ـقـه کـارگـر مـیـگـذرد   صفوف طـب
ـیـسـتـی رادیـکـال   جنبـش سـوسـیـال
ـر نـظـری اصـلـی   کارگری به بست
ــل شــده   ــری تــبــدی جــنــبــش کــارگ
است،چرا ھنوز ھم ما در بسـیـاری  
ـیـن   از موارد چـه در مـیـان فـعـال
مستقیم کارگری و چه در زمینـه  
تشکل یابی اجتـمـاعـی در مـیـان  
طبقه کـارگـر دچـار مشـکـالتـی  

به نظرم مشـکـل ھـمـیـن  "  ھستیم؟ 
جاست که مـرتضـی فـاتـح یـک  
چیزھای را مفروض میگیـرد کـه  
ـیـســت   بـه نـظـرم فـرض درسـتـی ن

ـبـش  :"  ایشان تـاکـیـد مـیـکـنـد  جـن
کمونیستی ویا سازمانـھـا واحـزاب  
ـبـط   کارگری و یا ھر نیـروی مـرت
با طبقه کارگر در مجموعه طبقـه  

ـروض اسـت  ـلـه ایـن  ."  کارگر مـف ب
میتوانست مفروض بـاشـد و بـایـد  
ـران   باشد اما در جنبش کارگری ای

ـبـال اشـاره  .  اینگونه نیـسـت  مـن ق
کردم برای مارکس و بلـشـویـکـھـا  
ـیـسـت؛   بحثھای اینچنینی مطرح ن
ـقـه   مسئله شـان سـازمـانـدھـی طـب
کارگر و جنبش معیـن کـارگـری  
است که وجود دارد و تمام بحث و  
ـر ھـمـیـن اسـاس   جدلھای ایشـان ب
ــابــی   اســت کــه بــرای ســازمــان ی

اما در ایران ایـن  ".  چه باید کرد " آن 
کمونیستـھـا  .  دو از ھم جدا ھستند 

ــش   ــد و جــنــب جــدا مــطــرح شــدن
جنبش کمونیسـتـی  . کارگری جدا 

ـبـش   به عنوان یک بخش از  جـن
کارگری مطرح نیست آنگونه کـه  
مثال جنبش سـنـدیـکـایـی مـطـرح  

ما امروز شاھدیم که ھـنـوز  .  است 
ــحــث حــزب کــارگــران،  ــزب  "  ب ح

مطرح میباشد به ایـن  "  کمونیستی 
ــل آن   ــا کــه شـرایــط تشــکــی مـعــن

اساسا اگـر  )  بطور مثال ( چیست و  
کارگر به معنای  (  خود کارگران  

اینکه آچار بدسـت و دسـتـان اش  
ـنـه بسـتـه بـاشـد  ـی ـرا  )  ھم حتما پ آن

تشکیل نـدھـنـد ھـیـچـگـاه حـزب  
این نشان میدھـد  !   کارگران نیست 

ـیـسـم رادیـکـال کـارگـری   سوسیـال
ـر   آنچنان که باید و شاید  بـه بسـت
ـبـش کـارگـری   اصلی نظری  جـن
تبدیل نشده که  این بحـثـھـا ھـمـه   
ـبـش   ـنـکـه گـویـا جـن به بـھـانـه ای
کارگری ساز خودش را مـیـزنـد و  
جنبش کمونیـسـتـی سـاز خـودش،  

ــرده اســت  ــدا ک ــی ــی  .  تــداوم پ ــت وق
منصـور حـکـمـت بـحـث حـزب و  
جامعه را مطرح میکـنـد بـه نـظـر  
من دارد به نوعی به ھمیـن اشـاره  

بـحـث حـزب و جـامـعـه  .  میکـنـد 
منصور حکمت دارد اشاره میکنـد  
که ھنوز ما خـود را یـک گـروه  

ـقـان  ( فشار میدانیم   و دیدیم کـه ف
ـقـه   برخی درآمد که مسئله ما طـب

!)  کارگر است و نـه ایـن حـرفـھـا 
ـر سـر   ـلـه ب در صورتـی کـه مسـئ
حزب سیاسی طبقه کـارگـر اسـت  
ـرد و   که میخواھد قـدرت را بـگـی

حزب کمونیـسـت  (  این حزب معین 
ـیــروی  )  کـارگـری  ــکـا بـه ن بـه ات

اجتماعی خود یعنی طبقه کارگـر  
ـنـکـار را بـکـنـد  امـا  .  میخواھد ای

برای اینکار پیشاپیـش ایـن حـزب  
باید خودش را نماینده سـیـاسـی آن  
طبقه بداند و خـود را نشـان دھـد  
ــکــاره اســت تــا جــامــعــه   ــن کــه ای

ھمه بحث مـنـصـور  .  انتخابش کند 
حکمت در تقابل با چپی است که  
به روشھایی خو کرده است کـه از  
ـیـسـم   ایده الھایش برمیخیزد و کمون
کارگری قاعدتا نباید ایـن گـونـه  

ـم  .  باشد  ـرده بـگـوی مـن امـا بـی پ
ـم  . ھنوز ما با خودمان تعـارف داری

به سختی و با اکراه خود را حـزب  
ـم  ـی مـا  .  کارگران معـرفـی مـیـکـن

ـم   خودمان ھم، با اکراه قبـول کـردی
کــارگــر آچــارو  (  کـه کــارگــران  
اگــر عضــو مــا  )  چـکـش بـدســت 

ـم  ـی . نباشند حـزب کـارگـران ھسـت
ـیـسـتـھـای   خود ما به عنوان کمـون
متشکل در یـک حـزب مـعـیـن،  

ـم  ـی یـک  !  جزء طبقه کارگـر ھسـت
جایی منصور حـکـمـت از تصـرف  
حزب توسط کارگران صحـبـت بـه  
میان آورده اسـت، ایـن سـخـن ایـن  
اینگونه تعبیر شـده اسـت کـه تـا  
ـتـد حـزب   ـف زمانی که این اتفاق نی
ــســت کــارگــری، حــزب   کــمــونــی

خب این ایـده ھـا  !  کارگران نیست 
ـنـھـا بـه   از کجا منشا میگیرد؟ ای
ــجــه  ســرکــوب   ــی ــظــر مــن نــت ن

ــورژوازی اســت  ــجــا کــه  .  ب ــا آن ت
کمونیستھای نصایح و انـدرزھـای  
کمونیـسـم بـورژوایـی را کـنـاری  
می نھنـد و مـیـخـواھـنـد کـاری  
کنند بـه قـول مـنـصـور حـکـمـت  
کسانی یادآور میشوند کـه ھـنـوز  

مـن  !  شرایط برای شما فراھم نشـده 
میپذیرم که ما به شدت بر ادبیـات  
و بر خواستھای جنبـش کـارگـری  

مـا  :  مـثـال .  توانستیم تاثیر بگذاریم 
ــی " از   " انســان و حــکــومـت انســان

گفتیم؛ به شدت به ما حمـلـه شـد  
و گفتند که حکـومـت کـارگـری  
ـیـسـت   از پرچم و افق حـزب کـمـون

بـه فـاصـلـه  !   کارگری ناپدید شد 
کمی  از این حمله ھا اما شـاھـد  
ــانــیــه ھــای   ــی ــم کــه در ب ــی ــت ھس
ـیـن   تشکالت کـارگـری یـا فـعـال

و نـه   " ( جنبه انسانی "کارگری بر  
خـواسـتـه  ")  کارگـری " به اصطالح  

حـتـی آن  .  ھایشان تاکید میکننـد 
سازمان چپ سنتی که ھنـوز بـه  
حیات خود ادامه میدھد دیـگـر از  

ــق "  ــکــه از  "  خــل ــد بــل ــمــی گــوی ن
خواستھـای انسـانـی صـحـبـت بـه  
ـر   ـیـشـت ـتـه ب میان می آورد واین الب

است نه اینکه بحث ما  "  مد " ھمان  
ـیـجـه   ـت را پذیرفته بـاشـنـد و ایـن ن
فشاری است کـه مـا روی آنـھـا  

 .گذاشته ایم 
: رفیق مرتضی اشاره مـیـکـنـد 

استبداد سـیـاسـی ودیـکـتـاتـوری،  " 
تبلور سیاسی سلطه طبقه سـرمـایـه  

ایـن مشـخـصـه  .  دار در ایران اسـت 
ــاســی در   ــار ســی عــمــومــی ســاخــت
بسـیـاری از کشـورھـای در حــال  

 میالدی بـه بـعـد  ٥٠ رشد از دھه  
در بسـیـاری از ایـن  "  امـا "  است  

ــقــل   ــت ــھــای مس ــل کشــورھــا تشــک
ــاد   ــع ــی، در اب کــارگــری، صــنــف

ـنـد  امـا در  ."  بزرگی حضـور داشـت
ـبـوده تـا آنـجـا کـه   ایران اینگونه ن

را بـورژوازی  "  تشکالت زرد "حتی  
ــران تــحــمــل نــکــرد  ــق  .  در ای ــی رف

ــه    ــا ایــران ب ــطــه ب مـرتضــی در راب
اشـاره  "  مجموعه ای از مولفه ھـا " 

ایـن مـجـمـوعـه  " میکند که  در  
ـقـدم   ـر وجـه دیـگـر ت ھیچ وجھی ب

ـیـل بـدون  .  وتاخر ندارد  به ھمیـن دل
در نظر گرفتـن ایـن مـجـمـوعـه و  
تنھا با یک وجه از ایـن شـرایـط،  
نمیتوان به پـاسـخـی درخـور دسـت  

اشاره رفیق مـان بـه ایـن  ". ( یافت 
ـلـه   است که من بر یک وجه مسئ

مرتضی برای رسیـدن  )  اشاره کردم 
به پاسخی صحیح تیتروار به چـنـد  
مولفه اشاره میکند کـه ھـمـگـی  
ـنـد  . آنھا به نظر من ھم درست ھست

در مورد کشورھـای مـورد اشـاره  
مرتضی مـن نـظـری نـدارم چـون  
اشرافی بر تاریخ آنھا ندارم، اما در  
ــار   ــه بسـی مـورد ایــران یـک نـکـت
ــه   ـق ـرجسـتـه اسـت کــه تـولـد طـب ب
ـبـش ایـن   کارگر و به طبـع آن جـن

) مشـروطـه ( طبقه با یک انقالب  
ـــور و در   ـــن کش ـــود ای در خ
ھمسایگی آن با انقالب کـارگـری  

و ایـن بـه شـدت  .  اکتبر ھمراه بود 
طبقه کـارگـر و بـورژوازی را در  
ایران  تحت تاثیر قرار داد که خـود  
رفیق مرتضی در نوشته اولـش بـه  
ــی اشــاره   ایـن مــوضــوع بـه درســت
ـران   میکـنـد کـه بـورژوازی در ای
نتوانست از سیطره آن تا بـه قـدرت  
ــی،   ــالم ــوری اس ــھ ــم ــدن ج رســی

ـبـش  . خالصی یابد  برای ھمین جـن
درست یا غـلـط؛  (  کارگری ایران  

ــر الزم بــاشــد بــعــد در مــورد   اگ
درستی یا غلـط بـودن آن  بـحـث  
ـتـه بـه نـظـر مـن ایـن   کرد که الب
بحث جایی ندارد ھر چی که بوده  
ـیـجـه ایـن   ـت اتفاق افتاده و ما بـا ن
پدیده روبرو ھستیم و خـود در ایـن  

به شدت از  )  پدیده پراتیک کردیم 
سیاسی، خـطـرنـاک و  " ھمان ابتدا  

از سوی بورژوازی شناخـتـه  "  ضاله 
شد و ھـر خـواسـتـه سـاده اش از  
سوی  حکومتھـای دیـکـتـاتـوری  
ــاســخ   ــه پ ــول ــا  گــل ــه  ب ــرمــای س

ـقـه  .  میگرفت  تاریخ خونین این طـب
و اکـنـون ھـم  . گواه این ادعا است 

به تجـربـه ھـر کـارگـری مـیـدانـد  
برای دستیابی به ھر خواسـتـه اش  
باید با کل حـکـومـت و سـازمـان  

ـر شـود  آن چـپ  .  امنیـتـش درگـی
ـم   ـی سنتی که ما از آن حرف مـیـزن
. در چنین بستری رشد کرده اسـت 

من معتقدم این عوامـل بـه شـدت  
بر جنبش کارگری تاثیر گـذاشـتـه  

 . است 
ــد   ــاکــی ــح  ت ــات مــرتضــی ف

ـرده  :"میکند  علیـرغـم حضـور گسـت
ـقـه کـارگـر   وتعیین کننده، اگر طب

ـران در انــقـالب   ــحــاظ  ٥٧ ای ــه ل  ب
سیاسی نمایندگی نشد، صرفا بـه  
ـر   دلیل سلطه نظری چپ سنتـی ب

ـبـود،   ...جنبش عمومی چـپ ن
) اما بالفاصله اضـافـه مـیـکـنـد ( 

عدم شکل گیری نماینده سیـاسـی  
ـقـالب    بـه  ٥٧ طبقه کارگـر در ان

دالیل بسیـاری، از جـمـلـه حضـور  
چپ غیر کـارگـری در جـامـعـه  
ایران آن روزگار است ھمیـن چـپ  
منـھـزم شـده ھـم، خـود درآن دوره  
ــر   مــحــصــول شــرایــط عــمــومــی ت

که ایـن بـه نـظـرم  ...(  جھانی بود 
 ومرتضی  ) تاکید است بر نظر من 

 )٤(در جستجوی جواب به یک سوال 
 یاشار سھندی  
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 ...در جستجوی جواب
اگـر  :"  بدرست ادامـه مـیـدھـد 

ــشـی وجـود دارد کــه   ـب امـروز جــن
ـران را   میتواند کل طبقه کارگر ای
ـــی مـــوجـــود   ــات ـق ــ ـب در جـــدال طــ
نمایندگی کـنـد، مـحـصـول کـش  
وقوس ھای گاھا دردناکـی اسـت  
که طبقه کارگر ایران در سالھـای  

 از سـر گـذرانـده  ٥٧ پس از انقالب  
ـر اتـی  .  است  ـی ـی به نظـرم بـدون تـغ

ــمــاعــی   ــت ــارزه اج ــب ــفــی در م ــی ک
ـبـش در   کارگـران، وجـود ایـن جـن
ـران بسـیـار دور از ذھـن   جامعه ای

و من میخـواھـم اضـافـه  ."  مینمود 
ـیـسـم کـارگـری   کنم اھمیت کمون
وقتی بیشتر برجسته مـیـشـود کـه  
با وجود سرکوب بسیار خشن، ایـن  
ـقـه   جنبش بر بستر گرایشی در طـب
کارگر شکل گرفت که به عنـوان  
ـقـه کـارگـر   جنـبـش شـورایـی طـب

من در نوشته قبلـی ام  .  میشناسیم 
به تظاھرات ھای خیابانی در سـال  

 اشاره کردم اما یک  نـکـتـه  ٥٧ 
ـم افـتـاد کـه  )  وبسیار مھم (  از قل

این اعـتـصـاب کـارگـران شـرکـت  
ـم شـاه را   نفت بود کـه کـمـر رژی
ــه   ـق شـکــانـد و مــتـعــاقـب آن، طــب
ــعــرکــه   ــه وســط م کــارگــر را ب

ـبـش  .  انداخت  طبقه کارگـر بـا جـن
ـقـه   شورایی  بـه جـنـگ ایـن طـب
رفت و کمونیسم کارگری بازتـاب  

ھـمـه بـحـثـھـای  .  این جنبـش بـود 
جنبش کمونیسم کارگری اگر بـه  
طرز وسیعی و بـاسـرعـت در بـدنـه  

جـا افـتـاد و  "  جنبش کمونیستـی " 
پیش رفت تا منـجـر بـه تشـکـیـل  
حزب کمونیست شد و ادامه آن تـا  
حزب کمونیست کـارگـری، ھـمـه  
ـنـی در   به پشتوانـه گـرایـش مـعـی

به قول مـعـروف  .  طبقه کارگر بود 
این جنبش رعدی در آسـمـان بـی  

ـفـاقـات سـیـاسـی  .  ابر نبـود  امـا ات
چــه  (  دیـگـر در ســطـح جـامــعـه  

، مـوجـب  )داخلی و چه بین المللی 
شد آنـطـور کـه بـایـد وشـایـد ایـن  
دستاوردھای مھم  به حساب کـل  
. جنبش طبقه کارگـر تـمـام نشـود 

سرکوب بسیار خشـن و جـریـانـات  
بعد از فروپاشی شوروی این رونـد  
ــد کــرد و اجــازه داد کــه   ــن را ک
ـتـی بـه اشـکـال   گرایش چپ سـن
دیگر به حیات خـود ادامـه دھـد،  
ــن   ــان فــعــالــی ــخــصــوص در مــی ب

مبـارزه وسـیـع و ھـمـه  .  کارگری 
ـیـه چـپ   ـر عـل ـبـه ای کـه ب جان
ـتـھـای   ـی ـق ـتـی شـد و بـه مـوف سن
بزرگـی ھـم دسـت یـافـت، گـویـا  

ـفـکـران  " امری بوده مربوط به   روشن
ــه  ــق ــب ــا  !"   جــد از ط ــق ــی و ایــن دق

انعکاس جان سـخـتـی ایـده ھـای  
ــن   ـی بـورژوازی  در صـفـوف فــعـال
کارگری است که این بنوبه خـود  
در امر تشکل یابی کارگران تاثیـر  

بحثھایی که  .  فراوانی داشته است 
باید برای جنبش کارگـری فـرض  
قلمداد میـشـد، خـود بـه مـوضـوع  
کنکاش مھمی تبدیل شده است و  
ــن   ــالــی ــع ــاری از ف انــرژی بســی
ـبـش   کارگری و بـه طـبـع آن جـن

ـیـد  .  کارگری  گرفته است  در تـای
و تاکید به نظر مرتضی فاتح، این  
جنبش با این وجود آنقدر قـدرتـمـنـد  
شده است کـه بـورژوازی را وادار  
کرده است کـه در رسـانـه ھـایـش  
ـررسـی   ـرای ب برنامه خـاصـی را ب

بـگـذارد  "  مسائل صنفی کارگـران " 
ـرود  .  و به سراغ فعالین کارگـری ب

نکته جالب و تاسف آور ایـن اسـت  
ـر   که در خود جنـبـش کـارگـری ب
ــودن   تـدافـعـی بـودن و بـی افـق ب

 ...جنبش کارگران تاکید میشود 
ــجــا بــحــث را نــاتــمــام   ــن در ای
میگذارم اوال به خاطر مـحـدودیـت  
ـر   فضای نشـریـه  ودوم و مـھـمـت
اینکه منتظرم نظر رفیـق مـرتضـی  
فاتح را بدانم و اخر اینکه مـجـددا  
ـم تـا   رفقای دیگر را دعوت میکن

 *. در این بحث وارد شوند 

 

 
 

نوشته خواندنی افسانـه وحـدت در  
ــاره   ــم ــه  ٢١٢ ش ــارگــر  "  نشــری ك

ــسـت  ــت  "  كـمــونــی آنـجــا كــه وضــعــی
ـران را تـوصـیـف   كودكان كار در ای
می كند، یـك فـرق كـوچـک بـا  
ــیــت   ــیــف مــاركــس از وضــع تــوص

ـرن    و  ١٩ كودكان كار در كاپیتال ق
ــتــر از آن ھــم دارد ١٨  ــل .  و قــب

ماركس وقتی كه وضعیت كـودكـان  
ـیـس   كارگر را در كارخانجات انـگـل
ــار   ــف مــی كــنـد، كـه بسـی تـوصـی
ـنـجـا   وحشیانه است، می گـویـد ای
حتی بھتر از آلمـان و فـرانسـه ھـم  

منتھا وضعیتی كه كودكـان  . ھست 
امروزی ایران را مـی تـوان بـا آن  
معیارھا سنجید، نمونه كشـورھـای  
غربی می تواند باشد كه به لـطـف  
دستاوردھای مبارزاتی جنبشـھـای  
اعتراضی مثل جنـبـش كـارگـری،  
ـیـه   ـر عـل جنبش خشـونـت زدائـی ب
ـبـانـه   ـری طـل ـراب كودكان و جنبش ب
ـیـچ و   زنان، كودك دیگر مثل یك پ
ـم   مھره در ماشین آدمكـش سـیـسـت
ـرون   سرمایه داری مـثـل اروپـای ق
ـر پـاھـا مـثـل   گذشته نیست و زی

 . ایران، امروز له نمی شود 
نوشته افسانه وحدت نكاتی را  
كه در باره وضـعـیـت كـودكـان كـار  
ـتـه اسـت  . باید گفته می شد، گـف

من اینجا می خواھم بر این نـكـتـه  
ـم كـه جـامـعـه ای كـه   تأكید بكـن

ـرای  ٧ حداقل    میلیـون كـودك آن ب

سیر كردن شكم خود و خانـواده اش  
ـرای یـافـتـن كـاری   راھی خیابان ب
میشود، جامعه ای مریض است و  
ـر   درمان آن سرنگونی رژیم حـاكـم ب
ـبـش كـارگـری و   آن و دكتر آن جـن
ـر   كن فیكون كردن مناسبات حاكم ب

باید این واقعـیـت  .  این جامعه است 
را در بوق كرد كه وضعیت كودكـان  
ـر   در ایران، علی العموم بسـیـار بـدت

ـقـالبـی  ١٣٥٧ از سال   ، سالی كه ان
ـر كـردن زنـدگـی   ـرای بـھـت عظیم ب
توده مردم به پیروزی رسـیـد، مـی  

ـبـه پـای  . باشد  ـر ایـن مـطـال باید ب
فشرد كه نباید استـانـدارد زنـدگـی  
ھیچ كودكی پائین تر از استانـدارد  
ـر   زندگی كودكان در جوامع مرفه ت
ـنـاوی بـاشـد  . غربی مثل اسكـانـدی

واضح است كه كودكان تـوان دفـاع  
ــد  ایــن جــنــبــش  .  از خــود را نــدارن

ـبـش انـد   كارگری و رھبران این جن
ـران جـامـعـه   كه باید به عنوان رھـب
ـتـی   ظاھر شوند و ظلم و بـی عـدال
ـرنـد و   ـپـذی مضاعف بر كودكان را ن
معیـار آزادی جـامـعـه را مـعـیـار  
ـم بـه كـودك   برخورد صحیح و سـال

ــد  ــدان ــد  .  ب ــوان ــی ت ــال م ــزرگس ب
مزخرفات آخوند در باره خر دجال و  
ــره را بــه   ــی ــربــال و غ ــرای ك صــح
تمسخر بگیرد و مـایـه سـرگـرمـی  
خود بكند، اما كودك ایـن جـامـعـه  
را، بنا به گفته علیرضا جاریـانـی،  

اتـاق  " ،  " عضو خانه مداحان كشـور " 

ـرنـامـه  "  فكر خانه مداحـان كشـور  ب
ــان امســال  " دارد كــه   (از تــابســت

ــش  )  ١٣٩١  ــوآمــوزان و دان ــه ن ب
آموزان پیش دبستانی و دبسـتـانـی  

یعنی بچـه  ."  مداحی آموزش بدھد 
ـرنـد و   من و شما را از ما می گی
ترھات آخوندی را به وی آمـوزش  

ایـن آن جـامـعـه ای  .  خواھند داد 
ـران واقـعـی جـامـعـه   است كه رھـب
ـنـھـا مـدافـع   نباید بپذیرنـد و نـه ت
حقوق پـایـه ای مـعـیـشـتـی خـود  
باشند، بلكه مدافع حقوق سیـاسـی  

نمی تـوان  .  ابتدائی خود نیز باشند 
انتظار دفاع از كودكان را از ابراھیم  
یزدی و نھضت آزادی و كـروبـی و  
مـوسـوی و رفســنـجـانـی داشــت؛  
اینھا خود در تباھی وضعـیـت ایـن  
جامعه دست داشته و بایـد در روز  

نـمـی تـوان  .  خودش محاكمه شوند 
ـروھـای راسـتـی مـثـل رضـا   ـی از ن
پھلوی و سـاواكـی و شـاه الـھـی  
ــدر و   ـــده دوران پ ــان ــازم ــای ب ھ
پدربزرگ ایشان انتظار داشـت كـه  
ــن   ــونــی ــگــال خ كــودك را از چــن

ـنـد  ـنـھـا  .  جمھوری اسالمی برھان ای
را یك جامعه ای كه زنـدگـی اش  
در زمان خود تباه شده بود، بـا یـك  

فقط از كـارگـران  .  انقالب پس راند 
ـتـظـار   و جناح چپ جامعه تـوان ان
رھا ساختـن جـامـعـه و از جـمـلـه  

 .كودكان را داشت 
 ٢٠١٢  ژوئن  ٥ 

 كارگران و كودكان
 ناصر اصغری 

کارگر 
 کمونيست

 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد
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نامه اعتراضی بیش از  دوھزار  
ـنـچ    ـیـسـت و پ كارگر شاغـل در ب
ـزویـن   واحدھای صنعتی  استان  ق
از جمله داروشیشه ـ مھرام ــ فـرش  

ـارس ــ ھـفـت الـمـاس و  ،  ..... و .. پ
ـیـق   نشانه نارضایتـی وسـیـع و عـم
ـاضـت   طبقه كارگر علیه سیاست ری
ـنـد   كشی و تحمیل گـرانـی ھـدفـم

ــورژوازی، اســت  ــت و ب ــن  .  دول ای
ــگــر رو در رویــی و   ــان ــی حــرکــت ب
تقابلی  جدی با سیاستھایـی اسـت  
ـام   كه در چند سال  گذشته تحت ن

ھــا، و  "  ھــدفــمــنــد كــردن یــارانــه " 
ـا  " اصالحیه قانون كار "  كه بیشترین ن

ـقـر   امنی شغلی در محیط كار و ف
ـقـه   و فالكت بی شائبـه را بـه طـب
كارگر و مزدبگیران جـامـعـه بـویـژه  
ــل كــرده،   ــحــمــی ــدســت ت ــھــی اقشــار ت

 .میباشد 
در نامه،  كـارگـران بـه چـھـار  
ـایـه   محور اساسـی از مشـكـالت پ
ای جنبش كارگری اشاره كرده انـد،  
ـارزه بـرای   ـ افزایش دستمزدھا و مب
ـارانـه ھـا   آن، نارضایتی علیه قطع ی
ــاســت   ــی در واقــع اعــتــراض بــه س
ریاضت كشی اقتصادی كـه دولـت  

ـام   ـنـد  " احمدی نژاد تـحـت ن ھـدفـم
ـقـه كـارگـر و  " كردن یارانه  ھا به طـب

. مزدبگیران جامعه تحمیل مـیـكـنـد 
و ـ اعتراض به اصالحیه قانون كـار  

ـتـمـاعـی  اصـالحـیـه  »و خـدمـات اج
ـیـت   «بسیار ضد كـارگـری  كـه امـن

شغلی و معیشت كارگران را نشـانـه  
ــه عــدم   ــراض ب ــ و اعــت ــه، ـ گـرفــت

 . پرداخت بموقع دستمزدھا 
سازماندھی اعتـراضـات وسـیـع  
برای افزایش دسـتـمـزدھـا، پـرداخـت  
ـاده،   ـت حقوق و مزایای به تعـویـق اف
ـفـرخـواسـت   ـی از اقـالم اعـتـراضـی ك
ـیـه دولـت و كـارفـرمـا   كارگران عـل

ـزایـش  .  است  ـارزه بـرای اف تداوم مـب
دستمزدھا سنتا با شروع سال جـدیـد  
و در گرما گرم بستن قراردادھـا در  
محافل و سازمانھـا و تشـكـلـھـای  

ــرد  ــگــی ــارگــری اوج مــی نــامــه  .  ك
ــراضــی كــارگــران واحــدھــای   اعــت
ـیـت   صنعتی قزوین بار دیگر بر اھـم
ـاپـذیـر و   ـارزه  تـعـطـیـل ن تداوم مـب
دائمی برای افزایش دسـتـمـزدھـا و  

دریافت حقوق و مزایای به تـعـویـق  
ایـن  .  افتاده، تاكید جدی مـیـگـذارد 

ـنـونـی در   ـاك نامه و اعـتـراضـات ت
ـیـد بـرای   ـز كـار و تـول بیشتر مـراك
افزایش دستمزدھـا، گـامـی جـدی   
بـرای مــتـشــكــل و مــتـحــد كــردن  
ـزایـش دسـتـمـزدھـا   كارگران حـول اف

 . میباشد 
نامه بیش از پنچ ھزار كـارگـر  
ــری در یــازده   ــراس ــح س ــط در س

 در اعـتـراض  ١٣٩١ اردیبھشت ماه  
به سطح دستمزدھـا، عـدم پـرادخـت  
ـانـون كـار در   دستمزدھا و اصالح ق
ـامــه دو ھــزار   ــون ن ـن فـاز اول و اك
ـا   كارگر واحدھای صنعتی قزوین ب
طرح مطالبات مشابه و پایه ای و  
ـار   با افزودن دو مولفه تعرضی بسـی
مھم دیگر یعنی اعتراض روشن بـه  
ـتـصـادی   سیاست ریاضت كشـی اق
رژیم اسالمی و اعتراض به وسـیـع  
ـیـت شـغـلـی و   تر كـردن عـدم امـن
ـام ھـای   تامین اجتمـاعـی تـحـت ن

ــد كــردن یــارانــه » ــن ــا و   «ھــدفــم ھ
ــوان كـار » ، ھــمــگــی  «اصـالح قــان

ــراضــات   ــرش اعــت ــگــر گســت ــان ــی ب
کارگری حول مطالبات ذکـر شـده  

 . است 
سیاست حذف یارانه در دو سـال  
گذشته بیشترین كشمكش سیـاسـی  
ـ طبقاتی در درون جنبش كـارگـری  
با دولت و رژیم جمھوری اسـالمـی  

ـاسـت حـذف  .  را دامن زده اسـت  سـی
یارانه ھـا کـه در دل رو در روئـئ   
طبقه کارگر و بـورژوازی و دولـت  
ـافـع آنـھـا بـه مـنـظـور    حامـی مـن
ـتـصـادی   تحمیل ریاضت کشـی اق
اعمال مـیـشـود، جـالـش اصـلـی و  
ــش کــارگــری اســت  ــب ــه جــن . روزان

ــون در اشــکــال   ــن ــارگــران تــا ک ک
مختلف در مراسم ھای اول ماه مه  
ـامـه ھـای اعـتـراضـی، در   و در ن
ـابـل    ـق شکل تجمع و تظاھرات در م
مجلس شورای اسـالمـی  بـه ایـن  
ـفـت   سیاست اعتراض و با آن مـخـال

 . کرده اند 
ـاسـت حـذف   از قبل اعمـال سـی
یارانه ھا آنچه امروز به روشـنـی و  
ملموس توسط دولت سـازمـانـدھـی   
شـده اسـت، واگـذار کـردن کـامـل  

ـیـمـت کـاالھـا و سـطــح   ـیـن ق ـی تـع
ـیـسـم و سـلـطـه   دستمزدھا به مکـان
ـیـجـه   ـت ـازار آزاد و در ن ـازع ب بالمن
افزایش سودآوری سـرمـایـه ھـا بـه  
ازای کاھش شـدیـد دسـتـمـزدھـا و  
کال قدرت خرید کـارگـران و ھـمـه  

افزایش شـدیـد  .  حقوق بگیران، است 
ـاسـت  ( قیمتھا  با شروع فـاز دوم سـی

ـان بشـکـل   خذف یارانه ھا قیـمـت ن
ـیـدا کـرده   ـزایـش پ سرسـام آوری اف

مردم یک نان سـنـگـگ را  .  است 
،  ) به قیمت ششصد تومان میـخـرنـد 

کاھـش قـدرت خـریـد کـارگـران و   
ـیـکـارسـازیـھـای   حقـوق بـگـیـران، ب
ـامـیـن شـغـلـی و   گستـرده، عـدم ت
ـیـش از ھـر   گسترش فقر، امـروز ب
ـقـه   زمانی بقا و سازمان زندگی طب
کارگر را با مخـاطـره جـدی روبـرو  

ــت  ــرده اس ــی  .  ک ــراز نــارضــایــت اب
کارگران و کنار زدن توھم ھدفمنـد  
ـام حـذف   کردن یارانـه ھـا تـحـت ن
یارانه ھا یک گام از انجام ده ھـا  
ـارزاتـی اسـت   اقدام اعتراضی و مـب
ـان و    که طبقه کارگـر، سـخـنـگـوی
ــظــور   ــن ــم ــه  ب ــق ــب ــن ایــن ط ــی فــعــال
سازماندھی وسـیـع اعـتـراضـی در  
شکل اعتصاب و عقب راندن ھجوم  
لجام گسیخته دولـت و  سـرمـایـه  
داران باید انجام و کـل جـامـعـه را  
ـامـیـن شـغـلـی   علیه فقر و عـدم ت

 .بسیج و متشکل کنند 
ــارگــران بــه   ــر خــواســت ك ــف كــی

ـنـوان  اصـالحـیـه  " اصالح قانون كار بع
قانون كار، اقدامـی ضـد كـارگـری  

ـنـمـورد را  " است  ، نظر كارگران در ای
ــرده اســت  ــان ك ــی ــی ب ــه روشــن .  ب

  ١٣٨٥ اصالحیه قانون كار از سـال  
ایـن اصـالحـیـه ھـا  . در جریان است 

 مـاده از  ٧٦ قرار است در بیش از  
قانون كار ضد كـارگـری مـحـصـول  
استثمار لجام گسیخته بورژوازی و  
ــوی و جــمــھــوری   ــای پــھــل ــھ دولــت
. اسالمی را اصالح و یا تغییر دھـد 

كاربدستان جمھوری اسالمی  برای  
به بزعم خود بـه سـرانـجـام رسـانـدن  
ـتـصـادی   سیاست ریاضت کشـی اق
ـیـکـار سـازی   خود ابتدا بر مـتـن ب
ھای وسیـع و ارزان نـگـه داشـتـن  
نیروی کار، با دروغ و نیرنگ و با  

ـاور    سیاستھای فریبکارانه، توھم و ب
ــون کــار ضــد   ـان ــن ق بـه اصــالح ای
. کارگری را در بوق و کرنا کردنـد 

ــاس   ــن ــارش ــا بــه اصــطــالح ك صــدھ
اقتصـادی در حـوزه سـازمـانـدھـی  
كارمزدی و سـركـوب را بـخـدمـت  
ـنـد کـه در   گرفتند تا  اعـالم کـن

ــی   ــعــل ــون كــار ف ــت  »قــان ــمــای ح
از كـارگـران صـورت   «چشمگیری 

ـزایـش بـھـره   نگرفته است و برای اف
وری، كارگران بایـد تـحـت پـوشـش  
ــرنــد و   ــی ــایــتــی قــرار گ ھــای حــم
ـیـن   ـبـه گـرایـی ب مناسبات سه جان
ـایـد   دولت و كارفرمـا و كـارگـران ب

در یـك كـالم، از نـظـر  .  ایجاد شود 
كاربدستان ضـد كـارگـر جـمـھـوری  
اسالمی، تغییر و اصالح قانون كـار  

قانـون  »: به این شكل تعریف میشود 
ـتـمـاعـی بـراسـاس   كار و تامـیـن اج

ھای ایجاد انعطاف برای حـل    مولفه 
ـان و   اختالف كارگران و كـارفـرمـای
ـافــع دو طــرف،   ھـمــسـو كـردن مــن
ـیـكـاری بـه عـنـوان   تقویت بیـمـه ب
ـتـمـاعـی و   ـامـیـن اج بـخـشـی از ت
شغلی كارگران با رویكرد و افزایـش  
پوشش و گسترش بیمه بیـكـاری و  
بیكاران در شرایط قطعی اشتـغـال ،  
تقویت ھمسویی منافع كـارگـران و  
ـا   ـیـف دولـت ب ـان و تـكـال كارفرمای
ـقـویـت   رویكرد سه جانبه گـرایـی، ت
ـا   ـار ب شرایط و وضعیتھای جدیـد ك
ـیـرات تـكـنـولـوژی و   ـی توجه به تـغ
ـیـد كـاال و   ـات خـاص تـول مقتـضـی
خدمات، تقویت تشكلھای كارگری  
ـانـونـی   و كارفرمایی متضمن حق ق
اعتراض صنفی برای این تشكـلـھـا  

ـا     .«اصالح خواھد شـد  ـابـل ب ـق در ت
ـنـھـا   ادعاھای پوچ و فریبكارانـه ای
كه میخواھند  از طریق رسانه ھا و  
كاربدستان بورژوا از طریق رسانه ھـا  
ـیـد،   و در مـحـل ھـای كـار و تـول
ـیـش   بخورد كارگران بدھند، اكنـون ب
از ھــر دوره ای رو در روئــی و  
اعتراضات كارگران پر دامنـه تـر و  
ـلـه   تعرضی تر شده و  به یک مقاب
ـبـدیـل   ھمه جانبه با كل نظام حاكم ت

ــــده اســـــت  ـارگـــــران در  .  ش ــــ ك
كیفـرخـواسـتـھـای اول مـاه مـه در  
ــه ھــا و   ــن اصــالحــی ــل ای ــاب مــق

ـا و   فریبكـاری ھـای بـغـایـت آشـن
ــت و   ــحــان پــس داده شــده دول امــت
ــوھــمــات   ــریـن ت بـورژواھــا، بــا كــمــت
ایستاده اند و با اعالم اصالح قانـون  

ــری " كــار   ــی ضــد كــارگ ــدام " اق
شفافیت بیشتری به طرح مطالبـات  

 .خود داده اند 
ـنـده، بـدون   ـقـه كـارگـر پـراك طب
متكی شـدن بـه ظـرف اتـحـاد در  
ـتـوانـد بـه   شكل مجمع عمومی نمی
ـنـونـی خـود بـرسـد  ـاك ـات ت ـب . مطال

مبارزه جدی با طرح ریاضت كشـی  
اقتصادی و اصـالحـیـه ھـای ضـد  
كارگری قانون كار، در گـرو دامـن  
ـا   زدن به یك جنبش تعرضی وسیع ب

زندگی انسانـی حـق مسـلـم  " شعار  
و با خـواسـتـھـای رفـاھـی  "  ماست 

نظیر تامین بیمه بیكاری مـكـفـی،  
جلوگیری از بیكارسازیـھـا، و لـغـو  
قرار دادھای سفید امضا و مـوقـت  
و انعقاد قرار دادھـای اسـتـخـدامـی  
رسمی و درازمـدت، دامـن زدن بـه  
جنبش افزایش دستمزدھا و بسیج و  
ــرای   ــن كــارگــران ب آمــاده ســاخــت
ـزایـش   اعتراض و اعتصاب بـرای اف
دستـمـزدھـا و دیـگـر خـواسـتـھـای  

 رفاھی، میباشد   
در دل اوضاع كنونی، جمھـوری  
ــوژوازی بــا صــف   اســالمــی و ب
میلیونی كـارگـر خـامـوش مـواجـه  

شفافیت در طرح مطالبـات،  .  نیست 
و اعـتـراضـات مـداوم و روزانـه در  
محل ھای كار و تولید، تـجـمـعـات  
ـز قـدرت جـمـھـوری   وسیع در مـراك
اسالمی از جمله در مقابل مجـلـس  
ــع آوری   ــم ــی، ج شــورای اســالم
طومار و امضاھای اعـتـراضـی بـر  
ـقـه   وسعت اعتراض و نارضایتی طـب

 . كارگر صنعتی افزوده است 
در چند سال گـذشـتـه بـكـرات  
ـتـه، بـرای بـكـرسـی   ـاف كار سازمانی
ـبـش كـارگـری   نشاندن مطالبات جن

ـارزه دو  .  تجربه شده است  تـداوم مـب
ـتـی   ھزار كـارگـر واحـدھـای صـنـع
قزوین در گرو تجمـعـات وسـیـع در  
مراكز كار و تولیدی است كـه ایـن  
امضاھا در آنـھـا جـمـع آوری شـده  

 متكی كردن این اعتراضات  . است 

مرور و بازخوانی موردی در ارتباط با نامه اعتراضی 
 دوھزار كارگر واحدھای صنعتی قزوین

 نسان نودینیان 
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 ...مرور و بازخوانی
به ظرف مـجـمـع عـمـومـی و  
ـزان تـحـقـق، و   پوشش قرار دادن مـی
مذاكرات نمایندگان كـارگـران حـول  
نامه ھای اعتراضی وقتی مـوفـق  
و بـه سـرانـجـام خـود مـیـرسـد كـه  
مصوبات مجمع عمومی، كـارگـران  
را بعنوان پشتوانه انسانی مـتـشـكـل  

ــد  ــحــد كــن ــه  .  و مــت ارســال نــامــه ب
ـامـات ضـد كـارگـر جـمـھـوری   مـق

ــســت  ــم  .  اســالمــی كــافــی نــی رژی
اسالمی، كـارفـرمـاھـا و بـورژواھـا  
فقط و فقط با سازمان ھای متحد  
و متشكل كارگران در شكل مجمع  
عمومی و فراخوان به اعتصـاب در  
شكل مـحـلـی و سـراسـری عـقـب  

 . نشینی خواھند كرد 
ــش كــارگـری در شـرایــط   ـب ـن ج
ـز پـر چـالـش تـریـن   كنونی در مرك
ــا   ــصــادی و ســیــاســی ب ــرد اقــت ــب ن
ــت و جــمــھــوری   بــورژواھــا و دول

رژیـم اسـالمـی  .  اسالمی قرار دارد 
ـا و جـلـوگـیـری از   ـق برای حفـظ ب
ـیـشـبـرد و   فروپاشی نظام خود به  پ
ـاضـت   ـاسـتـھـای ری عملی كردن سی
ـقـر و   ـیـل ف كشی اقتصادی، تـحـم
ـازمـنـد اسـت  ـی . افزایش بیكـاری، ن

ـیـل   جمھوری اسالمی فقط با تـحـم
ــی بــر   ــون ــار كــن ــن ــب شــرایــط فــالكــت
میلیونھا خـانـواده ھـای كـارگـر و  
مزدبگیران جامعه میتواند، جـنـگ  
و اختالفات درونی خود را سـرپـوش  
ـاردھـا دالر   ـی ـل ـی و با سرازیر كردن م
پول به جیب این جانوران به بقا خود  

 .ادامه دھد 
ــالش   ــه ای و ت راه حــل پــای
ــرای   ــه ب ـت ــاف ــی ــه و ســازمـان آگـاھــان
ــی   ــون ــن ــت ك ــی خــالــصــی از وضــع
سرنگونی جمھوری اسالمـی و بـر  

 .  قراری حكومت كارگری است 
 

 مقدمه مترجم 
ــع   ـات وسـی اعـتـراضـات و اعـتـصـاب

ـتـن   ـاال رف   ٧٥ دانشجوئی در برابر ب
درصدی شھریه دانشگاھھـا، حـدود  

ـیـش شـروع شـد  یـک  .  چھار ماه پ
ـا     ٧٠ اتحادیه بزرگ دانشجـوئـی ب

ھزار عضو بنام کالس نقش رھبری  
کننده در این اعتراضات را بـعـھـده  
ـار چـپ و رادیـکـال   دارد که بسـی

تمام اتحادیه ھای کوچکـتـر  .  است 
چپ حول اتحادیه کالس حلقه زده  

ـتـی  .  اند  در مذاکره ای با دولت ایال
ـــه   ـت ــجـــویــان بسـ ژان شــاره، دانش
پیشنھادی دولت را رد کردند و بـه  
اعتراضات و اعتصابات خود ادامـه  

ــرای  ٢٥٠ .  دادنـد   ھــزار دانشــجــو ب
چھار ماه در اعتراض و اعـتـصـاب  

ــد  ــن ــر رشــد و  .  ھســت ــت در بــراب دول
ـــدار   ـاب ــ ـت ـــرش ســـریـــع و شــ ـت گســ
ـاق مـی   ـق اعتراضات، که زمانی ات
افتاد که اعتصابات کارگـری ھـم  
ـان داشـت، مـتـوسـل بـه   بشدت جری
. سالح واقعی ھر دولتی شده اسـت 

ـانـھـا   ـاب ـی ـیـس را بـه خ گله ھای پل
ـانـون   ریختند و قانون جدیدی بنام ق
ویژه گذراندند تا دانشجویان و مـردم  
ـان را بـه   معترض حامی دانشـجـوی
. عقب برانند ولی شکسـت خـوردنـد 

 معترض را دستگیـر  ٢٧٠٠ بیش از  
کردند و جریمه ھای سنگین دادنـد  
ولی در برابر سیل خروشان و عظـیـم  
دانشجویان و توده ھـای مـردم زانـو  

ـنـه  .  زدند  ـی ـیـس کـاب وزیر کار و رئ
ـالـت   آقای ژان شاره، رئیس دولت ای

در مـاه مـه  .  کوبک، استعفا دادند 
ــه  ٤٠٠  ــزار انســان مــعــتــرض ب  ھ

ـنـد و   ـتـرآل ریـخـت ـانـھـای مـون ـاب ـی خ
مخالفت خود را با افزایـش شـھـریـه  
ـیـسـی را   ـل تحصیلی و و سرکوب پ

ـقـط  . اعالم کردند  موضوع اکنون ف
ـان و   ـی شھریه نیست بلـکـه آزادی ب
آزادی تشکل و آزادی اعـتـراض و  
اعتصاب به مسائل مھم و اصـلـی  

مـردم از  .  مناقشه تبدیـل شـده انـد 
ـام مـی بـرنـد  . شاره بنام دیکتاتور ن

حمایت وسیع مردم و میلیتانسـی و  
ــان، دولــت   ــســم دانشــجــوی ــی ــکــال رادی

ـا   وپلیس او را عـقـب رانـده انـد و ت
اینجا ضربات سـخـتـی بـه آن وارد  

ـادا  . کرده اند  حمایت در سراسـر کـان
از طرف دانشگاھھا و سـازمـانـھـای  
ــه ســیــاســی و   فــعــال در صــحــن

ــش   ــب ــل جــن ــمــاعــی مــث   ٩٩ اجــت
درصدیھا و اتحادیه ھای کارگـری  

مـا  .  گسترده و رو به گسترش است 
در شھر ادمونتون چندین تـظـاھـرات  
ــردم   ــارزات م ــت از مــب ــمــای در ح

شـھـرھـای  .  کوبک برپا کـرده ایـم 
ضعف اسـاسـی  .  دیگر ھم ھمینطور 

ـارزات تـوده   جنبش دانشجوئی و مـب
ـالـت کـوبـک در ایـن   ای مردم ای
است که ھیچ آلترناتیوی در بـرابـر  
ــراتــژی   ــچ اســت نـظــم حـاکــم و ھــی
ـیـرات الزم را،   ـی مشخصی برای تـغ

جنبش مردم کوبـک مـثـل  .  ندارند 
ـبـود یـک حـزب   سایر جنبشھا از ن
ـیـسـتـی و   سیاسی رادیکال و کمـون

ــروم ھســت  ــح ــری م امــا  .  کــارگ
مبارزات مردم رادیکـال اسـت و در  

جـای امـیـدواری ھسـت  .  حال رشد 
که نسل جدید پا پیش بگذارد و بـه  
ــیــت و   ــاھ ســواالت مــربــوط بــه م

 .چگونگی تغییر نظم حاکم جواب دھد 
 ************** 

ـبـه،    مـه،  ٢٣ در شب چھارشـن
ـتـن شـدیـد   پلیس بسمت بکـار گـرف

ایـن  .   حرکـت کـرد ٧٨ " قانون ویژه " 
تنھا یک روز بعد از آن بـود کـه  
ـفـر از دانشــجـویــان،   صـدھـا ھـزار ن
ــا   ــھ ــواده ھــای آن کــارگــران، و خــان
ـتـرآل را در   خیابانھـای مـرکـز مـون
ـزرگـتـریـن تـظـاھـراتـھـا و   یکی از ب
ـا یـک   بزرگترین مبارزه توده ای ب

 .قانون در تاریخ کانادا غرقه کردند 
یک پدیده جـدیـد، کـه عـمـق  
ـیـه   حمایت از دانشجویان و نفرت عـل
شدت عمـل دولـت را بـه روشـنـی  
ــرش   ــدھـد، رشـد و گســت نشـان مـی

. بـوده اسـت "  اعتـراضـات کـاسـرول " 
ــدر و مــادر در   دیشــب، ھــزاران پ
محالت مختلف در خیابانـھـا جـمـع  
ـابـه و   ـت ـی شدند و بر بشقـاب و مـاھ
ـا   ـتـشـان ب ـف قابلمه کوبیدند تا مـخـال

ــانــون   ــد ٧٨ ق ــن ــان دھ ــن  .   را نش ای
ـانـونـی حـمـایـت   تظاھراتھای غیر ق

قابل توجھی از واحدھای آپارتمانـی  
را، جلب کرد، پیرزنان بر قابلمـه ھـا  
کوبیدند و مردم زیادی به خیابانـھـا  

ایـن  .  ریختند تا به اعتراض بپیوندند 
حرکت ھمراه بود با سی ومین شب  
ـفـر   تظاھراتھای شبانه کـه ھـزاران ن
جمع شـدنـد و بـرای سـاعـتـھـا در  

ـاده  . خیابانھا رژه رفتند  ـف انتخاب است
ایـن  .  از قابلمه و ماھیتابه مھم بـود 

اعتراضات در شیلی و آرژانتین، در  
ـلـه ای  ١٩٧٠ سالھای   ، بعنوان وسی

برای اعتراض زنان خانه دار و بچـه  
ـاتـورھــای دســت   ـیـه دیـکــت ھـا عــل
ـقـود شـدن   راستی و تـرورھـا و مـف

حـالـت  .  عزیزان مردم مشھور شـدنـد 
شادی بـخـشـی بـود، امـا بـخـاطـر  
ـیـرون درز کـرده   خبرھایی که  به ب
ـیـس   ـل بود مبنی بر اینکه دستگاه پ
ـاطـقـی   ـیـس را از مـن ـل افسرھای پ
ــان کــوبــک ســوار   ــت ــارج از اس خ
اتوبوس کرده و نقشه یک سرکوب  
ــت   ـی عـمـده را مـی کشـیـد، وضـع

ـنـش شـد  در یـک تـظـاھــرات  .  پـرت
ـتـی،   ھمزمان در شھر کـوبـک سـی
ـتـر رسـیـد کـه   خبرھا از طریق تـوی
ـنـده گـان را بـه   پلیس تظاھرات کن

ـاصـــره در آورده اســـت    –مـــحــ
دستگیرھای گسـتـرده شـروع شـده  

تا االن، دسـتـگـیـری حـداقـل  .  بود 
ـتـی  ١٧٦   نفر تنھا در کـوبـک سـی

ـتـه اسـت  ـیـد قـرار گـرف ـای . مورد ت
ـیـس شـروع   ـل بعدھا در طول شـب، پ
کرد به قطعه قطعه کردن تظاھـرات  
ـفـر   مونترآل، محاصره کردن صدھا ن
از معترضان مبارز، و دسـتـگـیـری  

ـفـر  ٥١٨ دسـتـگـیـری  .  وسیع آنھا   ن
دستـگـیـر شـد گـان بـه  . اعالم شد 

اتوبوسھای خـط شـھـری انـداخـتـه  
ــد   ــس  ( شـدن ــی ــی کــه از پــل حــرکــت

،  ) نیویورک عاریه گرفته شده بـود 
ـیـس، ھـر   ـل پس از طی مـراحـلـی پ
کدام از آنھا را بـخـاطـر شـرکـت در  

ـانـونـی،    دالر  ٦٣٠ تظاھرات غـیـرق
ـیـب شـمـار  .  جریمه کرد  به ایـن تـرت

کل دستگیر شدگان از ماه فـوریـه  
تـمـام  .   مـیـرسـد ٢٧٠٠ تا به حال به  

ھای دانشـجـوئـی قـول مشـاوره  اتحادیه  
ـون   ـان ـر ایـن ق قانونی برای کسانی که زی
.  دستگیر و جـریـمـه شـده انـد را داده انـد 

ـنـھـا یـک   ـاشـد ت ـب قانون اگر قابل اجـرا ن
ـا سـرکـوب  .  کاغذ است  تا اینجا، حتـی ب

ـون را   ـان ـتـھـای ایـن ق وسیع، ما مـحـدودی
ـیـس   ـل ـم، بـطـوریـکـه  پ مشاھـده کـرده ای
ـــد   ـازه دھ ــ ـــت اج ـــده اس ـور ش ــ ـب مـــجــ

ـونـی " تظاھراتھـای   ـان ـر ق ـیـدا  "  غـی ادامـه پ
کند به این دلیل سـاده کـه تـعـداد مـردم  
ـرشـان   بیشتر از آن بود کـه بشـود دسـتـگـی

ــرد  ــریــن دفــاع  .  ک ــت ــھ ــر ب ــاض ــال ح در ح
ـا   ـازداشـت ی قانونی برای کسـانـی کـه ب

ـرش تـحـرک   بـرای  جریمه شـدنـد، گسـت
ـانـون و لـغـو   بازپس گرفتـن ایـن ق

ـاشـد  ـا گسـتـرش  .  جریمه ھا می ب ب
ـقـه کـارگـر،   ـان طـب جنبش در مـی
احتمال یک اعتصاب عمومـی بـه  

ـیـت کـنـکـرت   ـر  یک واقـع ـزدیـکـت ن
ـنـکـه  .  میشود  ـه ای  درصـد  ٤٠ با توجـه ب

ــک در   ــت کــوب ــیــروی کــار ایــال از ن
اتحادیه ھا مـتـشـکـل شـده انـد، شـرکـت  
ـراضـات کـاسـرول   کننـدگـان در ایـن اعـت

ـلـمـه زنـی (  ـاب آشـکـارا اغـلـب مـادران،  )  ق
ــای عضــو   ــالــه ھ ــوھــا و خ پــدران، عــم

ـه  .  اتحادیه ھا ھستند  ـم ب ـاج داری ـی ما احـت
ـردن   ـاره ب ـم و در ب ـروی سراغ این کارگران ب
این مبارزه به اتـحـادیـه ھـا و مـحـلـھـای  

ـم  ـی ـبـش  .  کار با آنھا صحبت کـن ایـن جـن
ـر از شـھـریـه ھـای   ـار وسـیـعـت اکنون بسی
ـر   ـنـی ب ـاری مـب دانشگاھی ھست، با اخب
ـنـج   ـه در روز پ ـن ـی ـیـس کـاب ـای رئ استعـف
ـبـش تـمـام ھسـتـی دولـت   شنبه، ایـن جـن

ـرد  ـب ـتـی کـه  .  شاره را زیر سوال مـی ـای حـم
ـان   اتحادیـه ھـای کـارگـری از دانشـجـوی
ـه عـمــل   ـایـد از حـرف ب نشـان داده انـد ب

ــرجــمــه شــود  اگــر دانشــجــویــان  .  ت
ـر را  ٤٠٠ میتوانند بیشتر از   ـف  ھـزار ن

به خیابانھا بیاورند، در حـالـی کـه مـردم  
ــعــداد   ــد ت ــی ــن ــد، تصــور ک ــودن ســر کــار ب
ـر از آن،    تظاھرات کنندگان را و، مـھـمـت
ـم، اگـر   ـی ـرسـت ـف ـم ب ـی ـوان ـت پیامی را که مـی
ــمــام کــارگــران بــرای یــک روز بــه   ت

ـرونـد  ـنـکـه  !  اعتصاب ب ـر ای ـه مـھـمـت نـکـت
کارگران توانائی این را دارنـد کـه بـطـور  
کنکرت نشان دھند کـه چـه کسـی در  
جامعه ما صاحـب قـدرت واقـعـی ھسـت  

ــمــداران    – ــت ــاس ــی ــاحــب ایــن قــدرت س ص
ـانـکـھـا و شـرکـتـھـای   فاسد در خدمت ب
ــیــروی   ــت ن ــی کــه پش ــت ــی ــد مــل چــن
ـا   سرکوبگر پلیس قایم مـیـشـونـد ی
ما، دانشجویان، کارگران و اکثریـت  

 .جامعه 
 ٢٠١٢  مه  ٢٨ -
  
 

اعتصابات دانشجویان : اعتراضات کاسرول
 کبک به طبقه کارگر گسترش می یابد

   جول برگمن    
 ترجمه حبیب بکتاش 

 

 يک دنيای بھتر

برنامه حزب 
کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد
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يكي از مـوضـوعـات سـيـاسـي  
ـر بـه   مھم و داغ در ھفته ھاي اخـي
ـيـه   جريان افتادن كمپيني جھاني عـل
ـلـه   صدور فتواي قتل توسط آيت ال
. ھا عليه شاھين نجفي، بوده اسـت 

ــي در دفــاع از   ــي انســان ــن ــي كــمــپ
ارزشھاي انساني در برابر ارتـجـاع و  
تحجر و توحش نمايندگان اسالمـي  

كمپيني كه نمایانـگـر يـك  .  سرمايه 
جنبش آزاديخواھي و قدرتمند اسـت  
كه در ايران و در سطح جھان شاھـد  
جنگ ھر روزه اش عليه مـذھـب،  
ـيـه   عليه تبعيض عليه زنـان، و عـل
مباني پايه اي جمھوري اسالمي بـا  
ھمه مقدسات و قوانيـن ارتـجـاعـي  

ـبـشـي  بـا  .   اسالميش ھستيـم  جـن
ـيـد و شـرط   خواست آزادي بـدون ق
ـيـده ومـذھـب،   بيان و آزادي نقد عـق

شـاھـيـن نـجـفـي  "  آي نقي " كه ترانه  
يكي از بروزات علني آنست و مـي  

چگونه انعكاسي جھانـي پـيـدا كـرده  بينيم  
 .است 

در این میان برخورد فرقه ھـاي  
به اين مـوضـوع  "  چپ " حاشيه اي  

ـيـز   براستي نشان ميدھد كه اينھـا ن
از نظر تحـجـر و عـقـب مـانـدگـي  
ـيـون   دست كـمـي از ھـمـان مـذھـب

بـخـش اعــظـم ايـن چــپ  .  نـدارنـد 
ـيـن   ـپ ـر ايـن كـم ـراب حاشيه اي در ب

اما معـدودي  .  ساكت و پاسيو ماند 
شروع به موعـظـه كـردنـد كـه ايـن  
مبارزه براي كارگـر ارزش نـدارد و  

ـقـه  .  كرد " مبارزه طبقاتي "بايد   و طب
کارگر موظف نیست که بـخـاطـر  
ـروی خـود را بـه   ـی ـیـانـی ن ھر طغ

، و با توجـيـھـاتـي  !! مخاطره بیندازد 
ــوا دادنــد كــه   ــت ــيــل ف ــب از ايــن ق
کارگران بايـد از دخـیـل شـدن در  
ـنـد  ـن . چنین مبارزه ای خودداري ك

جالب تر اینجاسـت کـه یـکـی از  
ـر فشـار   ھمین قماش جـریـانـات زی
ــان وضــع   ــه چــن ــن ب ــي ــن كــمــپ اي
مستاصلی می افتد کـه سـكـوت  
ــح   ــوضــي ــا ايـن مــحــمـل ت خـودرا ب
ميدھد كه شاھيـن نـجـفـي بـا مـا  
ـقـاضـاي   تماس نگرفته و از مـا ت

چـون  " واقعا كه  ! ( كمك نكرده است 
روشـن اسـت  ..")  قافيه تنگ آيـد 

که اولين سوال ھر کسـی کـه بـا  
ـرو مـیـشـود   چنین اظـھـاراتـی روب
اینست که واقعـا در ايـن دوسـوي  
 كشمکش، شما كجا ايستاده اید؟  

سی و سه سال است که طبقـه  
ـریـن   سرمايه دار یکی از وحشـی ت
و جنایتکار ترین حکـومـت ھـا بـا  
ـر   قوانین ارتـجـاعـی اسـالمـي را ب
گرده كارگران و كل جامعـه حـاكـم  
كرده است، سی و سـه سـال اسـت  
ـیـن   که جمھوری اسالمی بـا قـوان
ارتجاعـی اسـالمـی، بـا آپـارتـایـد  
ـیـن   جنسی و زندان و شالق و قـوان
قصاصش بر گرده کـارگـر و کـل  
جامعه حکومت کـرده اسـت، امـا  
ـیـه   برای این حضـرات مـبـارزه عـل
ــان و   ــی ــرای آزادی ب مــذھــب و ب
ــایــت   ــن جــن ــه مــاشــی ــی ــارزه عــل مـب
ـتـل   جمھوری اسالمی و فتوا بـه ق

امری حـاشـیـه ای  " شاھین نجفی  
ــر   ــقــاتــی کــارگ ــب اســت و امــر ط

ـنـھـا مـورد از  ".   نیست  البته این ت
ــظــر کــردن ھــا   ــن دســت ابــراز ن ای

ـلـکـه  .  توسط اين فرقه ھا نیـسـت  ب
این دیدگاھی منسـجـم اسـت کـه  
در مقاطع مختلف و در رويـدادھـا  
ـلـف ھـمـيـن نـوع   و تحـوالت مـخـت
ـرون داده   ـي محصوالت را از خـود ب

اینھا ھمان جریاناتی ھستنـد  .  است 
 نیز وقتی مـردم  که در سال  

میلیونی  در خـيـابـان بـودنـد  و  
ـنـد،   ـت مرگ بر ديـكـتـاتـور مـيـگـف
وقتي كه خـود فـرمـانـدھـان ارشـد  
نظامي جـمـھـوري اسـالمـي اعـالم  

 دی آن سال شـش  ۶کردند که در  
منطقه تھران در دست مردم بـوده و  

 منـطـقـه بـه ھـم وصـل  ۶اگر اين  
ميشد تھران سـقـوط مـيـكـرد، بـاز  

ــاویــن    ــن عــن ــی ــحــت ھــم صــف  " ت
مــبــارزه  " کــارگــران و  "  مســتــقــل  

و غیره، ھمه تالششـان را  "  طبقاتی 
کردند تـا کـارگـر را از صـحـنـه  

ـنـد  مـردم شـعـار  .  سیاسی دور کـن
میدادند که موسوی بھـانـه اسـت،  
ـنـھـا  بـا   کل رژیم نشانه اسـت، ای
انتساب رھبری مبارزات مـردم بـه  
يك جناح حـكـومـت، و ارتـجـاعـي  

خواندن خـيـزش  "  معامله " خواندن و  

ميليوني مردم، کارگر را از ایفـای  
ــحــوالت ســیــاســی و   ــش در ت ــق ن
ـنـد  . سرنوشت خود برحـذر مـيـداشـت

ـر مـحـصـوالت ايـن   نمونه جـالـب ت
ـرخـورد   جماعات چپ حاشيه اي ب

ھـدفـمـنـد كـردن  " به طـرح كـذايـي  
ما  " راديكالھاي " اين  .  يارانه ھا است 

ـرده بـه   در برخورد به تـھـاجـم گسـت
زندگی و معیشت مردم، بـا دسـت  
ــرح   ــازي بســیــار، مــدافــع ط و دلــب
رياضت اقتصادي از كار در آمـدنـد  
و چشـمـشـان را بـه ابـعـاد تـکـان  
ـنـي مـردم   دھنده فقر و بـی تـامـی
بسته و  ذوق زده از این بودند کـه  
ــن طــرح،   ــا ای ــا قــرار اســت ب گــوی
سرمایه داری ایران متعارف شـود،  
اقتصاد شکوفا گردد و ایـن وسـط  

ـرای  گويا قرار اسـت   ـالـی ھـم ب اشـتـغ
 .  کارگر ایجاد شود 

در ھمین راستـاسـت کـه مـی  
بینیم در برخورد به مساله فـتـوای  
قتل علیه شاھین نجفی  اینـھـا بـا  
كلي آسمان و ریسمان بافتن به ھـم   
تالش دارند تـا كـارگـر را از ايـن  
ـنـد  .  جدال تعيين كننده كنار بـكـشـان

طبعا اصول را ھم رعایـت کـرده و  
اول  انرجارشان را نسـبـت بـه امـر  
فتوا اعالم میکنند، اما لحظـه اي  
ـرود كـه ايـن مـيـان   بعد يادشان مي
ــخــاطــر   ــي را ب قــرار اســت انســان
اعتراضش بـه مـقـدسـات و آزادي  

ـنـد  ـرسـان ـتـل ب ـيـانـش بـه ق فــورا  .  ب
کرکره دكانشان را پايين کشیـده و  
ـقـه كـارگـر   با اين عـنـوان كـه طـب
ـيـانـي   موظف به دفـاع از ھـر طـغ
نيست و نبايد خود را به مـخـاطـره  
بيندازد، ميكـوشـنـد كـارگـر را از  
ھمه اين كشاكشھا بـه دور  نـگـاه  

ـقـاتـی  " دارند، تا مبـادا   " امـر طـب
ـيـن   مخدوش و یا تحت الشعاع چـن

قــرار  "  حــاشــيــه اي " مــوضــوعــات  
ـرت  .  گيرد  ـبـوغ حـي واقعا  اينھمه ن

بطور واقعي استـدالالتـي  !! آور نيست 
ـرخـورد بـه   كه ایـن جـریـانـات در ب
ـيـه فـتـواي   ـراضـي عـل جنبـش اعـت
جانيان اسالمي عليه شاھين نجفـي  
ــد، یــاد آور ھــمــان   ــرن ــب ــی بــكــار م
ــدالالتــي اســت كــه از ســوي   ــت اس

ـيـسـتـھـايـي "  از  "  چپ ھـا و كـمـون
ھمين جنس در ھمان اوان روي كـار  
آمدن جمھوري اسـالمـي و فـرمـان  
ـرخـورد   حجاب اجباري خميني در ب
ـره   ـف به تظاھراتي عظيم و ھـزاران ن
اي كه  در خيابان ھاي تھران به راه  

استدالالتي از ايـن  .  افتاد، میباشد 
دست كه  ايـن مسـالـه ربـطـي بـه  
ــه   ــدارد، مســال ــاتـي ن ــق ــارزه طــب مـب
حجاب مساله باال شھـري ھـاسـت،  
كارگران مسايل مھم خود را دارنـد  

ـرتـو  .  و غيره  بعد ھم ديديم كه در پ
يك تھاجم وسيع به جـامـعـه تـحـت  
پرچم حجاب و اسالم و مـقـدسـات،  
چه برسر كارگر و كل جامعه آمـد  
و چگونه جمھوري اسالمي به ايـن  
شكل توانست پايه ھاي حـاكـمـيـت  

ـيـجـه  .  كثيفش را اسـتـوار سـازد  ـت ن
سي و سه سال حاكميت جـمـھـوري  
ــز در بــرابــر چشــمــان   اســالمــي نــي
ھمگان قرار دارد، كه چگونـه ايـن  
رژيم با قوانين ارتجـاعـي اسـالمـي  
اش و با مـاشـيـن سـركـوب و آدم  
كشي اش با پرچم مقدسـات و بـه  
نام خـدا زنـدگـي كـارگـران و كـل  
ـريـن   جامعه را به نفـع مـفـت خـورت
ـبـاھـي كشـانـده   سرمايه داران بـه ت

با اين تفاوت كـه از آنـزمـان  .  است 
تا كنون سي و سـه سـال گـذشـتـه  
ــن   ــا وجــود  ھــمــه اي اســت، و ب
تجربيات ھنوز در میان ایـن طـیـف  
با چنین استدالالتی روبروییم، آنھـم  
در شرايطي كه يك جنبش قدرتمنـد  
ـراي   انقالبي در كـمـيـن فـرصـتـي ب
سرنگونـي ايـن حـكـومـت اسـت و  
ــجــار اعــتــراض   ــه در انــف ــع ــام ج

ـيـن  ميجوشد، اینھا میکـوشـنـد   چـن
ـه   تئوري ھاي راست و ارتـجـاعـي اي را ب

 . خورد كارگران بدھند 
اینھا تصور ميكنند كه به اسـم  
ـنـد   ـتـوان ـيـسـت مـي كارگر  و كـمـون
تئوري ھای راسـت وعـقـب مـانـده  
شان را  قالب كنند و با حاشيه اي  
ــمــاعــي و   ــت خــوانــدن مــبــارزات اج
طبقاتي جاري در جـامـعـه، عـمـال  
ــت و از   ــاس ــارگــر را از ســي ك
دخالگري در سرنوشت سياسي خـود  

ـيـشـان ھـم  .  دور سازند  ـل راھكار عم

ـردگـي و   چيزي جز تـمـكـيـن بـه ب
 .  جھنم جمھوري اسالمي نيست 

مكان عيني و اجتماعي چنيـن  
ـيـسـتـي    ـف تئوري ھاي راست و پـاسـي
ــفــظ   ــه روشــنــي  در خــدمــت ح ب
ـرای   بردگي بيشتر كارگر و تالش ب
ـراي ادامـه   ایجاد حاشیه  امـنـي ب
استثمار بورژوازي حاكم اسـت، ولـو  
اینکه تحت عـنـوان چـپ سـخـن  

به عبارت روشنتر چنیـن  .  ميگويد 
ـروتـی ای   ـپ جریانات فرقه ای و ھ
به لحاظ اجتماعی عمال در کـنـار  
ـرار   راست ترین بخـش بـورژوازی ق
میگیرند  که به لحاظ اقتـصـادی  
مدافعین آتشین طرحھای ریـاضـت  

مبـلـغ  اقتصادی و به لحاظ سیاسی  
 . پاسیفیسم و خانه نشینی کارگرند 

اما نگاھـي بـه مـبـارزات ھـر  
روزه كارگران به عنوان يك عـرصـه  
ـم اسـالمـي و   ـرد بـا رژي ـب دايمي ن
مبارزات ھر روزه مردم در عـرصـه  
ھاي مختلف اجتماعي بـه روشـنـي  
نشان ميدھد كه چنين تئوري ھـاي  
نخ نما و ارتـجـاعـي اي جـايـي در  
ميان كارگران و مـردم نـدارد و از  
ـقـاتـي جـاري در   مبارزه زنده و  طب

 . جامعه بسيار عقب است 
واقعیت اینست که كارگـران و  
ـران بـا جـنـگ ھـر   كل مردم در اي
ـم   روزه شان در تمام جبھه ھا با رژي
ـر يـك   اسالمي سرمايه داران، درگي

و  .  نبرد طبقاتي زنده و ھر روزه انـد 
ــه   ــی ــه مـذھــب و عــل ــی ــارزه عـل مـب
مقدسات یکی از جـبـھـه  ھـای  

ـرد اسـت  ـب ـردي كـه  .  مھم ایـن ن ـب ن
ــراي افــزايــش   ــارزه ب ــكــســرش مــب ي
دستمزدھا و عليه فقر و گـرانـي و  
ــزدھــاي پــرداخــت نشــده و   ــم دســت
ــم بــراي   ــمــي اســت كــه رژي جــھــن
كارگـران و كـل جـامـعـه سـاخـتـه  
است، و سر ديـگـرش جـنـگ ھـر  
روزه عليه حجاب، عليه سنگـسـار،  
ـراي   قوانين ارتجاعي اسالمي ، و ب
دست يـابـي بـه جـامـعـه اي آزاد،  
ــي اســت  ـر و انسـان ـراب . سـكـوالر، ب

ـم   ـيـت حـاكـمـيـت رژي جنگي كه كل
اسالمي را با مـاشـيـن سـركـوب و  
. جنايتش به چالـش كشـيـده اسـت 

اما برای چپ سنتی و فرقـه ای  
ـم و ھـمـه   دیدن این واقعیـت عـظـی

ــت  ــوار اس ــه دش ــانــب در آخــر  .  ج
ھمانطور که در نوشته دیگری ھـم  
تاكيد کردم برخالف تالش جریانات  

 چپ فرقه ای، شاھين نجفي، و مبارزه طبقاتي
 شھال دانشفر  
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ـتـی  در كـم   فرقه ای و چپ سن
اھمیت جـلـوه دادن و حـاشـيـه اي  
خواندن جنبـش عـظـيـمـي  كـه بـا  

شـاھـیـن نـجـفـي،  "  آي نقي "آھنگ  
ـبـش مـھـم   سرباز كرده، این یك جـن
ـیـمـا   ـق است و به ھمه كارگران مست

در جلوي چشـم مـا،  . مربوط است 
ـقـه حـاكـم از تـمـام   شاھديم كه طب
ـراي ادامـه   كثافات تاريـخ بشـري ب
سلطه اش بر كارگران و بر جـامـعـه  
استفاده ميكند و ما كارگـران اگـر  

بخواھيم مبارزه طبقاتي مان را بـه  
ـم   پيروزي برسانيم راھي جز اين نداري
كه بورژوازي را در تـمـام وجـوه و  
تالشھا و سياستھايـش بـه مصـاف  

ـم  تـمـام وجـوه ايـن مـبـارزه  .  بكشـي
ـيـمـا مـربـوط   ـق طبقاتي به ما مسـت
ـقـه   است، و امـروز بـويـژه ايـن طـب
كارگر است كه بايد پيشرو و پرچـم  
دار عـقـب رانـدن و بـه زبـالـه دان  
ريختن كل كثافات و خرافات عھد  
عتيقي باشد كـه حـاكـمـيـن بـه آن  

 .چنگ انداخته اند 
بويژه اين نبرد امـروز در مـتـن  
اوضاع سياسـي مـتـحـول جـامـعـه،  

و  .  بسيار مھم و تعيين كننده اسـت 
ــراي   ــي ب ــن جــدال ــي شــركــت در چــن
. كارگر اھميت فوري سياسـي دارد 

این جدالی اسـت کـه بـه مـبـانـی  
ـرده و   ھویتی رژیم اسالمی دست ب

اوج  .  آنرا به چـالـش كشـيـده اسـت 
ـريـن   گيري چنين جدالي امروز بـھـت
فرصت براي تاكيد بر روي خـواسـت  

تاريخي طبقه ما، يـعـنـي خـواسـت  
آزادي بدون قيد و شـرط سـيـاسـي،  
ـقـد کـردن   آزادی عقیده و بیان، و ن
و اعالم اینستکه  مذھب بـایـد از  
ــت و آمــوزش و پــرورش جــدا   دول

داشتـن و نـداشـتـن مـذھـب  .  باشد 
براي ھمه كس آزاد است و انسانـھـا  
آزادند ھر عقیده و مـذھـبـی را بـه  

روشن اسـت  .  نقد و به طنز بکشند 
كه ھر قدمی از پیـشـروی در ایـن  
ـفـع کـارگـران   جدال، مستقیما بـه ن

ـيـش از ھـر   است و طبقه كارگـر ب
ـروزي و بـه   ـي بخشي از جامعه در پ
کرسی نشاندن چنین خواستـھـایـی  

از ھمین روسـت کـه  .  ذينفع است 
ـيـشـرو و   ـران پ انتظار میـرود  رھـب
چپ كارگري در صف جلو چنيـن  
نبردي باشند و يكبار ديگر تـاكـيـد  
من به پيوستن گسترده و وسيع بـه  
ـيـه   كمپين دفاع از شاھين نجفي عل
ـيـد   فتواي قتل و براي آزادي بدون ق

 .* و شرط سياسي است 

 ... مصاحبه
ــزب   ــد ح ــانــن ــی م ــزب اگــر ح
ــســت کــارگــری ایــران در   کـمــونــی
ـرچـم   اجالس سازمان جھانی کار پ
بلند میکند که نمایندگان واقـعـی  
ــن اجــالس   ــران در ای ــران ای کــارگ
نیستند و سرکوبگران کـارگـران را  
از این اجالس بیرون کنید، در واقـع  
ــنــدگــی تــمــام   دارد از حــق نــمــای
. کارگران دنیا صـحـبـت مـیـکـنـد 

دارد در یک عرصه و حوزه معیـن  
کل سیاستھای بـورژوایـی آی ال  
. او را به نقد و چـالـش مـیـکـشـد 

دارد به کل سیستم بروکراتیک و  
ـراض   ضدکارگری آی ال او اعـت

این حرکت به عقیـده مـن  .  میکند 
ـر   ـیـسـتـی ت صدھا بار انتراناسیـونـال
است تا آنکه تنھا روی کـاغـذ و  
اطالعیه شعارھمبستگـی جـھـانـی  

 . را سر میدھد 
از طرف دیگر اگر ھمین فـردا  
ـرزیـل و   حزبی یـا سـازمـانـی از ب
ـنـد   ـل افغانستان و بولیوی و تونس ب
شود و پرچم اعتراض علیه آی ال  
ــد فــورا بـه آنـھــا   ــد کـن ـن او را بــل
ـرچـم سـرکـوبـگـران   میپوندم و بـا پ
ـلـی   ـرزی کارگران افغانی، عراقـی ب
ـیـد بـه   را از آی ال او اخـراج کـن

 . وسط سالن خواھم رفت 
غیر از این نکات میخواھم بـه  
نکته مـھـمـه دیـگـری ھـم اشـاره  

ــژه  .  کـنــم  ــت وی ــعــی مــکــان و مـوق
ـران   ـقـاتـی در ای سیاسی مبارزه طب

ـنـد کـه امـروزه  .  است  ھمـه مـیـدان
ایران مھمتریـن چـھـار راه حـوادث  

ـیـاسـت  سـر  .  منطقه خاورمیانه و دن
ــن   اژدھـای اسـالم سـیـاســی در ای

ــیــن االن در  .  کشــور اســت  و ھــم
ـم کـه   ـی ـن ـی ـب مقابل چشمم مان مـی

ــالم   ــای اس ــن اژدھ ــه ای ــون چــگ
ـروی ضـد   ـی سیاسی بعنوان یک ن
انقالب، در حال رودرویی بـا مـردم  
و کارگـران در تـونـس و مصـر و  

چـگـونـه ھـر  .  لیبی و سوریه است 
جایی مردم برای رفـاه و آزادی و  
ـنـد بـه   برابری دست به انقالب میزن
ـتـد  ـف . جان انقالب مردم منطقـه مـی

این نیروی ضد انقالبی در منـطـقـه  
ـرد  زدن  .  از ایران سرچشـمـه مـیـگـی

سر این ھیوال در ایران کار به ثـمـر  
رساندن انقالبات در کـل مـنـطـقـه  
ــونـس و   ــه در مصـر و ت خـارمــیـان
ــر   ــراتــب آســان ت ســوریــه را بــه م

 . میکند 
 مـه بـا  ۶در جریان آکسـیـون  

یکی از اعضای اتحاديه كارگـران  
EFITU   ـبـــت ـر صـــحــ در مصــ

او  .  میکردم، نکته جالبی میگفـت 
ـران   ـفـاقـات ای میگفت برای مـا ات

ما در  .  بسیار مھم و باھمیت است 
ـروھـایـی مـواجـه   ـی مصر با ھمـان ن

  ۵ھستیم که در ایران در سـال  
انقالب مردم ایران را دزدیـده و بـه  

ــد  ضــد  .  خــاک و خــون کشــانــدن
انقالب در مصر از ضد انقـالب در  

بـطـور  .  ایران شکـل گـرفـتـه اسـت 
ــل   ــگــر از دالی ــکــی دی خـالــصــه ی
ـران   حمایت از مبارزات کارگـران ای
این است که کارگران این منـطـقـه  
ــدارک   ــکــی در ت ـی ــت ــوپــل مـھــم ژئ

ــد  ــالب ان ــق ــارزات  .  ان ــویــت مــب تــق
ـران و حـمـایـت از   کارگـران در ای
ـروز کـردن   ـی ـران و پ انقالب مردم ای
ـقـش   ـقـالب شـان، ن کارگران در ان
ـر کـردن   بسیار مھمی در شعله ورت
ــا   ـف ـیـا ای ـقـالب در کــل دن آتـش ان

 .میکند 
 

. بسیـار خـب :  فرشاد حسینی 
ــرکــت   ــرا شــمــا یــک ح حــاال چ

ـتـخـاب   اعتراضی نامـتـعـارف را ان
کردید؟ چرا آکسـیـون بـه اشـکـال  

ـر  .  غیر متعـارف  ـنـد سـای چـرا مـان
ــا ســراغ   ــادھ ــھ ــا و ن ــان ھ ســازم
حرکتھایی مانند برگزاری نشسـت  
ــا   ــعــارف ب و مــذاکــره ھــای مــت
ـیـن آی ال او   مقامـات و مسـئـول
نمیروید؟ چرا از اینگونه تالش ھـا  

 برای اعتراض استفاده نمیکنید؟ 
مـن فـکـر  :   دکامپ ل پاسکا 

ــراضــی   ــت ــن روش اع ــم ای ــن ــک ــی م
ـنـه ایـی   نامتعارف خود پاسخ و آی
به روش گزینش نامتعـارف آی ال  

ـتـکـاران و شـکـنـجـه  . او ست  جنای
ــگـران کــارگــران،   گـران و سـرکــوب
نمایندگان واقعی کـارگـران را بـه  
زندان انداخته و خود روی صنـدلـی  
ــایــد آن   ــنــد کــه ب ــت ھــایــی نشــس
ـنـدگـان واقـعـی کـه االن در   نمـای

ـنـد  ـنـشـسـت ایـن  .  زندانھا ھستند، می
ـتـخـاب و   غیرمتعارف ترین روش ان
ـنـدگــان   ــت شـنـاخــتـن نـمــای ـرسـمـی ب

ـم  .  کارگری اسـت  بـا ایـن سـیـسـت
ـرخـورد   نامتعارف نمیتوان متعارف ب

نمیتوان رفت پشـت دربـھـای  .  کرد 
بسته و به توجیھات مسـخـره آنـھـا  

ـیـن  . گوش داد  اگر سر سوزنی چـن
ـر بـاشـد   روشھایی میتوانسـت مـوث
ـفـاده   حتما از آن اشـکـال ھـم اسـت

اما از طریق مذاکـره در  .  میکردیم 
پشت دربھای بسته نمیتـوان حـکـم  
اخراج جمھوری اسالمی از ای ال  

ھم ھـمـیـن سـیـاسـت  . او را گرفت 
آی ال او و ھم جمھوری اسـالمـی  
ــه و در وســط   ــد ھــر ســال را بــای
کنفرانس و در مقابل چشم ھـزاران  
ـرانـس افشـا   ـف نماینده حاضر در کـن

ــرد  ــارزه  .  ک ــب ــراض و م ــت ــد اع بــای
جاری کارگران در ایران را نـه در  
کریدورھـا و اتـاق ھـای دربسـتـه  
مذاکرات بی ثمـر، کـه در وسـط  

ھمانـگـونـه  .  سالن کنفرانس کشاند 
ـــارزه و   ـب ـــا مــ ـر ب کـــه کـــارگــ
اعتصاباتش در کارخانه و خـیـابـان  
به حقوق اش میرسد، در آی ال او  
ــوری   ــھ ــم ــش اخــراج ج ھــم جــنــب
ــق   اسـالمــی از ای ال او از طــری
ـیـن حـرکـتـھـایـی و در وسـط   چن
ـیـجـه   میدان کنفرانس میتواند به نت

 .برسد 
از طرف دیگر یک نکتـه ای  
که برای من خیلی اھمیت داشـت  
ـيـب رضـا پـور عضـو   وقتی با حب
سابق سنديكای شركـت واحـد کـه  
ــن   بـا مـا در آکسـیـون داخـل سـال
شرکت کرده بود صحبت مـیـکـردم  
برایم میگفت که زمـانـی کـه در  
ـیـت مـیـکـرد و   ایران بـود و فـعـال
وقتی فیلم و عکس ھای حـرکـت  
ـبـل را   اعتراضی ما در سالھای ق
. میدید، پر از نیرو و انرژی میـشـد 

احساس قدرتمـنـد شـدن در ادامـه  
ـرای  .  مبارزت پیدا مـیـکـرد  مـن ب

اولین بار میدیدم و لمس مـیـکـردم  
چگونه ھمین حرکـت و اکسـیـون  
نامتعارف ما، میتواند بر روحیـه و  
ـیـن کـارگـری    توان مبارزاتی فعـال
تاثیر گذاشتـه و درآنـھـا قـدرت و  

ـرای مـن  .  انرژی تولید کند  ایـن ب
خیلی جالب بود که از زبـان یـک  
کارگر و فعال کـارگـری زنـدانـی  
میشنیدم که از حرکت اعتـراضـی  

 .ما نیرو میگرفته است 
 

حرکت امسال  : فرشاد حسینی 
ــگــر چــه   ــا ســال ھــای دی شـمــا ب
تفاوتھایی داشت؟ و واکنش ھـای  
ــراض شــمــا   ــت ــمــایــنــدگــان بــه اع ن

 چگونه بود؟ 
امسـال بـا  :  پاسکال دکامـپ 

ــی   ــت ــی ــن ــر شــدیــد ام ــی ــداب وجــود ت
ـتـی آی ال او مـا   ـی نیروھای امـن

ـیــک جـدیـدتــری را اتـخــاذ   تـاکـت
در شکل اعتراض، امسـال  .  کردیم 

ـرانـس   تصمیم گرفتیم در محل کنف
سازمان جھانی کـار تـظـاھـرات و  

ــیــم  ــی کــن ــای ــم ــی ــع  .  راھــپ در واق
ــل و عصــاره   ــب ــم ســم ــی ــخــواســت مــی
راھپیمایی کـارگـران در تـھـران و  

ــم  ــنــدج بــاشــی ــن ــیــم  .  س ــت مــیــخــواس
ـنـدج و   راھپیمایی کارگران در سـن
تھران را به ژنو و آی ال او متصـل  

ــیــم  ــب  .   کــن ــاظ تــرکــی ــح ــه ل ب
ــکــی از   ــن امســال ی ــعــتــرضــی م
ــای   ــک ــدی ــو ســن ــارگــران عض ک
اتوبسرانی تھران که خـود کـارگـر  
زندانی بـوده بـا در دسـت داشـتـن  
ــی در   ــدان ــارگــران زن عــکــس ک

ـرای  .  اعتراض ما شرکـت داشـت  ب
اولین بار ما پای کـارگـر زنـدانـی  

 . را به آی ال او باز کردیم 
ـراض مـا   واکنش ھـا بـه اعـت

ـنـدگـان  .  جالب بود  در حالیکه نمـای
مشغول استراحت و نوشیـدن چـای  
و قھوه بودند ناگھان با راھپیمـایـی  
ما و بانر و شعارھای مـا مـواجـه  

ھر کس آنجا در سالـن بـود  .  شدند 
. متوجه ما و اعتراض ما شده بـود 

ـراض   ـیـل اعـت ـنـکـه بـه دل ضمن ای
ـر   مداوم ھفت ساله ما، تقریبـا اکـث
ـنـد   نمایندگان بسرعت ما را شناخت
ـم   ـل ـی و شروع به گرفتن عکس و ف

ــنــدگــان جــمــھــوری  .  کــردنــد  ــمــای ن
اسالمی ھم که در سـالـن حضـور  
داشتند با دیدن ما تالش کردند بـا  
خواندن اسـامـی مـا روی کـارت  
. سینه امان، ما را شناسایی کنند 

ـقـانـه مسـخـره و   یک واکنش احم
 .آستیصال آمیز 

 
ـرای  :  فرشاد حسینی  امسال ب

سـومـیـن بـار اتـحـادیـه کـارگـری  
ـراض روز   فرانسه ث ژ ت در اعـت

 ٢ از صفحه  
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 جون در مقابل اجـالس شـرکـت  ۶
به نظر شما ث ژ ت چـرا  .  داشت 

ــن   ـی ـرای سـه سـال مـتـوالـی چـن ب
 اعتراض ھایی را سازمان میدھد؟ 

بـه چـنـد  :  پاسکال دکـامـپ 
دلیل اول فعالیتـھـای مـداوم  .  دلیل 

فعالین چپ و کارگری در درون  
ـرای   ــ ـــکـــای ث ژ ت ب ـــدی ـن ســ
شنـاسـانـدن و مـعـرفـی وضـعـیـت  
کارگران در ایران به ویژه با اعـدام  
ــھــای   ــگــر و ســرکــوب فـرزاد کــمــان
ـیـن کـارگـری در   وحشیـانـه فـعـال
سندیکای اتوبرسانی تھران و ھفـت  
تپه، کال گوش ھا را برای شنیـدن  
ـیـن کـارگـری   نمایندگـان و فـعـال
ایرانی در داخل سنـدیـکـای ث ژ  

از سوی دیـگـر  .  ت تیزتر کرده بود 
ـیـن   ـراض فـعـال طنین متوالـی اعـت
ـیـسـت کـارگـری در   حـزب کـمـون
سالـھـای گـذشـتـه در آی ال او،  
ـیـن   ـر فـعـال عمـال اھـرم فشـاری ب
چپ تر و رادیکال تر این سندیکـا  

مجموعا فشارھای مـدوام از  .  بود 

پایین و از درون بدنه و گـرایشـات  
رادیکال داخل سـنـدیـکـا ، بـخـش  
ھـایـی از رھـبــری  ث ژ ت را  
واداشته بود که به حمایـت از ایـن  

 .حرکتھای اعتراضی بپردازند 
 اما نکته دیگری ھم در ایـن  
اعترضات نقش داشت و آنھم خـود  
ــت کــارگــران فــرانســوی،   وضــعــی
یورش کارفرمایان و دولت بـه حـق  
اعتصاب کارگران فرانسوی و در  
ـیـن   نھایت ادامه این جدالھای فعـال
ــه اجــالس ســازمــان   کــارگــری ب

کـارفـرمـایـان و  .  جھانی کار بـود 
ــد امســـال   ـن ــ ــت قصـــد داشــت دول
مصصمانه علیه کـارگـران و حـق  
اعتصاب کـارگـران فـرانسـوی در  
اجالس جھانی کـار، حـرف زده و  

کارفرمایـان و  .  تصمیماتی بگیرند 
ــا ایــن   ــرانســه ب ــه ف ــت ســرمــای دول
موضع به اجالس مـیـامـد کـه در  
ــصــابــات کــارگــری   ــت ــرانســه اع ف
گسترش پیدا کرده و بایـد جـلـوی  
گسترش بی رویه این اعـتـصـابـات  

ـنـد کـه در  .  را گرفت  قصد داشـت
اجالس آی ال او حـق اعـتـصـاب  
ـر   کارگران در فرانسـه را مـحـدودت

و ایـن یـورش ھـا، انـگـیـزه  .  کنند 
ــت   ــاع از دس ــه دف ــشــتــری ب بــی
ــه   ــود ب ــی خ ــون ــاکــن ــای ت اوردھ
ـیـن کـارگـری   نمایندگـان و فـعـال

ــود  امــا بــرای  .  فــرانســوی داده ب
فعالیـن کـارگـری فـرانسـوی ھـم  
ـتـوان از حـق   ـی روشن بـود کـه نـم
اعتصاب کارگر فـرانسـوی حـرف  
زد و دفاع کـرد امـا در بـاره حـق  
ـرانـی    تشکل و اعتصاب کارگر ای

سـرمـایـه  .  ساکت و خاموش مـانـد 
در یک عرصه حـقـوق کـارگـری  
ـرار داده بـود و   را مـورد یـورش ق
حاال حتی سندیکالیست فرانسـوی  
برای دفاع از حق اعتصابـش بـایـد  
از حق تشکل و اعتصاب کـارگـر  

بـه ھـمـیـن  .  ایرانی دفـاع مـیـکـرد 
ـم کـه   دلیل امسال شاھد ایـن بـودی

 جـون  ۶لیست حـامـیـان آکسـیـون  
 . بیشتر از سالھای قبل بود 
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ـراضـی   سوال به دنبال حـرکـت اعـت
موفقی که سازمان و انجام دادیـد  
زمانیکه داشتید به شـھـر و خـانـه  
خود برمیگـشـتـی چـه احسـاسـی  

 داشتی؟ 
وقتی خبـر  :  پاسکال دکامپ 

آکیسوم موفق ما پخـش شـد مـن  
پیامھای گرم و قـدردانـی زیـادی  
. از رفقای مختلف دریافـت کـردم 

 جـون، بـا  ۶ و  ۵در جریان آکسیون  
افراد و فعالیـن کـارگـری زیـادی  

ھر رابطه جدید دریـچـه  .  آشنا شدم 
ــافــتــن راھــھــای   ــرای ی ــود ب ای ب
ـر کـردن   جدیدتر و برای قـدرتـمـنـدت
حـرکــت اعـتــراضــی مـا در ســال  

با ھم ایده ھایی را رد و بـدل  . آینده 
میکردیم کـه چـگـونـه سـال بـعـد  
بتوانیم آکسیون قدرتمندتری داشتـه  

در مسیرم به خانه بـه ھـمـه  . باشیم 
ـم  . اینھا فکر میکردم  ـتـگـوی به گـف

ـنـده   با حبیب، به گفتگویم با نـمـای

ــه   ــه کـارگــری، ب ــحـادی مصـری ات
پیامھای رفقایم و به نقـشـه ھـای  

ـران و بـه  .  سال بعد  به کارگـران ای
ـم   اینکه با ایـن دو روز نشـان دادی
ـنـد  ـیـسـت . که کارگران ایران تنھا ن

ـنـکـه از ھـمـه   احساس غرور از ای
ـتـی   ـی ـر امـن ـی سدھا و موانع و تـداب
ـم کـه   گارد آی ال او عبـور کـردی
ــتــی بــرای   ــران را ح ــران ای کــارگ

 . دقایقی نمایندگی کنم 
 

پاسکال عزیز  : فرشاد حسینی 
ــوان کســی کــه در دو ســال   ــعــن ب
ــم در ایــن   ــار ھ ــن مــتــوالــی در ک
ــون ھــای مــھــم ســیــاســی   ــی آکس
شرکت داشته و از نزدیک روحـیـه  
و جسارت پرشور و انقالبـی ات را  
ــا و   ــالش ھ ــودم از ت ــد ب ــاھ ش
ـیـایـی   ـرای سـاخـتـن دن مبارزاتت ب
ـم و   بھتر صمیمانه قدردانی مـیـکـن
برایت آرزوی پیروزی و سـالمـتـی  

 .   دارم 
 

 


