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سال گذشته کارگران ايران اول مه       
سوسيالـيـسـتـي شـان را پشـت سـر                  
گذاشتند و کل رويدادهـاي سـيـاسـي           

 متاثر از مـنـشـور اول مـه              ٨٤سال  
در ترکيه و کره و آرژانتين بيشتر       .   بود

از هر زمان اول مه به صحنـه تـقـابـل              
چماقداران نظم و امنيت سـرمـايـه بـا           
کارگران گرسنه و مـعـتـرض تـبـديـل              

در کشورهاي اروپـا از جـملـه در          .   شد
ايتاليا و فـرانسـه و آلـمـان اول مـه                    
راديکال تر و متاثـر از اعـتـراضـات             
کارگري برعليه سـيـاسـتـهـاي صـرفـه            
جوئي دولـتـهـا و بـيـکـار سـازي و                     

. افزايش ساعات کار هـفـتـگـي بـود            
سال گذشته در ميـان دود و بـاروت و           
خون و ناسيـونـالـيـسـم و تـرويسـم و                  
جنگ و اختنـاق، طـبـقـه کـارگـر در                

مقياس جهاني تالش کرد رخ نشـان          
حقيقتا در اين جهاني که هـمـه          .   دهد

چـيـزش از اقـتـصـاد و سـيـاسـت و                     
فرهنگ و اخـالق و مـعـنـويـات بـر                  
پاشنه سود سرمايـه و قـدرت نـظـام               
سرمايه داري ميچرخد، دنـيـائـي کـه          
بورژوازي شهروند و انسان قرن بيسـت       
و يکمي را مـيـخـواهـد در خـدمـت                 
اهداف نامقدس سـود و سـرمـايـه و              
مالکيت خصوصي قرباني و له کنـد،      
در دنياي هـويـتـهـاي دسـت سـاز و                  
جعلي  و تعصبات جاهالنـه مـلـي و             
قومي و مذهبي، روز جهاني کارگر و       
جنبش اول مه عزيز است و بايد عزيز        

عزيز است نه از آنرو کـه         .   داشته شود 
کارگر بودن و برده مـزد بـودن هـويـت            
ابدي ماست بلکه از آنرو که جـنـبـش            

 
 " كارخانه بدون كارفرما

 
 نگاهي به سال گذشته  از ديد يك فعال  كارگري 

کارگران پتروشيمي کرمانشاه در  مبارزه اي 
 پيروزمندپر افت وخيز اما 

 

جايگاه و اهميت اعتصاب  
 کارگران واحد

 
در ايــن بــحــث        :   شــهــال دانشــفــر    

ميـخـواهـيـم نـگـاهـي بـه اعـتـراض                  
کارگران شرکت واحد و تجربيـات ايـن      
مبارزه داشته باشيم، پرداختن به ايـن       
موضوع مهم است، چرا کـه يـکـي از        

اتفاقات مهـم در چـنـد مـاهـه اخـيـر                
جامعه ايـران اعـتـراضـات کـارگـران             

اعتـراضـاتـي    .   شرکت واحد بوده است   
که کماکان ادامه دارد و تـجـربـيـات              

ي اي هم براي کارگران واحد و        ا ارزنده
هم براي کل کارگران در ايران داشـتـه          

اعتراضاتي کـه هـم در سـطـح            .   است
جامعه ايران و هم در سـطـح جـهـانـي             

انعکاس گسترده اي داشته و بهـمـيـن         
اعتبار جا دارد کـه بـعـد از گـذشـت               
بيش از سه ماه از اين اعتراض و ايـن          
حرکت، به مسائـل و تـجـارب آن و                
موقعيت امروز آن نـگـاهـي داشـتـه              

اصغر کريمي شما تـجـربـيـات        .   باشيم
اين مبارزات را در خطـوط کـلـي آن             

 )قسمت سوم(

 ناصر اصغري ١٣صفحه 

 پيش بسوي اول مه 
! کارگران جهان متحد شويد  

 
 بررسي و جمع بندي مبارزه کارگران شرکت واحد

 
 متن  گفتگو ي  شهال دانشفر با اصغر كريمي   

 در كانال جديد” كارگران و يك دنياي بهتر ”در برنامه  تلويزيوني 

 اميد رهايي   ٨صفحه

 نادر پيروز ٥صفخه

 
 اول مه سمبل اتحاد کارگري

 نژاد به احمدي" پارس ايران"در حاشيه نامه كارگران نساجي 

   ١٦صفخه
 ياشار سهندي

 سياوش دانشور 

 ٦صفحه  

اعتصاب و مبارزه کارگران شرکت واحد جايگاه مهم و ويژه اي در جنبش کارگري و وضـعـيـت سـيـاسـي در                 
در گفتگوي شهال دانشفر و اصغر کريمي اين مبارزه از جنبه هاي مـخـتـلـف بـررسـي                    .   ايران پيدا کرده است   

با تشکر از ناصـر احـمـدي کـه ايـن             .   ميشود و  مهترين دستاوردها و درسهاي آن مورد تاکيد قرار ميگيرد    
متن را پياده کرده و در اختيار کارگر کمونيست قرار داده اند خوانندگان را به دنبال کردن اين بحـث و اظـهـار             

 کارگر کمونيست .   نظر در مورد اين مبارزه  مهم فرا ميخوانيم

   ٣صفحه

 ناصر اصغري 
 ١٥صفحه 

 ٢صفحه   مليون نفر از دانشجويان و کارگران در فرانسه٣مارش 



 2   ۱۳۸٥ فروردين ١٧   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: kargar_komonist@yahoo.com 
Fax: 001 309 404 1794 
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 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

بيش از دوماه است که فـرانسـه صـحـنـه               
تظاهرات و اعتـصـابـات دانشـجـويـان و              

بزرگترين تظاهرات چـهـل      .   کارگران است 
 فرورديـن  ١٥ آوريل برابر    ٤سال اخير روز    

اين تظاهراتـهـا    .   در فرانسه صورت گرفت   
همزمان با اين بود که طـرح مشـهـور بـه            

 easy"   راحت بگيـر و راحـت دک کـن              " 
hire easy fire      در پارلمان فـرانسـه بـه 

تصويب رسيد و قرار است از اول مـه بـه              
 . اجرا گذاشته شود

گزارشهاي مختلفـي از راهـپـيـمـايـي و                
 مـيـلـيـون نـفـر از              ٣تظاهرات بيـش از        

دانشجويان و کارگران در سراسر فـرانسـه          
اين دومـيـن بـار طـي يـک              .   خبر داده اند  

هفته است که تظاهراتهـا و راهـپـيـمـايـي           
هايي با ابعادي رکـورد دار در فـرانسـه                

 مـارس نـيـز         ٢٨روز   .   صورت ميگـيـرد   
تظاهراتهاي مشابهي کل فضـاي فـرانسـه       

در مـرکـز پـاريـس          .   را به التهاب کشانـد    
صدها هزار نفر به خيابانهـا آمـدنـد و بـا               
شعار دادن عـلـيـه دولـت دسـت راسـتـي                 

خشم خودرا نسـبـت     "   دو ويلپين " شيراک و   
از .   به طرح  دولـت فـرانسـه ابـراز کـردنـد               

 شهر فرانسه گزارشهايي از      ٢٨٠بيش از   
تــجــمــعــات و تــظــاهــرات و تــعــطــيــل                

پليـس در    .   دانشگاهها منتشر شده است   
با شليـک گـاز   "   دوايتالي" پاريس در محل  

اشک آور به گروههايي از دانشـجـويـان و             
کـه يـک     "   رنـه " در شهـر   .   جوانان حمله کرد  

دانشکده مدت دوماه است باريکاد بندي      
شـده، دانشـجــويـان خــطـوط راه آهـن و                  
ايستگاه قطار را بـه مـدت يـک سـاعـت                 

پليـس بـا دانشـجـويـانـي کـه در                .   بستند
مقابل دفتر حزب حاکم تجمع کرده بودند       
حمله کرد و با باتون و گـاز اشـک آور بـه                  

دانشجويان و کـارگـران        .   آنها هجوم آورد  
در .   نيز دست به مقاومت و حـملـه زدنـد            

تظاهـر کـنـنـدگـان بـه سـوي               "   ليل" شهل  
پليس تخم مرغ و چيزهاي ديگـر پـرتـاب           

بيشتر پروازهاي بيـن الـمـلـلـي بـه         .   کردند
راه آهنها با اخـالل     .   فرانسه لغو شده است   

مدارس و دانشـگـاهـهـا در       . کار ميکنند 
. الــتــهــاب و تــعــطــيــل بســر مــيــبــرنــد               

دانشجويان اعالم کرده اند براي تعطيالت 
عيد پاک که تازه آغاز شده دانشگاهها را        

در اشغال نگه خواهند داشـت و آنـهـا را              
 . تخليه نخواهند کرد

تظاهرات و اعتراضات روز گـذشـتـه در             
ادامــه دومــاه مــبــارزه و اعــتــراض و                  
تظاهرات بي سابقه در فـرانسـه صـورت             

اين اعتراضـات از هـفـتـم مـاه             .   ميگيرد

فوريه يعني دو ماه قبل که قانـون جـديـد             
مـطـرح   )   CPE"   (   قرارداد اشتـغـال اول     " 

شد، آغاز شد و طي ايـن مـدت تـقـريـبـا                 
هرروز تجمعات و تظاهرات ادامه داشتـه       

خبرگزاريها فضاي امروز فرانسه را  .   است
با دوره جنبشها و شورشهاي دانشجـويـي        

اما يک .  مقايسه ميکنند١٩٦٨در سال  
تفاوت جدي اينست که در تظاهـراتـهـا و            
اعتصابات و مبارزات کنـونـي کـارگـران           

بنا به قانون جديد .  يک پاي اصلي هستند 
   )CPE   ( قرار بود  از مـاه آوريـل بـه         که

اجرا گذاشته شود و اکنون اجـراي آن بـه               
ماه مه موکول شـده اسـت، کـارفـرمـايـان           
اجازه مي يابند کارگران و کارمندان زيـر          

 سال را هروقت که خواستند با دلـيـل     ٢٦
يا بي دليل اخراج کنند و هيچ توضيـحـي    

در ايـن طـرح   .  براي اخراج آنها الزم نيست 
مدت اين اختيار نامحدود و بـي سـابـقـه             

. کارفرمايان در دوسال اول استخدام است     
کارگران و جوانان اين  طرح را تهاجمي به   
دستاوردهاي تاريخي کـارگـران و مـردم            

. ميدانند که فرانسه را به قهـقـرا مـيـبـرد             
دولت اين قانون را طرحي براي مقابلـه بـا          

. بــيــکــاري جــوانــان اعــالم کــرده اســت             
اعـالم  "   ث ژ ت     " فدراسيون اتحاديه اي       

کرده است که اگر دولت اين طـرح را پـس          
نگيرد اعتصابات و تـظـاهـرات گسـتـرده           

 . تري را فراخوان خواهد داد

ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه بـعـد از          
دوماه اعـتـراضـاتـي کـه در آن صـدهـا                    
دانشکده و دانشگاه و دبيرسـتـان تـوسـط          
دانشــجــويــان و جــوانــان مســدود شــده،            
اعتـصـاب سـراسـري و بـزرگ کـارگـران                  
صورت گرفته، روز يکشنبه ايـن طـرح را          

او عقب نشيني هايي .   تاييد و امضا کرد  
را پذيرفت و اصـالحـاتـي را در آن وارد                 

از جمله اينکه زمان عـمـلـي بـودن            .   نمود
 سال بـه يـک سـال اول              ٢اين طرح بجاي   

و کارفرمايـان مـلـزم    .  استخدام تغيير يابد 
کارگـران  .   به ارائه دليل براي اخراج باشند     

و اتحاديه هاي کارگري و دانشجويان ايـن   
اصالحات را کافي نميدانـنـد و خـواهـان             
اين هستند که اين طرح کال دور انداخـتـه          

دولت از اتـحـاديـه هـاي کـارگـري               .   شود
اما کـارگـران    .   خواستار مذاکره شده است   

ميگويند قبل از لغو اين طرح حاضـر بـه      
 . *مذاکره نيستند

جنبش اعتراضي عليه طرحي که مردم به 
راحت بگير و راحت دک "آن نام با مسماي 

داده اند کل فضاي سياسي فرانسه را "   کن
. تحت الشعاع خـويـش قـرار داده اسـت               

دولت حاکم دست راستي عـمـال در يـک              
بحران فـرورفـتـه اسـت و نـخـسـت وزيـر                    

که قرار است بـعـنـوان نـمـايـنـده           "   ويلپين" 
گليستها کانديد جانشينـي ژاک شـيـراک           
شود، محبوبيت خودرا وسيعـا از دسـت           

جـوانـان و کـارگـران فـرانسـه              .   داده اسـت  
الگويي از مقابله با تـهـاجـم دولـتـهـا بـه                 
حقوق کارگري را پيش چشم همه کارگران       

 . و مردم در همه کشورها قرار داده اند
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 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد را بخوانيد

  چگونه مي بينيد؟
 

در تاريخ هر جنـبـش    :   اصغر کريمي 
و هر مبارزه اي نقاطي هسـتـنـد کـه              
خيلي درخشان هستـنـد، تـوده هـاي            
مــردم حــق طــلــب ســرشــان را بــاال               
ميگيرند و سينـه هـايشـان را سـپـر                
ميکنند و پا بميدان ميگذارند و دم          
و دستگاه رژيم حاکم را بـه مصـاف              

اين لحظات در تاريخ ايـن       .   ميطلبند
جنبشها هيچوقت از يـاد و خـاطـر               
مـردم نـمـيـرونـد چـرا کـه تـاثـيـرات                     
عميقي بر کل جـامـعـه و زنـدگـي و                 
افکار مردم زحمتکش و نيز بـر دم و            

. دستگاه حاکم بـر بـجـا مـيـگـذارنـد              
اعتراضات کارگران واحـد يـکـي از             
همين نمونه مبارزات کارگري بود که      
ــه روزه                   ــم ــارزات ه ــب ــه م در ادام
کارگران، کـه هـر روز هـم در حـال                    

بخشي .   گسترش است بوقوع پيوست   
از کارگران ميايند، مبارزه را بـه يـک      
نقطه ديگري ميرسانند و سنـگـرهـاي        
جديدي ايجاد ميکـنـنـد در مـقـابـل              
زورگوييها و اجحـافـاتـي کـه طـبـقـه               
حاکمه و دولـت ايـن طـبـقـه دارد بـه                 

بـهـمـيـن دلـيـل ايـن             .   مردم ميـکـنـد    
اعتصاب جـايـگـاه ويـژه اي دارد و                
تجارب و درسهاي بسيـار ارزنـده اي           

. براي طبقه کارگر باقي گذاشته اسـت    
ممکن است گفته شود که نـه تـنـهـا              
ــدام از                   ــکـ ــچـ ــيـ ــه هـ ــران بـ ــارگـ کـ
خواستهايشان نرسيدند، بلکه شـديـدا      
سرکوب هـم شـدنـد و بـه زنـدان هـم                   
افتادند و از کارشان هم اخراج شدنـد،        
پــس چــرا از دســتــاورد صــحــبــت                

ولي من فکر ميکنم که در   !   ميکنيد
تاريخ جبنشها و اعتراضات مردم، و      
در مبارزات کارگران با دم و دستگـاه        
حاکم، مـردم دسـت بـه اعـتـراض و                 
ــضــي                 ــع ــد، ب ــن ــزن ــي ــصــاب م ــت اع
اعــتــراضــات پــيــروز مــيــشــونــد و             

. اعتراضاتي هم سرکـوب مـيـشـونـد          
اتفاقا بيشتر اعتصاباتي که سرکـوب      
ميشوند، به دليل اهميتشان و نـقـطـه         

قـوتــهــاي بـرجســتــه آنـهــا اســت کــه              
بـه دلـيـل ايـنـکـه            .   سرکوب ميشوند 

ميخواهند جلوتر بياينـد و جـايـگـاه            
در .   خود را به سطح ديـگـري بـبـرنـد             

چنين مواردي دم و دسـتـگـاه حـاکـم              
احساس خطر بيشتري مـيـکـنـنـد و              

سـرکـوب   .   بيشتر سرکوب مـيـکـنـنـد       
خيلي شديد کارگران واحـد حـاکـي از       

دوم .   اهميت و قدرت آن بـوده اسـت            
اينکـه خـيـلـي وقـتـهـا دولـتـهـا يـک                    
اعــتــصــاب و اعــتــراض مــعــيــن را            
سرکوب ميکنند، چرا که نميخواهند     
بگويند بخاطر اين اعتـصـاب مـثـال           
چيزي به مزد کارگران اضافه شـده و           
يا به خواستي رسيدگـي شـده اسـت،            
ولي اين بدين معني نيست که تاثـيـر         
نگذاشته و دستاوردي نداشته اسـت،        

بـطـور   .   تاثيرش را عميقا مـيـگـذارد       
بـعـدا جـاي      .   غير مستقيم ميـگـذارد    

. ديگري بخاطر آن کـوتـاه مـيـايـنـد               
دستمزدها را مـثـال چـنـد مـاه بـعـد                 
اضافه مي کنند و يا خواستهايـي را          
به تدريـج مـيـدهـنـد، بـدون ايـنـکـه                   
مستقيما معلوم شود که نتيجه فـالن       

اين اعتـراضـات   . اعتصاب بوده است 
عقب نشيني هايي را به طبقـه حـاکـم          
تحميل ميکنند و تـرس و وحشـت              
هايي را در چهـره آنـهـا و دولـتـشـان               

و از يـک طـرف هـم            .   ايجاد ميکنند 
تاثيرات عميـقـي بـر طـبـقـه کـارگـر                 
ميگذارنـد و راه پـيـشـروي بـعـدي را               

اعتصـاب کـارگـران      .   هموار ميکنند 
واحــد بــه نــظــر مــن يــکــي از آن                     
اعتصابات بود که بدليل مطالـبـاتـي        
که مطرح کرد، بدليل اتحاد و روحيـه        
تعرضي کارگران، بدليل ابـتـکـاراتـي         
که کارگران در جريان مبارزه از خـود          
بجا گذاشتند، به اين دليـل مـهـم کـه            
کارگران اعتصاب خود را بـه عـنـوان          
يکي از مهمتريـن مسـايـل جـامـعـه             
قلمداد کردند، هرروز جـامـعـه را بـه             
طرق مختلف خبر کردند و هـمـه را              
مورد خطاب قرار دادند، چهـره هـاي          
متعددي به جامعه معـرفـي کـردنـد،           

خانواده هايشان در مـبـارزه دخـيـل              
شدند، سازمانهاي کارگري جهانـي را      
به حمايت طلبيدند، وضعيت زنـدگـي       
خودشان و کـل جـامـعـه را بـه نـقـد                    
کشيدند و زيـر سـوال بـردنـد و بـيـک                 
معنا آمدند جلو صحنـه و کـل ايـن               
بساط و کلي ظلمي کـه مـيـشـود و                
نابرابري و تحقيري که ميـشـود هـمـه         
اينها را به جنگ طلبـيـدنـد و بـديـن               
ترتيب تاثـيـرات ديـرپـا و فـرامـوش               
ــر جــنــبــش کــارگــري و                  نشــدنــي ب

. اعــتــراضــي مــردم بــاقــي گــذاشــت         
کارگران شرکت واحد مبارزات طبـقـه     
کارگر را به پله باالتري ارتقـا دادنـد،           
مطالبات باالئي طرح کردند، سـطـح         
توقع و انتظارات را باال بردند، شکـل        
مبارزه و تاکتيک هاي اعـتـصـاب و            
مبارزه را ارتقا دادند، سـازمـانـدهـي          
باالئي از خود نشان دادند و کـل ايـن           
مجموعه تاثيرات عميقي بر صفـوف      
طبقه کارگر باقي خواهد گذاشت کـه         
روي جــوانــب آن بــيــشــتــر مــيــشــود            

  .صحبت کرد
 

شـمـا بـه نـکـات           :   شهـال دانشـفـر     
عمومي و بـرجسـتـه مسـالـه اشـاره                
کرديد که طبعا جا دارد به جزئيـاتـش        
بپردازيم و ببينيم چه درسـهـايـي ايـن            
اعتراض معين براي جـنـبـش طـبـقـه           
کارگر و براي خود کـارگـران شـرکـت             

اول از همه مسـالـه      .   واحد در پي دارد   
يـک بـخـش مـهـم           .   اعتـصـاب اسـت     

کـارگــران در ايــران، بــخـشــي مــثــل             
شرکت واحد که در ارتباط گسترده بـا   
کل مـردم تـهـران اسـت، دسـت بـه                    
اعتصاب ميزند و ايـن خـود اولـيـن              
فاکتور و اولين مسالـه اسـت و مـن            
فکر مـيـکـنـم کـه ضـروري اسـت و                   
جادارد که در مورد هـمـيـن مسـالـه              

شـمـا   .   قدري عميقتر صحبـت کـنـيـم        
تصور کنيد کـه در هـمـان روزيـکـه                 
کارگران واحد دسـت بـه اعـتـصـاب               
زدند اگر در چهار مرکز ديگر هـم يـک      
چنين اتفاقي ميافتاد اوضاع جامعـه      
بطور واقعي چيز ديگري ميشد، لـذا         

بهمين اعتبار من فکـر مـيـکـنـم کـه             
روي همين فـاکـتـور مـهـم صـحـبـت                

 نظر شما در اين رابطه چيست؟. کنيم
 

بنظر مـنـهـم نـکـتـه          :   اصغر کريمي 
منهم ميـخـواهـم     .   خيلي مهمي است  

از جنبه اي ديگري بـه ايـن مسـئلـه                
تصوراتي وجود دارد کـه        .   اشاره کنم 

مثال انقالب و زير و رو کردن جامعـه         
کار نشدني است، و البد براي ايـنـکـه          
تحول مهمي در جامعه اتفاق بـيـفـتـد         
در اولين روز اعتراض حتما بـايـد دو          
سه ميليون بيايند بيرون، و در نتيجـه        
چـنـيـن امـري غـيـر مـمـکـن جـلـوه                      

در صورتيکه خود اعتصاب    .   ميکند
واحد جامعه را تکان داد و جمـهـوري         
اسالمي را هم بيـک مـعـنـي شـديـدا               

بقول شما اگر کارگران راه آهن      .   لرزاند
و آب و برق و نفت تهران هم همـزمـان           
دست به اعتصاب ميزدند و يا فـقـط       
آب و برق با شرکـت واحـد دسـت بـه                
اعتصابات هـمـزمـان و يـکـروزه اي              
ميزدند، تحـول مـهـمـي در اوضـاع               

کـافـي اسـت      .   سياسي اتفاق ميافتاد  
ايــن مــراکــز کــلــيــدي ســه روز                      
اعتصابشان ادامه پيدا کـنـد آنـوقـت          
صدها مرکز کارگري و دانشگاههـا و       
معلمين و پرستاران و کارمنـدان هـم          
شروع ميکنند به اعتصاب و ريختـن       

بطور معمول انـقـالبـات       .   به خيابانها 
. هم بهمين طريق شـکـل مـيـگـيـرنـد             

بنظر من اين اعتصابات نشـان دادنـد    
که يک مرکز کـلـيـدي مـثـل شـرکـت                
واحد با هـزاران کـارگـر چـه جـايـگـاه                
مهمي در جامعـه دارد و چـه نـقـشـي             

ايـن نشـان     .   ميتـوانـنـد ايـفـا کـنـنـد             
ميدهد که حربه اعتصـاب چـه ابـزار            
قدرتمندي در دست طبقه کارگر است      
که با توسل به آن ميتوان همه چيز را          
خواباند و چرخهاي جامعه را از کـار           
انداخت، نشان ميدهد که کارگران چه      
نقـش مـهـمـي در تـولـيـد و حـيـات                     
اجتماعي و اقتصـادي جـامـعـه ايـفـا            

دقيقا هميـن نـکـتـه ايـکـه             .   ميکنند
شما گفتيد روزي که کارگران واحد و         
آب و برق و راه آهن و نفت همزمان بـا           
خواسته ها و مطالبات واحدي دسـت       
به اعتصاب بـزنـنـد، بـعـنـوان مـثـال                
دستمزد باال و مشخصي طرح کـنـنـد       
و روي قرارداد دستجمعـي و تـحـقـق             
همين امروز و فـوري آن پـافشـاري               
کنند و بخـواهـنـد کـه اذيـت و آزار                  
کارگران متـوقـف شـود و از دولـت                
بخواهند که رسما بيايد و از کارگـران        
معذرت خواهي کند و تعهد بدهد که       
اذيــت و آزار و ضــرب و شــتــم و                     
دستگيري و زندانـي کـردن فـعـالـيـن              
کارگري کامال متوقـف کـنـد، فـرض         
کنيد که چند بخـش کـلـيـدي بـا ايـن                
خواسته ها بميدان بيايند و بـگـويـنـد          
که اوليـن شـرط مـا ايـن اسـت کـه                    
مطالبات و خواسته هاي ما را هـمـه         
روزه از طريق راديو تلويزيون و رسانـه        
ها منعکس کننـد و بـا نـمـايـنـدگـان               
واقعي کارگران مصاحبـه کـنـيـد تـا             
آنها بـتـوانـنـد حـرفشـان را بـگـوش                   
جامعه و مردم برسانند، اين نه تـنـهـا          
ممکن است بلکه کامال عملـي اسـت      
و بالفاصلـه کـل جـامـعـه را تـکـان                   
ميدهد و در سطح دنـيـا مـنـعـکـس               
ميشـود و عـکـس الـعـمـل بسـيـار                   

اعتصـاب بـه     .   وسيعي ايجاد ميکند  
يک معنـي واقـعـا مـدرسـه انـقـالب                
است، حربه و ابزاري مـهـم در دسـت             
طبقه کارگر است کـه خـوشـبـخـتـانـه              

. کارگران هر روز از آن بهره ميگيـرنـد        
بنابراين مشخصا اعتصاب يکـي از        
مهمترين اشکال مبارزه اسـت کـه بـا          
توسل به آن طبقه کارگـر چـرخـهـا را              
ميخوابـانـد و جـامـعـه را مـتـوجـه                   

اما اعتصـاب بـايـد      .   خودش ميسازد 
سخنگو داشته باشد، رهبراني با اسم      
و رسم معين داشته باشد که از طريـق     
رسانه ها، سخنراني در تـجـمـعـات و           
در جــريــان اعــتــصــاب، و صــدور                
اطالعيه هاي پشت سر هم هرروز بـا          
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مردم صحبت کـنـنـد و جـامـعـه را                  
متوجه کنند و بـه حـمـايـت از خـود                

همچنين خـواسـتـه هـاي       .   سوق دهند 
مهمي مثل حق تشکل و به رسمـيـت         
شناسي سـنـديـکـا، قـرارداد دسـتـه                
جمعي و انحالل شـوراهـاي اسـالمـي          
که توسط کارگران واحـد مـطـرح شـد           
خواستهائي است سراسري کـه مـورد        
پشــتــيــبــانــي کــل طــبــقــه کــارگــر و            
زحمتکشان جامعه اسـت و مـردم را           

ايـنـهـا فـاکـتـورهـاي          .   بسيج ميکنـد  
در .   مهمي براي اعـتـصـابـات اسـت           

جريان اعتصاب واحد طبقه کارگـر و        
کل جامعه موقعيت و اهميت طـبـقـه         
کارگر و نقش مراکز کليـدي را بـراي            
زير و رو کردن جـامـعـه و سـرنـگـون               
کردن جمهوري اسالمي و انقالب آتي      

اين روزها بـعـنـوان روزهـائـي          .   ديدند
مهم در مغز استخوان جامعه از پـيـر          
و جوان و زن و مرد و حـتـي کـودکـان               

ــقــش بســت      ــارزات       .   ن ــان مــب داســت
ــا و                   ــه کــارگــران واحــد و خــواســت
سرکوبشان حتي کودکان و نـوجـوانـان        
وسيعي را بميـدان آورد و حـتـمـا در               
مـدارس حـول و حـوشـش آن بـحـث                  
ميشود و خيليها به آن فکر ميکنـنـد         
و خيلي ها اين مساله در خاطره شـان      

پيشروي هـائـي در        . نقش بسته است 
جريان اين مبارزه صورت گـرفـت کـه          
ديگر طبقه کارگـر نـمـيـتـوانـد از آن                
عقب تر برود وعقب تر هم نمـيـرود و           
ديگر هـر اعـتـصـابـي کـه مـيـشـود                   
کارگران انتظار دارند که مسائـلـشـان        
در جامعه مطرح شود و انتظار دارنـد        
و فهميده اند که خواستـه هـايشـان را           
بايد علني و با صداي بلند به جامعـه         

هــر روز بــايــد اطــالعــيــه         .   بــگــويــنــد
رهبران اعتصاب بايد بيايـنـد      .   بدهند

به جلوي صحنه و خود را به جـامـعـه        
معرفي کنند و مردم مسـتـقـيـمـا از              
زبان اينها بفهمند که چه ميخـواهـنـد         
و بدانند که نقد آنها و اعـتـراضـشـان،           
انتقادشان به ايـن وضـعـيـت بـه ايـن                
جامعه به اين نابرابري، به ايـن بسـاط         
ظــلــم و اجــحــافــي کــه وجــود دارد               
چيست، و ايـن بـنـظـر مـن يـکـي از                  
مهمترين جنبه هاي هـر اعـتـصـاب            

 .است
 

كــال اعــتــصــاب    :   شــهــال دانشــفــر   
كارگران شـركـت واحـد ايـن گـوشـه                 
كوچكي از قدرت كارگران بود كه بـه          

به ايـن اعـتـبـار          .   نمايش گذاشته شد  
موقعيت كارگر در توليد اجتماعـي و   

 صف  ،صف كارگر در مقابل سرمايه    
 ،بندي كارگران در مقابل كـارفـرمـا           

همه اينهـا را  روشـن و شـفـاف در                   
لخظه اي از      .   مقابل جامعه قرار داد   

بـطـور واقـعـي       .   يك مبارزه طبـقـاتـي     
. اعتـصـاب مـدرسـه انـقـالب اسـت               

اعتصاب آنجايـي اسـت كـه كـارگـر              
خود را مثل كـارگـر مسـتـقـيـمـا در                

 در مقابـل دولـت و          ،مقابل كارفرما 
ارزش كار .   در مقابل سرمايه ميبيند   

 جايگاه و نقش كليدي خـودش         ،خود
و .     را در توليد اجتماعي مـيـفـهـمـد          

آنجاست كه ميفهمد كه چـطـور بـراي          
 ،اينكه نيروي كار خـود را بـفـروشـد             

بايد بـجـنـگـد بـراي قـيـمـت نـيـروي                   
 براي ميزان ساعـت كـارش و     ،كارش

براي اوليه ترين حقوق خـودش و بـه              
همين دليل تصادفي نـيـسـت كـه در             
مقاطع اعتصابات هميشه ميبينـيـد      
كه كارگر مي آيد مثل يك كمونيست       

خيلي وقت ها كيفـر   .   صحبت ميكند 
خواست خود را در مـقـابـل سـرمـايـه             
داري قرار مـيـدهـد بـخـاطـر ايـنـكـه                 
اينجا بيش از هر وقتي اين جـنـگ و            
طرفين جنگ و جبهه هاي اين جنـگ     
روشـن و مشـخــص مــيـشـود و در                 

و ايـن    .         مقابل  هم قرار ميـگـيـرنـد      
چيزي است كه بويژه در بـخـش هـاي             
كليدي و جاهايي چون شـركـت واحـد           

 .خود را نشان ميدهد
 ما به جنـبـه اي از جـايـگـاه و                  
اهميت اعتراض کارگران واحد اشـاره       

مسئله اعتصاب اين کارگران    .   کرديم
و جايگاه و اهـمـيـت آن را تـوضـيـح                 

به اين اشـاره کـرديـم کـه چـه                .  داديم
اتفاق مهمي ميتوانسـت روي دهـد،         
اگر همزمان با کارگران واحد در چـنـد      
شرکت مهـم ديـگـري کـه آنـهـا هـم                   
مسائل مشترکي مثل دستـمـزدهـاي       
پرداخت نشـده و دهـهـا خـواسـت و                 
مساله ديگر دارند، اعتراضي بوقـوع      

ميپيوست و همزمان بيرون ميامدنـد      
و دست به اعتـصـاب مـيـزدنـد، ايـن             
اعتراضات آنوقت چه ابعاد گسـتـرده         

که طـبـعـا ايـنـهـم            .   تري پيدا ميکرد  
بنوبه خود نشان دهنده ايـن اسـت کـه       
يک جنبـه و يـک وجـه مـهـم ديـگـر                     
مساله اعتراضات همزمـان کـارگـران       

هـمـزمـانـي ايـن اعـتـراضـات              .   است
ميتوانست به حمايت و پشـتـيـبـانـي            
عملي از مـبـارزات و خـواسـتـهـاي                
کارگران شرکت واحد تبديـل شـود و           
فشار را از روي کارگران شرکت واحـد        

ــردارد ــعــد از             .   ب مــدت کــوتــاهــي ب
اعتصاب کارگـران واحـد مـا شـاهـد             
اعتصـاب کـارگـران کشـتـي سـازي               

و هـمـزمـان بـا          .   بوديـم "   ايران صدرا " 
اعتراضـات کـارگـران ايـران صـدرا،             
کارگران چهـار کـارخـانـه در قـزويـن                
دست به تجمع و اعتراضاتي زدند کـه    

و بحث بر سـر ايـن        . بجا و بموقع بود 
بود که اگر همزمان مـراکـز کـارگـري            
دســت بــه اعــتــراض و اعــتــصــاب              
ميزدند، ميتوانست قدرت بـيـشـتـري        
به مـبـارزه کـارگـران شـرکـت واحـد                  

 .  بدهد
 

  رهبران کارگري جلو آمدن
 

اجـازه دهـيـد در         :   . شهال دانشـفـر    
ادامه بـررسـي اعـتـصـاب کـارگـران               
شرکت واحد به موضوع مهم ديگـري       
يعني به نقش رهـبـران کـارگـري کـه               
نقشي کليدي در مـبـارزات کـارگـري          

ــم       ــردازي ــپ ــد ب ــدوره از         .   دارن ــن در اي
اعتراضات کارگري رهبران کـارگـري       
بيش از هر زماني به جـلـوي صـحـنـه           

قبال هيچوقت چنين نـبـوده و     .  آمدند
هـيـچ وقـت      .   اين واقعا بي نظير است    

در جنبش کارگري در ايران نديده ايـم       
که از رهبران و شخصيت هاي جنبش      
کارگري در چنين سـطـح اجـتـمـاعـي             

هميـشـه رهـبـرانـي از           .   صحبت شود 
جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي ديــگــر را          
ميديديم که به جلـو مـي آيـنـد و بـه                 
شخصيت هايي در سـطـح جـامـعـه               
تبديل ميشوند، امـا طـبـقـه کـارگـر              
تابحال هيچوقت بدين شکل قد عـلـم         
نکرده بود که بيايد جلوي صـحـنـه و            

جلوي جامـعـه و مـا شـاهـد عـروج                  
شخصيت هاي سرشناس آن در سطـح       

اين يـک  .   جامعه و حتي جهاني باشيم    
گام مهم در جنبش کارگري در ايـران          
و نشـانـدهـنـده مـوقـعـيـت سـيـاسـي                  

در .   اجتماعي جنبش کـارگـري اسـت       
اين زمينه دوست داشتم صحبـتـهـاي        

 . شما را هم بشنوم
 

قبل از اين و بـويـژه          :   اصغر کريمي 
در دو سال گذشته تعدادي از فعالـيـن         
و رهبران کارگري اسمشان در سـطـح          
يک شهر و يا کشور و حتي بعضـا در           

. سطح بين الملـلـي شـنـيـده مـيـشـد               
کارگران واحد اين مساله را گـامـهـا          
جلو بردند و اين يک پيشروي جـنـبـش          

دارد جنبش .   کارگري را نشان ميدهد   
. کارگري هويت و چهره پيدا ميـکـنـد        

نشان ميدهد که طبقه کارگر هم براي       
خودش ارزش و احترام قائل اسـت و           
تصميم گرفته است کـه چـهـره هـا و                

هـر  .   رهبران خودش را داشـتـه بـاشـد          
جــنــبــشــي در عــيــن حــال کــه بــا                  
خواستهايش تـداعـي مـيـشـود، بـا               
رهبرانش در اذهـان مـردم تـداعـي               
ميشود و در واقـع هـر حـزب و هـر                  
جنبش و هر اعتصابي بـايـد بـه ايـن              

. طريق با رهبـرانـش شـنـاخـتـه شـود              
طبعا همه اعتصابات رهبران خود را       
دارند و حتي آن اعتصاباتـي هـم کـه             
بـي نـام و نشـان بـاقـي مـيـمـانـنـد،                      
مطمئنا رهبـرانـي دارنـد کـه پـا بـه                  
ميدان ميگذارند و جلو ميـافـتـنـد و            
در مقابل کارفرما و دولت حـرف آخـر       
را ميزنند و در بين کارگران محبـوب        
و قابل اعتماد و بـانـفـوذ هسـتـنـد و                
کارگران را بسيج ميکننـد و از طـرف         
دولت و کارفرما بيشتر از همه مـورد        

تعدي و تـهـديـد و زور و فشـار و                       
اين کـارگـران     .   سرکوب واقع ميشوند  

واحد بودند که اين مسالـه را و ايـن              
جنبه از مبارزه را بيک سطح ديـگـري         
رساندند و يک گـام بـزرگـي بـه جـلـو                  

امروز موقعيکه جامعه بـه     .   گذاشتند
جــنــبــش کــارگــري فــکــر مــيــکــنــد            
بالفاصله تعدادي از رهبران جـنـبـش         
کارگري که در ايـن دو سـه سـال در                 
صحنه ديده است در ذهـنـش نـقـش              

همين فاکتور ثقل جـنـبـش     .   مي بندد 
کارگري را در جامعه بسيار بـاال بـرده       

ــلــو، تــرازي، تــرابــيــان،         .   اســت اســان
محمدي، سـلـيـمـي، نـژنـد کـودک و                 
گوهري و ده بيست نفر امثـال ايـنـهـا            
همگي اسامي هستند که نه تنها در         
بين کارگران واحد اتوريته و اعتبـار و       
موقعيتي کسـب کـرده انـد، بـلـکـه                 
همين االن در سطح تهران و در سطـح         
کشور و بعضا در سطح بـيـن الـمـلـي              
شــنــاخــتــه شــده هســتــنــد و مــردم              
منتظرند ببيننـد کـه بـعـنـوان مـثـال               
اســانــلــو چــه مــوقــع از زنــدان آزاد               

حـيــات غــيـبــي کــي آزاد          .   مـيـشــود  
ميشود، ترازي االن صحبتش چيست     

اين مساله بـايـد   .   و بقيه چه ميگوييد   
سنت هر اعتـراض و هـر اعـتـصـابـي             

بنظر من خيلي مهـم اسـتـکـه         .   بشود
اگر پتروشيمي اعتصابي ميکند اگـر      
نساجي اعتصاب ميکند، اگر نفت و      
آب و برق و مخـابـرات و راه آهـن و                
ذوب آهن اعتصاب ميکنند، رهبران     
و چهره هايشان را که طبعا کـارفـرمـا          
ــت و عــوامــل حــراســت و                      و دول
اطالعات همگي را ميشناسنـد، در        
سطح جامعه هم مطرح شوند، و چـه         
بهتر که کارگران در اطالعيه هايشان      

 

 ...بررسي و جمع بندي مبارزه کارگران شرکت واحد 
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 ماه گذشته اعـتـراضـات و        ٩طي  
ــمــي               ــروشــي ــت ــادي درپ ــات زي ــاق ــف ات

. کرمانشاه بـه وقـوع پـيـوسـتـه اسـت                
 چنديـن  ٨٤درمدت سه ماهه تابستان    

مـــورد حـــوادث نـــاگـــواردرکـــارگـــاه          
پتروشيمي براي کارگران مشغـول درآن      

سه نـفـرجـان خـود را           .   مجتمع رخ داد  
ازدســــــت دادنــــــد ودهــــــهــــــا                   
نفرديگردچارآسيب ديـدگـي سـطـحـي           

امـا درايـن رابـطــه         .     وعـمـقـي شــدنـد      
موضوعي که براساس فضـاي حـاکـم           
برمحيطهاي کاردررابطه با ايمـنـي تـا         
حــدي غــيــرعــادي بــود اعــتــراضــات          
هرچند پراکـنـده کـارگـران نسـبـت بـه                

 تقريباً بعـد ازهـرحـادثـه        .اتفاقات بود 
اي جنـب وجـوش هـايـي اعـتـراضـي                 
ازســوي کــارگــران شــاغــل بــه چشــم              
خورده، بارها بيانيه ها وقطعنامه هـا         
تـــوســـط فـــعـــالـــيـــن کـــارگـــري                   
بــردروديــوارکــارخــانــه چســپــانــده شــده      
وخواستاراعتـراض گسـتـرده کـارگـران         

درهميـن دوران اعـتـراضـاتـي        .   شده اند 
حول بدي کيفيت غذا صورت گـرفـت،         
طومارهايي امضاء شدنـد ودرنـهـايـت        
کارگران مـوفـق شـدنـد کـارفـرمـا را                  
ناچاربه بهبود بخشيدن به کيفيت غـذا       

جــنــب و جــوش اعــتــراضــي          .   کــنــنــد
کارگران گرچه ناپيوستـه امـا هـمـواره            
دربخشهاي مخـتـلـف وبـه شـيـوهـاي               

امضـاء  .   مختلف جريان داشـتـه اسـت       
طومارها دراعتراض به عـدم ايـمـنـي           
محـيـط کـار، قـراردادهـاي مـوقـت،                
اعالم حمايت از اعتراضات کـارگـران         
در کارخانجات ديگر، حداقل دستمـزد      

 هـزارتـومـان، نـمـونـه            ٤٥٠ومطالبه    
ــرجســتــه اي ازاعــتــراضــات               هــاي ب
کــارگــران پــتــروشــيــمــي کــرمــانشــاه           

درادامه ايـن اعـتـراضـات،        .   ميباشند
اعتصابات کوتاه مدت فـراوانـي حـول         

. دستمزدهاي مـعـوقـه بـه راه افـتـاد                
کــارگــران بــه شــيــوه هــاي مــتــفــاوت            
خواستارپرداخت حقـوق مـعـوقـه شـان           

اعتصابات و اعتراضات بـراي      .   شدند
پرداخت حـقـوق مـعـوقـه دردومـاهـه                
آخرسال تقريباًهرهفته درميان بخـشـي      

ويا بخشهايي ازکارگران جريان داشـتـه       
درطي اين پـروسـه کـارگـران بـا             .   است

ديدي بازترو با اعتمـاد بـيـشـتـري بـه               
. قدرت اتحاد خود بـه مـيـدان آمـدنـد           

ازشيوه هـاي جـديـدي ازمـبـارزه کـه                 
کارگران را به اتحاد خود اميدوارتـر و          
بيشتر متکي ميکرد، مـي تـوان بـه              
عدم اعتماد به وعـده هـاي شـفـاهـي                
کارفرمايان اشـاره کـرد کـه هـنـگـام                 
اعتصاب کـارگـران بـراي شـکـسـتـن                

. اعتصاب به آن متـوسـل مـي شـونـد             
کارگران بـا هـوشـيـاري وعـده هـا را                   
نپذيرفتند و کـارفـرمـايـان و حـراسـت              
وديـگـرمســؤلـيــن را واداربـه امضــاء            
تعهد نامه وتعـيـيـن زمـان مشـخـص              

يـا  .   براي پرداخت حقوقها مي کـردنـد        
ميتوان به انتخـاب نـمـايـنـدگـان خـود             
براي مذاکره با کارفرما ودرعيـن حـال       
تالش بـراي کشـانـدن کـارفـرمـا بـراي               
مذاکره با نمايندگان کارگـران درجـمـع        

کـه  .   کارگـران اعـتـصـابـي اشـاره کـرد             
درنــوع خــود درايــن مــجــتــمــع کــم                
نظيروتازه بود و هـمـيـن بـاعـث شـد                  
کارفرمايان به راحتـي نـتـوانـنـد وعـده            
هاي توخالي بدهند وازجوابگـويـي بـه         

کـــارگـــران .   کـــارگـــران ســـربـــاززنـــنـــد     
درهراعتصاب، خود زمان براي تحقـق      
خــواســتــشــان تــعــيــيــن مــي کــردنــد            
ودرهمان اعتصاب درمورد اقدام آتـي       
ــدن                 ــرآورده نشـ خـــود درصـــورت بـ

. خواستشان تصـمـيـم مـي گـرفـتـنـد                
ودرواقع هراعتصـاب پـيـش درآمـدي           
بود براي مجمع عمومي و اعتصابات      

اين شيـوه ازمـبـارزه       .   واقدامات بعدي 
باعث شده بود که کـارگـران ازلـحـظـه              
تعيين زمان براي کارفرمـا تـا مـوعـد           
مـقـررهــمـواره درحـال بــحـث وتـبــادل              
نظردرزمينه چگونگي ايجاد انسـجـام       
ــه                  ــراي رســيــدن ب ــرب ــت ــوي ــحــاد ق وات
خواستشان باشند و فضاي اعـتـراضـي     
و اتحاد کارگران بـراي ادامـه مـبـارزه             

به همين خـاطـرهـمـيـشـه       . حفظ ميشد 
کـــارگـــران درمـــوعـــد مـــقـــرربـــدون           
تأخيروبدون تـرديـد وبـا روحـيـه بـاال                 
اجتماع مي کردند ودست به اعتصاب      

کارفرمايان هـرچـنـد سـعـي        .   مي زدند 
دربه فرسايـش کشـانـدن اعـتـراضـات             

کارگران داشتند اما به خوبي مـتـوجـه         
عــزم راســخ کــارگــران بــراي گــرفــتــن             
حــقــوقشــان شــده بــودنــد ودرنــهــايــت          
ناچارشدند به خـواسـت کـارگـران تـن               

مــجــمــوعــه اعــتــراضــات           .   دهــنــد 
واعتـصـابـات کـارگـران پـتـروشـيـمـي                
کرمانشاه داراي نقاط ضعـف وقـوتـي          
بوده که ميتـوان در مـبـارزات آيـنـده               
طبقه کارگرايران مورد نظرقـرارگـيـرنـد       
ودرکاهش ضعفـهـا وتـقـويـت قـوتـهـا               

درکــل ايــن مــبــارزات      .   مــؤثــربــاشــنــد
ســيــرتــوهــم زدايــي و آمــوخــتــن از                
تـجـربــيـات درمــيـان کـارگــران داراي             

کــارگــران هــرچــه     .   بــرجســتــگــي بــود     
بيشتربه مـبـارزات جـمـعـي وتـاحـدي              

بـه قـدرت     .   تشکل يافته روي آورده اند    
مبارزه متحدانه ومتشکل ايـمـانشـان        
بيشتر شده و تعلقات فـومـي و مـلـي              
جاي هرچه کمرنگتري در ارتـبـاطـات           

هـرچـنـد ايـن       .   کارگران پيدا کرده است  
احساسات غـيـر کـارگـري در مـيـان                 
کارگران به کلـي از بـيـن نـرفـتـه امـا                    
تجربيات چند ماهه آخر سال به خوبـي        
نشانکر ناتواني و به حاشيه رانده شـدن        
گرايشات غير کارگـري در مـبـارزات           

عــلــي رغــم تــالش        .   کــارگــران اســت    
کارفرمايـان بـراي تـفـرقـه انـدازيـهـاي               
قومي، کارگران به خوبي متوجه زيـان     
ــفــکــرات و                    ــه ت ــگــون ــن ــودن اي آور ب
احساسات براي منافع طـبـقـاتـيـشـان            
شده بودند و تقريبا همه کارگران کـرد،        
لر، ترک، عرب و فارس در کنـار هـم و            
پشتيبان هم بودند و بـواسـطـه هـمـيـن             
همبستگـي بـا قـدرت بـيـشـتـري در                  
مقابل کارفرمايان از حقوق خود دفـاع       

 .                                                                                             کردند 
تالش در جهت انعـکـاس اخـبـار         

مربوط به اعتراضات درون مجتمع بـه     
بيرون ودرسطح سراسـري و حـتـي در              
ــکــي                     ــف، ي ــتــل ــخ رســانــه هــاي م
ديــگــرازشــيــوه هــاي تــقــويــت قــدرت          
مبارزات کارگران بود که به اهميـت آن       
پي برده بودند ودايمـاً درتـالش بـودنـد           
که اخبارمبارزات هرچه بيشـتـرپـخـش        
شود وحمايت بخشهاي ديگـرکـارگـري       
وهمچنين بخشهاي ديگرجامعـه را بـه       
خــود جــلــب کــنــنــد وازطــرفــي مــي              

کوشيدند ارگانها ونـهـادهـاي دولـتـي            
ازجمله اداره کار کرمانشاه راهـمـزمـان        
مخاطب وتحت فشارقراردهند کـه بـه         

اما الزم   .   مطالباتشان رسيدگي کنند  
اســت درشــکــل گــيــري اعــتــراضــات          
واعتصابات کارگران و پيروزيشـان بـه        

انجمن صنفي کـارگـران      " اهميت نقش   
اشاره کـرد کـه      "   برق وفلزکار کرمانشاه  

با صـدور اطـالعـيـه هـاي حـمـايـتـي                   
ازمبارزات کارگران وپيامهاي تبـريـک      
به کارگران بعد ازبـه نـتـيـجـه رسـيـدن                
اعتصابات که درمحل کارپخش مـي        
شــدنــد وبــاعــث دلــگــرمــي کــارگــران          
درپيگيري مطالباتشان مي شد مـورد      

 .                                                                                                  توجه قرارداد
اما مجموعه ايـن اعـتـراضـات            

عليرغم دست آوردهاي ارزنده اي کـه           
براي کارگران مـعـتـرض پـتـروشـيـمـي              
ــطــه                 ــق کــرمــانشــاه داشــت ،داراي ن

ايــن .   ضــعــفــهــايــي هــم بــوده اســت             
اعتـراضـات گـرچـه پـي درپـي و بـا                     
فواصل زماني اندک به وقوع پـيـوسـتـه          
اند اما يکي از عمده ترين ضعفهايش        
سراسري نبـودن اعـتـراضـات در بـيـن              

يعني کـارگـران   .   بخشهاي مختلف بود  
دســت بــه اعــتــصــاب و مــبــارزه اي              
يکپارچه در سـطـح مـجـتـمـع دسـت                  

اعتراضات معمـوال در قـالـب          .   نزدند
گــروهــهــائــي کــه بــراي پــيــمــانــکــاران         
متفاوت کار ميکردند و حـتـي از آن             
هم خردتر بارها محدود به گـروهـهـاي       
کارگران با تخصصهـاي مـعـيـن مـي              

با توجه به آن کـه تـقـريـبـا هـيـچ                 .   شد
گروهي از قافله اعتصاب جـا نـمـانـد             
اما هيچ وقت هيچ اعتصابـي از سـوي         
گروههاي ديگر کارکران حمايـت نشـد        
و همين امـر فـرصـت را در اخـتـيـار                   
کارفرمايان قرار مي داد تا با آرامـش         
خيال بيشتري زمـان را  بـه نـفـع خـود                

در فواصل ميان اعتصـابـات،      .   بخرند  
کــارگــران مــربــوط بــه پــيــمــانــکــاران           
مختلف ارتباط مناسبي با هـمـديـگـر        
نداشتنـد و از نـظـرات و تصـمـيـمـات                

عـلـي رغـم      .   يکديگر مطلع نـبـودنـد         
متعدد بودن اعتصابات اما به عـلـت          
کــم دامــنــه بــودن، کــل کــارگــران را               
همزمان در بر نگرفت و توجه جـامـعـه          
و بخشهاي ديگر کارگري را آنطور کـه         
بايد به خود جلب نکرد و کارفـرمـايـان          
را تحت فشار حمايت عـمـومـي قـرار             

به بيان ديگر کمر کارفرمايان را       .   نداد
زير آن فشـار عـمـومـي خـم نـکـرد و                    
تقريبا فعاليت مـعـمـول در مـجـتـمـع               

هر چند ايـن يـک   .  دچار وقفه جدي نشد 
احـتــمــال واقــعــي بــود کــه بــا ادامــه               
وضعيت بحرانـي در پـتـروشـيـمـي از               
سوي کارفرمايان، کارگران اعـتـصـاب       
را به سطحي وسيعتـر بـکـشـانـنـد  و                 
واهمه از آن کارفرمايـان را بـه تسـلـيـم             

. در برابر مطالبه کارگران وامـيـداشـت       
بهرو عليرغم ايـن ضـعـفـهـا کـه بـايـد                 
تــالش کــنــيــم بــر آن غــلــيــه کــنــيــم،               
ــران                ــارگ ــه ک ــت ــوس ــي ــراضــات پ ــت اع
پتـروشـيـمـي کـرمـانشـاه عـمـدتـا بـه                    
پيروزي کـارگـران خـتـم شـد و هـمـه                    
کارگران تمام حقوق و مزايـا و عـيـدي            
را بجزحقوق اسفند دريافت کردند و بـا        
سـرافــرازي بــعــد از مــدتــي طــوالنــي            

به اين  .   مبارزه به استقبال نوروز رفتند    
کارگران مبارز و حق طلب و رهـبـران            
خستگي ناپذيرشان بايد درود فرستـاد      
و دستشان را صميمانه فشرد بـا امـيـد     
به آنکه تـجـارب ايـن دوره مـبـارزات               
کارگران پتروشيمي کـرمـانشـاه مـورد          
استفاده کارگران ديگر ايران قرار گيـرد       
و در کســب تــجــارب ارزنــده تــر و                   
پــيــروزيــهــاي بــزرگــتــر مــوثــر واقــع              

.*                                                      شوند 

 

 
 کارگران پتروشيمي کرمانشاه در مبارزه اي پر افت وخيز اما پيروزمند

 نادر پيروز از ايران 

 



 6   ۱۳۸٥ فروردين ١٧   کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

بردگان مزدي عليه نظام بردگـي تـنـهـا            
راه بـرون رفـت بشـريـت از مـنـجـالب                   

 . سرمايه داري است
پرچم اول مه امسال بايد بازگشـت        

. قطعي کارگر به صحنه سياسـت بـاشـد        
کارگران ناگزيرند براي دفـاع از خـود و            
جامعه، سرمايه و دولتهايش را افسـار         

اول مه امسال بداليل معينـي از         .   زنند
جمله اوضاع سياسي بـيـن الـمـلـلـي و                
تعميق بحرانهاي سياسي و اقـتـصـادي          

هر ناظـر   .   ميتواند و بايد متفاوت باشد    
ابژکتيو رويدادهاي سياسـي زيـر و رو             
کننده دو دهـه اخـيـر اذعـان دارد کـه                  
بورژوازي جهان را در مسير يـک سـيـر              
قهقرائي و عقبگردهاي تـاريـخـي قـرار           

روندي که اولـيـن قـربـانـيـان           .   داده است 
بالفصل آن طبقه کـارگـر و زنـدگـي و                 

نــه فــقــط جــنــگــهــا و           .   آيــنــده اوســت   
کشتارها و سبعيت ها و آوارگـي هـا،             
که چندي پيش در عقبه تاريخ ما ثـبـت          

" خـبـر  " شده بودند، به واقعيـت زنـده و              
رسانه ها در منزلهايمان تبديـل شـدنـد،         
بلکه بيشترين قربانيـان آن طـبـقـه مـا               

درايـن سـالـهـا       .   کارگران جـهـان بـودنـد       
بورژوازي در تعرضي لجام گسيخته در       
قلمـروهـاي اقـتـصـادي و سـيـاسـي و                    
حقوقي و فرهنگي، بشريت و جامعـه را   
پاي سود و سرمايه قربـانـي کـرد و بـه               

آنـجـا کـه بـخـشـي از              .   عقب سوق داد  
طبقه ما خود گوشت دم موشک و بمـب         
و يا توپ و اسـلـحـه هـاي سـرداران و                   
بورژواهاي فاشيست مسـلـک مـلـي و              
مذهبي ريز و درشت نبـود، بـه بـردگـان         
ساخت سالح و تامين بودجـه جـنـگ و            

در چـهـار     .   سياست راست تـبـديـل شـد        
گــوشــه جــهــان بــا ســاطــور خــونــيــن               
ناسيوناليـسـم و مـذهـب بـه جـانـمـان                   
افتادند؛ به صدها قوم و مذهب و فـرقـه           
تقسيم مان کردند، به سربازان ارتشهاي      
کثيف ملـي و مـذهـبـي تـبـديـل مـان                  
کردند، تالش کردند نفرت و جـدائـي و          
راسيسم را نهادينه کنند، بربريت عـهـد         
عتيق را در قالبها و اشـکـال و بسـتـه                 
بندي جديد در مقـابـلـمـان گـذاشـتـنـد،               

مانند اجدادمان در عهد بردگـي قـديـم           
در مــيــدانــهــاي جــنــگ بــه جــان هــم               
انداختند، تـمـام انـدوخـتـه و دانـش و                  
تکنولوژي و سرمايه اجتـمـاعـي را در            
خدمت تحميق و باوراندن ايـن خـرافـات         
بسيج کردند، و فجايع جنايـتـکـارانـه و           
شرم آور و حيواني رواندا و يوگسالوي و        
افغانستان و عراق و چچنيا و غـيـره را          

 ! خلق کردند
مـيـبـايسـت     !   اما اينها کافي نـبـود     

انتقام بزيرکشيـدن بـنـاي وانـدوم را در              
پاريس با بزير کشيدن مجسمه لنيـن در       
مسکو از ما ميگرفتند و همزمان کـه          
بورژواها در جهان بعد از جـنـگ سـرد              
دندانهاي خونين شان را براي سهم بـري         
از دنياي جديد تيز ميکردند، در جنـگ        
وسيعتري با طبقه مـا بـه پـيـروزيـهـاي               

ايـن تـنـهـا       .   درخشان دست مي يافتنـد    
توليد سالح و تـکـنـولـوژي آدمـکـشـي              
نبود که هر روز ترقي ميکرد و يـا رونـق    
کارخانه کثيف توليد رهـبـران مـلـي و              
قومي و مذهبي نبود که از الي لـجـن             
ها بيرون ميزد، ميـبـايسـت انـتـقـامـي             
سخت از طبقه کارگر و آرمان و پراتيـک         

. انقالبي تغيير جهـان گـرفـتـه مـيـشـد               
ارتش دانشـگـاه و آکـادمـي را بـخـط                  

تــازه بــدوران    "     روشــنــفــکــران .   " کــردنــد
رسيده شان را بعنوان چماقدار استخـدام       

. کردند تا تئوريهاي بردگي توليد کننـد      
گفتند که اعقابمان اشتبـاه کـردنـد کـه             

 سـاعـت کـار قـيـام کـردنـد و                     ٨براي  
سازمـان و تشـکـل کـارگـري تشـکـيـل                
دادند، بيخود با سرافراشته در دفـاع از          
کارگران در بيدادگاههـاي بـورژوازي در        
آمريکـا فـريـاد زدنـد و بـه تـيـربـاران                      

ــيــجــهــت احــزاب      .   مــحــکــوم شــدنــد      ب
نـمـيـبـايسـت در        . کمونيستي سـاخـتـنـد     

چـرا  .   پاريس قدرت را بدست ميگرفتند    
انترناسيونال کارگري بپا کردند، اکـتـبـر        
را سازمان دادند، و نسل بعد نسـل روي        
دوش تــجــارب جــدال طــبــقــاتــي بــر                
مبرميت و ضرورت تغيير جهان تـالش        

همه ايـنـهـا پـوچ بـوده اسـت،                 !   کردند
اساسا لغت کارگر و طبـقـه و جـامـعـه               

طــبــقــاتــي و مــبــارزه طــبــقــاتــي بــي              
ــاســت    ــن ــع ــي و            !   م ــان ــه ــنــگ ج ــره ف

دستاوردهاي بشـري و تـحـلـيـل و نـقـد                
اجتماعي و طبقاتي سرمايـه کـهـنـه و             

افـق تـغـيـيـر بـايـد کـنـار                .   مردود است 
" پايان ديکتاتوريها " گذاشته شود، دوره    

است و اگر کسي مـيـخـواهـد شـعـاري               
زنده باد سـود و زنـده بـاد      : بدهد اينست 

سرمايه و زنده باد باغ وحش رقابـت در           
سرمايه بـعـنـوان    !   دمکراسي نظم نويني  

همه چيز و قدرت سياسـي و اقـتـصـادي           
سرمايه داران و رهبران و شخصيتهـا و          

ازل و   " متفکرين سرمايه داري بعنـوان        
دو .   مـعـرفـي شـد      "   پايان تـاريـخ   " و  "   ابد

دهه اخير براستي نشان داد کـه کـارگـر            
بايد مرغ عزا و عروسي سرمايه بـاشـد           
اگر اين روايت را بپذيرد، اگر بپذيرد کـه      
وضع همين است، زندگي همين اسـت،         
سرنوشت ما همين است و رقابت اصـل        
اساسي و مـوتـور مـحـرکـه جـهـان و                    

 .  جامعه بشري است
ــارهــا جــهــان را در                 ــورژوازي ب ب
مقياس بين المللـي و مـنـطـقـه اي بـه                

نـاسـيـونـالـيـسـم و          .   جنگ کشيده است  
هويت ملـي و پـرچـم مـلـي، و امـروز                   
قوميت و مذهب نـيـز، بـعـنـوان طـوق                
بردگي ما و ارکـان مـهـم ايـدئـولـوژي                 
طبقه حاکم در جنگ عليه طبقه کارگـر        

تـعـادل   .   بي وقفه بکار گرفته شده اسـت      
اين نظام و ساکت نگهداشـتـن بشـريـت            
کارگر بدون سرکوب خونين و مسـخ و           
تحريف نقد کارگري و سوسـيـالـيـسـتـي           

آنجا که نـمـيـتـوانـنـد         .   غير ممکن است  
عليرغم تهديد و ارعـاب و سـرکـوب                
دامنه نقد و اعتراض سوسياليسـتـي و          
کمونيستي طبقه را محـدود و بـي اثـر             
کنند، به برافراشتن پرچمهاي ارتجاعـي      
و افقهاي سازش با وضع موجـود و يـا             
انتقاد بورژوائي در ميان طبقه مـا و از          

ايـن  .   زبان خود ما مبادرت مـيـکـنـنـد          
گرايش که بايد با وضع موجـود هـمـراه            
با بخشي از بورژوازي کنـار آمـد، ايـن             
پرچم که کارگر بايد امر قدرت سيـاسـي         
را بـه بـورژوازي مـحـول کـنـد و بـراي                    
مطالبات قسمتي خود تالش کند، ايـن       
تمايل که کارگر را از تشکيل سـازمـان         
کمونيستي و تحزب کـمـونـيـسـتـي بـاز           

ميدارد، اين گرايش که آزادي کارگر را         
در تالش خود کارگر مستقل از رهـائـي        
کل جامعه ميداند، ايـن پـرچـمـهـا کـه               
هويت ملي و قسمتي و مذهبـي را در            
مقابل هويت جهاني و طبقاتي و واحـد     
کارگري قرار ميدهد، اينهـا و اشـکـال             
متنوع سوسياليسم هاي غير کـارگـري        
که در ميان کارگران تالش دارند افـق و     
مبـارزه و هـدف جـنـبـش کـارگـري را                   
محدود و مشـروط و عـقـيـم سـازنـد،                 
انعکاسي از نفوذ و قـدرت ايـدئـولـوژي           

. بورژوازي در ميان طبقه کـارگـر اسـت          
کارگر نميتواند بعـنـوان يـک طـبـقـه و                 
بعنوان يک مـوجـوديـت اجـتـمـاعـي و                
بعنوان يک راه حل عـيـنـي بـراي آزادي              
خود و جامعه ظاهر شود، مگر ايـنـکـه          
خــود را از تــمــام ايــن خــرافــات و                      

 .  زنجيرهاي بردگي برهاند
 

 اوضاع جديد    
 

کشمکشها و رقابتهاي طبقه حاکـم   
هنوز به فرجام نـهـائـي خـود نـرسـيـده                  

جنگ سرد پايان يافته و جـهـان           .   است
دو قطبي  و معادالت آن مـدتـهـاسـت              

کشـمـکـش بـرسـر        .   موضوعيت نـدارد   
آرايش سياسي و اقتصادي و نظامـي و          
ايدئولوژيکي جهان هـنـوز مسـئلـه اي            

پرچم نظم نويـن بـورژوازي      .   مفتوح است 
اروپـاي  .   آمريکا نيـمـه افـراشـتـه اسـت            

واحد چيزي نيست جز صفبندي بخشـي       
از بورژوازي جهاني در متن رقـابـتـهـاي          

روسيه جـديـد روي دوش         .   حاد سرمايه 
ناسيوناليسم و فقر و مافيا کمر راسـت          
ميکند و چين در کنار ژاپن بعنوان يـک         
قطب اقتصـادي جـديـد دارد قـد عـلـم                

ــد   ــکــن ــي ــاري از           .   م ــوشــت بســي ــرن س
کشورهائي که قرار بود سـيـر تـوسـعـه              
اقتـصـادي را در پـيـش بـگـيـرنـد بـه                       

جهان عرب  .   فراموشي سپرده شده است   
همچنان در انزواي خود از بازار جهـانـي         
بعنوان يک بخش انتگره اقتصاد جهاني      
بسر ميـبـرد و نـاسـيـونـالـيـسـم عـرب                   
تــالــشــش بــه حــفــظ حــيــات خــلــوت              
ديکتاتوري خويش بـر اردوي کـار ارزان      
در مقابل اسالم سياسـي مـحـدود شـده           

در کشورهاي سابق بـلـوک شـرق           .   است
جنگ و کودتا برسر قدرت بيشتر جناح       
هاي  طـرفـدار امـريـکـا و روسـيـه در                    

جريان اسـت، هـنـوز چشـم انـداز رشـد                
اقتصـادي و بـهـبـود زنـدگـي مـردم و                   
آزاديــهــاي مــدنــي در ايــن کشــورهــا              
متصور نيست و به فـرامـوش شـدگـان             

خـاورمـيـانـه در تـب           .   تبديل شده است  
تروريسم و جـنـگ داخـلـي و تـوحـش                  
مذهب و ارتش آمريکا و ناتو دسـت و            
پا ميزند وهرروز خطر جـديـدي کـمـيـن             

حـکـومـتـهـاي آمـريـکـاي           .   کرده اسـت   
التين که قرار بود از دسـت خـونـتـاهـاي            
نظامي به برادران سيويل شـان واگـذار           
شود و دمکراسي فقر و فـحـشـا بـانـک               
جهاني در آن شکوفا شود، يکـي پشـت       
سـر ديـگــري در فــقـدان يـک راه حــل                    
سوسياليستي و کارگري بدسـت جـنـاح         
چپ مرکز و ناسيـونـالـيـسـم چـپ مـي                

اين مردم اگر تا آخر عمرشان کـار        .   افتد
کنند و بدهي پس بدهند هنوز در گـور           

 !نيز مقروض اند
دنيا دارد از رخـوت و بـيـتـفـاوتـي               
دهه هاي هشتاد و نود بيدار ميشـود و      
تتمـه خـزعـبـالت ضـد کـمـونـيـسـتـي                   

مسـئلـه   .   بورژوازي را از خود ميتکـانـد      
مهاجرت کـه در يـک سـطـح مـعـيـن                     
مسئله بخش محرومتر طبقه کارگـر و         
ارتش ذخيره نيروي کـار اسـت بـه يـک                
موضوع جدال و کشمکش در اروپـا و            

بـحـثـهـا و       .   امريکا تبديل شـده اسـت        
اعتراضات برسر قوانين مـهـاجـرت در          
اروپاي قاره و اعتراض يـک مـيـلـيـونـي             
اخير در آمـريـکـا عـلـيـه قـانـون ضـد                     
کارگري و راسيستي دولـت بـر عـلـيـه                
کارگران مهاجر تالشي بـراي پـاسـخ بـه            

کارگـران اروپـا در دو          .   اين سوال است  
سه سال گذشته تحرک بيشتـري از خـود      

اگـرچـه ايـن تـحـرکـات            .   نشان داده انـد   
عکس العمـلـي مشـروع و بـرحـق بـه                   
سياستهاي دست راستي بورژوازي ايـن        
کشــورهــا بــراي بــازپــس گــرفــتــن                   
دستاوردهاي طبقه کـارگـر اسـت، امـا            
بررسي و تبئيـن آن در هـمـيـن سـطـح                   

سـال گـذشـتـه نـيـم         . اشتباه فاحش است 
قـيـام   " ميليون نفر در آلمان بـا عـنـوان             

عـلـيـه    "   براي کار و عدالـت اجـتـمـاعـي          
سياستهاي دست راستـي و رفـرمـهـاي            
دولت سـوسـيـال دمـکـرات آلـمـان کـه                 
افزايش سـاعـت کـار، مـحـدود کـردن                

 ١از صفحه  ...پيش بسوي اول مه
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قوانين مربوط به بيمه بيکاري، کاهـش       
خدمات اجتماعي از جمله بـيـمـه هـاي           
درمانـي و بـيـمـه بـازنشـسـتـگـي کـه                     

" ٢٠١٠مـنـشـور      " محورهاي اصلي        
بـورژوازي آلـمـان اسـت بـه خـيـابـانـهـا                   

بورژوازي آلمان پـاسـخ جـنـبـش          .   آمدند
 ساعت کار در هفته کارگران را بـا         ٣٥

طرح افزايش سـاعـت کـار هـفـتـگـي،                 
 و نيم ساعـت کـنـونـي بـه              ٣٨يعني از   

 ساعت را هـدف قـراردادهـاي    ٤١ و ٤٠
در سپتـامـبـر     .   جديد کار قرار داده است    

سال گذشته نيز ميلـيـونـهـا کـارگـر در               
ايتاليا عليه کاهش مستـمـري هـا، بـا             

 ٤،   " از آيـنـده خـود دفـاع کـن               " شعار  
ساعت اعتصاب کردند و خيابانهاي رم       

در ادامـه    .   را به تسخير خود درآوردنـد      
اين اعتراضات در اواخر ماه فوريه سـال   
گذشته مجددا در ايتاليا يک مـيـلـيـون            
کــارگــر عــلــيــه طــرح تــغــيــيــر قــانــون             
بازنشستگي دست به اعتصابي يکروزه     

 شهر ايتاليـا راهـپـيـمـائـي           ٦زدند و در    
در فرانسه و هلـنـد نـيـز در دو                .   کردند

سال گذشـتـه بـا مـوج اعـتـراضـات و                   
اعتصـابـات کـارگـري و دعـوا بـرسـر                  

شـورشـهـاي    .   ساعت کار مواجه بـوديـم      
حاشيه نشينان فرانسه در سال گـذشـتـه          
که دنيا را سورپرايز کرد و اعـتـصـابـات        

 مارس  ٢٨دو ماه گذشته فرانسه که در       
به اعتصاب گسترده و چنـد مـيـلـيـونـي            
سراسري عليه اليحه جديد استخـدامـي       

" ما هرگز تسلـيـم نـمـيـشـويـم           " با شعار   
همين .   تبديل شد، هنوز در جريان است     

روز در انگلستان بيش از يک مـيـلـيـون            
کارگر بخش خدمـات در اعـتـراض بـه             
افزايش سن بازنشـسـتـگـي اعـتـصـاب             

اعتراضات ميليوني در ايتالـيـا      .   کردند
و فرانسه و انگلـسـتـان و اعـتـصـابـات                
گسترده در اسپانيا و آلمان و هـلـنـد و             
اجتماعات و اعـتـصـابـات ديـگـر در                 
کشورهاي اروپائي که بخشا چنـد صـد          
هزار کارگـر را در بـرگـرفـت، تصـويـر                  
جديدي در اروپا اسـت کـه مسـتـقـل از              
نتيجه تاکنوني آن تـئـوريـهـاي تسـلـيـم              
طلبانـه و ضـد کـارگـري بـورژواهـا و                   

آکادميهاي بورژوازي را پـس از پـايـان            
جنگ سرد بـي اعـتـبـار اعـالم کـرده                  

 . است
اعتراضات کارگـري اخـيـر ادامـه           
اعتصابات و اعتراضات کارگري عليـه      

نـظـم   " جنگ آمريکا در عـراق و عـلـيـه            
واکنش تـوده اي و        .   است"   نوين جهاني 

چند صد ميليوني در دنيا عليه جـنـگ         
آمريـکـا در عـراق در پـانـزده فـوريـه                     

اجتماع هشت ميليوني مـردم     ،  ٢٠٠٣
اسپانيا در فوريه و اجتماعات سراسـري       
در بيست مارس سـال گـذشـتـه عـلـيـه                

اعـتـصـابـات     .   تروريسم اسالمـي اسـت     
زنجـيـره اي در اروپـا و اولـتـيـمـاتـوم                      
کارگران به دولتهـاي مـحـافـظـه کـار و               
ليبرال و سوسيال دمکرات، نه فقـط بـه      
شکست افق راست داللت ميکند بلکـه       
تمام شواهد حاکي از آنست کـه فضـاي           

اروپـا وارد  .   جامعه به چپ چرخيده است 
دورانـي کـه     .   دوران جديـدي شـده اسـت       

طبقـه کـارگـر نـاچـار اسـت نـه فـقـط                       
بورژوازي را افسار زند بلکه در شـکـل            
دادن به سيماي آتـي جـامـعـه و جـدال                 
براي سهمش از آينده وارد مصـافـهـاي            

ايـن چـپـگـرائـي        .   طبقاتي حادتري شود 
امروز بيش از هر زمان بـه کـمـونـيـسـم               

نـه  .   مارکسيستي و کارگري نـيـاز دارد        
جــنــاح چــپ طــبــقــه حــاکــم، نــه چــپ               

" ضـد امـپـريـالـيـسـت         " ناسيوناليست و  
آمريکاي التين و نه چپ سنتـي و فـرقـه           
اي در اروپا، قادر نيست اين چرخـش بـه    
چپ در ابعاد جـوامـع امـروز را هضـم               

امروز بيش از هر زمان کارگـران و    .   کند
بشريت پيشرو به احزاب کـمـونـيـسـتـي           
کــارگــري قــدرتــمــنــد کــه آلــتــرنــاتــيــو            
سوسياليسم را در مقابل کـل جـامـعـه           

 . قرار دهند نياز دارد
 
 ايران

 
در ايــران ســال گــذشــتــه نــه ســال              
رفراندوم بود، نه سال جمهـوريـخـواهـي،         
نـه سـال سـلــطـنـت، و نـه سـال رژيــم                       

سال گذشته سال  طبقه کارگر      .   اسالمي
سال اعتراض راديکـال کـارگـري و      .   بود

کوبيدن مهـر طـبـقـه کـارگـر بـه رونـد                    
اين و بويژه تحـت     .   تحوالت سياسي بود  

حاکميتي وحشي مانند رژيم اسـالمـي         
و ممنوعيـت احـزاب و سـازمـانـهـاي                

اعـتــراضــات و    .   کـارگــري مـهــم اسـت        
اعتصابات کارگري در ايران عـلـيـرغـم           

بــودن اعــتــصــاب و ســرکــوب           "   حــرام" 
. خونين آن هميشه وجود داشـتـه اسـت           

تالش براي شکل دادن بـه تشـکـلـهـاي              
آزاد کارگري مستقل از دولت قـبـل از            

امـا  .   اول مه سال پيش آغـاز شـده بـود            
اول مه سال گذشته يـک نـقـطـه عـطـف                
مهم در جنـبـش مسـتـقـل اعـتـراضـي                
مردم عـلـيـه رژيـم بـطـور اعـم و يـک                       
پيشروي مهم جنـبـش کـارگـري بـطـور              

شيپور ايـن حـرکـت و ابـراز            .   اخص بود 
وجود وسيع سياسي و اجتماعي طـبـقـه         

هـمـيـن    .   کارگر در اول مه بصدا در آمـد       
اول مه کمابيش سرنوشت مبارزه علـيـه        

کـارگـران   . مضحکه انتخابات را رقم زد 
در اول مه سال پيـش بـا تـمـام هـويـت                  
کارگري و انترناسيوناليستي خـود بـراي      
آزادي جامعه هـمـراه بـا اجـتـمـاعـات                 
علني و رهبران و قطعنامه هاي روشـن       

اول مه  .   و طبقاتي خود به ميدان آمدند     
سال گذشته مسير را    )    ارديبهشت ١١( 

اعـتـصـابـات     .   تا پايان سال تعييـن کـرد      
پــرشــکــوه نســاجــي هــا در قــزويــن و               
کردستان، اعتصابات در پـتـروشـيـمـي،         
کشتي سازي، ايران خـودرو، و بـاالخـره          
اعتصاب مهم و تعيين کننده کـارگـران        
شرکت واحد، اول مه را بـه پـايـان سـال             

رويـدادهـاي مـهـم ديـگـر            .   وصل کـرد   
مانند مبارزه وسيع و راديـکـال عـلـيـه             
مضحکه انتخابات، بـيـرون انـداخـتـن             
رفسنجاني در استاديوم آزادي تـوسـط          
کارگران، حـاشـيـه اي کـردن بـيـشـتـر                   
شوراهـاي اسـالمـي و خـانـه کـارگـر،                  
اجتماع و تظاهرات ميليتانـت زنـان در          
تهران، شانزده آذر سرخ و سوسياليستي      
که نژاد انساني را ميخواهد رها کـنـد،           
اجتماعات باشکوه در دفـاع از حـقـوق            
کودکان، اعـتـراضـات گسـتـرده مـردم             
عليه رژيم اسالمي در کردستان و ديگر       
شهـرهـاي ايـران، پـيـروزيـهـاي مـکـرر                 
کارگران نساجـي، مـبـارزه طـوالنـي و              
اعتصاب کارگران شرکت واحد و هشتم      

مارس راديکال و سرخ، خطي است کـه          
 .  را ترسيم ميکند٨٤سال 

سال گذشته نيز رژيم اسـالمـي در           
حکومت مانـد، سـرکـوب کـرد، تـرور               
کرد، اعدام کرد، تهديد کـرد، رهـبـران            
اعتصاب را زندانـي کـرد، کـودکـان و               
همسران کارگران اعتصايي را کتـک زد     
و زنداني کرد، براي فعالين کـارگـري و         
سازماندهندگان اول مه سـقـز و ديـگـر           
اعتصابات کارگري پرونده سازي کـرد،        
اعتصاب کارگران واحد را با تـمـام قـوا        

اعتصـاب  .   سرکوب کرد، اما بازنده بود    
واحد را درهم کـوبـيـد امـا نـتـوانسـت                 
دستاوردهاي عظيم ايـن اعـتـصـاب را            
درهم بکوبد، قادر نشـد غـول جـنـبـش              
کارگري را در شـيـشـه کـنـد و پـرچـم                     
مطالبات برحق کارگري از جـملـه حـق            
تشکل و اعتصاب و انعقاد قـرارداهـاي        
دسته جمعي را مـنـکـوب کـنـد و يـا                   
روحيه اعتراضي و راديکال و تـعـرضـي         

رژيـم  .   طبـقـه کـارگـر را عـقـب بـرانـد                  
در مـقـابـل کـارگـران کشـتـي                اسالمي

سازي و پتروشيمي ها و نساجي هـا در          
. قزويـن و کـردسـتـان عـقـب نشـسـت                  

اعتصابات متعـددي پـيـروز شـدنـد و               
صـف  .   جبهه مبارزه کارگري تقويت شد    

رهبـران واقـعـي کـارگـران بـه جـامـعـه                  
معرفي شدند و امر تشکل کارگـري بـه        

هـمـبـسـتـگـي       .   جلو صحنـه رانـده شـد         
کارگري و انترناسيونالـيـسـم ، چـه در               
سطح کشوري و چه در عرصه جهاني به        
يک فاکتور مهم مـبـارزه طـبـقـاتـي در               

 فوريه کارگران بـه      ١٥.   ايران تبديل شد  
فراخوان کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد      
کارگري و در پرتو کمپـيـن بـاشـکـوه و                
بياد ماندني حزب در دفاع از کـارگـران      
واحد، پژواک کارگر و مبارزه کارگري را       
در ايـران تـا داالنـهـاي کـاخ سـفـيـد و                     

مـهـر   .   وزارت خارجـه آمـريـکـا کشـانـد          
کارگر در سـال گـذشـتـه نـه فـقـط در                      
سياست ايران بلکه در سـيـاسـت بـيـن                
المللي کوبيده شد و نگاههاي چند صـد        
ميليون کارگر و انسان آزاديخواه را در          
چهار گوشه جهان بـه ايـران و جـنـبـش                

. اعتراضي راديـکـال کـارگـران دوخـت           
کارگران جهان و ايران با اين کارنامه بـه         

 .استقبال اول مه امسال ميروند

 پيش بسوي اول مه
 

رويدادهاي اخير جهـان و ايـران و             
سنگربندي کـارگـران عـلـيـه بـورژوازي             

. پالتفرم اول مـه را روشـن مـيـکـنـد                   
امسال در اروپا، اول مه بـدون شـک از              
اعتراضـات و اعـتـصـابـات پـرشـکـوه                
کارگري در فرانسه و انگلسـتـان تـاثـيـر            

امـروز کـارگـر در اروپـا و               .   ميپـذيـرد  
هرگوشه جهان، بيش از پيـش مـتـوجـه            
مـيـشــود کـه اگـر اوضـاع را بـدســت                   
بورژواها رها کند، سر از قرون وسطـا و        

نه فقط نـعـره      .   بردگي قديم در مي آورد    
هاي جنـگ طـلـبـانـه و تـروريسـتـي و                   
ناسيوناليسم لجام گسيخـتـه بـورژوازي        
بلکه رجعت به ارزشهاي عتيق قومـي و      
مذهبي، جامعه بشري را که روي دوش       
کارگران ساخته شده است در مـعـرض            

جـوانـان   .   خطـر جـدي قـرار داده اسـت              
ــران، و                    ــد کــارگ ــعــنــي نســل جــدي ي
بازنشستـگـان يـعـنـي نسـل پـيـشـيـن                   
کارگران، بيش از پيش دريافتـه انـد کـه        
وعده هاي بازار و رقابت و دمـکـراسـي            
چه محصوالت کثيف و ضد جامعه اي       

جامعه امـروز بشـري و         .   توليد ميکند 
اکثريت مردم شريف و کارکـن، نـتـيـجـه         
سياستهاي اقتصادي طـبـقـه حـاکـم و              
سياست سفت کردن کمربندهـا را، کـه            
ديگر کمابيش يک نسخه واحد جـهـانـي         
است، با پوست و گوشـت و اسـتـخـوان           

جـامـعـه امـروز       .   خود لمس مـيـکـنـنـد       
ميبيند که نتايج تئوريهائي که کـارگـر        
و کمونيسم را به آستانبوسي بـورژواهـا          
و نظم نوين شان خواندند به کجا رسيـده         

کسي بيست سـال پـيـش تصـور            .   است
نميکرد در قلب اروپـا هـمـسـايـه شـکـم             
همسايه را با پرچم قوميت ومـلـيـت و             

کسي تصور نمـيـکـرد      .   مذهب پاره کند  
که اسالم و مـذهـب چـنـيـن جـائـي در                  
سياسـت بـيـابـنـد و دنـيـا را در کـام                        

کسـي  .   تروريسم و آدمکشي فرو بـبـرنـد     
تصور نميکرد که يک ميليون روانـدائـي      

کسـي بـاور     .   را در صد روز نابود کنـنـد    
نميکرد کارگر در کانادا و آمريکا خانـه        
اش را بعد از بيست سال کـار شـاق از                

کسي باور نميکرد که سـران  .  دست دهد 
دول فخيمه غربي مانند اسالفشان دنيـا   

 ٦از صفحه    ...پيش بسوي اول مه
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در سال گذشته جامعه ايران شـاهـد        
اتفاقات زيادي بود که هر کدام بنـوعـي         
بيـانـگـر پـيـشـروي جـنـبـش  عـظـيـم                       
سرنگوني طلبي و مجموعه جنبشهـاي      
درون ايـن جــنـبـش و بـويـژه جـنـبــش                    

در اوايل سالي که گذشـت      .   کارگري بود 
، اول ماه مه تاريخي را شاهد بوديم کـه    
حرکت کارگران در تـهـران و بـويـژه در                

. ورزشگـاه آزادي نـقـطـه اوج آن بـود                   
کـمـيـتـه     " تجمع فعالين کارگري درقالب     

در اول  "   پيگيري تشکلهاي آزاد کارگري   
ماه مه در يـک سـالـن و عـرض انـدام                   
علني کارگران در دفاع از حـق تشـکـل            
يکي ديگر از بروزات قـابـل تـوجـه آن                

تجمعات مخـتـلـف کـارگـران در            .   بود  
دفاع از هويت ضد سرمـايـه داري روز             
اول ماه مه و قطع نامه هاي داده شده ،      
در جاهاي مختلـف و از جـملـه تـبـريـز                
نشان از اين داشت کـه ايـن دسـتـاورد                

کارگري  به آساني قابل بـازپـس گـيـري             
 .نيست  

اتــفــاق مــهــم ديــگــر مضــحــکــه            
انتخاباتي رژيم بود کـه بـاوجـود عـدم               
شرکت مردم ، بـا يـک تـقـلـب آشـکـار                   
جنايتکار و تـيـر خـالص زنـي را از                    
صـنـدوقـهـا بـيـرون آوردنـد کــه حـتــي                   
خوديهاي نظامشان و از جمله کروبي و         
رفسنجاني نيـز صـدايشـان در آمـد و                
آبروي نداشته شان بيش از پيـش  رنـگ      
باخت و فشار جنبش سرنگونـي  سـکـه       

 . يک پولشان کرد 
حرکت مردم کردستان ، که با قـتـل         
شوانه قادري شروع گرديـد بـه حـرکـتـي            
توده اي در شهرهاي مخـتـلـف تـبـديـل              
شد و در حدود يک ماه پايه هـاي لـرزان             

ايـن  .   رژيم را هر چه بيشتر بلرزه درآورد        
حرکت با تعطيلي عمومي شهـرهـا کـه           
بدعوت جريانات چپ صورت گرفت بـه         

 . نقطه اوج  خود رسيد 
ــا                    ١٦  آذر ســال گــذشــتــه کــه ب

ترفندهاي مختـلـف از طـرف رژيـم و                
بازهم  با حکومت نظامي اعالم نشـده          
همراه بود ، شکل و شمايل فـوق الـعـاده           

رژيـم قـادر شـد روز            .   متفاوتي داشت   
 آذر را در سکوتي نسبي پشت سـر           ١٦

 آذر،    ٢٢ آذر و        ٢٠بگذارد ولي در         
حرکت دانشجويان با قطعنامـه کـامـال         

کارگـري    –سوسياليستي و کمونيستي    
نشان از پـايـان سـلـطـه جـريـانـات دو                    
خردادي و غير کـمـونـيـسـتـي بـر ايـن                   
جنبش  ودر نقطه مقابل ،  رهـبـري و                

کمونيستي  آن    –هدايت سوسياليستي   
 . داشت 

در تمامـي طـول سـال حـرکـتـهـاي               
مختلف کارگري که بنا به اعتراف رژيم       
تنها در سه ماهه اول سال بـه بـيـش از                

 اعتراض را شـامـل مـيـشـد ،             ٢٠٠٠
رژيم را هر چه بيشتر به موضع دفـاعـي          
فرو برد و شعله هاي ايـن جـنـبـش افـق               
انقالب کارگري را روشنتـر از قـبـل بـه              

نقطه اوج ايـن جـنـبـش     . مردم نشان داد  

اعتصاب کارگران شرکت واحد بود کـه        
با  وجود سرکوب شديـد از طـرف رژيـم            
هــار و اســالمــي ســرمــايــه داري ،                    
تاثيرات بغايت فراموش نشدني خود را      
بر جامعه و جنبش سرنـگـونـي طـلـبـي              
گذاشت و براي اولين بار و در سـطـحـي          
گسترده حمايت جهاني کارگـران را بـر           
انگيخت  که قطعا سـازمـانـدهـي ايـن              
تحرک جهاني و انترناسيـونـالـيـسـتـي ،             
در سايه درايت  و دخالت فعـال رهـبـران           
حزب کمونيست کارگري ايـران مـقـدور         

جنبش کارگري با قـدرت خـود     .     گرديد  
افق سوسياليستي  را در جامعـه ايـران           
هر چه بيشتر به رخ جنبش آزاديخواهـي   
و برابري طلبي کشيد و خـود را بـه آن                

سوسيـالـيـسـم تـنـهـا در             .   تحميل کرد   
سايه پيشروي جـنـبـش کـارگـري و بـه                 
رهبري حزب کمونيستي آن امکان پذير      

اين آن حکمي بـود کـه          .   است و الغير    
  سال پس از انتشار مـانـيـفـسـت              ١٥٠

مارکس طبقـه کـارگـر ايـران در سـال                 
 . گذشته  بر آن پاي فشرد 

و اما يکي ديگر از مـهـمـتـريـن                
اتفاقات سال گذشته ،  مـطـرح شـدن                

بيش از پيش حزب کمونيست کـارگـري        
حـزب بـدون     .   ايران در بطن جامعه بود      

شک در همه اتفاقاتي که در بـاال بـه آن            
از  شـعـارهـاي      .   اشاره کرديم دخيل بود     

مطرح شده در تحرکات مختلف گرفـتـه        
با همه کاستـي  (   ، تا نحوه سازماندهي     

و تاکتيکهاي اتخـاذ شـده از          )   هايش    
طرف رهبران عملي اعتراضـات ، هـمـه         
و همه نشان از اجتماعي شـدن هـر چـه            
بيشتر حزب  ، اين يادگار بس ارزشمند        

درايـت و    .   منصـور حـکـمـت داشـت              
رهبري سياسي  حزب جامعه مـا را در          
شرايط ويـژه اي قـرار داده اسـت کـه                    
وظايف ما را هر چه بيشتر و بـيـشـتـر                

بـدون شـک نـقـش          .   سنگين تر ميکنـد     
تلويزيون کانال جديـد  در اجـتـمـاعـي               
کردن حزب فوق العاده مـهـم و انـکـار               

جامعـه هـر چـه بـيـشـتـر              .   ناپذير است   
راديکاليزه ميشود ، به هـمـان نسـبـت             
افق امکان پذيري تغيير آن در جـهـت               
ساختن يک دنياي بهتر و بـدسـت خـود             
مــردم  روشــن تــر و روشــن تــر                            

 .*ميگردد 

 
 نگاهي به سال گذشته از ديد يك فعال كارگري 

 اميد رهايي از ايران

را به ميدان آزمايش بمب و مـوشـک و             
. سالحهاي کشتار جمعي تبديـل کـنـنـد        

کسي باور نميکـرد کـه تـا ايـن درجـه                  
کارگران و شـهـرونـدان را نـه فـقـط در                   
خــاورمــيــانــه و آمــريــکــاي التــيــن و              
کشورهاي موسوم به توسـعـه نـيـافـتـه،            
بلکه در قلب دمکراسي و لـيـبـرالـيـسـم            
غربي به چنين بـردگـي تـمـام عـيـاري                 

يک سوال ساده سـيـاسـي       .   محکوم کنند 
در مقابل هر کسي است که شاهـد زنـده     
اين اوضاع است و مـيـخـواهـد کـاري                

 انجام دهد اينست که؛ چه بايد کرد؟ 
. اين صحنه را بايد دگـرگـون کـرد           

نـه  .   اين اوضـاع را بـايـد عـوض کـرد                
برگرداندن به دو دهه پيش و آغاز مـوج          
راستگرائي ريگان و تاچر، بلکه به افـق         
سرمايه داري نه، استثمار نـه، بـردگـي            
مزدي نه، تـبـعـيـض نـه، مـذهـب نـه،                   

دفاع از حـقـوق حـقـه            !   ناسيوناليسم نه 
کارگري در مناسبت روز جهاني کـارگـر       
هميشه و همواره بايد مورد تاکيـد قـرار         

اما طرح مطالبات بـاصـطـالح        .   بگيرد
صــنــفــي و اقــتــصــادي کــارگــري در               

راديکالترين شکل آن، عليرغم اهمـيـت       
و مبرميـت آن در زنـدگـي کـارگـران و                
مکان آن در تـغـيـيـر تـنـاسـب قـواي                      
طبقات، هـنـوز کـارگـران را بـعـنـوان                  
بردگان مزدي، بردگان همين نظامي که      
در کره خاکـي هـر ثـانـيـه مـيـکـشـد ،                     

ما بايد اين تصـويـر را        .   تثبيت ميکند 
در ذهن آحاد طبقـه کـارگـر و جـامـعـه                
بشري بطور کلي عوض کنيم که قـدرت        
سياسي و تصويب قوانيـن و رقـم زدن              

در "   طـبـيـعـي    " سرنوشت مـردم بـطـور           
هـر کسـي، بـا هـر           .   دست بورژوازيست 

رنگ پرچمي، با هر ايده آل انسـانـي و              
حتي کارگري، کـه مـيـگـويـد کـارگـران              
بايد به اين وضعـيـت رضـايـت دهـنـد،              
دشمن طبقه کارگر اسـت و بـه اردوي               

ايـن وضـعـيـت بـايـد          .   مقابل تعلق دارد  
تغيير کند و تـاکـنـون بشـريـت هـرچـه                 
دارد، از ثروت و دانـش و رفـاه و غـيـره            
محصول کار اجتماعي طبقه کـارگـر و          

طبقه اي کـه بـا       .   مبارزه و تالش اوست   
کار خود هر روز جهان را ميـگـردانـد و             
خرج طبقه حاکـم و ارتـش و پـلـيـس و                  

دستگاه سرکوب و بورکراسي را تاميـن        
ميـکـنـد، خـودش مـيـتـوانـد و بـايـد                     

راه آزادي بشـر در دسـت     . حکومت کند 
طبقه کارگر متشکل و مـعـطـوف بـه               

طـبـقـه    .   کسب قـدرت سـيـاسـي اسـت            
کارگر يا به عنوان رهبـر جـامـعـه بـراي             
امر آزادي و برابري و نفي تمـام اشـکـال       
ستم و استثمار به ميدان مي آيـد و يـا              
به عنوان نيروي ذخيره ارتش بـورژوازي        

طبقـه کـارگـر يـا       .   هر روز نابود ميشود   
پرچم انقالب عـلـيـه سـرمـايـه و تـمـام                  
حافـظـان نـظـم مـوجـود را در دسـت                     
ميگيرد و بعنوان يک نيـروي قـدرتـمـنـد           
در قلمرو سياست به ميدان مي آيد و يا         
زندگي حال و آينده خود و فرزندانـش را         

انتخـاب  .   در اختيار بورژوازي ميگذارد   
سومي در مقابل طبقه کارگر نـيـسـت؛           
يا سوسياليسم و حکومت کـارگـري يـا           

 .بربريت سرمايه داري
در اول مـه، در مـقـابـل مـذهـب و                
نــاســيــونــالــيــســم و ســرمــايــه، پــرچــم            
انترناسيوناليسم کارگري را برافرازيـم و     
در صفي جهانـي بـر هـويـت مشـتـرک                 

در .   انساني و طبقاتي مان تاکيد کنـيـم       
اول مه با شعارها و قـطـعـنـامـه هـا و                  
سخنراني رهبران کـارگـري جـامـعـه را             

فراخوان دهيم که اگر دنـيـا دسـت مـا                
باشد؛ کودکي از گرسنگي و بي داروئي       

اگـر دنـيـا دسـت مـا           !   تلف نخواهد شد  
باشد تـبـعـيـض و اسـتـثـمـار را الـغـا                      
ميکنيم و فقر را از چهره جـامـعـه پـاک              

اگر دنيا دست مـا بـاشـد         !   خواهيم کرد 
مليت و نـژاد و مـذهـب بشـريـت را                     
قصابي نخواهند کرد و همه شـهـرونـدان        

اگـر دنـيـا      !   محترم و برابر جـامـعـه انـد       
دست ما باشد زندانـهـا و سـالحـهـا و                 
شکنجه گاهها را نابود خواهيم کـرد و           
بجاي سرکـوب و انـقـيـاد سـيـاسـي و                   
اقتصادي، شرايط مادي شکوفائي فـرد      

اگـر  !   و جامعه را تاميـن خـواهـيـم کـرد         
دنيا دست ما باشد جامعه اردوي کـار           
اجباري بـراي تـامـيـن سـود سـرمـايـه                  
نخواهد بود بلکه کار آگاهانـه و نـقـشـه            
مند براي رفـع نـيـازهـاي هـمـگـان را                   

اگر دنيا دست مـا     !   سازمان خواهيم داد  
باشد ژنرالها و سـرکـوبـگـران و خـيـل                  
آخوندها و کاردينال ها و خاخـام هـا و             
واعظين بردگي بشر را مرخص خواهيم      
کرد و بجاي توليد جـهـالـت و سـم در                
جامعه علم و پيشرفت انسان را هـدف           

اگر دنـيـا دسـت مـا            !   قرار خواهيم داد  
! باشد آن را زيـر و رو خـواهـيـم کـرد                     

کمونيسم جـنـبـش واقـعـي و عـيـنـي                   
کارگران و جنبشي براي تغيير راديـکـال      

کمونيسم سـاده    .   و ريشه اي جهان است    
است به سادگي روياها و تبـديـل آن از              
يک آرزوي ديرينه بشر به حقيقـت مـادي        
و ملموس، تنها پراتيک جمعـي و فـردي      

در اول مـه       !   همه ما را طلـب مـيـکـنـد         
بايد لباس صنفي مان را دور بيانـدازيـم         
و بعنوان انسـان آزاد از قـيـد و بـنـد                      

نـفـي   " ايدئولوژي طبقـات حـاکـم بـراي            
در !   به ميدان بيـائـيـم   "   هرآنچه که هست  

اول مه بايد به تغييـرجـهـان مـوجـود و               
مبرميت و فوريت آن فراخـوان دهـيـم و           
صف خود را در هـرگـوشـه جـهـان بـا                    
زمزمه سرود انتـرنـاسـيـونـال بـه صـف               

در اول مه بايـد     !   کارگران جهان گره زنيم   
از حــرمــت بشــريــت دفــاع کــنــيــم و                 
بورژوازي و نظامـش را بـه مـحـاکـمـه                 

اول مه عزيز است، چـون بـايـد           !   بکشيم
اين افق را داشته باشد و براي تحقـق آن        

در اول مه بـا صـدائـي         !   نيرو بسيج کند  
کـارگـران جـهـان       " به غرش رعـد و بـرق         

در اول بـا       !   را فرياد کنيم  "   متحد شويد 
پرچم آزادي و رفاه جـامـعـه بـه مـيـدان                 

اول مه به کارگران جهان مبـارک       !   بيائيم
 * ! باد، زنده باد اول مه

 
 ٧از صفحه   ...پيش بسوي اول مه
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با اسم و رسم آنها را معرفي کنند، از         
رسانـه هـا بـخـواهـنـد کـه بـا آنـهـا                        
مصاحبه کنند و ما هم بالفاصلـه از          
طريق راديو تلويزيـون و نشـريـات و             
سخنرانيها و سمينارهايمان وسـيـعـا         
آنها را به جامعه معرفي ميکـنـيـم و           
با تبليغاتمان يک کاري ميکنـيـم کـه        
مردم آنها را بشـنـاسـنـد، در سـطـح                
جامعه عکسهاي اينها بايد روي در         
و ديوار بـاشـد، در اطـالعـيـه هـاي                  

ــاشــد            ــد ب ــاي ــر     .   اعــتــصــاب ب در ه
اعتصابي کارگران بايد فکر کنند کـه       
اگر رهبرانشان را گرفتند، رهـبـرانـي          
که در جلوي صحنه هستند، چـگـونـه         
بايد فورا عکس العمل نشان دهـنـد،         
چگونه آنهـا را سـريـعـا و در ابـعـاد                   
وسيعي در جامعـه و در سـطـح بـيـن               
المللـي مـعـرفـي کـنـنـد و بـرايشـان                  
حمايت جلب کنـنـد و دولـت تـحـت                

اتفاقا اين بـاعـث     .   فشار گذاشته شود  
ميشود که دولت کمتر بتواند آنها را         
مورد اذيت و آزار قرار دهد، دستگير       
کند، بزند، اخراج کند و اگر آنها را به         
عنوان چهره هاي سرشناس دستـگـيـر        
کرد، کارگران و جـامـعـه دسـت بـه                 

از .   عکس العمل بيشتري خواهند زد    
طرف ديگر هرچـه رهـبـران کـارگـران             
بيشتر در سطح جامعه و در سـطـح              
بين المللي به چهـرهـاي سـرشـنـاسـي            
تبديل شوند، حرفشان در جـامـعـه و           
حتي در ميان کارگران همان کارخانـه       

.  بيشـتـري خـواهـد داشـت           دخيلي بر 
ايــنــهــا فــردا ســرفصــل پــيــونــدهــاي          
بخشهاي مختلـف جـنـبـش کـارگـري          

موقعـيـکـه در ذوب آهـن            .   ميشوند
بيست نفر خودشان را نشان دادنـد و           
کم کم در جامعه شـنـاخـتـه شـدنـد و                
بيست نفر هم در واحد و بيـسـت نـفـر             
هم از معلمان و ده نـفـر هـم از بـيـن                   
پرستاران، کم کـم از طـريـق ايـنـهـا                  
بخشهاي مختلف جـامـعـه راحـتـتـر             
باهم تماس پيـدا مـيـکـنـنـد و فـردا                 
عملي تر خواهد بـود کـه مـعـلـمـان                 
تهران همزمان بـا کـارگـران واحـد و               
ذوب آهن و نفت دست به اعـتـصـاب            

چــون رهــبــرانشــان و چــهــره          .   بــزنــنــد
هايشان در جامعه شناخته شده انـد و        

راحتتر ميتوانند هـمـديـگـر را پـيـدا              
. کنند و بهـمـديـگـر اعـتـمـاد کـنـنـد                 

. ناشـنـاس نـيـسـتـنـد         .   گمنام نيستند 
بنظر من از اين ببعد ديگر فـعـالـيـن             
هر اعتصاب و هر اعتراضي بايد بـه          
اين جنبه از مسئله هم فکر کـنـنـد و             
در عين حال بيشترين حمـايـت را از            
رهبران خودشان بکنند و بـيـشـتـريـن           
تالش را براي آزادي آنها بکنـنـد اگـر           

 .  دستگير شدند
 

در اين رابطـه دوسـت   :   شهال دانشفر 
دارم بــه تــجــربــه کــارگــران نســاجــي            

آنـجـا   .   کردستان و شاهو اشاره بـکـنـم       
هم دقيقا ديديم که مـثـال زمـانـيـکـه              
فرشيد بهشتي زاد را دستگـيـر کـرده           
بودند، کارگران همانجا نشـسـتـنـد و           
گفتند که تـا او آزاد نشـود، حـاضـر               
نخواهند شد که پـاي مـيـز مـذاکـره               
بروند و بر روي گفته خود مانـدنـد تـا            

بــطــور .   او را از زنــدان آزاد کــردنــد             
واقعي وقتي رهبران کارگران با اسم و       
رسم خود به جلو مي آيند و در سـطـح      
اجــتــمــاعــي شــنــاخــتــه مــيــشــونــد،         
همانطـوريـکـه مـيـگـوئـيـد جـنـبـش                 

در واقـع  .   کارگري هويت پيدا ميکنـد    
رهبري جزئي از سازمان مبارزه است      
و اگر رهبري نباشد يـعـنـي جـنـبـش               
اعتراضي سر ندارد و سازمـان نـدارد        
و تشکل ندارد و مملـو از تـفـرقـه و                 

کسـي نـيـسـت کـه           .   پراکندگي اسـت  
. سوت بکشد تا کارگران جمع شـونـد        

کسي نيست که آن محـبـوبـيـت و آن              
جايگاه را داشته باشد و کـارگـران را            
به صف کند، و باالخره کسي نـيـسـت          
که نظر جمعي کارگران را نمايـنـدگـي         

. کند و مبارزاتشان را رهـبـري کـنـد          
نمايندگاني که بطور واقـعـي قـدرت            
خود را از کارگران ميگيرند و متکي       
به راي و تصميم کارگران در مجـامـع         

در حاليکـه   .   عمومي کارگري هستند  
ما هم در نساجـي کـردسـتـان و هـم                 
نساجي شاهو شاهد بوديم که وقـتـي          
عــوامــل رژيــم بــا وعــده و وعــيــد                
ميخواستند به اعـتـصـاب کـارگـران            
خاتمه دهند، نمايندگان کـارگـران بـه          
آنها پاسخ دادنـد کـه بـايـد مـجـمـع                   
عمومي تشکيل بدهند و اين مجمـع       

عمومي است که بايد تصميم بگـيـرد        
 . که اعتصاب را تمام کنند يا نه

 
و بدين ترتيـب روش    : اصغر کريمي 

است که جمهوري اسالمي نميـتـوانـد         
به رهبران اعتصاب فشـار بـيـاورد و            
بگويد که شما مسئول اعـتـصـاب و          
اعتراض هستيـد، چـون نـمـايـنـدگـان           
کــارگــران مــيــگــويــنــد ايــن مــجــمــع         
عــمــومــي مــا اســت کــه تصــمــيــم              

 . ميگيرد
 

بله اينهم نکته مـهـم      :   شهال دانشفر 
حتي اگـر خـاطـرتـان          و درستي است،  

باشد در موقع مذاکره هم نماينـدگـان        
کارگران مدام بـا اتـکـا بـه مـجـمـع                   
عمومي مذاکره را جلـو مـيـبـردنـد و             
اين قدرت مانور بـيـشـتـري بـه آنـهـا                

اينها لـحـظـات بـاشـکـوهـي             .   ميداد
بگذاريد نـمـونـه ديـگـري را            .   هستند

مثال بزنم که حدود سه سال پيـش در           
اعتصاب کـارگـران پـتـروشـيـمـي در              
مجتمع هاي اراک و اصفهان و خـارک         
بود که اينها هيئت هاي نـمـايـنـدگـي           
بيست نفره اي انتخاب کرده بـودنـد و          
براي مذاکره حول وضعيـت کـارگـران          
فرستاده بودند مرکز، خوب آن بيسـت       
نفر کي ها بودند؟ و آيـا اگـر هـمـيـن                
پتروشيمي بـا آن اعـتـصـاب چـنـديـن             
ماهه ايکه داشتند در همانـمـوقـع بـا          
ما يعني بـا حـزب خـودشـان تـمـاس               
گرفته و در ارتباط قرار گرفتـه بـودنـد          
و صداي اعتراضشان در جهان شنيده      

 ١٥شده بود آنوقت مـا شـاهـد يـک                
فوريه ديگري نميبوديم؟ و مهم آنـکـه        
يک بخش وابسته بـه مـرکـز کـلـيـدي               

 .صنعت نفت هم بودند
 

اگــر نـظــيـر ايــن        :   اصـغــر کـريــمـي     
اتـفـاقـات ده جـاي ديـگـر هـم روي                    
ميداد، امروز طبقه کارگر دههـا نـفـر         
ديـــگـــر از رهـــبـــران خـــودش را                  

هـمـچـنـيـن اگـر در هـر               .  ميشناخت
اعتـصـابـي نـمـايـنـدگـان و رهـبـران                  
کارگري به همين شـکـل بـه مـجـمـع               
عمومي و نظر و راي تـوده کـارگـران             
اتکا کنند، موقعيت خـود آنـان نـيـز             
محکم تر و قويتـر مـيـشـود و فـردا                
صدها رهبر اعتصاب را که بـه تـوده           

وسيع کارگران متکـي هسـتـنـد، در            
صحنه ميـبـيـنـيـم و آنـوقـت ديـگـر                   
جنبش کارگري يـک پـيـشـرفـت فـوق              

رهـبـران   .   العاده عظيمي خواهد کـرد     
کارگري به جـلـوي صـحـنـه آمـده و                  
کارگران را مـتـشـکـل مـيـکـنـنـد و                  

در غير اينـصـورت     .   سازمان ميدهند 
سازماندهي بدون رهـبـران شـنـاخـتـه            
شده کارگري با کندي عجيبي پـيـش          

 . ميرود
 

دقـيـقـا هـمـيـنـطـور           :   شهال دانشفر 
است که شما گفتيد، االن بفرض اگـر          
کسي بخواهد اعتراضي را که در يـک     
بخش از جنبش راه افـتـاده هـمـزمـان             
اين اعتراض را با اعتصاب کـارگـران        
واحد هماهنـگ کـنـد نـمـيـدانـد کـه                 

 . رهبرانشان چه کساني هستند
سوالي کـه مـمـکـن       :   اصغرکريمي

اســت مــطــرح شــود ايــن اســت کــه              
بگويند که باالخره روشـن اسـت کـه              
کارگران در هر اعتصابي رهبران خود     
را دارند، ولـي اگـر ايـن رهـبـران در                 
سطح جامعـه هـم مـطـرح شـونـد و                  
مصاحبه کنند و اينجا و آنجـا ظـاهـر     
شوند، آيا بـيـشـتـر زيـر ضـرب قـرار                 
نميگيرند؟ من ميگويـيـم بـرعـکـس           
مـوقـعـيـکـه کـارگـران را در سـطـح                    
جامعـه مـيـشـنـاسـنـد و سـرشـنـاس                 
ــد، اگــر تــحــت فشــار و                   مــيــشــون
دستگيـري قـرار گـيـرنـد، اعـتـراض               

. بيـشـتـري صـورت خـواهـد گـرفـت                
جمهوري اسالمي هـمـيـشـه مـمـکـن             
است چهار نفر از رهبران کـارگـري را           

. اين کار هميشگي رژيم است .   بگيرد
آنها هميـشـه تـالش مـيـکـنـنـد کـه                   
رهبران کارگري و کارگران مـعـتـرض         
را دستگير کنند، اخراج کنند و غيره       
و درواقع کار حـکـومـت سـرکـوبـگـر               

اما مطمئنا به هر درجـه      .   همين است 
که اين رهبران شناخته شده باشـنـد و        
به درجه ايکه عکـسـشـان روي در و            
ديوار نقش بستـه بـاشـد و در ذهـن                 
جامعه بيشتر شکل گرفـتـه بـاشـنـد،            
حمايت مردمي بيشتـري را بـا خـود            

کارگـران نسـاجـي و         .   خواهند داشت 
شاهو سنندج آنقدر اعتصاباتشـان را      
به سطح جامعه و شـهـر کشـانـدنـد،               
آنقدر مردم را بموقـع از خـواسـتـهـا و            
مبارزاتشان بـاخـبـر کـردنـد، آنـقـدر               
اطالعيه دادند و از طريق رسـانـه هـا            

صدايشان را بگوش جامعه رسانـدنـد       
و خود را به مردم شناساندند که رژيـم       
ديد که اگر رهبران آنها را بـگـيـرد و              
زندان کند، تبديل به قهرمانان مـردم         
خواهند شد و ميديديم کـه گـاهـا از             

. دستگيري آنـهـا اجـتـنـاب مـيـکـرد              
همين االن هم در خيلي جاها شـاهـد           

و جلوي صحـنـه     .   همين اتفاق هستيم  
آمدن رهبران کارگري باعث شـده کـه          
دهها نفر از فعالين جنبـش کـارگـري           
امروز بتوانند با اسم و رسم خـود در            
سطحي گسترده تـر ظـاهـر شـونـد و               
رژيم نتواند آنها را دستگيـر و راهـي         

چرا که رژيم اين را خـوب        .   زندان کند 
فهميده که اگر به چنين حرکتي دسـت        
بزند، فردا حزب کمونيسـت کـارگـري         
عکس و اسـم و رسـم آنـهـا را در                       
روزنامه ها و در سطح بـيـن الـمـلـلـي              
مطرح خواهد کرد و آنـوقـت دوبـاره              
سازمانهاي کارگري و کـنـفـدراسـيـون         
اتحاديه هاي جهاني شروع ميکـنـنـد        
به اعتراض کردن و دهها چهره ديـگـر         
از شهرهاي مختلف از رشت و اهـواز        
و آبادان و تبريز و اصفهان و غيره در           

. سطح جهاني شناخته خـواهـنـد شـد          
در نتيجه همانطور کـه اشـاره کـردم              
تحت تاثير ايـن فشـارهـا جـمـهـوري              
اسالمي همين االن محافظه کـار تـر          
برخورد ميکند و از دسـتـگـيـري و                
زندان خيلي ها بخاطر اينکـه تـبـديـل          
به رهبران و قـهـرمـانـان جـامـعـه و                   
انسانهاي محبـوب و شـنـاخـتـه شـده             

 . نشوند، پرهيز ميکند و ميترسد
 

مـن مـيـخـواهـم بـر            :   شهال دانشفر 
همانطور که  .   نکته ديگري تاکيد کنم   

اشـاره شـد وجـود هـمـيـن سـطـح از                    
رهبران شناخته شده و با اسم و رسـم            
کارگري و به مـيـدان آمـدن آنـهـا در                
عين حال باعث شده که طبقـه کـارگـر       
با هويت تر و در موقعـيـت قـويـتـري              
وارد صحنه سياسي جامـعـه شـود و           
در راس مــبــارزه بــراي مــطــالــبــات           
سراسري قرار گيرد و در جلوي صحنه     

. جنبش اعتراضي در جامـعـه بـاشـد          
اينها همه از تجربـيـات ايـن دوره از            

 . مبارزات کارگران شرکت واحد بود
 

درواقـع کـارگـران      :   اصغر کـريـمـي     
ميگوينـد کـه ايـنـهـمـه چـهـره هـاي                  
مفتخوري کـه هـر روز در راديـو و                  
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تلويزيون، که بـا پـول و مـالـيـات و                  
استثمار طبقه کارگر ميچرخـد، مـي        
آيند و رو به جامعه حـرفـهـاي چـرنـد               
ميزنند، اما چرا رهبران طبقه اي کـه          
توليد کننده همه نعمات اين جـامـعـه       
اسـت، نــمـيـتــوانـنـد از ايـن ابـزارهــا                  

چرا جامعه نبايد حرف    .   استفاده کنند 
رهبران کارگري که حرف حق طـلـبـانـه          
اي ميزنند و از زندگي انساني کـارگـر         
حـرف مـيـزنـنـد، را بشـنـونـد و ايـن                     
رهبران را بشـنـاسـد و رهـبـران خـود                 

اينبار در انقالب ايران بيـش از       .   بداند
دويســت رهــبــر کــارگــري بــه جــلــوي            
صحنه خواهند آمد، بعنـوان رهـبـران          
انقالب سخنراني خواهند کرد و مردم      
ــيــکــه                   ــنــد و در حــال را مــيــشــوران
اعــتــراضــات تــوده هــاي مــردم را                
سازماندهي ميکنند خود نـيـز رشـد           

رهبراني کـه بـا     .   کرده و ارتقا مييابند   
بــه جــلــوي صــحــنــه آمــدن آدمــهــاي            
تواناتري ميشوند، و اگر به اين شـيـوه          
ــنــد                ــات مــان ــنــد اعــتــصــاب ــن کــارک
دانشــگــاهــي کــارگــران را بســرعــت           

در همين اعتراضات   .   آموزش ميدهد 
است که رهبران کارگري به سخـنـوران        
و مبلغان ورزيده و سازمـانـدهـنـدگـان          

 . توانائي تبديل ميشوند
 

. هـمـيـنـطـور اسـت        :   شهـال دانشـفـر    
چنانچه بطور مـثـال مـيـبـيـنـيـم کـه                   
کارگران االن ميگويند ما ميخواهيـم      
خودمان کميته تعـيـيـن دسـتـمـزد را               

مــا مــيــخــواهــيــم      .   تــعــيــيــن کــنــيــم     
دستمزدمان را خودمان تعيين کنيم و      
ميخواهيم نمايندگان واقعي خودمـان     

يعني اينکه کـارگـران   .  را داشته باشيم 
دولت و نهادهاي دولتي و شـوراهـاي         
اسالمي همه را دور زده اند و ايـنـبـار             
خــودشــان هســتــنــد کــه بــه نــحــوي               
سازمانيافته جلـو آمـده انـد و دارنـد               
خواستهايشـان را رو بـه جـامـعـه و                   
سراسري اعالم ميکنند و ما هـر روز          
شاهد عروج تعداد بيشتري از رهبـران       
و چهره هاي شناخته شده کارگـري در          
سطح جامعه و حـتـي بـيـن الـمـلـلـي                   

 . هستيم
 

ببينيد بعنـوان مـثـال    : اصغر کريمي 

. تجربه معلمان را در نـظـر بـگـيـريـم               
قاعدتا بايد همين االن چـهـل نـفـر از              
رهبران جنبش معلـمـان مشـخـص و            

و هـمـيـنـطـور        .   شناخته شده ميبودند  
دهها نفر از رهبران پرستاران بايـد در          

. سطح جامعه شناخته شده ميـبـودنـد       
در جنبش زنان نـيـز بـايسـتـي امـروز               
بتوانيم از دهها چهره سـرشـنـاس اسـم        
ببريم و در جنـبـش دانشـجـويـي نـيـز                
همينطور بايستي االن دهـهـا رهـبـر             

بـنـابـرايـن     .   جلوي صحنه داشته باشيم   
اگر از اين به بعد جنبشهاي مخـتـلـف          
اهميت اين نکته را بهتـر درک کـنـنـد،           
ــبــش                    ــران و جــن ــارگ ــدون شــک ک ب
آزاديخـواهـانـه مـردم در مـوقـعـيـت                 

. بسيار متفاوتي قـرار خـواهـد داشـت         
اگــر رهــبــران و فــعــالــيــن مــعــتــرض            
دستگير شدند، بايد عکس و پـوسـتـر         
آنها بطور وسيع و گسترده در جـامـعـه     
پخش شود و در زير ايـن عـکـس هـا               
نوشته شود که زندانـي سـيـاسـي آزاد            
بايد گردد و بنويسند که ايشـان رهـبـر          
مبارزه پرسـتـاران و مـعـلـمـيـن و از                   
کــارگــران واحــد و پــتــروشــيــمــي و                
دانشجوي دانشگاه صنعتـي و غـيـره           
بوده که اعتراض کرده و زنداني شده و        
بايد بدون قيد و شرط و هرچه سريعتـر   

و بــديــن شــکــل اســم و             .   آزاد شــود   
هويتشان را در سطح جامعه و رسـانـه         

حزب را از مـوضـوع     .   ها مطرح کنند  
فورا مطلع کنند، آنوقت ما شاهد بـه          
جلوي صحنه آمدن طيف گسترده اي        
از رهبران سرشناس در جـنـبـش هـاي           

 . اعتراضي هستيم
 

 نقش حزب 
 

اگـر اجـازه بـدهـيـد           :   اصغر کريـمـي   
نکته بسيار مهم ديـگـري را نـيـز در               
رابطه با اعتصابات کـارگـري مـطـرح           

طـبـقـه    .   و آن وجود حـزب اسـت         .   کنم
کــارگــر حــزب خــودش را دارد کــه                
تجـارب کـارگـران را از يـک بـخـش                    
کارگري بـه بـخـشـي ديـگـر انـتـقـال                     
ميدهد و صداي کارگر را در سـطـح              

. جامعه و جهان بلندتر طرح مـيـکـنـد         
ــاکــتــيــک هــاي                   حــزب اســت کــه ت
کارفرمايـان و دولـت را فـورا افشـا                 

ميکنـد، بـيـن بـخـشـهـاي مـخـتـلـف                  
جنبش کارگري اتحاد ايجاد ميکـنـد،      
خواستهاي يک بـخـش کـارگـري صـد             
نفره را که پرچم قرار داد دسته جمـعـي          
و پرداخت فوري حقوقهاي معـوقـه را          
بلند کرده اند بالفاصله بـگـوش هـمـه            
جامعه ميرساند و به خواست جامـعـه        

صداي کـارگـر را در           .   تبديل ميکند 
سطح بين المللي منعکس ميکـنـد و      
چهره هاي کارگري را هرکجا که جـلـو       
ميايند در سطح کل جـامـعـه مـطـرح            
ميکند کارگر از طريـق رسـانـه هـاي              
خودش پيشروي در يک واحد را به يـک     
پيشروي بزرگ براي کل طـبـقـه خـود             
تبديل مـيـکـنـد، و بـه يـک مـعـنـي                     
ميفهمد که رابطه و ارتـبـاط بـا ايـن                
حزب و خبر دادن و پيوستن و تقـويـت          
اين حزب چقدر براي جنبش کـارگـري          
و موفقيت هر تک اعتصابـي اهـمـيـت          
دارد و در چنيـن صـورتـي ديـگـر در                 
هيچ اعتصابي نميتوانند سر کارگر را      

 . بهمين راحتي زير آب کنند
 

شما به جايگاه حـزب     :   شهال دانشفر 
اينـهـم يـکـي ديـگـر از              .  اشاره کرديد 

درسهاي مبارزات کـارگـران واحـد و            
اعتراضات کارگـري در دو سـه سـال             

ببينيد بطور مثال ممکـن     .   اخير است 
است با راديو ها و رسانه هاي ديگـري    
غير از حـزب مصـاحـبـه هـايـي شـده                
باشد ولي يک مصاحبه در رسانه هاي       
مختلف انعکاسات خبري مـتـفـاوتـي        

زمانيکه بـا تـريـبـون هـاي ايـن              .   دارد
حزب تماس برقرار ميشود و اخبـار و         
اعتراضات منعکس ميشونـد ابـعـاد        
سازمان يافته اي پـيـدا مـيـکـنـنـد و                 
حزب قدم بقدم با تمام قوا در تـمـامـي           
لحظات مبارزه جلو ميايـد و بـهـمـيـن           
ترتيب در يـک سـطـح سـراسـري بـه                    
اعتراض و مـبـارزه مشـخـصـي کـه                 
جريان پيدا ميکند نه تنها در سـطـح            
داخلي بلکه در سطحي بيـن الـمـلـلـي             
شکل و سازمان ميدهـد و ايـن نـقـش             
اين حزب و وظيفه اين حـزب اسـت و             
اساسا حزب براي ايفاي چنين نـقـشـي          

بـهـمـيـن اعـتـبـار          .   تعريف شده اسـت    
ميبينيم که وصل شدن اين مـبـارزات        
به حزب به يک اعـتـصـاب و مـبـارزه               

مشخص که در جريان است چه ابـعـاد         
باشکوهي ميدهد و ما ايـنـرا بـارهـا             

بطور مثال اين روشـن     .   تجربه کرده ايم  
است که الزاما همه کارگران واحـد بـا           
اين حزب و اعضايش مرتبط نيستنـد   
ولي نفس وصـل شـدن يـک جـنـبـش                  
اعتراضي به اين حـزب و مـنـعـکـس              
شدن از اين کانال و از اين حزب باعث         
ميشود که به آن حرکت ابعاد گستـرده        

اين حزب در لـحـظـات       .   تري داده شود  
آن و در سازمان دادن و شکل دادن و            
جهت دادن و طـرح نـظـرش دخـيـل                   
ميباشد و بدين ترتيب مـا هـمـيـشـه              

 . تاثيرات اين را ميبينيم
 

اجازه دهيد نکته اي     :   اصغر کريمي 
هم من اضافـه کـنـم، مـمـکـن اسـت                  
کارگران بگويند کـه بـه درجـه ايـکـه                
حزب در کنـار کـارگـران بـه صـحـنـه                  
ميايد جمهوري اسالمي هم حساستـر      
ميشود که اين البته واقعـيـتـي اسـت            
که رژيم حساستر ميشـود ولـي بـايـد             
بدانيـم کـه رژيـم بـه خـيـلـي چـيـزهـا                      
حساسيت دارد، به اعتصاب و حـتـي          
لغت اعتصاب هم حساسيـت دارد و           
به رهبران کارگري که به وسط صحنـه        
ميايند هم حسـاس اسـت و اتـفـاقـا                 
کارگران بايد اين مسالـه را بـه رژيـم               

کـارگـران نـمـيـتـوانـنـد           .   تحميل کننـد  
بگويند که خيلي خوب حـاال کـه بـه               
اعتصاب حساس هسـتـيـد پـس مـا              
اعتصاب نميکنيـم و مـحـجـوب هـم             
رسما اعالم کرد کـه چـگـونـه بـه اسـم                
سنديکا حساس است و بدش ميايد و       
ممنوعيتش را اعالم ميکند و زبـان          
کارگر را مـيـبـرد ولـي مـا کـارگـران                  
نميتوانيم بگوئيم چشم ديگر حرف از        

رژيـم بـه افـزايـش          .   اعتصاب نميزنيم 
دستمزد هم حساس است و دل خوشي       
از طرح آن ندارد، پـس مـا هـم بـحـث                
! افزايش دستمزد را بميـان نـمـيـاوريـم           

ولي اتفاقا اگر کارگـران مـيـخـواهـنـد            
گامي بجلو بـردارنـد از نـقـاط قـوت               
خودشان بايد بيشتر بهره بـگـيـرنـد و             
تجربه نشان ميدهد که کارگران بـايـد          

. از تمامي قدرتشان اسـتـفـاده کـنـنـد            
بنابراين طرح مساله حساسيت کامال     

اينـجـا   .   بضرر کارگر و بنفع رژيم است     
از اعتصاب صحبت کرديم اما رابطـه       

فـي  .   با حزب وسيعتر از ايـنـهـا اسـت           
المثل االن بازنشـسـتـگـان مسـتـمـري            

بسيار ناچـيـزي مـيـگـرنـد و زنـدگـي                 
بسيار بسيار حقـيـرانـه و سـخـتـي را                
ميگذرانند، آدمهائيکه يک عمر کـار     
کرده و زحمت کشيده اند و مفت خـور         
نبوده اند بلکه توليدکننده و مـعـلـم و           
پرستار وانسان شريفي بـوده انـد و در            
رشته هاي مختلف نجاري و فلزکـاري       
و ساختماني و غيره کار کـرده انـد و               
آدمهاي مفيدي بوده اند و االن بايد با        
بدبختي بسوزند و بسازند و بـعـد از              

 سال کار پر مشـقـت از يـک         ٣٠-٤٠
مسکن و يک تغذيه مناسـب مـحـروم          
باشند و حتي يک سفر راحت نتـوانـنـد          
بکنند و تفريحي نداشته باشند، اينها      

شـايـد   .   بايد با حزب تـمـاس بـگـيـرنـد          
هــمــيــن امــروز تــجــمــع و اعــتــراض            
مشخصي در بين بازنشستگان نباشد     
ولي اتفاقا بايد خواسـتـه هـايشـان را             
مطرح کننـد و گسـتـرش ايـن پـيـونـد              
بـــاعـــث مـــيـــشـــود کـــه مســـئلـــه               
بازنشستگي و بازنشستگان بـيـايـنـد          
جلوي صحنه جامعه، و بايد معلميـن       
و پـرسـتـاران و کـارگـران بـخـشـهـاي                   
مختلف جـنـبـش کـارگـري و مـردم                 
زحمتکش هر روز و هر روز مسائل و          
نيازهايشان را به حزب گـزارش دهـنـد         
و يا بيايند و مصاحبه کننـد و بـيـک              
معني مساله خود را در سطح جامعه       
داغ نگه دارند، نبايد وضعيت معلم و       
پرستار و کارگر راهن و آب و بـرق و               
نساجي و ماشيـن سـازي و کـارمـنـد              
زحمتکشي کـه االن بـازنشـسـتـه شـده            
است راکد و سوت و کور بمانـد بـلـکـه            
طبقه کارگر مثل کوره در حـال ذوب           
بايد هر روز تمامي مسائل اجتماعـي       
را در خود ذوب کـنـد و در ارتـبـاط                  
گسترده اي بـا حـزب خـود بـبـاشـد و               
خواستها و مسـائـلـش را در سـطـح                 
جـامـعـه طـرح کـنـد، اسـم تـک تــک                     
کارخانه ها بايد در سطح جامعه طرح       
شود و همـيـنـجـور رهـبـران و چـهـره                   
هايشان بتدريج بتوانند اين تـوازن قـوا      
را به رژيم تحمـيـل کـنـنـد، بـا حـزب                 
خودشان مصاحبه و صحبت کنـنـد و         
بحث کـنـنـد و حـرفشـان را بـگـوش                   

 . جامعه برساند
 

شـمـا گـفـتـيـد کـه             :   شهال دانشـفـر    
باشد ممکن است که بعضا اين تصور       

و بگويند که ارتباط با حـزب از نـظـر              
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امـا  .   امنيتي مشکل ايجـاد مـيـکـنـد        
تجاربـي کـه در مـبـارزات کـارگـران                 
نساجي شاهو و کردستان داشتيم ايـن         
بود که به آنها گـفـتـه بـودنـد کـه چـرا                    
اخبار شما در راس سـايـتـهـاي حـزب              
کمونيست کارگري منعکس ميشـود،     
کارگران هم جواب داده بودند کـه شـمـا        
دستمزد و حق و حقوق مـا را بـمـوقـع               

. پرداخت کنيد تا چنين اتفاقي نيافتـد      
به کارگران شرکت واحد گفته بودند که       
چرا اخبار را به خارج ايـران مـنـعـکـس            

کارگران جـواب داده بـودنـد          .   کرده ايد 
در داخل بـمـا امـکـانـات بـدهـيـد تـا                   
اخبارمان را منعکس کنيم و سانسـور       
را از جلوي اعتصاب مـا بـرداريـد تـا              

بنـابـرايـن اکـنـون ديـگـر             .  چنين نشود 
کــارگــران جــايــگــاه هــمــه ايــنــهــا را               
ميفهمند و بنظرم اينهم يکي ديگر از         
 . تجارب مبارزاتي دوره اخير ميباشد

 
پس بايد گـفـت زنـده        :   اصغر کريمي 

بــاد کــارگــران نســاجــي و زنــده بــاد                
کارگران شاهـو و زنـده بـاد کـارگـران                 
واحد که همه آنها، اين مسـالـه را بـه             
نـوعــي جــا انــداخــتـه انـد و در ايــن                   
پيشروي شريک بوده و سـطـح مـبـارزه             
طبقه کارگر را گام ديگري جـلـو بـرده             

امروز خواست مبارزه با سـانسـور       .   اند
و محکـوم کـردن سـانسـور و ايـنـکـه                  
حرف ما و خواست ما به همه جا بايـد          
منعکس شود و هيچکس اجازه نـدارد       
جلـوي اعـتـصـاب و مـبـارزه مـا را                     

 .  بگيرد، دارد همه گير ميشود
 

  موقيت امروز اين مبارزه 
 

 مــاه   ٣بــيــش از      :   شــهــال دانشــفــر   
اعــتــراض آنــهــم در چــنــيــن ابــعــادي            
درسهاي بسـيـاري دارد و طـبـعـا در                 

يـک  " يکساعت بـرنـامـه تـلـويـزيـونـي               
نـمـيـتـوان بـه هـمـه ايـن                "   دنياي بهتـر  

خـواسـتـه هـائـي کـه            .   جوانب پرداخت 
کارگـران واحـد در ايـن اعـتـراضـات                 
مطرح کردند، توقعاتي کـه در مـقـابـل          
جامعه قرار دادند، نقش خانواده هـاي        
کارگران در اين مبـارزات، تـمـاس بـا             
ــکــاس                     ــع ــراي ان ــالش ب حــزب و ت
اعتراضاتشان در سـطـح جـامـعـه و                 
سطح بين المللي و همبـسـتـگـي بـيـن             

 فوريـه هـمـه و      ١٥المللي کارگري روز   
همه جنبـه هـاي بسـيـار مـخـتـلـف و                  
گسترده اي از درسهـاي آمـوزنـده ايـن             

اکنون بهتـر اسـت     .   مبارزات بوده است  
به موقعيت امروز نگاه کنيم که بـيـش         
از هزار کارگر از زندان آزاد شده از کـار     

 نفـر از ايـنـهـا           ٤٦بيکار شده اند و به      
حکم اخراج داده شده و اسانلو و حيات        
غيبي همچنان در زندان بسر مـيـبـرنـد      
و زنداني بودن آنها بخاطر سنديـکـا و           
رهبري شان کماکان يعنـي سـرکـوب و          

بـهـتـر اسـت       .   اين جـنـگ ادامـه دارد         
مقداري هم روي اين جنبه از مسـالـه            

 . صحبت کنيم
 

طبعا خواسـتـه هـاي       :   اصغر کريمي 
کارگران آزادي فوري اسانلو و حـيـات           
غيبي و پايان دادن به اذيـت و آزار و               
تعقيب و پرونده سازي فعالين کارگـري      
نه تنها خواست کارگران واحـد بـلـکـه             
خواست کل طبقه کارگر است چرا کـه          
هــرجــا مــردم اعــتــراض مــيــکــنــنــد            
جمهوري اسالمي بـراي خـوابـانـدن آن            
چهار نفر از رهبران را ميـگـيـرد و بـا                
اذيت و آزار و اخراج آنها سعي ميکند        
اعتراضشان را سرکوب کند، بنابـرايـن     
اين خواست همه بـخـشـهـاي جـنـبـش              
کارگـري اسـت و هـمـگـي مـتـحـد و                    
همبسته بايـد بـه صـحـنـه بـيـايـنـد و                   
بگويند دست رژيـم از روي فـعـالـيـن                
کارگري کوتاه و اذيت و آزار فـعـالـيـن             

مساله بعـدي   .   حق طلب مردم موقوف   
هم بازگشت بکار هزار کارگر اخـراجـي      

 کارگر را   ٤٦اتفاقا حکم اخراج    .   است
صادر ميکنـد و يـکـعـده را مـطـرح                  
نميکند و در واقع نميايد کـه هـمـه را              
يکجا اخراج کند که تفرقه ايجاد کـنـد          
و مانع از اعـتـراض دسـتـه جـمـعـي                   
کارگران شود و نيز اميد را در بخـشـي          
از آنها نگه ميدارد تا عالوه بـر تـفـرقـه           
اين توهم را ايجاد کـنـد کـه کـارگـران               
بگوينـد کـه مـن اعـتـراض نـکـنـم و                    
ساکـت بـاشـم تـا شـايـد مـرا اخـراج                     
نکردند و در اين روش دست کـارفـرمـا          
و دولت باز ميماند تـا زورگـوئـيـش را            

ايـن دو    .   هرچـه بـيـشـتـر ادامـه دهـد              
امــا .   خــواســت مــهــم کــارگــران اســت        

عالوه بر اين، خواستهاي مهم افزايـش       

حداقل دستمزد به باالي خـط فـقـر و               
اينکه نمايندگان واقعي کارگران بـايـد       
درمورد دستمـزد تصـمـيـم بـگـيـرنـد،               
قــرارداد دســتــه جــمــعــي، بــرســمــيــت          
شناسي سنديکا و انـحـالل شـوراهـاي           
اسالمي خواستهاي مهم ديگري اسـت      
که توسط کـارگـران واحـد طـرح شـده               
است و بايد از جانب کل طبقه کـارگـر            

و شـمـا     .   مورد پشتيباني قـرار گـيـرد        
درست اشاره کرديد که اسانلو و سـايـر          
رهبران کارگري را ميگيرنـد و زنـدانـي         
ميکنند تا نگذارنـد سـنـديـکـا احـيـا               

اينها خـواسـتـه کـارگـران واحـد             .   شود
است و همچنان بايـد در سـطـح بـيـن                
المللي مطرح شود و مردم هم بايستي       
همبستگي شـان را ادامـه دهـنـد و                  

پيشنهاد مشخص مـن    .   وسيعتر کنند 
اين است که در روز اول مـه در تـمـام                
اجتماعات و راهـپـيـمـائـي هـا پـرچـم                
دفاع از کارگران واحد، و پرچم درود بر        
ــالکــادرهــا و                  کــارگــران واحــد در پ
قطعنامـه هـا نـوشـتـه شـود و آزادي                  
اسانـلـو و هـمـه کـارگـران زنـدانـي و                     
خواست بازگشت بکار فوري و بي قيـد      
و شرط تمامي کارگـران واحـد مـورد             

اول مـاه مـه بـايـد           .   حمايت قرار گيرد  
جامعـه را پشـت سـر کـارگـران واحـد                
بسيج کرد و همبستگـي وسـيـعـي بـا              

اين پاسخي اسـت بـه     .   آنها اعالم نمود 
جمهوري اسـالمـي بـخـاطـر سـرکـوب              

ايـن قـدردانـي از يـک             .   کارگران واحد 
مبارزه مهم است، ايـن ادامـه راهـي              
اســت کــه کــارگــران واحــد در پــيــش              
گرفتند و تـداوم يـک مـبـارزه مـهـم و                  

در عـيـن     .   خواست هاي مهم آن اسـت      
حال نفس اينکه اين تـجـارب کـارگـرن            
واحد به تعداد بـيـشـتـري از اعضـاي               
شــرکــت واحــد و بــه خــانــواده هــا و                 
همسرانشان انتقال يـابـد بـه کـارگـران             
روحــيــه مــيــدهــد و مــيــفــهــمــنــد کــه            
اعتصاب و جنگشان هنوز ادامه دارد      
و هـمـه مـردم پشـتـشـان هسـتـنـد و                     
جمهوري اسالمي هم در آن موقعيـتـي        
نيست که بتواند به اين اذيت و آزارهـا          

در نتيجه بردن اين تـجـربـه       .   ادامه دهد 
و آگاهـي بـه درون طـبـقـه کـارگـر و                      
خانواده هـايشـان بـخـش مـهـمـي از                  

مساله است و من اينـجـا مـيـخـواهـم              
خطاب به کارگران پيشـرو و فـعـالـيـن            
کارگري و کارگران سـوسـيـالـيـسـت و              
کمونيست در شرکت واحد نکته اي را        

کــار و تــالش بــراي           .   اشــاره بــکــنــم    
آگاهـگـري دائـم بـيـن خـانـواده هـاي                   
کارگـري در شـرکـت واحـد يـک کـار                   

کارگران واحـد بـايـد      . بسيار مهم است 
. همچنان احساس سـربـلـنـدي کـنـنـد             

بايد اهميـت   .   نبايد تنها گذاشته شوند   
اعـتــصــاب خــود را کــه هــرچــنــد بــا               

نـفـس ايـن      .   بيرحمي مواجه شد بدانند   
مساله روحيه و اتحاد را باال ميبرد و          
اتفاقا همين است که کارگران را آمـاده      
ميکند که بعد از تـعـطـيـالت نـوروز              
دوباره وسـيـعـتـر بـمـيـدان بـيـايـنـد و                     

هـمـيـن    .   تجمعات بزرگتري برپا کنـنـد     
تجمعات صد و دويست نفره که مـدام          
شکل ميگيرد به رژيم ميفهـمـانـد کـه           
ايــنــهــا نــطــفــه هــاي تــجــمــعــات و                 
اعتراضات بزرگتر است و نطـفـه هـاي         
تداوم اعتصاب و مبارزه و نطفه هـاي          

. تيز شدن گوشهاي بقيه جامعـه اسـت         
اين اعتراضات بايد گسترده تر شـود و       

. خانواده هاي بيشتري را در بر بگـيـرد         
صدها نفر از کارگـران واحـد تـجـارب             
مهمي پيدا کرده اند و خيليهايشـان بـه      
سوسياليـسـم و کـمـونـيـسـم گـرايـش                  

طيف کـارگـران    .   بيشتري پيدا کرده اند   
کمونيست در جريـان اعـتـراض چـنـد              
ماهه کارگران واحد گسترش يـافـت و          
اکنون وقتش اسـت کـه ايـنـهـا درون                 
خانواه هاي کارگري کار پيگـيـرانـه اي       
بکنند و صندوقهاي تـعـاونـي مـالـي             
ايجاد کنند و روابط و پيک نيک هـا و            
رفـت و آمـدهـايـي را بـاهـم سـازمـان                 
دهند و اينها را دوباره بهم ببـافـنـد تـا        
روحيه ها احيـا شـود و اجـتـمـاعـات                 

 .بزرگتري هم شکل بگيرد
جـمـهـوري اسـالمـي        :   شهال دانشفـر  

هميشه تالش ميکند که فرصـتـهـايـي         
را بهانه کند و از آن استفـاده کـنـد تـا                
براي خود وقـت بـخـرد، اعـتـراضـات               
کــارگــران را مشــمــول زمــان کــنــد،              

حـتـي از     .   فرسوده کند و عـقـب بـرانـد       

تعطيالت نوروز بـهـره مـيـگـيـرد کـه                 
مساله اتمـي را    . کارگران را سر بدواند 

بهانه ميکننـد کـه جـواب کـارگـر را                 
ــدهــنــد  در گــرمــاگــرم اعــتــصــاب          .   ن

کارگران واحد، تبليغات به راه انداخـت       
و "   ايـنـهـا مسـالـه آمـريـکـاسـت              "   کـه   

اطالعيه هايـي هـم از سـوي بسـيـج                 
امـا ايـن اعـتـراضـات           .   پخش ميشـد  

ادامه يافت و همانطوريکه شما گفتيد      
االن خواستهاي کارگران واحد تـمـامـا         

جاي خودش است و کـارگـران بـر               سر
اولين کـار بـنـظـر       .   سر آن مصر هستند   

من اين است که رهبران کارگران واحـد        
بعـد از تـعـطـيـالت عـيـد فـورا طـي                     
اطالعيه اي خطاب به توده کارگران و         
خطاب به جامعه اعالم بکنند کـه مـا         

 شده ايـم، امـا تـمـامـي             ٨٥وارد سال   
خواستهايمان سـر جـاي خـود مـانـده               

اعالم کنند که اسانلو و حـيـات        .   است
غيبي بايد فورا بي قيد و شـرط آزاد              
ــايــد ســر                  شــونــد، هــمــه کــارگــران ب
کارهايشان بازگردند، داشتن سنديـکـا      
حق مسلم ماست و دنيا آنرا برسمـيـت          
شناخته است و تشکل ما بايد پابـرجـا     
باشد، شوراهاي اسالمي بايد مـنـحـل        

مـــا خـــواهـــان افـــزايـــش             ،شـــونـــد
ــمـــان و پـــرداخـــت              ــايـ ــمـــزدهـ ــتـ دسـ
دستمزدهاي چند ماهه اخير هستيـم و     

انتظـار  .   پيش بسوي روز کارگر پر شور 
ميرود که رهـبـران کـارگـران شـرکـت                
واحد امروز کارگران را با يـک چـنـيـن              
بيانيه اي بخط کنند و کل جـامـعـه را        
ــه حــمــايــت و هــمــبــســتــگــي از                     ب

و به اين ترتيـب   .   مبارزاتشان بکشانند 
پرچمدار يک روز کارگر باشکوه شـونـد         

 . و از همين االن بروند به تدارک آن
بهر حال اين بحث ابعاد بـيـشـتـري          
دارد و متاسفانه وقـت بـرنـامـه تـمـام               

ما در برنـامـه هـاي آيـنـده           .   شده است 
بازهم در مورد آن صحبت و گـفـتـگـو             

با تشکر از شما اصغر     .   خواهيم داشت 
کريمي که مهمان برنـامـه کـارگـران و             

 . *يک دنياي بهتر بوديد
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ــعــطــيــالت             ــان ت ــاي ــبــال پ ــدن ب
ــوروزي ــن     ١٦ امــروز        ،ن ــروردي  ف

تعدادي از كارگران شركت واحد در       
مقابل دفتر مركزي شـركـت واحـد           
تجمع كردند و خواستهاي خـود از          
جمله آزادي فوري دستگيرشـدگـان،      
منصور اسانلو و مـنـصـور حـيـات            
غيبي، و بازگشت به كار کـارگـران          

در ايـن    .   اخراجي را پيگيري كردنـد    
تجمع كارگران مطلع شدند كـه جـدا        

 نفره اخراجـي قـبـلـي،       ٤٦از ليست   
 نفر ديگـر از كـارگـران       ١١٦ليست  

بعنوان پايان خدمت و اخراج از كار       
كارگران تصـمـيـم      .   اعالم شده است  
 فروردين ساعت   ٢٣گرفتند كه روز    

هشت و نيم صبـح در اعـتـراض بـه             
ايــن مــوضــوع و بــراي پــيــگــيــري           

 در مـقـابـل         ،خواستهاي ديگرشان 

دفتر مركزي شركت واحد اجـتـمـاع       
 . كنند

 
حزب کمونيـسـت کـارگـري ضـمـن             
ــبــه از ايــن                  حــمــايــت هــمــه جــان
اعتراضات، کليه کارگـران شـرکـت        
واحــد و خــانــواده هــاي آنــهــا را                 
فراميخواند که در اين اجتـمـاعـات        
متحد و يکپارچه شرکت کـنـنـد و            
رفقاي زنداني و هزار رفيق اخـراجـي      

اعـتـراضـات    .   خود را تنها نگذارنـد    
مـتـحـد مـا مـيـتـوانـد جـمـهـوري                   

کـارگـران   .   اسالمي را به عقب براند    
واحـد بـايـد بـه خـواسـتـهـاي خـود                  

 . برسند
حزب کمونيست کارگري کارگران و     
مردم آزاديخواه در سراسر کشور را        
فــرامــيــخــوانــد بــه هــر شــکــل کــه            
مــيــتــوانــنــد از کــارگــران واحــد و            

. خواستهاي بحق آنها حمايت کننـد     
با ايجاد صندوق هاي همبستـگـي،       
با شرکت در تجمعات آنـهـا، و بـا              
بلند کردن پرچم دفـاع از کـارگـران             
واحد در اول ماه مه همبسـتـگـي و           
حمايت خود را از آنها اعالم کـنـنـد          
و جمهوري اسالمي را بـراي آزادي          
کارگران زنداني و بازگشـت بـه کـار          
کارگران اخراجي و براي رسيدگي به      
ساير خـواسـتـهـاي کـارگـران واحـد              

 . تحت فشار قرار دهند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري      
 زنده باد جمهوري سوسياليستي        
 حزب کمونيست کارگري ايران 

آوريل    ٥ -۱۳۸٥ فروردين     ١٦
۲۰۰۶ 

 
 

   ،كارگران شركت واحد خواهان آزادي فـوري مـنـصـور اسـانـلـو              -
 !منصور حيات غيبي و كليه زندانيان سياسي از زندان هستند

 
منع هرگونه اذیت و آزار و تعقیب    كارگران شركت واحد خواهان      -

 !ن کارگری و رهبران اعتصابات هستنديقضایی و اخراج  فعال
 
كارگران شركت واحد  داشتن سنديكا را حق مسلم خود ميداننـد             -

 .!و خواهان انحالل فوري شوراهاي اسالمي هستند
 
كارگران شركت واحد خواهان بازگشت به كار همـكـاران اخـراجـي         -

 .! خود به كار و پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده  خود هستند
 
كارگران شركت واحد خواهان تعيين ميزان حداقـل دسـتـمـزد هـا                 -

توسط نمايندگان منتخب خود كـارگـران و افـزايـش فـوري حـداقـل                    
 هـزار تـومـان تـاكـيـد             ٥٠٠دستمزدها  هستند و همه جا بر حداقل   

 .! گذاشته اند
 
كارگران شركت واحد خواهان انعقاد قراردادهاي دسته جـمـعـي  تـوسـط                     -

 .!نمايندگان منتخب خود هستند
 

 .!مبارزات كارگران شركت واحد براي تحقق خواستهايشان ادامه دارد

 
از مبارزات و خواستهاي كارگران 

 شركت واحد حمايت كنيم

 زنده باد سوسياليسم 

  
با پايان تعطيالت نوروز تجمعات اعتراضي کارگران شركت 

 واحد  از سر گرفته شد

 فروردين افشين بهرامـي     ٣روز  
كارگر كارخانه ايران خودرو كـه بـه           
جــرم حــمــايــت و پشــتــيــبــانــي از             
مبارزات كـارگـران شـركـت واحـد              
دستگير شـده و در زنـدان بـود، از               

افشـيـن بـهـرامـي        .   زندان آزاد شـد      
دوماه قبل همراه با بـيـش از هـزار             

بـا  . کارگر شرکت واحد دستگير شد 
آزادي او اکـنـون اغـلـب کـارگـران                
دستگيـر شـده زيـر فشـار کـارزار                
گسترده در سطح بين المللـي و در           

حــکــومــت  .   ايــران آزاد شــده انــد          
اسالمـي هـنـوز مـنـصـور اسـانـلـو                
رئيس هيـئـت مـديـره سـنـديـکـاي               
شرکت واحد را در زندان نگه داشتـه        

بعالوه همانگونه که قبـال بـه        .   است
اطالع رسانـديـم مـنـصـور حـيـات              

 اسـفـنـد از         ٢٨غيبي نيز که روز        

زندان آزاد شده بود، بعد از يـک روز      
در حاليكه همـراه فـرزنـد خـردسـال            
خود از خانه بيرون رفته بود، توسط       
ــهــوري اســالمــي             ــم مــامــوران ج
دستگير و به زندان اويـن مـنـتـقـل              

 . شد
 

حزب کمونيست کارگري ايـران       
آزادي افشين بهرامي را به بستگان      
او و همکارانش در ايران خـودرو و           
همه کارگران شادباش مـيـگـويـد و          
همه کارگران و سازمانهاي کارگري     
و انسان دوست را به تشديد کمپيـن        
و مبارزه براي آزادي منصور حيات      
غيبي و منصـور اسـانـلـو و هـمـه                 

مـا  .   زندانيان سياسي فرا ميخـوانـد     
از همه مردم آزاديخواه در سـراسـر           
ايران و از همه سازمانهاي كـارگـري    

و نهادهاي مدافع حقوق انسـان در         
سطح جهان ميخواهيم كه بـا تـمـام        
قدرت از خواستهاي كارگران واحد،     
خواست آزادي كـارگـران زنـدانـي،             
بازگشت به كار كارگـران اخـراجـي،       
حق ايجاد تشـكـل آزاد كـارگـري،             
انحالل شوراهاي اسالمي و انعـقـاد       
قراردادهاي دسته جمعـي و ديـگـر           
خواستها و مطالبات اين كـارگـران        
پشتيباني كنند و  با حمايت وسيـع        
خود جـمـهـوري اسـالمـي را بـراي               
تحقق اين خواسـتـهـا تـحـت فشـار              

 . قرار دهند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ٢٥ -۱۳۸٥ فروردين ٥

 ۲۰۰۶مارس 

 
  از زندان آزاد شد افشين بهرامي

 منصور اسانلو و حيات غيبي بايد فورا  آزاد شوند

بنـا بـه گـزارشـي كـه بـه حـزب                     
كمونيست كارگري ايران رسيـده اسـت       

 فروردين كـارگـران كـارخـانـه          ١٦روز  
نســاجــي شــهــنــاز در اصــفــهــان در             

  مـاه       ٦اعتراض به  پرداحت نشـدن        
دستمزد خود  خيابان امام خميني را        
مسدود كردند و مـوضـوع اعـتـراض           
خود را براي مردمي كه  جـمـع شـده               

مردم  به شـيـوه      .   بودند توضيخ  دادند   
هاي محتلـف از كـارگـران جـمـايـت               

نيروهاي انتظامـي از بـيـم        .   ميكردند
گسترش صف اعتـراض كـارگـران بـه          

كارگران در مقـابـل   .   آنها حمله كردند    
ــتــظــامــي مــقــاومــت             ــيــروهــاي ان ن

بــا تــهــاجــم نــيــروهــاي        .   مــيــكــردنــد 
. انتظامي اين تـجـمـع پـايـان گـرفـت              

كارگران اعالم كردنـد تـا رسـيـدن بـه              
خواست خود به مبارزه ادامه خواهند      

در اطالعيه هاي بعدي جزييات     .     داد
 . اين خبر را به اطالع خواهيم رساند

  
تجمع كارگران نساجي شهناز اصفهان مورد 

 تهاجم نيروهاي رژيم قرار گرفت
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 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

 فقر و بيكاري 
در حـالـيـكـه تـعـدادي در راس                

اقـتـصـاد    " دولت و بانكها در جشـن           
بـه رقـص و پـايـكـوبـي              "   قابل تحمل 

مشغول بودند، ميليونها نفر محكوم     
پـروسـه   .   به نداري و فقـر شـده بـودنـد            

زوال اين جامعه توسط كاهش ارزش       
در حــالــيــكــه     .   پــول، دور بــرداشــت       

مــايــحــتــاج زنــدگــي مــردم تــوســط           
معدودي انگل در انبارهـا و مـخـازن         
احتكـار گـرديـده بـود، ديـوي سـيـر                  
نشدني همه چيز را ميبلـعـيـد؛ مـواد           
غــذائــي، كــارخــانــه، دســتــمــزدهــا،          
بهداشت و وسائل بـهـداشـتـي، كـار،             

ده ها هزار بيكـار جـديـد در          .   مسكن
زباله هاي بوئنس آيرس در جسـت و           

آمـار  .   جوي مواد خوراكي ميگشتند   
و ارقام معنا و مـفـهـوم خـود را از                  

در مـدت زمـان        .   دست داده بـودنـد       
كوتاهي ميليونها نفر بـه خـيـل فـقـرا            

هر دقيقه چـنـديـن نـفـر از             .   پيوستند
كارهايشان در هر كارخانه و مـحـيـط         

 مـيـلـيـون       ١٨.   كاري اخراج ميشدند  
 ميليونـي بـه زيـر         ٣٧نفر از جمعيت   

 . خط فقر رانده شدند
نـگـاران چـپ         يكـي از روزنـامـه        

روزي :   " آرژانتين جائي گفته بـود كـه         
روزگاي كشوري بود به نام آرژانـتـيـن          
كه آدمهايش يكـي پـس از ديـگـري             
ناپديد ميشدند، و بعدها پـولـش هـم           

بايد به اين قطعه ايـن را        . "   ناپديد شد 
هم اضافه كرد كه كارهاي باقيـمـانـده         

و بـا    .   هم به مرور زمان ناپديد شـدنـد   
ناپديد شدن آنـهـا،  نـان سـر سـفـره                    
كودكان هم شـروع بـه نـاپـديـد شـدن                

فصل كريسمس و بـه اصـطـالح         .   كرد
شادي بود؛ در حاليـكـه غـذائـي سـر              

حـملـه بـه      .   سفره شان پـيـدا نـمـيـشـد          

فروشگاه ها، در واقع راهي بود بـراي      
تهيه غـذا شـبـانـه بـراي كـودكـان و                   

بـر  .   سالخـوردگـان گـرسـنـه خـانـواده            
اساس تحقيقات انـجـام شـده، بـيـن               

 تـقـريـبـا       ٢٠٠٣ تـا     ١٩٩٠سالهاي  
 هزار نفر بـر اثـر گـرسـنـگـي و              ٤٥٠

. سوتغذيه جان خود را از دست دادنـد       
در اين مدت روزي بطور مـيـانـگـيـن            

 سالخـورده  ١٥ بالغ و ٣٥ كودك، ٥٥
آمـار  .   جان خود را از دست مـيـدادنـد        

فقر مطلق و درآمد زير خط فقـر نـيـز            
بيـش  .   سير سعودي به خود گرفته بود     

 درصد جمعيت آرژانتين با يـك  ٥٧از  
 درصدي، در   ٣٠آمار رسمي بيكاري    

در مـاه مـه        .   فقر زندگـي مـيـكـردنـد       
 افرادي كـه در فـقـر مـطـلـق                ٢٠٠١

 درصــد   ١١,٦زنــدگــي مــيــكــردنــد       
همين آمار در اكتـبـر     .   محاسبه شدند 

افـرادي  .    رسيـد ٢٧,٥ به ٢٠٠٢سال  
كه در زير خط فقر زندگي مـيـكـردنـد           

 درصــد   ٣٥,٩، بــه      ٢٠٠١در مــه      
رسيد؛ در حاليكه همين آمـار در مـاه         

.  درصد رسيد٥٧,٥ به  ٢٠٠٢اكتبر  
 سالي كه بـه     ۵قدرت خريد مردم طي     

 ۵۰تيناسو منتهي شد حـدود           آرهان
برنامه هاي دولت   .   درصد سقوط کرد  

باعث شد که تنها در عـرض سـه روز          
 ۵ تـا چـهـارشـنـبـه              ۳از دوشنـبـه      ( 

مــيــزان مصــرف   )   ٢٠٠١دســامــبــر   
زمـانـي   .    درصد سقوط کند۷۰مردم  

كه آرژانتين روي كاغذ فقـيـرتـر بـود،          
كودكان كمتري گرسنه سر بـه بـالـيـن            

اما وقتي كـه هـمـه جـا          .   ميگذاشتند
شايع شد آرژانتين از لحاظ اقتصادي      
پيشرفتهاي عظيمـي كـرده كـودكـان           

. بيشتري از گرسنگي جان مـيـدادنـد        
 ٣٧اقتصاد آرژانـتـيـن، يـك كشـور              

ميليوني، قادر بود براي يك جمعيـت        

 ميليوني با يك استاندارد بـاال        ١٠٠
توليد كند؛ در حاليكه كودكـانـش از          
فــقــر و نــداري و گــرســنــگــي جــان                

 . دادند مي
 جمعيت آماده بـه     ۲۰۰۲در سال   

 ميـلـيـون بـرآورد       ۱۳,۸کار آرژانتين   
 ۱۷,۸از ايـن جـمـعـيـت             .   شده بـود   

درصد رسما در آمار بـيـکـاران قـرار             
داشتند؛ اما از آنجا که از نـظـر آمـار            

 دالر   ۵۰دولتي کساني که ماهيانـه       
 دالر و هـفـتـاد           ۱روزي   ( آمريـکـا     

براي گذران بخور و نـمـيـر از           )   سنت
دولت جيره دريافـت مـيـکـردنـد جـزو            

يند، در واقـع       ابيکاران به حساب مي   
جمعيت بيکـار ثـبـت شـده را بـايـد                  

 . درصد دانست۲۱,۴
 ميليون نفر از بيـکـاران،       ۴حدود  

 درصد از آمـار  ۴۵,۱که چيزي حدود  
بيکاران را تشکيـل مـيـدهـنـد، کـار              

يـعـنـي    .   سياه و غيررسمي ميـکـنـنـد       
کارگراني که توليد مـيـکـنـنـد و در              
سوخت و ساز توليد جامعه هـمـانـنـد          
ديگر کـارگـران شـريـکـنـد امـا ايـن                  
موقعيتشـان بـه حسـاب نـمـيـايـد و                

معناي زميـنـي    !   شود  جائي ثبت نمي  
اين وضعيت اينست که هـيـچـگـونـه            
مزايائي از قبيل مـرخصـي سـاالنـه،           
ــيــمــه                 ــيــمــه هــاي اجــتــمــاعــي، ب ب
بازنشستگي، بيمه حوادث و عـمـر،          
بيمه بيکـاري و غـيـرو شـامـل ايـن                  

پـديـده کـار سـيـاه و             .   تعداد نميشود 
 بـه بـعـد         ۱۹۹۵غيررسمي از سـال        

تـا مـه سـال         .   سرعت نجومي گرفـت   
 کار سياه و غيررسمـي بـطـور      ۲۰۰۳

 درصد کل نـيـروي کـار      ۴۵ميانگين  
 تـا    ۹در   .   آرژانتين را تشکيل ميداد 

 استان آرژانتين اين ميانـگـيـن        ۲۳از  
 درصد ميرسيـد و در اسـتـان           ۵۰به  

 درصـد    ۵۸,۵کورينتس اين عدد بـه   
 .رسيد

اما با اين وضعيت ساعات كـار         
و دستمزدها هم بشـدت غـيـرانسـانـي          

وضع معيشتي كـارگـران      .   شده بودند 
هـر روز    .   روزبروز وحشتناكتر ميشـد   

 نفر بـه زيـر خـط فـقـر               ٢٠٠٠حدود  
بنابه گزارش آي ال او      .   رانده ميشدند 

در همان دوره ساعات کار آرژانـتـيـن           
تـريـن و        در نيمکره غـربـي طـوالنـي          

بـنـابـه    .   تريـن بـودنـد       دستمزدها پائين 
همين گزارش ميانگين ساعات کـار        

 ساعـت در سـال، در         ۱۳۰۰در نروژ   
 ساعـت و در  ۱۸۰۰آمريکا اين عدد  

 سـاعـت در سـال           ۲۰۰۰آرژانتـيـن     
در عين حال مـيـزان دسـتـمـزد           .   است

 ۲۰ تـا       ۱۰يک کارگر آرژانـتـيـنـي           
درصد کارگران اروپائي و آمريـکـائـي        

 درصد قدرت خـريـد   ۳۰است؛ و فقط  
 . اين کارگران را دارد

 
 جنبش كارگران بيكار

همين كه دولت آرژانتين شروع به      
پياده كردن اوامر بانك جـهـانـي پـول             
كرد، خصـوصـي كـردن شـركـتـهـاي               

صاحبان جـديـد    .   دولتي نيز شروع شد   
هزاران نفر را در همـان قـدمـهـاي اول           

شركتهـائـي كـه فـرض          .   اخراج كردند 
ميشد سودده نـيـسـتـنـد، از قـبـيـل                 
معادن و غيرو تعطيل شدند و عـمـال         

ايـن  .   شهركهاي اشباح درست شـدنـد      
قبيل شـركـتـهـا شـركـتـهـاي عـادي                  

مراكزي بودند كه تقريبا همـه  .   نبودند
جوانب زندگي يـك شـهـر بـه جـريـان                

شرايط كـار و    .   توليد آنها وابسته بود   
دستمزدهاي كارگران به شـدت تـنـزل          

بسـيـاري از آنـهـا بـيـكـار               .   پيدا كرد 
دستمزد هزاران تن از آنـهـا يـا          .   شدند

براي ماه ها بـه تـعـويـق افـتـاد و يـا                   

هيچوقت دسـتـمـزدهـاي بـه تـعـويـق               
حـملـه بـه      .   افتاده پـرداخـت نـگـرديـد        

اتحاديه هاي كارگـري شـروع شـد و              
اي يـكـي پـس از              فعالين اتـحـاديـه     

بــيـمـه هــاي     .   ديـگـري اخـراج شـدنـد          
. اجتماعي به شدت كاهـش يـافـتـنـد           

 تـورم    ٢٠٠١ تـا  ١٩٩٧بين سالهاي  
بشدت باال رفت و آمار بـيـكـاري در          

 درصـد هـم        ٨٠بعضي از مناطق تا     
 مـيـلـيـونـي        ١١در شـهـر        . باال رفت 

 ١٨بوئنس آيرس آمار بـيـكـاري از             
زندگي بخور  .   درصد به دو برابر رسيد    

و نمير بسياري از شاغلين با كارهاي       
ايــن .   شــاق و مــوقــت مــيــچــرخــيــد          

وضــعــيــت اجــتــمــاعــي شــرايــط                
سازمانيـابـي وسـيـع را مسـاعـد و                 

واكــنــش مــعــمــولــي     .   مــطــلــوب كــرد   
انسانها معموال بدون وزن كردن جوانـب       

اگـر  .   فلسفي مسائل صورت مـيـگـيـرد       
مجبور باشد واكنش نشان بدهد، نشـان       

اگــر الزم بــاشــد بــجــنــگــد،          .   مــيــدهــد
و اين دقيقا واكنشي بـود كـه     .   ميجنگد

 .از توده ميليوني سر زد
پيشگامان قيام عليـه حـكـومـت        
ريــاضــت اقــتــصــادي آرژانــتــيــن                

هـاي كـارگـري و بـخـصـوص                 تشكل
جـنـبـش    .   هاي بيكاران بـودنـد       تشكل

بيكـاران از قـويـتـريـن جـنـبـشـهـاي                  
پـديـده   .   اجتماعي آرژانتين بوده اسـت    

هـاي اتـخـاذ شـده تـوسـط                و تاكتيك 
هـاي بـيـكـاران در آرژانـتـيـن                 تشكل

شـايـد   .   مـانـنـد بـوده اسـت            تقريبا بي 
" جــنــبــش كــارگــران بــيــكــار      " بشــود   

تـريـن    آرژانتين را يكي از شناخته شده    
. جنبش مـعـاصـر بـيـكـاران دانسـت             

اتخاذ تاكتيكهاي منحصر بفرد ايـن        
ها از جالبترين موضوع بـراي          تشكل

اعضاي اين جنـبـش   .   تحقيق ميباشد 

نـاصـر   .   ياري را بخود جلب کـرده اسـت    جنبش اشغال و راه اندازي کارخانه هاي ورشکسته توسط کارگران در آرژانتين يک نمونه نسبتا منحصر بفرد از تجربيات کارگران است که توجه بس    
کارگر کمونيست در چارچوب آشنا کردن خوانـنـدگـان بـا       .   اصغري تحقيقاتي را در اين زمينه انجام داده و به زمينه هاي اين جنبش و فضاي کل جنبش کارگري در آرژانتين پرداخته است                

 .ست بصورت دنباله دار در چند شماره در اختيار خوانندگان قرار ميدهد"کارخانه بدون کارفرما"تجربيات جنبش کارگري در کشورهاي مختلف کل اين مجموعه را که عنوان آن 

 " كارخانه بدون كارفرما
 سيري در جنبش كنترل كارگري آرژانتين و اشغال كارخانه ها توسط كارگران 

 ناصر اصغري   

 

 وم سقسمت  
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 دفتر 
 مرکزی
 حزب

Tel: 0044 795 051 7465 
Fax: 0044 870 135 1338 
markazi@ukonline.co.uk 

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

 کارگر کمونيست
را تکثير کنيد و آنرا بدست 
 !دوستان و آشنايانتان برسانيد

مـعـروف   )   piquetero( به پيکترو    
پـيـكـتـرو عضـو جـنـبـشـي               .   هستند

اجتماعي است که در دهه نود قبل از        
 اولـيـن     ۱۹۹۸حاد شدن بحران سال      

قدمهاي آن توسط بيکاران بـرداشـتـه       
در اين دوران بـود کـه بـيـکـاران             .   شد

نوع جديدي از مبارزه را بـا مسـدود            
کردن جاده هاي اصلـي کشـور شـروع          

تا زماني که دولت به خواستـه  .   کردند
داد، اجـازه عـبـور و          هاي آنها تن نمي   

ريشـه  .   شـد    مرور به ترافيک داده نمـي     
اين لغت همان پيكت كردن، راهبـدان       
براي عدم اجازه به عبور و مـرور بـه              
محل كاري كه در آن كارگران در حـال         

. اعــتــصــاب هســتــنــد، مــيــبــاشــد          
هاي مختلف پيـكـتـروهـا راه         سازمان

ها و تاكتيكهاي مخصوص بخود را       
يـك نسـخـه بـراي          .   اند  در پيش گرفته  

. هــمــه آنــهــا پــيــچــيــده نشــده اســت           
تاكتيكها در مجـامـع عـمـومـي بـه              
بحث گذاشته ميشوند و در بـاره آنـهـا          

امـا در نـهـايـت          .   گيري ميـشـود     راي
ها مطالبه آذوقـه و          هدف اين تشكل  

 .طرحهاي اشتغال است
اولين پيكت پيكتروهـا بـه سـال           

وقتي پااليشـگـاه    .    برميگردد ١٩٩٦
YPE     خصوصي شد، هزاران نفـر يـا 

بيكار شدند و يـا شـرايـط مـعـيـشـت              
. زندگي شان بشدت تنـزل پـيـدا كـرد          

 Cutral-Cóزندگي اهالي شـهـرك         
مانند اهالي بسيـاري از شـهـركـهـاي           

. صنعتي به اين شركـت وابسـتـه بـود           
در مـدت كـوتـاهـي آمـار بـيـكـاري                  

حتـي بـدسـت      .   افزايش نجومي يافت  
آوردن نان خشك هم مـعـضـلـي شـده              

اهــالــي شــهــرك مــذكــور بــراي         .   بــود
 را مسـدود    ٢٢مطالبه آذوقه شاهراه    

 .كردند
 تـنـهـا در شـهـر             ١٩٩٧در سال  

 ٢٣بــوئــنــس آيــرس و حــومــه اش              
راهبدان مـهـم تـوسـط پـيـكـتـروهـا                  

 ٧٧در مـجـمـوع         .   سازمان داده شـد   
چنين راهبندانهائي در سراسر كشـور      

اين راهبـدانـهـا در       .   سازمان داده شد  

ابتدا چندان سازمان يافته نبود، امـا         
به مرور زمـان مـانـنـد هـر جـنـبـش                   
ديگري احساس نـبـود يـك تشـكـل،             
فعالين اين جنبش را بـه فـكـر يـك                 

تشـكـل   .   " تشكـل سـراسـري انـداخـت        
حاصـل ايـن پـروسـه          "   كارگران بيكار 

گرچـه تـاكـتـيـك پـيـكـت كـردن                .   بود
توسط پيكتروها از راهبندان شاهـراه       
ها و بزرگراه ها شروع شد، امـا خـود            

بـزودي  .   را بـه آنـهـا مـحـدود نـكـرد                
خيابانهاي اصلي شهرهاي بزرگ نـيـز       

در مـواردي    .   صحنه پيكت كردن شد   
مستقيما در مقابل سوپرماركـتـهـاي       
بزرگ و يا ساختمانهاي مهم دولـتـي          
پيكـت سـازمـان داده مـيـشـد و يـا                   

. پلهاي اصلي هم مسدود مـيـگـرديـد     
روي آوري به تشكلهاي بيكـاران يـك          

مـردم  .   بعد ميليوني بخود گرفته بـود     
توانستند   خواستند و در واقع نمي      نمي

دست روي دست بگذارند و مـنـتـظـر            
يكي از جوانانـي    .   امداد غيبي باشند  

كه به جنبش بيكاران پيـوسـتـه اسـت           
ديگر نميشـود دنـيـا را از         :   " ميگويد

ايـن رويـكـرد      . "   طريق تلويزيـون ديـد     
 . جامعه به وضعيت موجود بود

موفقيتهاي جنبش پـيـكـتـروهـا          
حاصل سالها مبـارزه فـعـالـيـن ايـن               
جنبش است كـه گـاهـا بسـيـار آزار                 

ايـن  .   دهنـده و دلسـرد كـنـنـده بـود                
جنبش راه هاي چون طومار نـويسـي          
به قانونگـذاران شـهـري، اسـتـانـي و               
كشوري، اعتصابات و اعـتـراضـات          

را پـيـمـود و         . . .   مسالمـت آمـيـز و          
اما وقتي كـه در عـمـل            .   تجربه كرد 

متوجه شد كه چنيـن تـاكـتـيـكـهـائـي             
ناديده گرفته ميشوند، مجبور شـدنـد       
بــه تــاكــتــيــكــهــاي مســتــقــيــم تــر و            

دسـت بـه     .   موثـرتـري روي بـيـاورنـد          
اشغال ساختمانهاي دولتي و گاهـا بـه     

 .آتش كشيدن آنها زده شد
پيكتـروهـا مـعـمـوال در رابـطـه               

هـاي مـحـالت         تنگاتنگي با تشكـل   
قرار داشـتـنـد و گـاهـا هـم تشـكـل                    

هـاي     محالت جاي خود را به تشـكـل       

بــراي نــمــونــه     .   بــيــكــاران مــيــدادنــد    
. پيكتروي آلن تشكل بيكـاران نـبـود         

اي به همين نام بـود كـه       تشكل منطقه 
به مرور زمـان بـه پـيـكـتـرو مـبـدل                    

اين تشكل بـه اعـتـراض بـه              .   گرديد
عدم تقسيم مسـاوي جـيـره غـذائـي              

كه بعدهـا بـه سـازمـان           .   تشكيل شد 
  (MTD)جنبـش كـارگـران بـيـكـار             

 . پيوست
ــن                در مــجــامــع عــمــومــي اي

ها نه تنـهـا در بـاره مسـائـل                  تشكل
ــگــو                       ــت ــف ــحــث و گ ــه ب ــره ب روزم
ميپرداختند، بلکه درباره اشغال خانه     

ها و بـانـکـهـا          هاي خالي، بيمارستان  
نــيــز کــه از آنــهــا بــعــنــوان مــراکــز                
گردهمـائـي و مـراکـز فـرهـنـگـي و                   
ــراي               هــمــچــنــيــن امــاکــنــي امــن ب

خانمانها استفاده ميکردند بـحـث          بي
ايـن مـجـامـع هـمـچـنـيـن             .   ميكردند

دست به سـازمـان دادن و سـاخـتـن                 
مدارس و بهـداريـهـاي ارزان قـيـمـت              
براي اهالي فقـيـر مـحـالت حـاشـيـه               
شهرها با استفاده از سـاخـتـمـانـهـاي            

 . زدند خالي مي
يكي از اعتراضاتي كـه تـوسـط           
جنبش پيكتروها سازمان داده شـد و      
بسيـار مـورد اشـاره و تـوجـه قـرار                    
گرفته، راهبندان به اعتـراض بـه بـاال          
رفتن هزينه برق در محله هاي فـقـيـر          
نشين شركت خصوصي شده بـود كـه          
در نهايت به اين شركت دست به قطـع         
برق خانه هاي افراد بيكاري مـي زد           
كه قـدرت پـرداخـت ايـن هـزيـنـه را                   

 . نداشتند
جــنــبــش كــارگــران بــيــكــار در            
آرژانتين نشان داده است كه مـيـشـود         
بيكاران را به صورت موثري سازمان      

 در يــك       ٢٠٠١در مــاه اوت         .   داد
سازماندهي سراسري كه اين جـنـبـش        
توانست بيش از صـد هـزار نـفـر را                  
سازماندهي و بـه حـركـت در آورد،               

 جاده اصلـي در سـراسـر      ٣٠٠بيش از   
آرژانتين را مسدود كـردنـد كـه يـك               
ضربه كاري به اقـتـصـاد كشـور وارد             

در ماه هاي قبل از اين حـركـت          .   كرد
 نـفـر از     ٣٠٠پليس آرژانتين بيـش از    

فعالين اين جنبش را دستگـيـر كـرده          

 نفر را نيز بـه قـتـل رسـانـده                ٥بود و   
با اين حال اين جنبش تـوانسـت         .   بود

خواسته هاي مهمي از قبيـل ايـجـاد           
هــزاران شــغــل مــوقــت بــا حــداقــل             
دستمزد، جيره غذائي، و امـتـيـازات         
 . مهم ديگري را به دولت تحميل كند

هر بخش و يا شهري سازماني از       
بيكاران خودش را دارد؛ و هر كدام از         
آنها توسط مـجـمـع عـمـومـي اداره               

مطالباتي كـه بـايـد مـطـرح          .   ميشود
بـايسـت      گردند و راه هائي را كه مـي         

بسته شـونـد را در آنـجـا بـه بـحـث                      
هر وقت تصمـيـمـي بـراي       .   ميگذارند

راهبداني گرفته شـود، فـعـالـيـن در              
محله ها شروع به جمع آوري حمـايـت         

هـزاران نـفـر از      . و پشتيباني ميكنند 
زن و مرد و كـودك در هـر راهـبـدانـي              

كنار جاده چادر زده     .   شركت ميكنند 
ميشود و بساط چـاي و قـهـوه و آش           

اگر احساس تهديـدي    .   فراهم ميگردد 
از جانب پليـس بشـود، هـزاران نـفـر               
ديگر از محله ها و بخشـهـاي ديـگـر        
بـراي پشـتـيـبـانـي بـه ايـن جـمـعـهـا                     

اگر دولت قبول كنـد كـه        .   پيوندند  مي
مذاكره بكند، مـذاكـرات در مـحـل             
راهبندان و در جمع تجمـع كـنـنـدگـان           

راهبدان تا زمـانـي      .   صورت ميگيرد 
كه حداقلي به دسـت نـيـايـد، ادامـه                

در آرژانــتــيــن تــاكــتــيــك       .   يــابــد   مــي
راهبـنـدان درسـت هـمـانـنـد زمـيـن                  
گذاشتن ابزار توليد توسـط كـارگـران          

اگـر كـارگـر      .   شاغل موثر بوده اسـت     
شــاغــل بــا اعــتــصــابــش تــولــيــد را            
ميخوابانـد، راهـبـنـدان هـم گـردش               
توليدات را چه براي مصرف داخلي و       
چه بـراي صـادرات مـيـخـوابـانـد و                  
درست همان تـاثـيـر را بـر اقـتـصـاد                 

. تواند داشتـه بـاشـد        داري مي   سرمايه
يكي توليد ارزش اضافـه را مـتـوقـف          
ميكند، ديگري تحقق ارزش اضـافـه        

 . توليد شده به ثروت را مانع ميشود
اما پيكتروهـا هـم مـورد هـدف            

زماني كه معـلـوم   .   دولت قرار گرفتند  
شد اين جنبش عظيم توانستـه اسـت          
منشا اثر واقع شود دولت سعي در به        
دست گرفتن رهبري آن و يـا تـحـت                

بـا  .   تاثير قـرار دادن رهـبـران آن كـرد            
پرداخت سوبسيد به بعضـي از آنـهـا             

. شان را به خود جلب كـرده اسـت          توجه
اكنون ايـن بـخـش، بـيـكـاران را بـه                   
طرفداري از دولت به صندوقهـاي راي       

و عالوه بر اين نمـيـخـواهـنـد       .   ميبرند
پرونيستهاي چپ سـر كـار را تـحـت              

رئيس جـمـهـوري     .   فشار قرار بگذارند  
فعلي آرژانـتـيـن نسـتـر كـيـرچـنـر و                    
فرماندار فعلي استان بوئـنـس آيـرس          

 ٢٠٠١ادواردو دوهالده كـه در سـال           
موقتا رئيس جمهور شـد، بـا كـمـك              
اين بخـش از بـيـكـاران بـه ريـاسـت                   

اما بعضـي از    .  اند مقاماتشان رسيده 
هاي پيكتـروهـا كـه رهـبـري              سازمان

آنها در دسـت چـپـهـاي راديـكـال و                  
انقالبي است، بر سر مواضع راديكـال   

جنبش .   اند  خود هنوز محكم ايستاده   
كارگران بيكار هم اكنون به دو دسـتـه         

بخشي كه از   :   اصلي تقسيم شده است   
احزاب چپ پرونيست دفاع ميكند و        
سعي ميكند كانديداهاي اين احـزاب      
در انتخابات محلي و سراسري پيـروز       
شوند و بخشي كه رهبري آن در دست        
چـــــپـــــهـــــاي راديـــــكـــــال و                      

در رسـانـه   .   آناركوسنديكاليستهاسـت 
پـيـكـتـروهـاي      " ها اين دسته بنديـهـا         

" پــيــكــتــروهــاي مشــكــل   " و   "   مــاليــم
در كل اين جـنـبـش        .   اند  عنوان گرفته 

بـا ايـن     .   به شدت تضعيف شده اسـت     
تــريــن    حــال پــيــكــتــروهــا از اصــلــي         

پشتيبانان جنبش كنترل كارخانـه در        
 .*اند آرژانتين بوده

 

  
 ١٣از صفحه  " كارخانه بدون كارفرما
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 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

 و آيا من ميتوانم سـئـواالتـم را            
مطرح کنم يا مثال بايد تا بعد از اول      
مه صبر کنم تا متهم به فرقـه گـرايـي           

 نشوم؟ 
 فوريه اما، يک نمونـه بـارز و       ١٥

در .   روشن از اتحاد عمل کارگري بود     
سراسر جهان هر گرايش درون جنبـش       
کارگري که فـکـر مـيـکـرد بـايـد از                   
مبارزات کارگران حمايت کند در اين      
روز حمايت خودش را با پرچم خودش       

دعوت کـنـنـد گـان ايـن           .   بيان داشت 
حرکت اول نگفتند بـرادري خـودت را         
ثابت کن بعد ادعاي ارث و مـيـراث            

کسي از قبل ديگران را متهم بـه        .   کن
فرقه گرايـي نـکـرد و کسـي را هـم                    
مجبـور نـکـرد کـه بـيـايـيـد و اگـر                       

خـيـلـي    .   نيامديد فرقه گـرا هسـتـيـد          
ساده و روشن روزي در حـمـايـت از                
کارگران ايران و بخـصـوص کـارگـران           
شرکت واحد اعالم شد و هر گـرايشـي        

بنا به تشخيص خودش در آن شـرکـت         
اول ماه مه امسال نيز ميتـوانـد        .   کرد

 .اين شکل را يخود بگيرد
اتحاد عمل کارگـري بـا مـراسـم            
مشترک اول ماه مه ميتوانـد تـجـلـي            

حذف " يابد اما نه به عنوان مبارزه با        
بلکه با شعـارهـاي روشـن و           " .   گرايي

همان .   مشخص از مطالبات کارگري   
طور که در بخشي از بيـانـيـه بـه سـه                

آزادي :   مــورد اشـــاره شـــده اســت              
زندانيان سياسي، حق اعتصاب، حـق      
تشکل مستقل کارگـري، و مـيـتـوان          

تعيين دستمزد از سـوي       :   اضافه کرد 

کارگران، پرداخـت بـيـمـه بـيـکـاري،               
ممنوعيت فـوري کـار قـراردادي و              
پيماني، رسمي شدن کليـه کـارگـران،         

بــا ايــن    . . . . .   رفــع تــبــيــض از زنــان         
شعارها مـيـتـوان مـراسـم مشـتـرک               
داشت و در عين حال هـر تشـکـلـي و             
گرايشي ميتواند با پرچـم خـودش در         
اين مراسم شـرکـت کـنـد حـول ايـن                  

اين نشان اتحـاد    .   خواستهاي مشترک 
عمل است نه قايم کردن پرچم خود که        
! بيان کنيم ما هيچ مشکلـي نـداريـم          

که در واقـع اعـالم مـيـکـنـيـم نـقـد                     
عميقي از هم داريم و در عـيـن حـال              

خواستهاي مشترکي در برابر دولت و      
 .سرمايه داران قرار ميدهيم

اول مـاه مـه امسـال مـيـتـوانـد                 
. اتحاد کارگري را به نمايش بـگـذارد        

چون يـکـسـال مـبـارزه مسـتـقـيـم و                   
مشخص کارگران را به دنبال دارد که        
کوتاه نيامده و شکست نخورده و از           
حمايت جهاني کارگران دنيا برخـودار      
است و اينکه گرايشات درون جنـبـش        
با پرچمهـاي مسـتـقـل خـود در ايـن                
مراسم ميتواننـد عـمـال نـمـايشـگـر              

زنده باد اول مـه     . اتحاد کارگري باشند  
 *سمبل اتحاد کارگري

 

 
 ١٦از  صفحه   اول مه سمبل اتحاد کارگري

خبرگزاري كـار جـمـهـوري        "   ايلنا" 
 ٩٠ خبر داده است كـه  ،اسالمي ايران 

تن از كـارگـران بـازنشـسـتـه نسـاجـي                
اي بـــه          در نـــامـــه    "   پـــارس ايـــران    " 

 رئيس جمهوري اسالمـي     ،نژاد  احمدي
اند كه هر كارگر بـيـش از          ايران نوشته 

 ١٤ ميليون تومان طلبكار است و     ۵
ماه است كه حقوق خـود را دريـافـت             

در اين خبر آمده اسـت كـه           .   اند  نكرده
كــارگــران در ايــن مــدت بــه اكــثــر                 

ــوطــه       ــيــن مــرب  از جــملــه        ،مســئــول
ــداري  ــانـ ــتـ ــار               ،اسـ  ، اداره كـــل كـ
ــداري   ــان ــرم  ، وزارت اطــالعــات         ،ف

هــا     امــام جــمــعــه      ،صــنــايــع گــيــالن   

مراجععـه كـرده و از وضـعـيـت ايـن                  
گـويـا از دفـتـر          .   كارگران خبـر دارنـد     

اي بـه       رياسـت جـمـهـوري هـم نـامـه              
اســتــانــداري و اداره كــار و امــور                   
اجتماعي استان گيالن براي پيـگـيـري        
صادر شده است كه به گفته ايـن نـامـه           

تاكنون هيچگونه اقدامـي بـراي حـل       " 
مشكالت كارگران بـه عـمـل نـيـامـده           

كارگران همچنين در اين نـامـه   . "   است
اند كـه دو تـن از كـارگـران بـه                    نوشته

علت فشارهاي ناشي از عدم پرداخـت       
 يـكـي سـكـتـه           ،حقوق و مـزايـايشـان     

قبلي كرده و ديگري خودش را حـلـق             
كـارگـران در پـايـان از            .   آويز ميكـنـد   

تا ترتيـبـي    " نژاد ميخواهند كه      احمدي
اتخاذ شود كه كارگران بازنشسته ايـن       

شركت بـه مـطـالـبـات قـانـونـي خـود                 
رسيده و بيش از ايـن شـرمـنـده زن و                

 ."فرزند نباشند
بـه  "   پـارس ايـران  " كارگران نساجي   

حق انتظار دارند كه در برابر كاري كـه          
اند دستمزدهايشان پرداخت     انجام داده 

اما كارگران بايد حداقـل بـنـابـه     .   گردد
تجربه تاكنـون دريـافـتـه بـاشـنـد كـه                  
رئيس جمهـوري اسـالمـي سـردسـتـه             

رئـيــس  .   دزدان در ايـن كشــور اســت           
حکومتي است که رسالتش را حـفـظ          
شرايط بردگي کـارگـران و اسـتـثـمـار              
وحشيانه آنها توسط صاحبان سرمايه     

دو كارگر تلف شده بـر      .   قرار داده است  
اثر فشارهاي ناشـي از عـدم پـرداخـت           
حقوقشان اولين كارگراني نيستنـد كـه      

قربانـي سـرگـردنـه گـيـري ايـن دزدان                
اگر همچنان مـنـتـظـر ايـن            .   ميشوند

نژاد به دادمان برسد،      باشيم كه احمدي  
بايد منتظر قرباني شدن هزاران كارگر      
ديگر باشيم و ناظر پـرپـر شـدن و بـه                 
خاك سياه نشستن فرزندان خردسال و        

 .هايمان باشيم خانواده
نامه نوشتن به مقـامـات دولـتـي         
يكي از تاكتيكهائي است كه كارگران      
در شــرايــط خــاصــي بــه آن دســت                  
ميزنند، اما بايد متوجه اين نكته نيز       
بود كه جمهوري اسالمي اكنون از هـر       
طرف مورد اعتراض مردم خشمگيـن      
قرار گرفته است و به نظر من كارگران        

اكنـون ديـگـر      . بايد راه را نشان بدهند 
سالهاست كه تاكتيك نـامـه نـوشـتـن             

سپري شده است و كارگران براي نمونه       
در شــركــت واحــد و نســاجــيــهــاي                 
كردستـان و شـاهـو و كشـتـي سـازي                 

هـاي     ايران صدرا و غـيـره بـه شـيـوه                
جـمـهـوري    .   انـد   تري روي آورده    مستقيم

اسالمي جـز زبـان زور زبـان ديـگـري               
" اي   تـوده " هميشه تـعـدادي      .   نميفهمد

مسـلـك و طــرفـدار خـانــه كـارگـر و                   
شوراهاي اسالمي سعي خواهنـد كـرد       
كارگـران را از دسـت زدن بـه عـمـل                   
مستقيم برحـذر دارنـد و آنـهـا را بـه                  
دنبال نخود سياه خواهند فرستاد؛ اما      
اين وظيفه فعالين كارگري اسـت كـه           
اين سياستها را نيز هـمـزمـان بـا بـه                 
 پيش بردن سيـاسـتـهـاي مـيـلـيـتـانـت              

 .*افشا كنند

  
 نژاد به احمدي" پارس ايران"در حاشيه نامه كارگران نساجي 

 ناصر اصغري 

 نــفــر از کــارگــران شــرکــت             ٥٧
صنايع ماشين ابزار ايـران خـودرو در         

 بــا تــمــديــد نــکــردن         ٨٤آخــر ســال      
ايــن .   قـراردادهـايشــان اخــراج شــدنـد        

 سال در ايران ٥کارگران از يک سال تا     
کـارگـران   .   خودرو سابـقـه کـار دارنـد          

اخــراجــي بــه اداره کــار هشــتــگــرد              
شکايت کردند اما اين اداره هم گفتـه         

. کاري از دسـتـش سـاخـتـه نـيـسـت                 
قــراردادهــاي جــديــدي بــا بــرخــي از           

کارگران باقي مانده بسته شـده اسـت          
بـنـا   .     که سه ماهه و شش ماهه است      

به گفته مديريت اگر کار بود تـمـديـد            
بخشهاي خدمـات را بـه        !   خواهد شد 

شرکتهاي پيمان کـاري واگـذار کـرده           
اند و نيمي از کارگران سالـن سـاخـت           

کارگـرانـي   .   نيز پيمان کاري ميباشند   
که اخراج شده اند معلوم نـيـسـت چـه             
وقت پول تسويه حسابشان را دريافـت   

ــام          .   خــواهــنــد کــرد      ــه ن شــرکــتــي ب

پيمان کاراصلي شـرکـت     "   زرکارامين" 
است که معلوم نيست کي هستنـد و          

اين شرکت سـابـقـه       .     از کجا آمده اند   
دارد که يکسال نيز پول کـارگـري کـه            

. رفته يا اخراج شده را نپرداخته اسـت        
کار اصلي اين شرکت ساخت خطـوط       

. توليد شـرکـت ايـران خـودرو اسـت               
مانند ساخت خط توليد سمنـد و پـژو         

مـديـر ايـن شـرکـت             .   ٩٠ و ال  ٢٠٦
شخصي است يه نام داوود خـراسـانـي         

و از طــرف      .   کــه قــبــال پــاســداربــوده     
بـه عـنـوان      "   تام ايران خودرو  "   شرکت  

. مدير اين شرکت تعييـن شـده اسـت           
کـارگـران از     "   زرکار اميـن  " در شرکت   

هيـچ گـونـه مـزايـايـي کـه در ايـران                    
خودرو و يا شرکت تـام بـه کـارگـران               

. تعلق ميگيرد، برخـوردار نـيـسـتـنـد         
چند ماه است که حقوق کـارگـران بـا             

بـه گـفـتـه       .   تاخير پرداخـت مـيـشـود       
کارگران مديريت شرکت حق و حقـوق       

به طور نمونه در   .  کارگران را ميدزدد 
اول اسفند ازکارگران خـواسـتـنـد کـه             
سايزکت و شلوارشان را بگويند تا بـه        

. آنها به عنوان عيدي پـرداخـت شـود          

اما از کت وشلوار خبري نشد گـفـتـه            
ميشود که احتماال بـه بـاال گـزارش             
ميشود که داده شده و عمال پول آن را        

نمونه ديـگـر    .   به حساب خود ميريزند   
اينکه  از دستمزد تعدادي از کارگران       

تعاوني خـاص    " پولي کسر شده به نام      
اما بعدا  مـعـلـوم شـد       " .   ايران خودرو 

که اين پول نيز يـه حسـاب تـعـاونـي              
ريخته نشده و همين جناب مـديـر و            

. همدستانش آنـرا بـاال کشـيـده انـد               
کارگران اعتراض کرده اند امـا هـنـوز         

 .  پول آنها برگشت داده نشده است
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به اول ماه مه چيزي کمتر از يـک          
اول مـاه مـه امسـال مـي            .   ماه مانده 

تواند به پشتوانه مـبـارزات کـارگـران          
در سال گذشـتـه بـه نـمـايـش قـدرت                  

اول ماه مـه در       .   کارگران تبديل شود  
ايران روزي نبـوده  کـه بـاري بـه هـر                   
جهت بايد برگزار شود، که در بدتريـن        
حالت نيز پيشروان طبقه بـه صـورت           
کامال مخفي آن را برگزار ميـکـردنـد         

امسـال  .   تا روحيه خود را حفظ کننـد      
اما ايـن روز مـيـتـوانـد بـا اتـحـاد و                   
يکپـارچـگـي کـارگـران نـمـايشـي از                
قدرت کارگرباشد، که جـواب طـبـقـه           
باشد به خواب سياهـي کـه بـراي مـا           

اين ميسرنميشود جـز    .   مردم ديده اند  
 .با اتحاد کارگران

در تمام سالها و به هر نـحـو کـه              
 «اين مراسم برگزار شده شعار غالب       

 بوده اما چـيـزي      » اتحاد،کارگر اتحاد 
که در اين ميان غايـب بـوده هـمـيـن               

ظـاهـرا ايـن طـبـقـه بـه               .   اتحاد است 
خــاطــر مــوقــعــيــت اجــتــمــاعــي اش         
ميتواند و بايد به ايـن اتـحـاد دسـت              

اما چه چيزي مانـع شـکـل      .   پيدا کند 
گيري اين اتحاد است؟ آيا آنچنان کـه        

ــان       "  ــاس ــن ــار ش ــورژوازي ادعــا      "   ک ب
مـا  "   ميکنند به خاطر اين است کـه          

مردم ايران اهل کـار دسـتـه جـمـعـي               
نيستيم و بيشتر ميل داريم انـفـرداي          

يا خواستهاي کـارگـران      "   عمل کنيم؟ 
روشـن نـيـسـت؟ خـواسـتـهـاي مـثـل                 
افزايش دستمزد، حق اعتصاب، حـق     
ــار                ــت کـ ــيـ ــوعـ ــنـ ــمـ ــل، مـ ــکـ تشـ

آيا نـمـي     . . . . .   قراردادي،بيمه بيکاري 
تواند سبب اتـحـاد کـارگـران شـود؟               
مگر اين خواستهاي مشترک کارگران     
نيست؟ ظاهرا هست و واقعا اينگونه      

ايــن خــواســتــهــا روشــن و             .   هســت
تــمــام تشــکــالت     .   مشــخــص اســت    

شناخته شده کارگري که تا امـروز در     
ايران شکل گرفته اينهـا را ابـتـدايـي             
ترين چيزها براي کارگران ميداننـد و         
ابتدا براي همين خواستـه هـا شـکـل            

اما چرا تاکنـون حـداقـل در           .   گرفتند

اول ماه مه با توافـق بـر سـر هـمـيـن                
خواستهـا  نـتـوانسـتـه انـد مـراسـم                   

 مشترک بگيرند؟
امسال اما گويا اتفاقي افتـاده و        

بـا انـتـشـار       "   کميتـه اقـدام کـارگـري       " 
بــيــايــنــه اي خــطــاب بــه تشــکــالت            
کارگري خواسته که مراسـم مشـتـرک         

چـرا کـه بـنـا بـه گـفـتـه                 .   برگزار شود 
  " ٨٤بيانيه، کارگران در اول ماه مـه         

نشان دادند که خواهان وحدت عـمـل         
آنـهـا بـا      .   عليه سرمايه داري هستنـد    

شعارهاي  خود بـه صـراحـت اعـالم              
کردند که بهيچوجه خواهان افتـراق و        
چنـد دسـتـگـي و پـراکـنـدگـي نـمـي                   

و کميته خواستار شده اسـت       ! "   باشند
فــرقــه "   از"   گــرايــش هــاي کــارگــري      "   

دست بردارند و  "   گرايي و حذف گرايي   
در درون طـبـقـه         "   تخم نفاق و افتراق" 

" مهمترين نـقـطـه ضـعـف        " و  .   نکارند
مبارزاتي کارگران در سـال پـيـش را            

" عــدم هــمــاهــنــگــي و پــراکــنــدگــي        " 
تشکيـالت کـارگـري دانسـتـه انـد و               

وقايع سال پيش نشان داد   "  معنقدند  
است که افتراق و پراکندگي ناشـي از         
فرقه گرايي و انحصارگرايي در درون        
بــخــشــي از ســخــنــگــويــان کــارگــران         

در بـخـشـي از         . . "   کماکان باقي است  
از ايـنـرو مـا از           :   "   بيانيه گفـتـه انـد      

تــمــامــي نــهــادهــاي کــارگــري ضــد           
سرمايه داري درخواست ميکنيم کـه       
در پاسخ گويي به نداي وحدت طلبانه       
کارگران در سال پـيـش، يـک اتـحـاد               
عمل کـارگـري بـراي اول مـاه سـال                  

اتـحـاد   .   جاري با هم تـدارک بـبـيـنـيـم          
عمل کارگري متکـي بـر مـطـالـبـات           
مشخص و عملي ضد سرمايه داري،      
اتحـادي از تـمـامـي گـرايـش هـاي                  
کارگري براي مقابله با دولت سرمايـه       

اين اتحاد مـيـتـوانـد زمـيـنـه              .   داري
مساعدي براي ايجاد تشکل مستقل     

 ."کارگري را بوجود آورد
ايـن  :   " و در ادامه اضافه کرده انـد      

اتحاد با رعايت اصـول دمـوکـراسـي           
کارگـري و حـق گـرايـش بـراي تـمـام                 

بـه  .   نظريات موجود شکـل مـيـگـيـرد      

سخن ديگر هيچ فـرد و گـرايشـي بـه              
علت داشتن اعتقاد؛ نظر و برنامـه و          

مـگـر     (   حذف نمـي گـردد     نشکيالت  
کساني که مرتبط به دولت سـرمـايـه          

تاکيد از خـود       )......( داري هستند 
 .)بيانيه است

ــه                   ــگــاه اول بســيــار مــاي در ن
امــيــدواري شــد کــه بــاالخــره يــک                
تشکيالت قـدم اول را بـرداشـت در               

؛ بـرا ي       " اتحاد عمل کـارگـري  " جهت  
ايـن اتــحــاد اولــيــن قـدم بـرســمــيــت              
شناختن گرايشات ديگر درون جنبش     

اما بيانيه کـمـيـتـه در       .   کارگري است 
اولين قدم همـه را مـتـهـم بـه فـرقـه                    
گرايي کـرده و پـراکـنـدگـي صـفـوف                
کارگران را در مبارزات سال گـذشـتـه          

 .را نيز ناشي از همين دانسته
هر گرايش درون جنبش کارگـري       

کـه  )   وحـق هـم دارد       (   سعي ميکنـد    
مبارزات کارگري را به آنجـا هـدايـت          

اين .   کند که فکر ميکند درست است     
در ايــن   .   بــخــودي خــود بــد نــيــســت        

مبارزات است کـه گـرايشـات درون            
معلوم .   جنبش خود را نشان ميدهند    

ميشود که نظـرات ايشـان بـه کـجـا                
دو نـمـونـه بـارز آن            .   منتهي ميشود 

مبارزات کارگران نسـاجـي و شـاهـو           
کردستان و کـارگـران شـرکـت واحـد               
تهران بود که دو گرايش در جـنـبـش             
کارگري نشان دادند که چه مقـدار در         

. جهت منافع کارگران گام برميدارنـد     
منظور اين نيست که منتظر بـمـانـيـم      
تا يک اتفاقي بيفتد و تجربه اي شـود          
تا معلوم گردد که کي در عـمـل چـه              

بهر حال تجربه طبقه کارگـر      .   ميگويد
در ايران و جنبش جـهـانـي کـارگـران              
پيش روي ماست و بـر اسـاس ايـن                
تجربيات ميتوان فهميد هر گـرايشـي       

 .به کدام جهت ميرود
جنبش کارگـري مـانـنـد هـر هـر              
جــنــبــش اجــتــمــاعــي ديــگــر داراي           

نـمـي شـود      .   گرايشات گوناگون است  
آن را تخطئه کرد و يا دليل ضعف آن         
شمرد که بر عکس دليـل زنـده بـودن             

" رنجي نيست "   اين  .   اين جنبش است  

بلکه واقعيـت مسـلـم       .   که ما ميبريم  
. است که بايد آن را برسميت شنـاخـت   

فرقه گـرايـي و     "   شرط اول طرح شعار     
" انحصارگرايي را طرد و افشا کـنـيـم         

بلکه قـبـول واقـعـيـت وجـود             .   نيست
. گرايشات درون جنبش کارگري است    

کاري که بيانيه کميته همان اول بسـم       
در ابتداي بيانيـه تـنـهـا         .   اهللا نميکند 

اشاره به مبارزات کـارگـران شـرکـت             
واحد ميکند و يـک کـالم اشـاره هـم               
مثال به مبارزات کـارگـران نسـاجـي            

خـيـلـي سـاده و          .   کردستان نمـيـکـنـد     
محترمانه گرايشات ديگـر را مـنـکـر        
ميشود و جـالـب ايـنـکـه خـواسـتـار                
! مبارزه با فرقه گرايـي هـم مـيـشـود            

اين بيانيـه رسـمـا رو بـه تشـکـالت                  
اما همان  .   خاصي است که نام ميبرد    

تشکالت هم بيان گرايشات ديـگـري         
در جنبش هستنـد کـه اگـر نـظـرات                

کـمـيـتـه     " را قبول داشتند بـه    "   کميته" 
وقتي رو بـه ايشـان   .   ميپوستند"   اقدام

درخواست مراسم مشترک ميکـنـد و      
در عــيــن حــال مشــکــل اصــلــي را              
انحصارگرايي ميداند يعـنـي ايـنـکـه          
ديگران مبتال به ايـن درد هسـتـنـد و           

به نظر مـيـرسـد کـمـيـتـه            !   ما نيستيم 
اقــدام مــيــخــواهــد از خــود ســلــب              

دعـوت بـه مـراسـم          .   مسئوليت کنـد  

مشــتــرک و تــاکــيــد بــر مــبــارزه بــا              
يعني "   انحصار گرايي و حذف گرايي    " 

اينکه هر اتفاقي افتـاد مـا مسـئـول             
يعني ايـنـکـه مـا گـفـتـيـم،               .   نيستيم

قدم اول را مـا      !   ديگران گوش نکردند  
 !برداشتيم ديگران دست ياري ندادند

ــدام       " خــود وجــود          ــه اق ــت ــي ــم ک
، گوياي وجود يک گرايش در  " کارگري

درون جــنــبــش کــارگــري اســت کــه             
. ميتوان و بايد نظراتـش را نـقـد کـرد           

هــمــانــطــور کــه مــيــتــوان نــظــرات              
وجود هـر   .   گرايشات ديگر را نقد کرد    

. گرايشي يعني نقد گرايشـات ديـگـر        
ميتوان نظرات کميته اقـدام را نـقـد             

 حـق    « کرد و مـثـال پـرسـيـد ايـن                   
اسـاسـا   .    چه جور حقي است    » گرايش

دادني است يا گرفتني يا ياد دادنـي؟        
آيا اين حق، جمعي است يا فردي؟ آيا        
اين حـق را مـيـتـوان بـراي احـزاب                    
بورژوايي قائل شد؟ آيا داشـتـن ايـن            
حق بـراي ايـن احـزاب بـه مـعـنـاي                    
برسميت شناختن يـک گـرايـش درون           

دمـوکـراسـي    " جنبش کارگري است؟      
چيست؟ چه خصلـت هـايـي        "   کارگري

دارد؟ مالک تشـخـيـص ايـنـکـه يـک               
ــا               دمــوکــراســي، کــارگــري اســت ي
 بورژوايي چيست؟ و سئواالت ديگر
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