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  در ايراندر ايران» » شاھرخ زمانیشاھرخ زمانی««تداوم حمايت عملی از تداوم حمايت عملی از 

 

انتخابات به » ريم فعالتح«  به دنبال اجرای تاکتيک
وسيلۀ شماری از رفقا به شکل توزيع و نصب پوسترھايی 
در حمايت سمبليک از شاھرخ زمانی در سطح مناطقی 
از تھران، و سپس اقدام مشترک تعدادی از اعضای 

و فعالين درگير در پروژۀ » شبکۀ ھمبستگی کارگری«
حمايت عملی از بھنام   برای» احيای مارکسيستی«

م زاده به دنبال درخواست وی در آستانۀ بازگشت ابراھي
شبکۀ ھمبستگی «به زندان، اين بار تعدادی از رفقای 

در مرکز يکی ديگر از استان ھا گام ھای » کارگری
مشابھی را در جھت حمايت عملی از شاھرخ زمانی، 
عضو سنديکای نقاشان و تزئينات ساختمان، برداشته اند؛ 

از وی در سطح يک منطقۀ از جمله توزيع پوسترھايی 
صنعتی و کارگری ھمراه با مطالبات و شعارھايی نظير 

 ١١«، »!تا آزادی شاھرخ زمانی، مبارزه ادامه دارد«

کارگر زندانی، «، »!سال حبس، چنان چه سکوت کنيم
کارگران ايران تنھا «و » !زندانی سياسی، آزاد بايد گردد

  .»!نيستند

Pزم به يادآوری است که شاھرخ زمانی، عضو سنديکای 
کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و ھمچنين عضو 
شورای نمايندگی کميتۀ پيگيری ايجاد تشکل ھای 

دستگير و  ١٨/٣/١٣٩٠کارگری، آخرين بار در تاريخ 
ت ملی، عضويت در با اتھامات واھی اقدام عليه امني

تشکل کارگری و غيره، به يازده سال حبس محکوم 

گشت؛ وی پس از بارھا انتقال به زندان ھای مختلف، 
اکنون در زندان گوھردشت تحت فشارھای شديد امنيتی و 

  .پرونده سازی ھای جديد به سر می برد

  

» انجمن آزادی کارگران«در سطح بين المللی نيز 

)AWL ( و » شبکۀ ھمبستگی کارگری«در بريتانيا که با
ھمکاری دارد، کمپين جمع » احيای مارکسيستی«پروژۀ 
را در محيط ھای  ٢٠١٤ھزار امضا تا ژانويۀ  ١٠آوری 

کار، دانشگاه ھا و دانشکده ھا، مدارس و انجمن ھا و 
اتحاديه ھای کارگری با خواست آزادی شاھرخ زمانی 

  .آغاز کرده است
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اين اقدامات حمايتی در داخل و خارج کشور، ھرچند از 
نظر ايجاد اعتماد به نفس در ميان فعالين کارگری زندانی 
به طور اخص و ايجاد آگاھی عمومی از وضعيت آنان در 

د و بی سطح جامعه به طور اعم، Pزم و ضروری ھستن
ترديد يک وظيفۀ طبقاتی به شمار می روند، اما قطعاً به 

  .ھيچ رو کافی نيستند

  

بدون شک فعاليت ھای حمايتی بايد به طور مداوم، در 
سطح وسيع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 

اميد است که با تداوم و گسترش . بيشتری صورت بگيرند
ير فعالين کارگری دامنۀ حمايت ھای عملی از سوی سا

نيز فشار Pزم جھت آزادی شاھرخ زمانی و ديگر فعالين 
در شرايط کنونی . کارگری و سياسی زندانی ايجاد گردد

که جنبش کارگری ھم از سرکوب شديد حکومتی و ھم از 
افتراق و ساير ضعف ھای درونی خود آسيب می بيند، 

» ملاتحاد ع«اين اِعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با 

ميان تمامی نيروھای چپ و فعالين کارگری   گسترده
حول حمايت از تمامی زندانيان سياسی و مطالبۀ آزادی 

  .آنان به عنوان يک خواست مشترک

  

  !پيش به سوی اتحاد عمل

ياسی و کارگری پيش به سوی آزادی تمامی فعالين س
  !زندانی

  !کارگران ايران تنھا نيستند

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

  ١٣٩٢اول مھرماه 

  اقدام مشترک در حمايت از بھنام ابراھيم زادهاقدام مشترک در حمايت از بھنام ابراھيم زاده

 بھنام ابراھيم زاده، فعال کارگری و حقوق کودکان، و

کميتۀ پيگيری برای ايجاد تشکل آزاد «ھمين طور عضو 
، از سوی رژيم جمھوری اسlمی به پنج سال »کارگری

» جرم«حبس محکوم شده، و اين درحالی است که تنھا 

او، دفاع از ابتدايی ترين حقوق کارگران و کودکان کار 
  .در ايران بوده است

اين ، با او تاکنون بيش از سه سال حبس را متحمل شده
وجود امروز حتی به او اجازه نمی دھند که در کنار تنھا 

باشد که متأسفانه به بيمار » نيما«فرزند بيمار خود 
  .دردناک سرطان خون مبتl شده است

بھنام ابراھيم زاده در اواخر مرداد ماه، درست تا پيش از 
بازگشت به زندان، طی نامه ای خطاب به سنديکاھای 

و » رنج نامه«که به راستی يک  کارگری ايران و جھان
  : گوشه ای کوچک از دردھای او بود، نوشت

مردم شريف و ! ھم طبقه ای ھا و وجدان ھای بيدار«
از شما می خواھم به ھر شکلی که ! مدافع حقوق انسانی

. می توانيد از من حمايت کنيد و خواھان آزادی من شويد

به  ما! من و ھمسر و نيمای عزيزم را تنھا نگذاريد
حمايت و کمک شما نياز داريم؛ خواھان آزادی من و 
تمامی فعالين کارگری، خصوصاً رضا شھابی و محمد 

  »جراحی و شاھرخ زمانی و ديگر ھمکارانم باشيد

  

شبکۀ ھمبستگی «در اين راستا، عده ای از فعالين 
و ھمين طور افراد مستقل درگير در پروژۀ » یکارگر

قدام مشترک، گام ھايی طی يک ا» احيای مارکسيستی«
 را در جھت حمايت عملی از اين فّعال کارگری دربند

؛ از جمله انتشار پوسترھای او در سطح اندبرداشته 
مراه با مطالبه و شعارھايی مانند ھنقاطی از شھر تھران 

، »!تا آزادی بھنام ابراھيم زاده، مبارزه ادامه دارد«
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و » !گردد کارگر زندانی، زندانی سياسی، آزاد بايد«
  .»!کارگران ايران تنھا نيستند«

  

از سوی ساير  اميد است که با تداوم حمايت ھای عملی
زادی بھنام ابراھيم فشار Pزم جھت آ فعالين کارگری نيز

فعالين کارگری و سياسی زندانی ايجاد  زاده و ديگر
اتحاد «اين اعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با  .گردد
ترک ميان تمامی نيروھای چپ و گسترده و مش» عمل

فعالين کارگری حول حمايت از تمامی زندانيان سياسی و 
  .مطالبۀ آزادی آنان

  

  

  ١٣٩٢شھريورماه  ١٤

در ايران با حمايت سمبليک در ايران با حمايت سمبليک » » انتخاباتانتخابات««تحريم فّعال تحريم فّعال 

  از شاھرخ زمانیاز شاھرخ زمانی

  

متن پيش رو و ترجمۀ انگليسی آن، اساساً جھت : توضيح
احيای «ايرانی درگير در پروژۀ آشنايی رفقای غير

با مسألۀ ) ترکيه، انگلستان، آلمان و فرانسه(» مارکسيستی
انتخابات، موضع مارکسيست ھای انقlبی در قبال آن و 
ھمچنين تاکتيک تحريم فّعال تھيه شده و بر روی سايت 

  .قرار گرفته است» احيای مارکسيستی«

***  

» خاباتانت«برای مارکسيست ھای انقlبی، تحريم 

جمھوری اسlمی ايران، يک سياست و اصل بنيادی 
، که »انتخابات«پروسۀ غيردمکراتيک و شيادانۀ . است

. ناميد، مراحل مختلفی دارد» انتصابات«بايد آن را 

نخست، پيش از آن که فرصتی به رأی دھندگان داده شود 
به صندوق » سياه بازی انتخاباتی«تا رأی خود را در اين 

نفر رّد  ٨، شورای نگھبان ھمه را به جز تنھا بياندازند
نفری که به عنوان  ٨۶٨يعنی از ! صlحيت کرد

 ۶٧٨کانديدای رياست جمھوری ثبت نام کرده بودند، 

  .نفر، از جمله تمامی خانم ھا، حذف شدند

بنابراين اين پرسش پيش می آيد که شورای نگھبان چه 
ه چنين نھادی است و چگونه و برچه اساس می تواند ب

کاری دست بزند؟ شورای نگھبان، به عنوان يک نھاد 
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نفره که از شش روحانی رده باP و شش حقوق دان  ١٢
درحال حاضر (اسlمی تشکيل شده، از سوی رھبر 

اين نھاد باPتر از . انتخاب می شود) شخص خامنه ای
رژيم می ايستد، و می تواند قوانين مصّوب » مجلس«

موازين شرع اسlم يا خlف  مجلس را چنان چه خlف
اساساً اين نھاد از . قانون اساسی کشور باشد، رد کند
و اجرايی  حفظ، پيشبردسوی رھبری انتخاب می شود تا 

شور، ی و قرون وسطايی کعشدن قانون اساسی ارتجا
ژيک نظام وPيت فقيه را لووو ايدئ» قانونی«يعنی بنيان 
ژه ای از استبداد وPيت فقيه در واقع شکل وي. تضمين کند

قرار » جمھوری«بورژوازی است که پشت ويترين 
  .گرفته است

*کانديد باقی مانده ٨آن  ؛دوم
و نيز ھمگی حاميان وفادار  

د نظام وPيت فقيه ھستند، يعنی کسانی که سال ھا عھّ مت
مشغول خدمت به رژيم بوده اند؛ مانند محسن رضايی که 

ھمۀ  ،به ھمين ترتيب. فرماندۀ پيشين سپاه پاسداران است
آن ھا بlاستثنا به مدت چند دھه در سرکوب جنبش مستقل 
کارگری، اعتراضات زنان، دانشجويان، اقليت ھای قومی 

  .و نظاير اين ھا، دست داشته اند

چون تقلب در آرا، ارعاب، خشونت و ردی ھماسوم، مو
معامlت پشت پرده و غيره، به طور سيستماتيک اعمال 

ه طور کلی ھر روشی که بتواند نتيجۀ دلخواه ب .گردندمی 
محسوب » عادPنه و مناسب«رھبری را به بار بياورد، 

  .می شود

  

بنابراين توده ھای مردم و به ويژه تمامی کارگران، بايد 
اما تحريمی . را تحريم کنند» انتخابات«اين به اصطlح 
به توده ھا برای نشستن يعنی فراخوان  -که غيرفّعال باشد

» انتخابات«دستان رژيم را باز می گذارد تا اين  -در خانه

مصداق مشروعيت و محبوبيت خود اعlم به عنوان را 

به ھمين دليل است که مارکسيست ھای انقlبی . کند
  . ھستند» انتخابات« تحريم فّعالخواھان 

  

مادام که رھبران و نمايندگان کارگری نتوانند در 
بايد از طريق افشاگری و  انتخابات رژيم شرکت کنند،

علنی کردن وضعيت وخيم و حاّد زندانيان مبارزۀ طبقاتی 
امسال ما مشغول آگاھی . به تحريم دست زد ،پرولتاريا

رسانی نسبت به وضعيت حاّد شاھرخ زمانی و رضا 
اين ھا . شھابی، و فراخوان به ھمبستگی با آن ھا ھستيم

حقيقی  ايندگاننمدو فعال کارگری ھستند که ھمانند ديگر 
 ١۴يعنی (طبقۀ کارگر، در زمان برگزاری انتخابات 

  .در زندان خواھند بود )خرداد ٢۴ -ژوئن

  

  )١٣٩٢خرداد  ٢٢مطابق با ( ٢٠١٣ژوئن  ١٢

  کميتۀ احيای مارکسيستی

  .تاکنون دو کانديد از اين مسابقه کنار کشيده اند* 



 
٥ 

گزارش شبکۀ ھمبستگی کارگری از آکسيون روز گزارش شبکۀ ھمبستگی کارگری از آکسيون روز 

  سپتامبر نروژ در حمايت از کارگران زندانیسپتامبر نروژ در حمايت از کارگران زندانی  ٢٨٢٨

  شبکۀ ھمبستگی کارگری

تا  تlش نموده استتاکنون » شبکۀ ھمبستگی کارگری«
کنار در ، بين المللی در آکسيون ھا و اعتراضات مختلف

افراد مستقل، کارگران، نھادھا، سازمان ھا و احزاب 
کارگری، مترقی و چپ، در حد توان خود سھمی را در 

  .ادا کند هاين ميان

  

در  از جمله اقدامات اخير فعالين شبکۀ ھمبستگی کارگری
، »شاھرخ زمانی«توزيع پوسترھايی از ، سطح داخلی

-ھمان، و فعال سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختم

در سطح يک منطقۀ  ،ديگر فعالين کارگری زندانیچنين 
صنعتی و کارگری در مرکز يکی از استان ھای کشور 

تا «ھمراه با مطالبات و شعارھايی نظير  ،ه استبود
سال  ١١«، »!آزادی شاھرخ زمانی، مبارزه ادامه دارد

کارگر زندانی، زندانی «، »!حبس، چنان چه سکوت کنيم
کارگران ايران تنھا «و » !گردد سياسی، آزاد بايد

  !»نيستند

شبکۀ ھمبستگی «پيش از اين نيز تعدادی از اعضای 
احيای «و فعالين درگير در پروژۀ » کارگری

حمايت عملی از بھنام ابراھيم زاده   برای ،»مارکسيستی
به دنبال درخواست وی در آستانۀ بازگشت به زندان، 

ده و انجام داده اقدامات مشابھی را در تھران تدارک دي
  .بودند

شبکۀ « از نقطه نظر بين المللی نيز بنا به درخواست
 (AWL) »انجمن آزادی کارگران ،»ھمبستگی کارگری

ھزار امضا تا ژانويۀ  ١٠کمپين جمع آوری  در بريتانيا
را در محيط ھای کار، دانشگاه ھا و دانشکده ھا،  ٢٠١٤

مدارس و انجمن ھا و اتحاديه ھای کارگری با خواست 
دريافت پيام ھای . شاھرخ زمانی آغاز کرده استآزادی 

از  -ھمبستگی و حمايت از تشکل ھای کارگری جھان
بخشی از فعاليت ھای بين  - در ترکيه» يودير«جمله 
  .اخير شبکه بوده استالمللی 

سپتامبر در  ٢٨در ارتباط با آکسيون روز به ھمين ترتيب 
 نيز رفيق ناصر احمدی در شھر اسلو نروژ مقابل پارلمان

از سوی شبکۀ ھمبستگی کارگری برای دخالتگری 
  .حضور پيدا کرد

  

شعار روی آن رفيق ناصر احمدی، با پيراھنی که 
نقش بسته بود، و با در » !کارگران ايران تنھا نيستند«

تصاوير شاھرخ زمانی  مزين بهدست داشتن پlکاردھايی 
زمانی از و ديگر کارگران زندانی، متن نامۀ شاھرخ 

 شامل -حاضرينرا در مقابل داخل زندان گوھردشت 

حزب کمونيست ايران، حزب  تعدادی از اعضای
 -کمونيست کارگری و سازمان اقليت و ديگر افراد مستقل

  :نمودقرائت با حرارت و صدايی رسا 
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از  ،شما را می شنوم بر مبارزات بی وقفۀوقتی خ«
ژرفای وجودم به وجد می آيم و خود را در ميان شما می 
 .بينم، توان مبارزه و مقاومت در من صد چندان می شود

با اميد به روزی که با شما رفقا بازو در بازو مقابل 
سرمايه داری مبارزه کنيم، امروز از زندان گوھر دشت 
کرج به شما درود می فرستم و صميمانه با قلبی آکنده از 

  » .ور انقlبی دستتان را می فشارم ش

  

در قياس با آکسيون سپتامبر  ٢٨متأسفانه کارزار روز 
ذشته در نروژ و به ويژه در مقابل گھای سال ھای 

کيفی، يک ريزش  ھم پارلمان اسلو، ھم به لحاظ کّمی و
 قابل مlحظه را نشان می داده است که اين خود از عlئم

ميان نيروھای » ملاتحاد ع« نحوۀ ضعف در وجود
است؛ ضعفی مختلف طيف چپ برای برگزاری آکسيون 

  . ، ولی قابل رفع نيز ھستمھمکه ھرچند 

  

بدون شک فعاليت ھای حمايتی بايد به طور مداوم، در 
سطح وسيع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 

اميد است که با تداوم و گسترش . بيشتری صورت بگيرند

ای عملی از سوی ساير فعالين کارگری دامنۀ حمايت ھ
نيز فشار Pزم جھت آزادی شاھرخ زمانی و ديگر فعالين 

در شرايط کنونی . کارگری و سياسی زندانی ايجاد گردد
که جنبش کارگری ھم از سرکوب شديد حکومتی و ھم از 
افتراق و ساير ضعف ھای درونی خود آسيب می بيند، 

» اتحاد عمل«د مگر با اين اِعمال فشار عملی نخواھد بو

ميان تمامی نيروھای چپ و فعالين کارگری   گسترده
حول حمايت از تمامی زندانيان سياسی و مطالبۀ آزادی 

  .آنان به عنوان يک خواست مشترک

  

شاھرخ زمانی در قسمتی اين ھمان موضوعی است که 
بدون شک «: برجسته از نامۀ خود چنين عنوان می کند

ين است، فراموش نکنيم که در تغييراتی در شرف تکو
نقاط عطف تاريخی با داشتن تحليل مشخص از شرايط 
مشخص می توان گام بلندی در جھت مبارزات انقlبی به 
پيش برداشت، رفقا بيايد، با دوری جستن از خرده کاری 
و دنباله روی و با ھمبستگی جھانی، سازمانيابی و 

بلندی آماده سازماندھی انقlبی خود را برای چنين گام 
  ». کنيم

از فعالين حزب کمونيست ايران  -در انتھا از رفيق خالد
به دليل تھيه و ارسال تصاوير و ويديوی  -در آکسيون

قدردانی نھايت قرائت متن به وسيلۀ رفيق ناصر احمدی، 
  .را داريم

 !پيش به سوی اتحاد عمل

پيش به سوی آزادی تمامی فعالين سياسی و کارگری 
  !یزندان

  !کارگران ايران تنھا نيستند

  ١٣٩٢مھرماه  ٨، )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 
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  برگزاری شب ھمبستگی با کارگران در ايرانبرگزاری شب ھمبستگی با کارگران در ايران

تشکيlت خارج از کشور حزب کمونيست ايران واحد 
گوتنبرگ با انتشار اطlعيه ای از برگزاری شب 
ھمبستگی با کارگران در شھر گوتنبرگ سوئد در روز 

اين مراسم در پی فراخوان  .سپتامبر خبر داد ٢١شنبه 
حزب کمونيست ايران برای  کميته خارج از کشور

کارزار سه ھفته ای در راستای دفاع از کارگران زندانی 
و تحت پيگرد و محکوم کردن سياست ھای ضد کارگری 

  .و ضد انسانی جمھوری اسlمی برگزار گرديد

ی زنده و مراسم که شامل سخنرانی، اجرای موسيق
شعرخوانی بود با معرفی برنامه ھا توسط مجری برنامه 

آغاز و با پخش سرود  »اردشير نصرهللا بيگی«
انترناسيونال و يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه 

جمال «در ادامه . آزادی و سوسياليسم ادامه پيدا کرد
به نمايندگی از طرف حزب کمونيست ايران  »بزرگپور

سپس از طرف . نرانی در اين زمينه پرداختبه ايراد سخ
فيروز سليمان «شورای دفاع از جنبش کارگری در ايران 

  .پيامی را قرائت نمود »زاده

   

از گرايش  »عليرضا بيانی«ھمچنين از جانب 
فعال " شاھرخ زمانی"مارکسيست ھای انقlبی پيام 

  . کارگری دربند خطاب به شب ھمبستگی قرائت شد

فريبرز «جرای چند ترانه و سرود توسط اين مراسم با ا
ھادی ايراندوست و فريدون «و اشعاری توسط  »کرمی

نسرين «در پايان . از فعالين چپ ادامه يافت »پازوکی
  .نيز سخنان کوتاھی ايراد کرد »فيضی

hhttttpp::////wwwwww..ppaayyaamm..ssee  

  !!بھنام ابراھيم زاده را آزاد کنيدبھنام ابراھيم زاده را آزاد کنيد

  

دکان، از بھنام ابراھيم زاده، فّعال کارگری و حقوق کو
سوی رژيم جمھوری اسlمی به پنج سال حبس محکوم 

اع از ابتدايی ترين حقوق فتنھا جرم او، د. شده است
  .است بوده کارگران و کودکان کار در ايران

سپری  در پشت ميله ھای زندان او بيش از سه سال را
که  نمی دھندکرده، با اين حال امروز حتی به او اجازه 

سرطان که به  باشد »نيما«د بيمار خود تنھا فرزنکنار در 
  .شده است مبتl خون

بھنام از تمامی سازمان ھای کارگری و انسان دوست 
کرده است که خواست آزادی او را پيگيری  درخواست

تا بلکه بتواند کنار فرزندش در بيمارستان باشد و در کنند 
بھنام تمامی اين . کند شمعالجه حمايتدردناک طول دورۀ 

ان ھا را به درخواست آزادی بی قيد و شرط و سازم
فوری کليۀ زندانيان سياسی و کارگری ايران فراخوانده 

  .است

اين برخورد شديداً  »شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران«
ظالمانه و ناعادPنه با بھنام ابراھيم زاده را قوياً محکوم 
می کند و تمامی فّعالين کارگری، سنديکايی و حقوق بشر 

حمايت از او و درخواست آزادی فوری و بی قيد و  را به
  .شرط برای او فرامی خواند

  شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران

  )١٣٩٢شھريور  ١١( ٢٠١٣سپتامبر  ٢

http://www.iwsn.org/index.php/campaigns/9
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  گی با بھنام ابراھيم زادهگی با بھنام ابراھيم زادهپيام ھمبستپيام ھمبست

  

  کارگران عزيز ايرانی،

ما به عنوان برادران و خواھران کارگر شما در ترکيه، 
به شکل تنگاتنگی از سرکوب و ارعاب طبقۀ کارگر به 

. ھستيم و آن را محکوم می کنيم مطلعدست رژيم ايران 

يکی از جديدترين نمونه ھای اين سرکوب، مورد بھنام 
او به عنوان فعال دفاع از حقوق . ستابراھيم زاده ا

سال حبس محکوم شده  ۵به  ،کارگران و کودکان کار
سال را در زندان سپری کرده و اکنون با بی  ٣ ؛است

ی دھند به او اجازه نم. عدالتی ديگری رو به رو شده است
ه از بيماری سرطان خون ک باشد در کنار تنھا فرزندش

  .درنج می بر

» ھمبستگی بين المللی کارگریانجمن «ما کارگران 

)UİD-DER ( خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط
بھنام ابراھيم زاده و تمامی ديگر فعالين کارگری و 

ما تماماً از مبارزۀ برادران و . زندانيان سياسی ھستيم
خواھران طبقاتی خود در ايران پشتيبانی و حمايت می 

مامی رژيم ھای ت دير يا زود بر اين اعتقاديم که. کنيم
سرنگون و مجبور به پس دادن  بيدادگر،بورژوايی 

  .حساب خواھند شد

  !تمامی فعالين سياسی و کارگری دربند را آزاد کنيد

  !زنده باد اتحاد بين المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر

  ٢٠١٣سپتامبر  ٥

http://en.uidder.org/solidarity_message_for_

behnam_ebrahimzadeh.htm 

 -)UİD-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی طبقۀ کارگر 

  ترکيه

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری : ترجمه

  !!از کارگران ايران حمايت کنيداز کارگران ايران حمايت کنيد

شبکۀ ھمبستگی کارگران «به پيشنھاد  زيرقطعنامۀ 
شعبۀ محلی اتحاديۀ کارگری  ، از سوی)IWSN(» ايران

در ) Lambeth(واقع در لمبپ  UNISONبريتانيايی 
يونيسون، دومين اتحاديۀ بزرگ . ماه ژوئيه تصويب شد

  .ميليون نفر عضو است ١.٣بريتانيا، با بالغ بر 

  !از کارگران ايران حمايت کنيد

  :شعبه بر اين اعتقاد است که

ونی ديکتاتوری تقريباً سی و پنج سال پس از سرنگ -١
رژيمی که نه  -ايران وحشيانۀ رژيم شاه به دست کارگران

 را فقط اتحاديه ھای کارگری و حقوق انسانی آن ھا

لگدمال کرد، بلکه مشقات و مصائب شديدی را برای آنان 
کارگران ايران اکنون نيز از سوی  -به ارمغان آورد

کم به اندازۀ رژيم رژيمی سرکوب می شوند که دست
  .استبدادی است ،پيشين

نه تlش برای ايجاد جمھوری اسlمی ايران ھرگو -٢
ضرب و . درھم می شکند را اتحاديه ھای مستقل کارگری

شتم، بازداشت غيرقانونی، شکنجۀ مداوم و حتی اعدام، 
مواردی ھستند که عليه فعالين کارگری به کار گرفته می 

  .شوند

، از جمله سنديکايیکارگران ايران از حقوق ابتدايی  -٣
مستقل و انتخاب حق اعتصاب، حق تشکيل اتحاديه ھای 

  .منع می شوند خود، نمايندگان حقيقی

دستمزدھای معوقه، يکی از حادترين مشکlت پيش  -۴
با اين حال، به دليل وضعيت . روی کارگران ايران است

، شرايطی قانونی اد و فقدان حقوقصوخيم عمومی اقت
است که حتی مطالبۀ پايه ای برای  شدهانفجاری ايجاد 

را سريعاً به سطح اقدامات ضّد  پرداخت حقوق معوقه
نترل نظير مديريت توليد و ک ،سرمايه داری عمومی

  .، ارتقا می دھدکارگری

پس از بھبود روابط با اياPت متحده و نھايتاً حتی  -۵
سازمان ھای جھانی، و بازگشايی دفتر سازمان جھانی 

، کارگران مجبورند خواھند بود که برای )ILO(کار 
اتکا  ، به وحدت و اتحاد خودشانالباتطبه م دست يافتن

  .کنند
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وضعيت را برای  ،تحريم ھای اقتصادی عليه ايران -۶
کارگران ايران، چه به لحاظ اقتصادی و چه سياسی، 

  .دشوارتر کرده و می کند

  :به عlوه اين شعبه خاطر نشان می کند که

، يکی از )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران  -١
عرصۀ بسيج حمايت ھای بين المللی  نھادھای فعال در

برای مبارزات جاری و روزمرۀ طبقۀ کارگر ايران 
شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران، برای کمک به . است

خود  اتکارگران ايران در جھت احقاق تمامی مطالب
  .تlش می کند

  :اين شعبه مقّرر می دارد که

از مبارزۀ کارگران ايران برای حق اعتصاب، تشکيل  -١
و انتخاب ) و حاميان آن(تحاديه ھای مستقل از رژيم ا

آن ھا برای کسب حقوق  نمايندگان حقيقی خود؛ از مبارزۀ
ه؛ از مقاومت برای جلوگيری از اخراج ھا، تعطيلی معوق

کارخانه ھا، خصوصی سازی، مقررات زدايی و ساير 
؛ و )نئوليبرال و چهچه اسlمی، (سياست ھای حکومتی 

قوانين حمايتی  کاھشراض به ھرگونه ھمين طور از اعت
، به ويژه در کارگاه ھايی »قانون کار«محدود موجود در 

  .، حمايت نمايداشتغال دارندکه بسياری زنان در آن 

در دفاع از کارگران ايران و  IWSNاز فعاليت  -٢
و وضعيت وخيم  ای اطlع رسانی از فقدان حقوق اتحاديه

  .حمايت نمايد ،اقتصادی آن ھا

اطlعات مرتبط با مبارزات کارگران ايرانی و  -٣
IWSN را در خبرنامۀ شعبه، منتشر کند.  

دعوت به عمل بياورد تا در  IWSNاز يک نمايندۀ  -۴
نحوۀ ھمبستگی فعاPنه از  پيرامونکميتۀ بعدی شعبه 

  .صورتی گيرد یسوی ما بحث

  )IWSN(فعالين شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران : ترجمه

  :»احيای مارکسيستی«وب سايت 

http://marxist.cloudaccess.net/camp/541-

iwsn-model-resolution.html  

  

  بحران خاورميانه، چشم اندازھا و راھکارھابحران خاورميانه، چشم اندازھا و راھکارھا

 برای »احيای مارکسيستی« ين پروژۀبه دنبال دعوت فعال

گرايش مارکسيست «سميناری در کلن،  برگزاری تدارک
تقويت اين  به منظور ،)ميليتانت(» ايران ھای انقlبی

 یتمام را خطاب به دعوت به ھمکاری سمينار فراخوانِ 
سازمان ھا و افراد مترقی و سوسياليست ايرانی و غير 

اين  در سازماندھی يا و ، سخنرانیشرکت جھت ،ايرانی
  :دھد می ،سمينار

ما شاھد وضعيت بحرانی خاورميانه و حضور توده  -١
ھای ميليونی در مصر، ترکيه، تونس و جنگ در سوريه 

با وجود نارضايتی ھای عميق اجتماعی در ميان . ھستيم
چنان فقدان رھبری انقlبی به عنوان يک توده ھا، ھم

  .مسألۀ جدی وجود دارد

ھا برای ايفای  پيمانان آننيروھای امپرياليستی و ھم -٢
نقش مخرب وارد عرصه شده و برای جلوگيری از وقوع 
انقlبات از پايين، حکومت ھايی را از باP تحميل می 

بدين ترتيب وضعيت مردم ستمديده، به ويژه طبقۀ . کنند
کارگر، از اساس تغييری نخواھد کرد و چه بسا وخيم تر 

چھرۀ  آن چه تغيير کرده، تغيير. از گذشته ھم خواھد شد
  . استثمار است

موضوع حياتی در اين بين، راه حل و چشم انداز  -٣
نيروھای مترقی و سوسياليست است که بايد به بحث 

ھمچنين شيوه و سبک سازماندھی فعاليت  .گذاشته شود
ھای مشترک در جھت حمايت از کارگران و ساير اقشار 

  .زحمتکش و تحت ستم خاورميانه

 جھتسميناری  باP اشاره شد، با درنظر داشتن آن چه در

راه حل ھا و رسيدن به  پيرامون بحث و تبادل نظر
ه منظور فعاليت ب و برجسته کردن نقاط اشتراک توافقات

در  ؛ترتيب داده شده است ھمبستگیاقدام مشترک  و
نيروھا و افراد مترقی و سوسيالست  تمامیاز نتيجه 

، شرکتاعم از (مختلف  سطوحدر  تا دعوت می شود
ھمکاری  برای برگزاری سمينار) سازماندھی و سخنرانی

  .کنند

 -خانۀ دوستداران طبيعت، کلن: محل برگزاری سمينار

نوامبر؛ جلسه يک روز به زبان  ٢٣و  ٢٢: کالک، مورخ
انگليسی و روز ديگر به فارسی برگزار خواھد -آلمانی

  . شد

 ٢٠١٣اوت  ٢٩گرايش مارکسيست ھای انقlبی ايران، 
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در بريتانيا از در بريتانيا از » » احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««حمايت متحدان حمايت متحدان 
  شاھرخ زمانیشاھرخ زمانی

  !شاھرخ زمانی را آزاد کنيد

متحدان و  ، از)AWL( انجمن آزادی کارگران: از
 »احيای مارکسيستی«فعاPن 

شاھرخ زمانی، فّعال کارگری ايرانی، از ژوئن سال 
اما به چه  .به اين سو در زندان به سر می برد ٢٠١١

برای ايجاد اتحاديه ھای کارگری مستقل  جرمی؟ تlش
  .جھت دفاع از حقوق خود و ديگران کارگران

عضو سنديکای نقاشان ساختمانی، به مواردی  شاھرخ،
و  »اقدام عليه امنيت ملی«، »تبليغ عليه نظام«نظير 

 .متھم شده است »شرکت در يک تشکل غيرقانونی«

شاھرخ سازمان ھای بين المللی حقوق بشر می گويند که 
تاکنون نه فقط مورد بدرفتاری ھای جسمی و روانی قرار 
گرفته، بلکه امکان مlقات و ھمين طور درمان و مداوا 

  .نيز از او سلب شده است

اگر ما دست  .شاھرخ، يک زندانی جنگ طبقاتی است
دولت ايران را بازبگذاريم که او را درھم بشکند، نتيجه 

مبارزين حقوق چيزی جز تحميل يک شکست به تمامی 
  .کارگران در ايران و جھان نخواھد بود

ھزار  ١٠، جمع آوری ٢٠١٤ما از ھم اکنون تا ژانويۀ 
امضا در محيط ھای کار، دانشگاه ھا و دانشکده ھا، 
مدارس و انجمن ھا را با خواست آزادی شاھرخ زمانی 

  .پيگيری خواھيم کرد

 .لطفاً از اين کمپين حمايت کنيد

برای اطlع بيشتر می توانيد با نشانی ايميل يا شمارۀ تلفن 
  :زير تماس حاصل فرماييد

freeshahrokh@gmail.com 

07775 763 750 

ھمچنين برای مشاھدۀ وب سايت کمپين، به نشانی زير 
 :رجوع کنيد

http://freeshahrokh.wordpress.com/ 

  )AWL(انجمن آزادی کارگران

سخنرانی در حمايت از سخنرانی در حمايت از : : ی بين المللیی بين المللیھمبستگھمبستگ
  ))آلمانآلمان((کارگران ايران در آخن کارگران ايران در آخن 

  

  

  مقّدمه

آلمان » آلترناتيو سوسياليستی«در پی دعوت سازمان 

اوت  ١٩، سميناری در روز دوشنبه موّرخ )شاخۀ آخن(

شھر آخن برگزار شد که رفقا » خانۀ جھان«و در محل 

 ۀننده کئبه عنوان ارا» م.سارا«و » بھروز رضوانی«

اين   .بحث و پاسخ دھنده به سؤاPت در آن حضور يافتند

شرايط ايران پس از انتخاب رياست «سمينار با عنوان 

ھنوز کارگران مبارز و رھبران کارگران در : جمھوری

  .برگزار گرديد» !زندان ھا ھستند

جلسه با استقبال خوبی از سوی رفقای آلمانی و عlقۀ 

به طور اخص  - ل ايرانفراوان آن ھا نسبت به مسائ

رو به رو شد و به مّدت دو  -جنبش کارگری در ايران

در بخش نخست، ضمن نمايش يک . ساعت ادامه يافت

کليپ ھنری دربارۀ رھبران کارگری دربند جمھوری 

)»ھدا. م«ساختۀ رفيق (اسlمی 
، به ارائۀ بحث پرداخته ١

 از طرف حّضار شد، و سپس بخش دّوم به پرسش و پاسخ

   .يافت صاصاخت

رفقای آلترناتيو سوسياليستی ضمن  ،در انتھای جلسه

ابزار قدردانی از ارايۀ بحث، خواھان ادامۀ ھمکاری با 

اين دو رفيق و ارايۀ گزارش ھای کارگری و مسايل روز 

در طی سخنرانی، رفقا  . ايران از سوی آن ھا شدند

                                                 
1
 http://www.chzamani.blogspot.se/2013/08/blog-

post_16.html  
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توضيحاتی دربارۀ » بھروز رضوانی«و » م.سارا«

 ی، اقتصادی و زيست محيطی در ايرانمسايل سياس

خواھيد آن چه در ادامه از نظر . دادند ھمراه با تصاوير

 .، متن کامل بحث ارائه شده در اين جلسه استگذراند

***  

  ٢٠١٣انتخابات 

بندی فشرده از کل پروسۀ چه به صورت يک جمع آن

در ايران و  ٢٠١٣ژوئن  ١۴انتخابات رياست جمھوری 

توان گفت، اين است که اين دور از  زمينه ھای آن می

انتخابات از بسياری جھات با دوره ھای پيشين تفاوت 

اساسی داشته، و با بررسی ھمين تفاوت ھا است که می 

و نتايج و پيامدھای » حسن روحانی«توان علت پيروزی 

آن را برای رژيم، جامعه و جنبش کارگری تحليل و 

ُروی رژيم تا در واقع بايد شرايط پيش . بررسی کرد

 دوآستانۀ برگزاری انتخابات رياست جمھوری را از 

  :جنبه نگاه کرد

اول، موقعيت بين المللی رژيم و دوم، جنبۀ داخلی و 

مشکlت رژيم به دنبال جناح بندی ھا و درگيری ھای 

  . درونی نظام

از بُعد بين المللی، اعمال تحريم ھای شديد عليه ايران از 

عمlً رژيم ايران را منزوی کرد، سوی آمريکا و اروپا 

به خصوص که بر اثر جنگ داخلی در سوريه و دخالت 

ناتو در آن، موقعيت بشار اسد ھم که تنھا متحد 

استراتژيک واقعی ايران در منطقه بوده و ھست، روز به 

روز متزلزل تر شد و رژيم می دانست که در صورت 

. ھد بودسقوط قريب الوقوع سوريه، گزينۀ بعدی خود خوا

به عlوه رژيم، متحد خود در ونزوئl، يعنی دولت چاوز 

را نيز از دست داده و نسبت به تداوم سياست ھای 

حمايتی گذشتۀ اين کشور در قبال خود اطمينان نداشت 

حتی بايد يادآوری کرد که ونزوئl در واقع درحال بھره (

يه مندی از تأثير تحريم ھای نفتی اياPت متحده و اروپا عل

ايران، برای به دست آوردن بخشی از بازاری که ايران 

به . به ويژه در چين و ھند از دست می داده، بوده است

 lھمين دليل است که طی دو سال گذشته، ونزوئ

به ترتيب دومين و  - صادرات نفت خود را به چين و ھند

با رساندن به  -چھارمين کشور بزرگ مصرف کنندۀ نفت

بشکه در روز، دو برابر کرده است،  ميليون ١مجموعاً 

درحالی که طی ھمين دوره صادرات نفت ايران به اين 

ھزار بشکه در روز تقريباً  ٥٠٠دو کشور با رسيدن به 

بنابراين ). ٢٠١٣ژوئن  ١٣فايننشال تايمز،  -نصف شده 

خامنه ای و حلقۀ بستۀ نزديک به او منطقاً به اين نتيجه 

انتخابات نيز ھمچنان با رسيدند که چنان چه پس از 

برای کسب امتيازات (سرسختی به مذاکره با به غرب 

ادامه دھند، نه فقط تحريم ھا از نظر اقتصادی آن ) بيشتر

ھا را به زانو در خواھد آورد، بلکه امکان حملۀ نظامی و 

سرنگونی ايشان ھم به عنوان يک گزينه روی ميز قرار 

 .خواھد گرفت

نتيجۀ نھايی انتخابات رياست تا مدتی پيش از اعlم 

کشور برای  ٩جمھوری، دولت امريکا مجوز شش ماھۀ 

خريد نفت از ايران را که منقضی گشته بود، به مدت 

کشور باقی مانده،  ٧شش ماه ديگر برای چين، ھند و 

تمديد نمود و و به اين ترتيب اين روزنه را برای رژيم 

ی بعدی، ايران باز گذاشت تا با انتخاب رئيس جمھور

سمت و سوی آتی و طرف مذاکرۀ خود را با غرب نشان 

  .دھد

به اين دليل برای خامنه ای دو راه بيشتر وجود نداشت، يا 

بايد راھی برای کنار آمدن با غرب می يافت و يا 

و ھمان طور که . اصطlحاً با آن شاخ به شاخ می شد

اما برای . ديدم، خامنه ای گزينۀ نخست را انتخاب کرد

و » جريان فتنه«ين کار نياز به مھره ای بود که اوPً با ا

تداعی نشود؛ ثانياً بتواند گرايش ھای » جريان انحرافی«

اصlح طلب و اصول گرا را بدون از دست رفتن پايه 

ھای خامنه ای و سپاه متقاعد سازد؛ و ثالثاً از تجربۀ 

به ويژه بر سر مسألۀ ھسته (مذاکره و زدوبند با غرب 

برخوردار باشد؛ و رابعاً بتواند بر جّو منفی اجتماعی ) ای

و اعتراضات خفته، » ٨٨تقلب بزرگ «به جای مانده از 

  .تاحدی، ولو موقت، غلبه کند

در اين انتخاب، خامنه ای از اصولگرايان نمی توانست 

استفاده کند، چرا که اصولگرايان اعتبار خودشان را چه 

پس (ز دست داده بودند در سطح داخلی و چه بين المللی ا

از پيروزی روحانی، برخی اصولگرايان در روزنامه 

). ھای رسمی خود به اين بی اعتباری رسماً اشاره کردند

اصlح طلبان ھم که به طور کلی بعد از خاتمی، کروبی 
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و موسوی مھره ای را نداشتند که مورد تأييد ھمۀ 

. داصولگرايان و پايه ھای حامی خامنه ای قرار بگير

خامنه ای در اين شرايط حاّد داخلی و خارجی به مھره 

متمايل به «و » معتدل«ای نياز داشت که بتواند گرايش 

را نمايندگی کند، و موقتاً شکاف ميان جناح ھای » غرب

  . مختلف را اگر نه پُر، ولی کم کند

به عlوه رھبر جمھوری اسlمی به خوبی می دانست که 

کانديدھا نباشد، محال ممکن اگر چھره ای معتدل جزو 

به پای  ٨٨خواھد بود که مردم پس از تجربۀ انتخابات 

. صندوق رأی بيايند و مشارکت باPيی صورت بگيرد

رفسنجانی فرد کارکشتۀ رژيم چنين چھره ای بود، اما 

آمدن او اختlفات درون حکومت را بيش از قبل افزايش 

خود خامنه می داد، و حتا می توانست خطر کودتا عليه 

  . ای را ايجاد کند

بنابراين خامنه ای به چھره ای نيازمند بود که ھم بتواند 

چرک نويس رفسنجانی باشد و ھم مورد قبول اصول 

گراھا، و به خصوص سپاه پاسداران، و ھم چھره ای 

حسن روحانی عصارۀ . معتدل در برابر کشورھای غربی

ای يعنی برخوردار از ھمان ويژگی ھ(اين وضعيت 

Pبود؛ خامنه ای اين را از قبل می دانست و ) چھارگانۀ با

بنابراين کل اين سناريو را از قبل طراحی و مھندسی 

کرده بود و با اعتماد به نفس اعlم می کرد که انتخابات 

  . آينده، يک حماسۀ سياسی خواھد بود

خامنه ای وضعيت بحرانی خود و جامعه را تشخيص داد 

را در زير عبايش سر کشيد تا کسی  و در واقع جام زھر

انتخاب کنندگان راضی از انتخاب . متوجه آن نشود

خويش، جناح ھای متخاصم راضی از حضور حسن 

روحانی به عنوان موجودی دو قطبی برای کاھش 

اختlفات جناح ھا و آشتی آن ھا با يکديگر، و يک ُمسّکن 

موقت برای سردرد جامعه به دليل حضور ھشت سالۀ 

  . مدی نژاد، حاصل تاکنونی اين انتخابات بوداح

البته جمھوری اسlمی با تغييراتی در آرايش وضعيت 

خود ھنوز ھم به طور کامل مشت خود را در مقابل 

کشورھای غربی باز نکرده است، فقط به آن ھا نشان داده 

است که پتانسيل مماشات را دارد و به وقت بيشتر نيازمند 

بی ھم که از اين انتخابات خشنود اما کشورھای غر. است

شده اند، بيش از اين از حکومت جمھوری اسlمی طلب 

آن ھا می دانند که رژيم در چانه زنی وقت کشی . دارند

در نتيجه . خواھد کرد و اين اصlً مورد عlقه شان نيست

آن ھا دو گزينۀ موازی را در حّد برجسته ای جلوی روی 

سو، اعزام ناوگان جنگی به از يک . رژيم قرار داده اند

خليج فارس برای نشان دادن چماق، و از سوی ديگر 

درخواست نمايندگان کنگرۀ آمريکا برای مذاکرات آمريکا 

با رژيم جمھوری اسlمی به عنوان ھويج در برابر اين 

  . رژيم قرار دارد

خامنه ای توانست رأی مردم را از طريق حسن روحانی 

به انتظار آخرين چانه زنی با به جيب خود بريزد، حال 

آمريکا و غرب برای کسب بيشترين امتيازات خويش از 

غرب است و غرب ھم که رسيدن به اھدافش را بدون 

استفاده از ابزار پر ھزينۀ جنگ ميسر می بيند، مايل 

  .است دقيقاً به اندازه اعتدال حسن روحانی، معتدل باشد

چرخش اساسی  آن چه که حاصل اين انتخابات خواھد شد،

سياست ھای رژيم جمھوری اسlمی به سوی سياست 

ھای امپرياليستی و وارد شدن جامعه در فاز جديدی از 

کشمکش طبقاتی خواھد بود که با حاکميت بlمنازع 

در واقع احتمال می رود . نئوليبراليزم آغاز خواھد گرديد

روحانی و مصالحه و بھبود روابط که در دورۀ رياست 

طبقۀ کارگر نيز با باز شدن برخی روزنه ھا با غرب، 

مانند اتحاديه کارگری زرد تحت کنترل آی ال او، وارد 

مرحلۀ نوينی از مبارزات طبقاتی به شکل ديگری خواھد 

به ھر حال جمھوری اسlمی، به خوبی توانست شد 

اما سؤالی به . اوضاع را موقتاً به سود خود تغيير دھد

ن مارکسيست قرار دارد، طور اخص رو به روی فعالي

، ٨٨اين است که چه طور با وجود تجربۀ انتخابات 

اعتراضات خيابانی، شکسته شدن جّو ارعاب و توھم به 

جناحی از آن، و تحميل ھزينه ھای بسيار حکومت يا 

سياسی به کليت رژيم، با گذشت دو سال جمھوری 

اسlمی قادر شد که چنين حساب شده و برخlف باور و 

انتظار بسياری، اوضاع را به سود خود تغيير دھد و ما 

درصد بوديم؟ يافتن پاسخ  ٧٠شاھد مشارکت بيش از 

کارگری و وظايف برای اين سؤال، چشم انداز آتی جنبش 

مارکسيست ھای انقlبی را تعيين خواھد کرد که در اين 

  .مورد صحبت خواھيم کرد
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  جنبش کارگری

و  ٢٠١٣تا به اين جا در مورد ويژگی ھای انتخابات 

تفاوت ھای آن با گذشته صحبت شد و اين که چگونه توده 

ھای معترض در جامعه، با وجود تجربۀ انتخابات 

ای رژيم به پای صندوق ھای رأی ، با تاکتيک ھ٢٠٠٩

در اين جا Pزم است نگاھی به دو مورد از . کشيده شدند

مھم ترين دستاوردھای جنبش کارگری ايران، از تقريباً 

يک دھۀ پيش به اين سو، و درس ھای فوق العاده مھم آن 

  . داشته باشيم

  اعتصاب معلمان •

تجمعات عمومی وسيعی تھران و ساير  ٢٠٠١در ژانويۀ 

به اين سو  ١٩٧٩ھرھا را درنوريد که از زمان انقlب ش

فقط در خود تھران ھزاران معلم طی چھار . بی سابقه بود

چون مناسبت به شکل توده ای، تجمع و مطالباتی ھم

دستمرد برابر برای کارمندان بخش عمومی، تخصص 

مناسب بودجه برای آموزش پرورش و غيره طرح 

ايران فراخوان به يک  ابتدا اتحاديۀ معلمان. کردند

 ١۵نفر معلم در تاريخ  ۴٠٠٠گردھمايی داد که قريب به 

به دنبال ھمين اعتراضات، . ژانويه در آن شرکت کردند

ژانويه گردھمايی ديگری برگزار شد که حدود  ١٨در 

گرد ھم » جبھه متحد معلمان«معلم را با حمايت  ٢٠٠٠

ب اجازه چھار روز بعد، ده ھا ھزار نفر بدون کس. آورد

 ٢۶در مقابل ساختمان مجلس تظاھرات کردند،  و روز 

با حضور » غير قانونی«ژانويه ھم شاھد يک تجمع 

معلم در مقابل دفاتر محمد خاتمی رئيس جمھور  ٢٠٠٠

وقت تحص کردند که با درگيری ھای پراکنده با نيروی 

بسياری از شھروندان نيز به اين . پليس به اوج رسيد

  .نداعتراضات پيوست

بود،  ٢٠٠٣اين تجمعات نقطۀ اوج ناآرامی ھا تا مارس 

طی اين . در اين جا بود که موج دوم اعتراضات آغاز شد

ماه، معلمان شھرھای مختلف، از جمله تھران، وارد 

اعتصاب شدند، و از برگزاری کlس ھای درس برای 

اين اعتصاب يک ھفته ای که . يک ھفته خودداری کردند

» توقف کار«شد، به عنوان ھفتمين  مارس شروع ۶روز 

ثبت شد؛ به طوری که  ٢٠٠٣تا  ٢٠٠٢معلمان در سال 

در اعتصابات . مدرسه تعطيل شد ۴٠٠فقط در پايتخت 

، گروه ھای معترض برخlف ٢٠٠٣مدرسه در سال 

در داخل ساختمان  ٢٠٠١گردھمايی ھای خيابانی سال ،

  .ھای مدرسه جمع می شدند و اطlع رسانی می کردند

و  ٢٠٠١اگر روش غالب اعتراض معلمان در سال ھای 

به ترتيب تظاھرات خيابانی و اعتصاب مدرسه  ٢٠٠٣

نارضايتی شکل  ٢٠٠۵و اوايل  ٢٠٠۴بود، در سال 

در اين سال سومين موج . کامlً متفاوتی پيدا کرد

اعتراضات معلمان آغاز شد، ولی اين بار به شکل 

، يکی ٢٠٠۵نويۀ ژا ١٩روز . طومارنويسی به مقامات

از روزنامه ھای اصطlح طلب، يعنی شرق نامۀ 

سرگشاده ای خطاب به مجلس محافظه کار ھفتم نوشت که 

نھايتاً با . شمار زيادی از معلمان آن را امضا کردند

در  ٢٠٠۴پيروزی نيروھای محافظه کار در فوريۀ 

انتخابات مجلس، و سپس پيروزی احمدی نژاد در 

ھوری تابستان بعد، ضربۀ نھايی به انتخابات رياست جم

بنابراين به وضوح می بينيم که . اين اعتراضات وارد آمد

اعتراضات نسبتاً سازمان يافتۀ صنفی، که به دليل ماھيت 

سرکوبگر رژيم جمھوری اسlمی و بستن ھرگونه 

مجرايی برای بروز، الزاماً وارد سطح مبارزات سياسی 

به دليل غيب نيروھای  ضّد سرمايه داری می شود، نھايتاً 

در (انقlبی، ابتکار عمل را به دست جناحی از حاکميت 

می سپارد، و نھايتاً پس از ) اين مورد رفرميست ھا

اين که چرا چنين . سرکوب، از رشد و حيات بازمی ماند

  .فرصت ھايی از ميان می رود، دومين پرسش است

  سنديکای شرکت واحد •

تأسيس و از  ١٩۶٨سنديکای شرکت واحد که در سال 

ھمان فردای انقlب ممنوع اعlم شد بود، بازگشايی خود 

 ٢٠٠۴را با فعاليت شماری از فعالين کارگری در سال 

کارگران راننده و خدمات و تعميرات، با وجود . آغاز کرد

تمامی فشارھای امنيتی مجمع عمومی و انتخاباتی را با 

کا در مه موفقيت برگزار کردند و به اين ترتيب سندي

سنديکای کارگران شرکت واحد «با نام  ٢٠٠۵

. از نو آغاز به فعاليت کرد» اتوبوسرانی تھران و حومه

آغاز فعاليت اين سنديکا از ھمان ابتدا با تھاجمات و 

کارشکنی ھای مديريت شرکت، شوراھای اسlمی کار و 

) و بدون ترديد زير نظر وزارات اطlعات(خانۀ کارگر 

  .رو به رو گشت
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، رانندگان شرکت واحد با مطالبۀ ٢٠٠۵در دسامبر 

دستمزد بھتر، و بنا به فراخوانی از سوی سنديکا، از 

دسامبر،  ٢٢در تاريخ . جابجايی مسافرين سرباز زدند

نفر از اعضای کميته اجرايی سنديکا  ١٢پليس به منزل 

بازداشت » اختlل«يورش برد و آن ھا را اکثراً به اتھام 

 ٢٣در . دفتر سنديکا در تھران تعطيل کرد و بlفاصله

دسامبر، آن دسته از رھبرانی که دستگير نشده بودند، 

تمامی رانندگان و کارگران شرکت را به شرکت در 

متعاقباً اکثر . اعتصاب عمومی در روز بعد دعوت کردند

دستگيرشدگان ھمان نيمه شب آزاد شدند، به استثنای 

با اين حال رانندگان . کامنصور اسالو، از رھبران سندي

منطقۀ شرکت واحد  ١٠اتوبوس در پنج منطقه از 

اتوبوسرانی تھران وارد اعتصاب شدند، و طبق 

پس از . اعتصاب کننده دست گير شدند ١۶گزارشات 

وعده ھای محمد باقر قاليباف، شھردار تھران، مبتنی بر 

تضمين آزادی تمامی رانندگان بازداشت شده و رسيدگی 

لبات اقتصادی آن ھا، اعتصاب کنندگان نھايتاً به مطا

از طرف ديگر مديريت . تصميم به اتمام توقف کار گرفتند

شرکت واحد، کارگرانی را که به حمايت از اعتصاب 

ھمۀ دستگير شدگان . پرداخته بودند، تھديد به اخراج کرد

  .به استثنای منصور اسالو طی دو روز آتی آزاد شدند

. ديگر اعتراضات و بازداشت ھا بود ماه بعد، شاھد موج

، سنديکا بيانيه ای برای ورود به ٢٠٠۶ژانويۀ  ٢۴روز 

دادگاه . ژانويه به بعد صادر کرد ٢٨اعتصاب از تاريخ 

ژانويه  ٢۵انقlب برای جلوگيری از اين اتفاق، روز 

برای بازداشت اعضای کليدی کميتۀ اجرايی سنديکا قرار 

به منزل ) ژانويه ٢٧(انه پليس شب. بازداشت صادر کرد

سازماندھان اصلی اعتصاب حمله کرد و حتی ھمسران 

  .آن ھا را دستگير نمود

ژانويه خيابان ھای پايتخت شاھد رويدادھای  ٢٨روز 

کارگران شرکت واحد تھران با مطالباتی از . مھمی بود

از ھمان آغاز . جمله آزادی اسالو آمادۀ اعتصاب بودند

، پليس و نيروھای اطlعاتی  به اعتصاب در اوايل صبح

نفر از  ۵٠٠شدت دست به سرکوب زدند، و نھايتاً بالغ بر 

. کارگر اعتصابی را بازداشت نموددند ٢٠٠٠حدوداً 

نيروھای حکومت با کرايۀ اتوبوس و راننده از ساير 

نھادھا، تlش کردند که روند مختل شدۀ حمل و نقل را به 

از اين مانع از گسترش  روال عادی بازگردانند و مھم تر

شھردار تھران طی . اخبار اعتصاب در سطح شھر بشوند

مصاحبه ای با خبرگزاری جمھوری اسlمی، سنديکا را 

غيرقانونی اعlم کرد و گفت که مقامات، مانع از تداوم 

  .اعتصاب خواھند شد

رانندۀ اعتصابی ماه ھای بعدی را در برزخ  ٢٠٠بيش از 

آن ھا برای اخراج و برکناری  نفر از ۴٣. سپری کردند

به ادارۀ پرسنل شرکت اتوبوسرانی ارجاع داده شدند، 

ھرچند اين اداره وانمود کرد که کارگران استعفا داده اند، 

فعالين و رھبران سنديکا از . نه اين که اخراج شده باشند

. آن زمان به بعد زير فشارھای امنيتی به سر می برند

ه گفتۀ خود بنا به دPيل امنيتی چندی پيش  منصور اسالو ب

و تھديد بر مرگ از ايران خارج شد؛ رضا شھابی، خزانه 

دار و از ديگر اعضای ھيئت مديرۀ سنديکا نيز با وجود 

  .شرايط بد جسمانی در زندان به سر می برد

در ايران، به دليل وجود استبداد بی حّد و مرز و 

بات سرکوب، سنديکا که بنا به تعريف صرفاً مطال

اقتصادی بخشی از طبقۀ کارگر را دنبال می کند و در 

اروپا و امريکا به شکل اتحاديه ھای زرد، رفرميست و 

به قصد چانه زنی فعال ھستند، ناگزير وادار می شود که 

برخlف اين کشورھا، به مبارزات سياسی ضّد سرمايه 

اما تجربيات مختلف، چه در ايران و . داری قدم بگذارد

از سنديکا، . ، نشان می دھد که اين کافی نيستچه جھان

فقط به عنوان يک سنديکا می توان انتظار داشت؛ اتحاديه 

ھای کارگری، حتی در جايی مانند ايران ھم نمی توانند 

به . به تنھايی به آگاھی انقlبی برسند و آن را تضمين کنند

ھمين خاطر با وجود ھمۀ ازخود گذشتگی ھا، زندان و 

يی که فعالين کارگری متحمل شده اند، و انواع شکنجه ھا

و اقسام دردھا و سختی ھايی که خانواده ھای کارگران به 

جان خريده اند، اين اتحاديه ھای کارگری ھم خود دچار 

و اما باز ھم اين پرسش مطرح می شود . بحران شده اند

که پس در کنار اتحاديه ھای کارگری، کدام نھاد ھست يا 

ه به عنوان ستون فقرات جنبش کارگری عمل بايد باشد ک

کند، به آن خطوط عمومی و مواضع صحيح و راديکال 

انتقال دھد، در مقابل انحرافات و سرکوب ھا از آن 

حمايت کند و تا سطح يک جنبش انقlبی برای سرنگونی 

  ارتقا دھد؟

  وضعيت اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی
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پيدايش رژيم  وضعيت اسف باری که ھمواره از بدو

عامل روز اعتراضات خفيف يا شديد بوده است، نه فقط 

از ميان نرفته، بلکه تشديد ھم شده است؛ در اين جا کافی 

است نگاھی گذار به وضعيت حاّد اقتصادی و اجتماعی 

  :ھای رژيم داشته باشيم» واکنش«جامعه و 

ھزار کودک زير سن شش سال و مبتl به  ٢٠٠بالغ بر -

وجود دارد؛ شمار کودکان خيابانی رو به رشد  سوء تغذيه

درصد تجاوزھا عليه کودکان صورت می  ٦٠است و 

 !گيرد

حّداقل دستمزد امسال در شرايطی تعيين شده که نرخ  -

درصد پايين  ٦تورم سال پيش رو، به طور عجيبی حدوداً 

فرض ( !شده است »برآورد«تر از نرخ تورم سال قبل 

ھر يک از اعضای يک خانوادۀ  کنيد اگر قرار باشد تا

چھار نفری، روزی سه وعده و در ھر وعده دو عدد تخم 

تومانی  ١٥٠تومانی با دو قرص نان لواش  ٣٧٥مرغ 

مصرف کند، ھزينۀ اين خانواده تا پايان ماه برای فقط 

ديگر ! ھزار تومان خواھد رسيد ٣٧٨ھمين اقlم جمعاً به 

به خصوص در (از ساير ھزينه ھا مثل آب، برق، گاز 

، ھزينه ھای بھداشتی و درمانی، آموزش )فصل سرما

فرزندان، ايّاب و ذھاب و ساير موارد مانند برنج، 

اين ھا در . روغن، گوشت قرمز، چای و غيره بگذاريم

 ٤٨٧،٠٠٠شرايطی است که حّداقل دستمزد تنھا حدود 

در اين صورت به خوبی می ) .تومان تعيين شده است

ماھه يا حتی بيشتر،  ١٢ه حقوق معوقۀ توان درک کرد ک

معنايی جز تباھی، خودکشی، فروش کليه و غيره نمی 

  .تواند داشته باشد

ژوئن تا  ٢٢(تيرماه سال جاری  شاخص کّل قيمت در -

درصد  ٣٩.١نسبت به ماه مشابه سال قبل،  )ژوئيه ٢٢

افزايش داشته است؛ اين افزايش برای خوراکی ھا و 

درصد؛ گوشت قرمز و سفيد و  ٥٢.٥آشاميدنی ھا، 

درصد؛ شير و پنير و تخم مرغ،  ٣٤.٢فرآورده ھای آن، 

درصد؛ مسکن،  ٥٢.١درصد؛ پوشاک و کفش،  ٤٤.٨

به ھمين . درصد؛ بوده است ٢٣.١درصد؛ اجاره  ٢٣.٤

ترتيب شاخص قيمت بھداشت و درمان و حمل و نقل نيز 

 درصد باP رفته ٤٦.٧و  ٤٣.٨طی اين دوره به ترتيب 

 .است

درآمد برای سير ميليون نفر از اقشار کم ١٧نزديک به  -

 .کردن خود به کوپن غذا نياز دارند

در نظام سرمايه داری جمھوری اسlمی، درحال  -

ميليون نفر معتاد وجود دارد و تست الکل و  ٣.٦حضور 

درصد از رانندگان تھرانی در ارديبشھت ماه  ٢٦اعتياد 

  !سال قبل مثبت بوده است

ھای  خبرگزاری ايلنا گزارش داده که در فاصله سال -

 ٣۶رتبه ايران از نظر محيط زيست با  ٢٠١٢تا  ٢٠٠٨

 ١٣٢در ميان  ١١۴به مقام  ٧٨پله سقوط از جايگاه 

ريکردھای دولت ھای نھم و دھم به  .کشور رسيده است

ھای  طور اخص در اين سقوط تأثير گذار بوده است وعده

نند واگذاری دو ھزار متر مربع نژاد ما محمود احمدی

ھای او برای زاد و  زمين به ھر خانوار ايرانی و تشويق

ھای  ھايی چون مسکن مھر و سدسازی ولد بيشتر، طرح

رويه از آن نشان دارد که ديد او ديدی سازگار با محيط  بی

به ھمين خاطر است که در طول  .زيست نبوده است

بوده ايم که بيش ھشت سال رياست جمھوری او، ما شاھد 

عمدتاً به (درصد اين درياچه خشک شده است  ٧٠از 

دليل احداث پل ميان گذر و تقسيم اين درياچه به دو نيمه و 

نابودی ). ھمين طور بستن رودخانه ھای منتھی به آن

بر اساس آمار رسمی . ھا نيز معضل ديگری است  جنگل

 .دشون ھای ايران نابود می ھکتار از جنگل ۴٠ساPنه 

آلودگی ھوای شھرھای بزرگ نيز تا بدانجا پيش رفته که 

ترين شھرھای  شھرھای اھواز و سنندج در فھرست آلوده

ھا ھم از ديگر  خشک شدن تاPب .اند دنيا قرار گرفته

 .معضlت زيست محيطی در سال ھای اخير بوده است

ھای بزرگی از  تاPب انزلی به شدت کم آب شده و بخش

گل و تاPب سه  ارژن، پريشان، آجی تاPب گاوخونی،

وضعيت تاPب شادگان . گانه ھامون نيز خشک شدند

ايجاد سدھای زياد  .ھويزه نيز نامناسب گزارش شده است

رويه آب  و غيرکارشناسانه، خشکسالی، مصرف بی

ھای زيرزمينی و افزايش جمعيت شھرھا  ھا و آب رودخانه

ھا بوده  Pباز عوامل اصلی خشک شدن يا کم شدن آب تا

  .است

در اين ميان، بخش ھای اصلی اقتصاد در حال سقوط -

ھستند، به ويژه توليد صنعتی، که البته به شدت به 

بورژوازی صنعتی ضربه می زند و آن را به زانو در 
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توليد خودرو در ايران  ،٢٠١٢سپتامبر فقط در  .می آورد

 به دليل سقوط قريب الوقوع توليد، .درصد سقوط کرد ٦٥

ھر صنعتی که نياز  .بسياری از کارگران اخراج شده اند

به واردات قطعات، مواّد خام يا ماشين اPت دارد، به 

  .شّدت ضربه خورده است

ھای خود، از  بانک جھانی در يکی از آخرين گزارش

درصدی توليدات صنعتی ايران در سال  ٩/١٦رشد منفی 

جھانی  عlوه بر آمار بانک .دھد ميlدی خبر می ٢٠١٢

که از افت توليد در واحدھای صنعتی حکايت دارد، 

چندی پيش اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی 

ايران نيز در گزارشی از ورشکستگی حدود شش ھزار 

 ٦٧آمار منتشره بيانگر تعطيلی . واحد توليدی خبر داد

در اين . است ٩١درصد واحدھای صنعتی در سال 

درصدی واحدھای  ٩٠تا  ٣٠گزارش ھمچنين تعطيلی 

 .ھای مختلف کشور نيز قيد شده است صنعتی در استان

حتی توليد نفت، يعنی مھم ترين منبع درآمد خارجی ھم -

ادارۀ اطlعات انرژی «طبق گزارش . سقوط داشته است

، در ٢٠١٣آوريل  ٢۶به تاريخ ) EIA(» اياPت متحده

تحده و به دنبال افزايش تحريم ھای اياPت م ٢٠١٢سال 

اتحاديۀ اروپا عليه بخش نفتی ايران، صادرات نفت خام و 

ترين ميزان خود از سال نفت ميعانی اين کشور به کم

تخمين زده می شود که خالص درآمد . رسيد ١٩٨۶

 ۶٩حدود  ٢٠١٢حاصل از صادرات نفت ايران در سال 

ميليارد دPر بوده است که کاھشی چشم گيری نسبت به 

 ٢٧(نشان می دھد  ٢٠١١دPر در سال  ميليارد ٩۵رقم 

در اين بين صادرات نفت خام و نفت ). درصد کاھش

ميليون بشکه در روز در سال  ٢.۵ميعانی ايران از 

سقوط  ٢٠١٢ميليون بشکه در سال  ١.۵به حدوداً  ٢٠١١

ھمۀ اين ھا درحالی است که ). درصد کاھش ۴٠(کرد 

) EIU(طبق گزارش واحد اطlعات اکونوميست 

درصد از کل عوايد صادراتی ايران  ٨٠صادرات نفت، 

  . درصد از درآمد حکومت را شکل می دھد ۶٠الی  ۵٠و 

بيکاری نيز در سطح بسيار باPيی، به خصوص در بين  -

حدود دو ھفتۀ پيش مرکز آمار ايران . جوانان، وجود دارد

شھر و شھرستان در دو  ٣٩٧جزييات وضعيت اشتغال 

نژاد را منتشر کرد  محمود احمدی دورۀ رياست جمھوری

زايی  که با ادعاھای مسئوPن وقت در مورد ميزان اشتغال

طبق اين گزارش، ميزان  .انگيز داشت تفاوتی حيرت

درصد و در  ١٣بيکاری در نيمی از استان ھا باPی 

استان ھای . درصد است ٤٠برخی شھرھا باPتر از 

يستان و ، س)به عنوان يک منطقۀ نفت خير(خوزستان 

  .بلوچستان، و کرمانشاه در صدر جدول بيکاری ھستند

 :اما در سوی ديگر می بينيم که

ميليارد دPر از نظام بانکداری ايران مفقود شده  ٣٣رقم  -

 !است

درصد  ٥٥در کشوری که ارز ملی طی يک سال  -

دستگاه خودروی  ٥٠٠ارزش خود را از دست داده بود، 

م بدون اين که کسی از نرخ پورشه وارد کشور شده، آن ھ

مبادلۀ ارز مورد استفاده برای واردات اين خودروھا آگاه 

 !باشد

 و اما پاسخ رژيم به اين وضعيت چگونه است؟

اختصاص بودجه و ھزينه کردن برای ارگان ھای  -

 !»واحد زنان يگان ويژۀ پليس«سرکوب، از جمله تشکيل 

 اسlمی کردن دانشگاه ھا -

ز ھالی وود بابت فيلم آرگو و فيلم ھای شکايت حقوقی ا -

  !مشابه

وضعيت اقتصادی و اجتماعی کنونی، به مراتب وخيم تر 

شده است که به  ١٩٧٩تا  ١٩٧٧از سال ھای بحران 

اکنون ايران به طور عينی برای  .وقوع انقlب انجاميد

کامlً بديھی است که چنين  .انقlب آماده و مستعد است

از تأمين ابتدايی ترين نيازھای رژيم عليل و ناتوان 

جامعه، ھيچ گونه امکانی برای اصlح ندارد و در واقع 

سرنگونی آن نه فقط در دستور کار است، بلکه بسيار ھم 

 .به تعويق افتاده است

  پاسخی به پرسش ھای فوق: حزب پيشتاز انقSبی

با انتخابات  ٢٠١٣ھمان طور که از مقايسۀ انتخابات 

د، آن آگاھی که معترضين در سال می توان دي ٢٠٠٩

و به واسطۀ تظاھرات خيابانی، شّدت سرکوب از  ٢٠٠٩

سوی رژيم و مقابله با آن به دست آوردند، به راحتی در 

نبود يک نيروی انقlبی و ھدايت کننده، در نبود ظرفی 
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که بتواند آن آگاھی را حفظ کند و به سطح آگاھی انقlبی 

حوال انتخابات جديد به داخل يا در اوضاع و ا ارتقا دھد

، به راحتی با آگاھی وارونه جامعه ببرد و يادآوری کند

که رژيم به عنوان ايدئولوژی تزريق می کند، از ميان 

سال  ٢رفت؛ و ھمان توده ھای معترض به راحتی تجربۀ 

اعتراض را فراموش می کنند و وارد بازی از پيش تعيين 

بنا به تجارب اين ظرف خاص، . شدۀ رژيم می شوند

تاريخی ارزشمند جنبش کمونيستی، چيزی غير از 

  .نمی تواند باشد» حزب پيشتاز انقlبی«

ھمين موضوع عيناً در مورد جنبش کارگری، که خود با 

طی فراز و فرود ھای بسياری دچار بحران شده است، 

يعنی شرايط کنونی جنبش کارگری در . صدق می کند

کارگران . ناموزون است ايران بيش از ھر زمان ديگری

از يک سو متحمل سخت ترين فشارھای اقتصادی شده اند 

و ديگر توان تحمل اين فشار را ندارند، و از سوی ديگر 

مبارزات و اعتراضات آن ھا يا پراکنده و بدون انسجام با 

مانند اعتصاب کارگران کيان تاير (ساير مبارزات است 

يا حتی در ، و )٢٠١٣در پيش و پس از انتخابات 

نھايتاً ) مانند اعتصاب معلمان(صورت فراگير شدن 

  .بlفاصله سرکوب می شود

اختناق و سرکوب سيستماتيک باعث می شود که 

کارگران بخش عمدۀ اعتماد به نفسی که در دوران 

ھمين . مبارزه به دست آورده اندبودند، از دست بدھند

ات آن موضوع پراکندگی کارگران را افزايش داده، مبارز

در عين حال . ھا را به انسجام و وحدت نمی رساند

اعتراضات کارگری در ايران ھر بار بيشتر از قبل 

 .خصلت ضّد سرمايه داری به خود می گيرد

کارگران ايران ھرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با 

ديگر، اما به ھر رو وارد مبارزه عليه سرمايه داری يک

ت کارگران بر دولت سرمايه فشار مبارزا. می شوند

تر داری باعث می شود اختناق و فشار و سرکوب بيش

تر می شود، نياز به شود، و ھرچه سرکوب و اختناق بيش

  . تر می گرددسازماندھی انقlبی برای تقابل با آن بيش

ترين وسيلۀ غلبه بر سرکوب، سازماندھی انقlبی مھم

ث شده است که متأسفانه ھمين فشار و سرکوب باع. است

  .ورود انحرفات به درون جنبش کارگری افزايش پيدا کند

گرايش ھای رفرميستی و اکونوميستی خود را با شرايط 

آن ھا به زعم خود در حال مبارزه . موجود وفق داده اند

اند، اما مبارزۀ آن ھا حتی قادر نيست خوِد آن ھا را در 

ۀ مقابل سرکوب مصون بدارد، چه رسد به کّل طبق

متأسفانه بخش مھمی از پيشروان سنتی کارگری . کارگر

تر خود را علنی و تر سرکوب می شوند، بيشھرچه بيش

آن ھا با قرار دادن خود در حلقۀ . قانون گرا می کنند

قانونی مبارزه، به جای آن که خود را از گزند سرکوب 

مصون نگاه دارند، در واقع در معرض آسان تر سرکوب 

در نتيجه فعاليت آن ھا به جای اين . داده اند کنندگان قرار

که قادر باشد اعتماد به نفس را به کّل طبقۀ کارگر منتقل 

کند، در واقع به کاھش اعتماد به نفس کارگران منجر می 

  .شود

در شرايطی که کارگران اجازۀ تشکيل تشکlت مورد 

نياز خود را ندارند، در شرايطی که آن ھا به طور 

-و مھم. رزه می کنند و ابزار متحد شدن ندارندپراکنده مبا

تر از ھمه، در شرايطی که آن ھا فاقد رھبری انقlبی می 

باشند، ايدۀ اتحاد عمل کارگری به حول مطالبات مشترک 

بين فعالين و پيشروان کارگری می تواند اقدامی مؤثر 

از . جھت بازگرداندن اعتماد به نفس به کارگران باشد

د عمل ھا، نطفه ھای جديدی در جھت درون اين اتحا

روش مبارزۀ . سازماندھی انقlبی شکل خواھد گرفت

متحد آزمايش می شود، قدرت کارگری خود را بروز 

خواھد داد و موارد متعدد ديگری که ھر کدام می تواند 

کمکی به پيشبرد قدم ھايی به جلو برای کّل طبقۀ کارگر 

  .باشد

برای ھمين اقدام اتحاد  اما کارگران و پيشروان کارگری

از جمله و . عمل کارگری ھم نيازمند تدارکاتی می باشند

تريِن آن ھا، حمايت ھای بين المللی از آنان يکی از مھم

مبارزين کارگر وقتی مطمئن باشند که تنھا . می باشد

نيستند و در سراسر جھان متحدينی دارند که از آن ھا 

ارد ميدان مبارزه دفاع می کنند، بسيار شجاعانه تر و

حمايت ھای بين المللی بيش از ھرچيز کمک . خواھند شد

مؤثری به نيروی انقlبی در ايران است برای فراھم 

و ھمچنين اين . کردن مقدمات اتحاد و ھمبستگی کارگری

کمک ھا وسيلۀ مرتبط شدن متحدين بين المللی با جنبش 

ک آن، کارگری در ايران خواھد بود و در ادامۀ سيستماتي

ديگر قادر عناصر پيشرو کمونيست با شناخت از يک
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خواھند بود نطفه ھای حزب انقlبی را ھمزمان در سطح 

 .بين المللی و در داخل ايران ببندند

اکنون در جامعۀ ايران ما با دو بحران رھبری، يکی در 

رژيم و ديگری در جنبش کارگری رو به رو ھستيم، و 

. حزب انقlبی: انقlبی دارد اين بحران تنھا يک راه حلّ 

بدون يک اتکای بين المللی، يا ھرگز حزب انقlبی در 

ايران ساخته نخواھد شد و يا اگر ھم ساخته شود در 

مرزھای جغرافيايی محدود ايزوله و مستعد ورود انواع 

طبقۀ کارگر ايران بيش از ھر زمان . انحرافات خواھد شد

چنين چيزی ممکن  .ديگری نيازمند رھبری انقlبی است

نخواھد بود مگر آن که بحران رھبری در سطح جھانی 

از بين برود و اين نيز ممکن نخواھد بود مگر آن که 

مارکسيست ھای انقlبی در سطح بين المللی گام ھای 

اوليه و اساسی در جھت حّل بحران رھبری انقlبی 

  .بردارند

 ايده ای است برای ھمين» احيای مارکسيستی«پروژۀ 

در اين پروژه می توان و بايد امکان کامlً برابر . منظور

اگر . تبادل نظرات و تجربيات بين المللی را فراھم کرد

مارکسيست ھای انقlبی بتوانند با اتکا به دمکراسی 

کارگری بر بحران درونی خود فائق گردند، قطعاً و يقيناً 

خواھند توانست بر بحران رھبری انقlبی طبقۀ کارگر 

جنبش کارگری و فقدان رھبری انقlبی آن، . لبه کنندغ

. وابسته به بحران گرايش سوسياليستی طبقۀ کارگر است

در اين دوره شاخص اصلی انقlبی بودن يک گرايش 

مارکسيستی، نه به تعداد اعضا و نظم و انضباط و 

آکسيون ھای آن، بلکه مستقيماً وابسته به اقدامات، ايده ھا 

. نسبت به رفع بحران رھبری انقlبی استو ابتکارات آن 

ھر گرايشی که در اين جھت اقدام عملی صورت ندھد به 

اين معنی خواھد بود که يا اعتقادی به وجود اين بحران 

ندارد و يا گرايش خود را مرکز حل اين بحران فرض 

. می کند و سايرين را به پيوستن به آن دعوت می کند

تی و به دور از پرنسيپ چنين رفتاری عميقاً سکتاريس

ھای شناخته شدۀ لنينيستی است و نھايتاً نه تنھا کمکی به 

حل بحران رھبری نمی کند، بلکه آن را افزايش نيز می 

  .دھد
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  بولتن ھمبستگی کارگری

 -)UİD-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 

 ترکيه

کارگران با مسائل و مشکlت فراوانی رو به رو ھستند 
  :که می توان در دست کم موارد زير برشمرد

دستمزدھا پايين ھستند؛ ميليون ھا نفر از کارگران * 
کمی بيش از آن دريافت می تنھا قل دستمزد يا معادل حدا

بنابراين به طور مداوم مجبور می شوند که برای . کنند
به ھمين . ازندافزايش درآمد خود به اضافه کاری بپرد

خانواده ھای خود وقت صرف کنند  رایدليل نمی توانند ب
مبارزه . و بيش از پيش از زندگی اجتماعی جدا می شوند

را برای کارگران غيرقابل تحمل و سياه  زندگی ،برای بقا
  .می کند

ھفتۀ کاری در . بيش از حد طوPنی است کار-روز* 
تغذيۀ مشخصاً . ساعت می شود ٧۵تا  ٧٠عمل بين 

بنيۀ کارگران را در نتيجۀ ساعات طوPنی کار  ،ناکافی
  .تحليل می برد

حرص و ولع برای سود  در ارفرمايان که انگيزه شانک* 
احتياطی Pزم  ارائۀ تمھيدات، از ه می شودخlصبيشتر 
در نتيجه ھر ماه به . باز می زنند امنيت کار سر جھت

سوانح کار جان خود را  دليلطور متوسط صد کارگر به 
و  از دست می دھند، و بسياری ديگر دچار معلوليت

 ھزينه کردن ،برای کارفرمايان. می شوند نقص عضو

آن چه . سود است اتlفبرای امنيت کار به معنای 
  .بلکه سرمايه است ،برايشان اھميت دارد، نه کارگر

سقوط بھمن لحظه به لحظه شدت  انندبيکاری ھم* 
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طبق داده ھای رسمی، درحال حاضر . بيشتری می گيرد
  .سه ميليون کارگر بيکار وجود دارد

به » حزب عدالت و توسعه«کارفرمايان و حکومت * 
به  آن طريق واگذاری خدمت از تدنبال حذف حّق سنوا
  .يک صندوق ھستند

به قّوت تشکل يابی ھنوز  سّد راهاز آن جا که قوانين * 
، کارگرانی که تlشی در راستای ايجاد ھستندباقی  خود

  .اخراج می شوند ھموارهتشکل می کنند 

  .چنان ادامه دادمی توان اين فھرست را ھم

ھرچند واضح است که کارگران مصائب ومشکlت 
ار زيادی دارند، اما سؤالی که بايد مطرح کرد اين بسي

است که چرا به اين مشکlت توجھی نمی شود؟ چرا 
در مورد اين مسائل بحث نمی کند؟ چرا احزابی  »مجمع«

، حزب جمھوری خواه )AKP( مانند عدالت و توسعه
اشاره  )MHP( ملی گرا جنبش و حزب )CHP( مردم

  ای به اين مشکlت نمی کنند؟

ارگری بايد اين سؤاPت را از خودش بپرسد و به ھر ک
و  آيا مشکlت کارگری مواردی جزئی. دنبال پاسخ باشد

مورد اشاره قرار  ندارندارزش  حتی ھستند که بی اھميت
  .بگيرند؟  البته که نه

ما دربارۀ مشکlت طبقۀ کارگری صحبت می کنيم که با 
ت جامعه اکثري ،ميليون ھا نفر کارگر و خانواده ھايشان

بدون کار آن ھا، ھيچ چيزی نمی تواند . را شکل می دھد
از جای خود حرکت کند، توليدی نمی تواند وجود داشته 

  .ردباشد و در نتيجه جامعه از گرسنگی خواھد مُ 

را جامعه پس چرا مشکlتی که ده ھا ميليون نفر از مردم 
  د؟ند، ناديده گرفته می شوندر برمی گير

چون حزب عدالت و کيد کنيم که احزابی ھمدر ابتدا بايد تأ
ملی  جنبش و حزب مردم توسعه، حزب جمھوری خواه

. اين مشکlت کارگران نيستند ی بهپاسخگوي به دنبال گرا

پاسخگو نيستند، چون در خدمت نظم سرمايه داری قرار 
  .دارند

اين  .اين احزاب برای منافع کارفرمايان ايجاد شده اند
طبقۀ  يعنی ح ھای مختلف طبقۀ حاکم،احزاب نمايندۀ جنا
  .استثمارگر ھستند

ترين اشاره ای به به ھمين دليل، آن ھا نه کوچک
مشکlت کارگران می کنند، و به مبارزه ای برای حل 

گاھی اوقات وعدۀ رسيدگی . مشکlت دست می زننداين 
ی آن ھا أو حل برخی مشکlت کارگران را می دھند تا ر

و به يک  صندوق ھای خود بريزندرا در انتخابات به 
پس از انتخابات بlفاصله اما . ديگر فشار وارد آورند

  .کارگران را فراموش می کنند

سازمان ھای تشکlت و از آن جا که کارگران فاقد 
و به  گرفته می شود نيرومند ھستند، مشکlتشان ناديده

  .گرددراحتی پنھان می 

خصوص از  موجود در جامعه که به کاذبقطب بندی 
 مردم جمھوری خواهحزب سوی حزب عدالت و توسعه، 

، مشکlت شده استايجاد  ملی گرا حزب جنبش و
  .کارگران را مخفی می کند

برای قطبی کردن جامعه، مردم  »حزب عدالت و توسعه«
آن ھا . مذھبی و غيرمذھبی تقسيم می کند ا معياررا از ب

تفاده از تlش می کنند که مردم مذھبی را با سوء اس
سال  ١١پس از . احساسات مذھبی شان ھدايت کنند

حضور در قدرت و ثروتمندتر ساختن سرمايه داران 
. ھستند و ُغرولند نزديک به خود، ھنوز درحال شکايت

حزب عدالت و توسعه نقش قربانی را بازی می کند و می 
نمی خواھند که ما کنترل کامل بر دولت را داشته «گويد 
می خواھند ما را با روش ھای غيرقانونی پايين . باشيم
  .»بکشند

 با عدم رفع کامل ممنوعيت حزب عدالت و توسعه

سياست  در جھت ھنوز دارد از مسألۀ حجاب حجاب،
  .می کند استفادهد خو

حزب عدالت و توسعه ضمن دخالت در سبک زندگی 
 به دنبال آن است که جامعه را مطابق با جھان بينی ،مردم

يا حرف من يا ھيچ چيز «محافظه کارانۀ خود به صورت 
آن ھا تlش می کنند تا ھر کسی . تغيير شکل بدھد» ديگر

را که حقوق دمکراتيک خود را مطالبه می کند، با باتوم 
کسانی را که به . و گاز اشک آور پليس ساکت کنند

سرکوب و حکومت استبدادی آن ھا واکنش نشان می 
به اين ترتيب ترور . طاب می کنندخ» تروريست«د، ندھ

و ارعاب دولتی و ھمين طور مشکlت واقعی را پنھان 
  .می سازند
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يک جناح از کارفرمايان و حزب جمھوری خواه مردم 
ا به حزب درحال استفاده از اين قطب بندی ھستند ت

حزب جمھوری خواه . ندروعدالت و توسعه فشار بيا
کوPر و سد که مردم سياستی استفاده می کن دارد از ممرد

حزب جمھوری خواه مردم . جامعۀ علوی را ھدايت کند
تفاده از يک زبان و ادبيات نخبه گرا، ساير بخش سبا ا

را تشديد  کاذبھای جامعه را فراموش و اين قطب بندی 
  .می کند

به خصومت عليه مردم ُکرد دامن  ملی گرا جنبش حزب
ندی ھای اين حزب تlش می کند که با مرزب. می زند

ناسيوناليستی مردم را تقکيک کند و بر مبنای ھمين 
  .رأی جمع کند ودناسيوناليسم برای خ

/ تمام اين سياست ھا درحال حاضر بر مبنای قطب بندی 

  .و ساختگی قرار دارد کاذبتقابل 

که بی شرمانه از دمکراسی حرف می زنند،  اين احزاب
ھميتی به يم بندی و تفکيک جامعه ھستند و اسمشغول تق

اگر اين احزاب واقعاً . حقوق ساير مردم نمی دھند
دمکرات بودند، به جای سوء استفاده از مشکlت جامعه، 

حقوق دمکراتيک می  مرتبط بااقدامی برای حّل مسائل 
  .کردند

. به ھيچ وجه به نفع کارگران نيست کاذب اين قطب بندی

 کارگران را از يک ديگر جدا ،چرا که اين قطب بندی

قطب . انديت با يک ديگر می کشمی کند و به تقابل و ضدّ 
بندی واقعی بايد بر اساس مرزھا و خطوط طبقاتی 

طبقۀ آن ھا و طبقۀ ما، منافع آن ھا و : صورت بگيرد
ما کارگران بايد به عنوان يک طبقه برای منافع ! منافع ما

  .خودمان متحد شويم

و سنی، رد، علوی رک و کُ تمامی کارگران، اعم از تُ 
باحجاب يا بی حجاب، بايد دست به دست يک ديگر دھند؛ 

ما تحميل می شود،  بهکه  کاذبیما بايد بر اين قطب بندی 
  .غلبه کنيم

ما طبقۀ کارگر ھستيم؛ بايد با آگاھی طبقاتی عمل کنيم و 
برای محو قطب بندی ھای  مشخص را يک خط سياسی
   .کاذب دنبال نماييم

انجمن ھمبستگی بين المللی «به عنوان حاميان  ،ما
اين طبقۀ  :اعlم می داريم) UİD-DER(» کارگران

ھيچ . کارگر است که از دمکراسی حقيقی دفاع می کند
حق آن را ندارد که سبک زندگی خود را  بخشی از جامعه

 از تمامی بخش ھای جامعه بايد. به ديگران تحميل کند

: اشدمناسک دينی خود برخوردار ب ه جای آوردنحّق ب

  !آزادی برای ھمۀ عقايد

علوی ھا خواھان حقوق دمکراتيک خود ھستند و اين 
  .حقوق بايد به رسميت شناخته شوند

و سوء  ممنوعيت حجاب بايد رفع گردد و به بھره برداری
  .از اين مسأله خاتمه داده شود استفاده

مطالبات دمکراتيک مردم ُکرد بايد پاسخ داده شود و 
  .ار گرددبرقرصلح نيز بايد 

تمامی اين مطالبات، مطالبات دمکراتيک ھستد و 
. پاسخگويی به تمامی اين مطالبات به نفع کارگران است

و برای حّل آن ھا  برخورداين مشکlت  بااگر کارگران 
مبارزه کنند، احزاب متعلق به کارفرمايان قادر به تقسيم 

  .جامعه به قطب ھای کاذب نخواھند بود

زمان ھای کارگری ھستند که می تنھا تشکlت و سا
درست مثل . توانند به مشکlت کارگری برخورد کنند

UİD-DER!  

ما تمامی کارگران، برادران و خواھران طبقاتی خود را 
فرامی خوانيم تا مصممانه از  UİD-DERبه صفوف 

حقوق دمکراتيک تمامی بخش ھای جامعه، محافظت و 
  .زه کنيمبرای حل مسائل و مشکlت کارگران، مبار

  ٢٠١٣سپتامبر  ١٦

http://en.uidder.org/who_will_take_care_of_

workers_rights.htm 

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری : ترجمۀ فارسی

http://militaant.com/?p=2944 
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  ......بگويندبگويندسخن سخن ھستند که ھستند که   ھم ھم   ديگریديگری  جوانانجوانان

  

 -)UID-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 

  ترکيه

به » ٩٠نسل دھۀ «در چارچوب بحث ھايی پيرامون 
اعتراضات پارک ِگزی، مصاحبه ھايی از سوی  دنبال

 ه است کهصورت گرفت» ھمبستگی کارگری«بولتن 

بزرگی نشان می دھد جوانان طبقۀ کارگر با مشکlت 
به اين ترين توجھی کوچکاما  ؛دست به گريبان اند
جوانان متعلق به اقشار مرفه که از . مشکlت نمی شود

در طول اعتراضات ِگزی دست باP را پيدا کردند و 
که گويا  صحبت می شودتحسين می شدند، به گونه ای 

ارسی با در مد ی که گوياجوانان. معّرف کّل جامعه ھستند
 Pفن آوری مدرن  ھمراه باتحصيل کرده اند، کيفيت با

اما . رشد کرده اند، سرکش ھستند و شيفۀ آزادی خود
اين . متولد شده اند ٩٠کارگرانی ھم ھستند که در دھۀ 

کارگران جوان ھم که دشواری ھا و مشقات بيگارخانه ھا 
  .را متحمل می شوند حرفی برای گفتن دارند

رساند اين است که از آسيب می  ھا می گويند آن چه به آن
در  کودکی آن ھا. فرصت کودکی کردن محروم بوده اند

زن . ربوده شد که ساير کودکان مشغول بازی بودند حالی
کارگر جوانی که از بيماری ھای مزمن رنج می برد 

 گیسال ١٢که چگونه مجبور بود در سن  توضيح می دھد

  :برای کار به کارخانه ای برود

اولين شغلم، کار در . ساله بود ١٢من يک دختر بچۀ «
روزھای . يک کارخانۀ بافندگی با ماشين آPت عظيم بود

و  ممی خواستم فوراً بيرون برو. وحشتناکی آن جا داشتم
عادت : "در جوابم گفت. ھمين موضوع را به مادرم گفتم

آن ماشين آPت انگار من را مجازات می ". می کنی
 ی عاطلی و باطلیبه نوعکاری ھم  ھایآن روز ؛کردند

ولی مادرم می گفت که  ،من نمی خواستم کار کنم. بود
  .»ولی من عادت نکردم". عادت می کنی"

جوانان طبقۀ کارگر به کار کردن در شرايط دشوار، از 
سوانح کار . جمله ساعات طوPتی کار، وادار می شوند

شماری برايشان رخ می دھد که منجر به جان باختن يا بی
آن ھا در اوج . ين بدن ھای جوان می گرددنقص عوض ا

جوانی خود با مشکlتی جدی رو به می شوند که ھيچ 
 ،برای مثال رايج ترين مورد. يک غيرقابل اجتناب نيستند

بسياری از آن ھا . دست استقطع قطع انگشتان يا 
بيرون  را از جيبخود ند که دستان نمی کاحساس شرم 

که ناقص ھستند و بياورند؛ آن ھا احساس می کنند 
بنابراين کّل زندگی خود را به کشمکش با اين مشکlت 

  .روحی و روانی سپری می کنند

سوء رفتار و توھين ھم به کارگران جوان ضربه می 
آن ھا می گويند که حتی با حيوانات ھم بھتر رفتار . زند

می شود و اين که کارفرمايان به سlمتی و رفاه کارگران 
عدم  دليلآن ھا مجبور بوده اند که به . اھميتی نمی دھند

سازمان يافتگی، به عرق ريختن و سوء رفتار تن در 
يک شخص، احترام و رفتار  تچرا که حفظ عز. دھند

فقط اگر ھمين .  مناسب، دليلی برای اخراج شدن است
بسيار «فحاشی و توبيخ نباشد، محيط کار از منظر آن ھا 

  .خواھد بود» راحت

از آن  ٩٠مشکل ديگری که اغلب کارگران متولد دھۀ 
و آن ھا نه پول دارند و نه وقت . می گويند، انزوا است

آن ھا در خارج از  با انرژی برای يافتن دوست و مlقات
وقتی ميکروفون را جلو می بريم و می پرسيم . محيط کار

که چه طور ھستند، برخی کارگران در ھمان حال که 
جيب  ،ن انداخته و به سمت خانه می روندسرشان را پايي

به ما می گويند آن ھا . يا کيف پولشان را نشان می دھند
برای  جدالدر که برای حداقل دستمزد کار می کنند و 

حتی پول يک فنجان چای در کافه ھم  ،ھايشانرفع نياز
گشت بنابراين معاشرت با دوستان و . برايشان باقی نماند

  .يش از پيش ناممکن می شودبرای آن ھا ب و گذار

کارگران جوان با ساير جوانان در پارک ِگزی تفاوت 
آن ھا مجبور «: دربارۀ تفاوت ھايشان می گويند ؛ارندد

در ھمان حال که آن . نيستند که کار کنند، اما ما مجبوريم
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ھا به بيمارستان ھای خصوصی می روند، ما به زحمت 
ان عمومی جھت می توانيم حتی برای رفتن به بيمارست

آن  .دريافت کنيم ۀ مرخصیتمان از کارفرما اجازامعالج
، ما به "کجا خوش بگذارنند"ھا به اين فکر می کنند که 

برای خانواده ھايمان چه می توانيم "اين فکر ھستيم که 
 باب در ھمان حال که آن ھا ھيچ نوع نگرانی از". بکنيم

ردا چه کار ف"بايد فکر کنيم که يندۀ خود ندارند، ما آ
آن ھا شغل ھای خوب با درآمدھای باP و امنيت ". مينک

بيشتر پيدا می کنند، اما ما فاقد ھرگونه امنيت شغلی 
آن ھا چيزی از سوانح کار نمی دانند، اما ما ھستيم . ھستم

در » .ت می دھيمسکه زندگی يا اعضای بدن خود را از د
مند تورث يک کلمه، در ھمان حال که جوانان مرفه و
 بار تحملزندگی راحتی دارند، کارگران جوان محکوم به 

  .زندگی ھستند سنگين

يک سو جوانان در . بنابراين، جوانان يک کّل واحد نيستند
ھستند و در سوی  بورژوازیطبقۀ کارفرمايان و خرده 
شرايط معيشت و نمای زندگی . ديگر جوانان طبقۀ کارگر

. ان طبقۀ کارگر استتماماً متفاوت از جوان ،جوانان مرفه

رسانه ھای سرمايه داری برای مغشوش کردن آگاھی 
جوانان طبقۀ کارگر، رؤيای باP رفتن از نردبان 

جوانان طبقۀ کارگر . اجتماعی را در بوق و کرنا می کنند
نبايد با چنين رؤياھايی گمراه شوند، بلکه موقعيت طبقاتی 

ن رفت تنھا يک راه بُرو. و مشکlت خود را درک کنند
اتحاد، : برای جوانان طبقۀ کارگر وجود دارد

ما انتخاب ديگری ! سازماندھی، آگاھی طبقاتی و مبارزه
  .نداريم

  ٢٠١٣اوت  ١۵

http://en.uidder.org/the_other_youth_speak_

out.htm 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ::اقدام کارگریاقدام کارگری  برنامۀبرنامۀ

  طرح پيشنھادیطرح پيشنھادیيک يک 

ايران، برنامه ای برای اقدام  دولت برنامه و سياست ھای
 .سرمايه داری است

فاظت از نظام سرمايه داری و به حراست و ح ،ھدف آنان
، روابط نزديک با سرمايه داری جھانی است اجبار احيای

عمال استثمار مضاعف بر طبقۀ کارگر و اِ  ،آنان نقشۀ و
 .حمتکشان ايرانز

اعم از (مانند ھر نظام سرمايه داری منطق اين نظام، 
و انباشت  ارزش اضافی ، کسب)پيشرفته يا عقب مانده

نيروی کار  )و استثمار( از طريق خريد سرمايه
 .استزحمتکشان 

آشکار و پنھان سرمايه داران برای  در تقابل با برنامۀ
نيز  ضروری است که زحمتکشاناستثمار کارگران، 

برنامه ای که آنان را . خود را داشته باشند »اقدام برنامۀ«
آماده و  ،روزمره با دولت سرمايه داری برای مقابلۀ

. کند مھياشرايط را برای استقرار حکومت کارگری 

اکنون با پيوند آشکار نظام سرمايه داری جھانی با دولت 
 -جامعه تحت استثمارقشرھای  ، کليۀسرمايه داری ايران

کارگران؛ زحمتکشان؛ مليت ھای تحت ستم؛ جوانان 
اقدامی که آنان را  ۀمی توانند برنام -و زنان مبارز مبارز

و برای مبارزات   سرمايه داری زير يک پرچم واحد ضدّ 
 گرد بياورد و متحد سازد،سرمايه داری  ضدّ  ۀروزمر

 متکی برو بايد مفاد اين برنامه می تواند . تدوين کنند

فعلی گاھی آ سطح باشد که از خواسته ھايی و مطالبات
می کند و آنان را از قشرھای تحت ستم آغاز  کارگران و

به  تا سرحدّ  قدم به قدم روزمره با سرمايه داری مقابلۀ
 ،حکومت کارگری دست گرفتن قدرت سياسی و تشکيل

 .می دھدرھنمود 

کارگران و زحمتکشان می توانند پيرامون مفاد اين 
 ۀو در ھر حوز مبادرت کنندسازماندھی خودبه  ،برنامه

 ی نمايندگان واقعی خود، وارد صحنۀمبارزاتی با معرف

 .عمل گردند

  يابی کارگریسازمان -١

از طريق  به نيروی خود و کارگران ايران تنھا با اتکا
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مستقل خود قادر به دست  مبارزات، سياست و برنامۀ
يد تحت ھر کارگران می با. خواھند شد ه حقوقشانيابی ب

و با ابزار مبارزاتی خود  بدھندوضعيتی خود را سازمان 
قدرت تصميم . عليه رژيم سرمايه داری مقاومت کنند

ھيچ گاه نبايد به اين  ،گيری در مورد سرنوشت کارگران
و يا آن نيرو و يا رھبران و سياستمداران دولتی واگذار 

 .شود

مستقل  ۀپيروزی نھايی ھر حرکت اجتماعی تنھا با مبارز
. توده ھا و سازماندھی مستقل اين اقدام تضمين خواھد شد

بخش  خودِ  به وسيلۀشکل ھای نھادھای کارگری که 
ی پاسخ ، در تحليل نھايکارگری سازمان يابد پيشُروی

نھادھايی که می تواند توده  -گوی نيازھای آنان خواھد بود
طور ه وی آنان را بپيشرُ بخش پيشتاز و ھا و يا 

تيک و جدا از ھرگونه افتراق حول مبارزات دموکرا
 .مشخص و عملی عليه دولت سرمايه داری بسيج کند

  محافل مخفی کارگری

، با افزايش فشارھا عليه ١٣٥٧پس از انقlب بھمن ماه 
کارگران و زحمتکشان و تغيير تناسب قوا به ضرر 
کارگران، تشکل ھای مشخصی بر اساس نياز مبارزاتی 

ر مراکز صنعتی توسط محافل کارگری د روکارگران پيش
اين شکل از تشکل مستقل کارگری، . مبارز شکل گرفت

 .محافل مخفی کارگران پيشرو بوده است

متناسب با تجربيات مبارزات  محافل مخفی کارگری که
به قبل از قيام و در تداوم آن شکل گرفت و  ۀی دورشوراي
 ا بهاتک مبارزينی که با(کارگری  بخش پيشُروی وسيلۀ

تکاليف  وظايف و گذشته به درک ۀتجربه انباشت شد
مبارزه دست يافته بودند و روزمره و مسائل سازماندھی 

جدا از گروه ھا و سازمان ھای مدافع  در اکثر اوقات
سازمان ) عمل می کردند طبقه کارگر و روشنفکران

 .يافتند

ھنگ کردن فعاليت ھای اين محافل و کميته اگسترش و ھم
در درون يک تشکيlت سياسی، ابتدا در سطح  ھای عمل
س در سطح سراسری ضامن پيروزی نھايی ملی و سپ

ظايف اين کميته و. کارگر عليه سرمايه داری است طبقۀ
جوانب فعاليت ھای کارگری است  ھا سازماندھی کليۀ

سازماندھی اعتصاب، تحريم نھادھای دولتی، مبارزات (
 ).اقتصادی و صنفی و غيره

  کارگری شوراھای

و نه در ھر ( جنبش کارگری انقlبی در وضعيت اعتlی
در ھر شھر و ھر روستا از  می توانند ، شوراھا)شرايطی

ايجاد  طريق انتخابات نمايندگان کارگران و زحمتکشان
وحدت . خود نظارت کنند گردند و بر کليۀ امور منطقۀ

بازان، بيکاران، کميته ھای کارخانه، محlت، سر
پايه ھای اصلی شوراھا را  ،زحمتکشان و کليۀ روستائيان

اين نھاد اوليه برای تشکيل حکومت . بنياد می گذارند
 شوراھا محدود به برنامۀ. کارگران و زحمتکشان است

درھای . باشند  خاص يک حزب و يا يک گروه نمی
استثمار شدگان و يا نمايندگان  بر روی کليۀ  شوراھا

ايش ھای سياسی قادر به تمام گر. منتخب آنان باز است
 .شرکت در شوراھا ھستند

گرچه پس از تھاجم به دستاوردھای جنبش کارگری، 
 ری سازمان ھای دائمی توده ای طبقۀچشم انداز شکل گي

کارگر غيرمحتمل گشته است، اما در شرايط اعتlی 
مجدد جنبش کارگری، سازمان ھای دموکراتيک توده ای 

کارگران مبارز خود را . گردند احيامی توانند سريعاً 
 .برای تشکيل چنين وضعيتی از ھم اکنون آماده می کنند

وضوح نشان داد که چرخ ھای ه قيام ب اعتصابات دورۀ
کارگران و . جامعه را خود کارگران می چرخانند

 .زحمتکشان، خود قادر به تعيين سرنوشت خويش ھستند

ه قدرت متمرکز سرمايه داران، Pزم است ک در مقابلِ 
قدرت متشکل خود را  ،جامعه ۀ محروم و ستمديدۀتود

و مستقlً  کندھنگ اسازمان دھد و مبارزات خود را ھم
چنين عملی . تصميمات مربوط به امور خود را بگيرد

صرفاً از طريق اتحاد وسيع زحمتکشان در سازمان ھای 
 .مستقل توده ای، يعنی شوراھا، امکان پذير است

  رگریکا  اتحاديه ھای مستقل

 ۀنيز در دور  ھمانند شوراھا، اتحاديه ھای کارگری
اتحاديه . اعتlی انقlبی شکل واقعی به خود می گيرند

دائمی جنبش توده  ھایھای مستقل کارگری يکی از ابزار
 ۀچه در دور  اتحاديه ھای مستقل کارگری. ای است

استيlی  ۀاستيlی دولت سرمايه داری و چه در دور
اما، . رورت خود را حفظ می کنندض ،قدرت کارگری

اجتناب  ری الزاماً يک مرحلۀايجاد اتحاديه ھای کارگ
ممکن  در شرايطی. ناپذير در رشد جنبش کارگری نيست
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کارگری ايجاد پيش از اتحاديه ھای  حتیشوراھا  است که
 .گردند

کارگران پيشرو در تشکيل اتحاديه ھای مستقل کارگری 
اما . نان را تسريع می کنندو تشکيل آ می شوندپيش قدم 

 ی،کارگری نيز ھمانند شوراھای کارگر  اتحاديه ھای

 »صنفی«نه صرفاً  ،ھستند »صنفی -سياسی«يک نھاد 

 ).انحراف سنديکاليستی(

بدون در نظر گرفتن عقايد سياسی   اتحاديه ھای کارگری
يت، کليۀ کارگران را برای و مذھبی، مليت، نژاد و جنس

فاع از منافع و خواست ھای خود متحد در د مبارزۀ
اتحاديه ھای مستقل . زحمتکشان سازمان می دھد
خود زحمتکشان  به وسيلۀکارگری تنھا از بطن مبارزه و 

 .شکل می گيرند

  حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری

در جوامع سرمايه داری  غير مستقل سنديکاھای کارگری
 ،دارینھادھای متشکل مانند احزاب سرمايه   از سوی

يز احزابی وجود در ايران ن. سازمان يابی می گردند
ای اسlمی، ستون فقرات انجمن ھ دارند که به مثابۀ

در آينده نيز . کارگر بوده اند شوراھای اسlمی و خانۀ
گری در مقام ستون فقرات حزب سرمايه داری دي

 »سازمان بين المللی کار«که با ھمکاری  سنديکاھايی

 .قرار خواھد گرفت ايجاد خواھند شد،

سرمايه  تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضدّ  مطالبۀ
بشود و داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج 

ستون  گيرد، بايد با تشکيل يکبعملی به خود  جنبۀ
اين ستون فقرات . خوردبمرتبط به آن، پيوند  فقرات

به سخن . است» سرمايه داری حزب کارگران فعال ضدّ «
سرمايه داری نيز، ھمانند سرمايه  کارگران ضدّ ديگر 

داران، بايد مجھز به حزب خود باشند و اين نھاد ستون 
سرمايه داری را  مستقل کارگری ضدّ  ھای فقرات تشکل
چنان چه اين ستون فقرات وجود نداشته . شکل می دھد

سرمايه داری شکل نمی گيرد  باشد؛ يا تشکل مستقل ضدّ 
غير عملی باقی می ماند؛ يا چنان  و تنھا در حد يک شعار

کوتاھی زير فشار نيروھای  ۀچه شکل گيرد، پس از دور
  .متخاصم به انحراف می رود

  عليه تورم و بيکاری-٢

نظام سرمايه داری ايران دچار بحران اقتصادی دائمی 
شھر و  ٣٩٧انتشار جزئيات وضعيت اشتغال  .است

شھرستان در دو دورۀ رياست جمھوری محمود 
نژاد از سوی مرکز آمار ايران، نشان می دھد که  حمدیا

درصد و  ١٣ميزان بيکاری در نيمی از استان ھا باPی 
استان ھای . درصد است ٤٠در برخی شھرھا باPتر از 

، سيستان و )به عنوان يک منطقۀ نفت خير(خوزستان 
بلوچستان، و کرمانشاه در صدر جدول بيکاری 

به بعد،  ٩٢ھد که از سال برآوردھا نشان می د .ھستند
ساPنه حدود يک ميليون نيروی کار تحصيل کرده وارد 

مسبب شرايط موجود وخيم تر شدن  .بازار کار خواھد شد
 .وضع اقتصادی، سياست ھای دولت سرمايه داری است

مشکlت و  مداران اينست که کليۀھميشگی دولت ۀاما شيو
ز بيش از امرو. فlکت ھا را بر دوش کارگران بيندازد

ھر زمان ديگری، بخش اعظم کارگران در خطر پيوستن 
از  نفرصدھا ھزار . به تھيدستان شھری قرار دارند

کارگران فعال و شاغل کشور به علت سياست ھای 
ابتدايی ترين بھای . دولت، بيکار و بی خانمان شده اند

ھر روز در حال افزايش است و ) حتی نان و برنج( اقlم
دام اساسی برای مھار کردن آن انجام نمی کوچک ترين اق

سياست ھای سرمايه داران، کارگران را در . گيرد
به نان  ،ميليون ھا کارگر. معرض نابودی قرار داده است

آنان نيز که ھنوز . محتاج اند  خود ۀشب خود و خانواد
می  ھا به خيل فقرزدگان قيمتبيکار نشده اند، با افزايش 

 .پيوندند

. جزء Pينفک نظام سرمايه داری ھستند ،ریتورم و بيکا

برای افزايش سود، سرمايه داران مجبورند دستمزدھا را 
اما، اين کار باعث . ورند و قيمت ھا را باP ببرنداپايين بي

کم شدن قدرت خريد مردم و در نتيجه فروش نرفتن 
برای رفع اين . بخشی از محصوPت توليد شده می شود

ارد رقابت شديدتر با يکديگر می مشکل سرمايه داران و
 ۀدر نتيجه عد. در می کننده شوند و عده ای را از ميدان ب

. بحران اقتصادی شدت می يابد. می شودزيادتری بيکار 

اين بحران به صورت بحران اضافه توليد نمايان می 
، يعنی انبوھی از کاPھا و خدماتی که به دليل نبود شود

روی دست سرمايه داران تقاضا و قدرت خريد جامعه، 
تشديد در اين شرايط تورم ھم به سرعت  .باقی می مانند

کارخانه ھا . زيرا که ورشکستگی باP می گيرد می شود،
يکی پس از ديگری يا تعطيل می شوند و يا از ظرفيت 
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به معنای  ،ين آوردن ظرفيت توليديپا. توليد خود می کاھند
توليد اضافی خود  تدر نھاي. باP رفتن مخارج توليد است

ين آوردن سطح توليد و باP بردن قيمت را، به صورت پاي
 .ھا نشان می دھد

الی که برای کارگران ؤدر چنين شرايطی نخستين س
مطرح می شود، اينست که چه کسی مسئول و مسبب 
: اصلی اين بحران ھاست؟ پاسخ دولت روشن است

ر پاسخ کارگ ۀاما، در مقابل، طبق !کارگران و زحمتکشان
بديھی . خود را دارد و در جھت تحقق آن مبارزه می کند

سرمايه داری مسئول اصلی چنين  ۀاست که نظام پوسيد
عمل  و رئوس برنامۀ. مصيبت ھايی در جامعه است

کارگران برای مقابله با تورم و بيکاری در چنين جامعه 
 :ای از قرار زير است

ی ترين حق در جامعۀ سرمايه داری حق کار، ابتداي -١
دولت سرمايه داری موظف است که . کارگران است

کار با شرايط  ،دارند اشتغالکسانی که نياز به  ۀبرای کلي
بيکارسازی و يا اخراج بی . زندگی متوسط ايجاد کند

کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمايه داری  رويۀ
رژيم، دست  »قانون کار«اما، در . عملی است غيرقانونی

کارگران باز گذاشته  اخراج و بيکارسازیرای مديران ب
 .شده است

برای  اگر نظام سرمايه داری قادر به تأمين شغل -٢
 کار کردن ھستند، نمی باشد، وظيفۀ کسانی که خواھان

به جای اعطای . زندگی آنان است معاش و مينأدولت ت
 سرمايه داران، دولت بايد به کليۀ بيکاران بيمۀ وام به

 .ت کندبيکاری پرداخ

ساعت کار در ھفته و دو روز تعطيل  ٤٠ حداکثر -٣
ی در سال با حقوق، بايد برای ھفتگی و يک ماه مرخص

ساعت کار  ٤٤کارگران توسط دولت تضمين گردد،  کليۀ
 .بايد فوراً لغو گردد »قانون کار«ھفتگی مفيد در 

اگر . تحت ھيچ شرايطی کارگران نبايد اخراج گردند -٤
نيروی کار  ری قادر به نگھداری کليۀسرمايه دارژيم 

نيست، بايد به جای اخراج، کار موجود را بدون کسر 
 .حقوق، ميان کارگران تقسيم کند

کاھش متناسب ساعات کار، ھمراه با پرداخت حقوق 
کامل به کارگران، تنھا راه اساسی مقابله با بيکاری 

 .اجباری است

کار . است درستليغات دولت مبنی بر کمبود کار ناتب -٥
اما کاری که جيب . کافی در جامعه موجود است ۀبه انداز

زحمتکشان ايران . سرمايه داران را پرتر کند، کم است
نياز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفريح، 

و  کتابخانه، بيمارستان، مدرسه، دانشگاه و مھدکودک
دولت بايد بlفاصله با اتخاذ ماليات . دارند نظاير اين ھا

ار پولدار و به ھای تصاعدی از شرکت ھای بزرگ و تجّ 
کار انداختن معقول منابع عظيم نفت، دست به اجرای 

از . وسيع برنامه ھای عمرانی و خدمات اجتماعی بزند
اين طريق ھم نيازھای جامعه بر آورده می شود و ھم کار 

 .برای مدتی طوPنی ايجاد می شودو شغل 

حداقل دستمزد متناسب با  کارگران بايد برای کليۀ -٦
حداقل دستمزد كارگران مشمول  .مخارج تعيين گردد
 ١٢۵ھزار و  ۴٨٧، رقم ٩٢ سال یقانون كار از ابتدا

که طبق آمار  درحالی استاين  .تومان تعيين شده است
  .، خطّ فقر سه برابر رقم مذکور استخود دولت

 .کارگران بايد از پرداخت ماليات معاف گردند کليۀ -٧

ی اخذ می گردد، غيرمستقيم که از مواّد اوليۀ غذاي ماليات
بايد نظام مالياتی درجه بندی شده ای . بايد فوراً لغو گردد

که با افزايش درآمد به صورت تصاعدی افزايش می 
 .يابد، اعمال گردد

  لغو اسرار معامSتی و استقرار کنترل کارگری -٣ 

متکشان حق کارگران و زحدر مقابل خواست ھای به
و مديران  برای رفع مشکlت زندگی خود، وزيران

به کارگران می  .دولتی صرفاً وعده و وعيد می دھند
اوضاع  ،اقتصادی ھای تحريم ۀدر نتيج«گويند که 

نابسامان است و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را 
ھمت «و » صبر انقlبی«می گويند که بايد . »نمی دھد
کارخانه که می گويند . کاری کردداشت و فدا »مضاعف
شوند و نياز به ميليون » نوسازی«و » بازسازی«ھا بايد 

کارخانه ھا سودآور نيست «می گويند . ھا دPر ارز دارند
 .»ھا بايد بسته شود و کارگران بازنشسته شوند آن و درِ 

پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمايندگان سرمايه داران 
بگذاريد  ،اوضاع وخيم استاگر «: بسيار ساده است

اگر می خواھيد ما ! حساب دخل و خرج را ما نيز ببينيم
چرا حساب و کتاب ھا ! فداکاری کنيم، دفترھا را باز کنيد

ھا با  غربی که از آن ت ھایبايد جزء اسرار باشند؟ دول



 
٢٦ 

 »، چرا ما نباشيم؟ھستندخبر 

وضعيت کارگران و زحمتکشان شھر و روستا برای ھمه 
آنان حتی قادر به يک زندگی عادی انسانی : استروشن 
ی و وضع ، گرانی مواد غذايمسکن اجارۀ باPی(نيستند 

وخيم بھداشت و فساد و رشوه گيری در تمام سطوح 
وسط را به کارگران امکان زندگی مت...  دولتی

اما، سرمايه داران بازار، ). دولتی نمی دھد غيروابستۀ
طی سال ھای گذشته دPPن و رشوه گيران دولتی، 
می اينان اموال انباشت  .ثروتمندتر و ثروتمندتر شده اند

روش دولت شاھنشاھی، برای روز مبادا،  کنند و در ادامۀ
اين استثمارگران . دPر در بانک ھای خارجی می گذارند

که حيات اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود دارند، 
چگونگی . ندھرگز اسرار معامlتی خود را برمl نمی کن

خريد و فروش ارز، ارتباط با دPPن غربی و زدوبندھای 
بديھی است . مالی و غيره ھميشه پشت پرده باقی می ماند

که اين چنين شيوه ای برای زحمتکشان قابل پذيرش 
در اين مورد مطالبات کارگران . نيست و نبايد ادامه يابد

 :از قرار زيرند

lکارگران  ۀت روزمربرای رفع بحران اقتصادی و مشک
ی بايد فوراً حساب دخل و خرج و زحمتکشان، دولت م

سرمايه داران بازاری و غيربازاری و ارتباط مالی  کليۀ
با ديگر دولت ھای غربی را علناً در مطبوعات اعlم 

بايد تمامی دفترھای حساب و کتاب و اسرار . کند
د کل باي. ھا باز شوند»بنياد«معامlتی ثروتمندان ايران و 

اگر درست است که . له بر سر چيستأجامعه بداند که مس
چه ترسی از علنی  ،اوضاع اقتصادی نابسامان است
  کردن اسرار معامlتی وجود دارد؟

اگر قرار است که سرمايه داران و سھام داران که  -١
اقليتی در جامعه ھستند، اسرار معامlتی جامعه را بدانند، 

، مستقيم توليدکنندگانچرا، اکثريت جامعه، يعنی 
  گردانندگان اصلی توليد، از آن اسرار آگاه نباشند؟

کارگران بايد با تمام اجزاء اين دستگاه آشنايی کامل داشته 
کارکرد آن  ۀنحو ۀباشند، زيرا تنھا آنان می توانند دربار

کارگران قابليت بيشتری برای کنترل . قضاوت کنند
سرمايه داران و  صنايع، بانک ھا و تجارت دارند، تا

 .مديران ناPيق

اسرار  استقرار کنترل کارگری و لغو کليۀ بدون -٢

معامlتی، اجرای ھرگونه اقدام در جھت بھبود اوضاع 
 .غيرممکن خواھد بود ،اقتصادی

نمايندگان منتخب  به وسيلۀبايد در سطح ھر کارخانه، 
کارگران، و نه نھادھای اسlمی وابسته به دولت، کميته 

ی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر توليد، سرمايه ھاي
 گذاری ھای جديد، استخدام و يا اخراج کارگران و

امور مربوط به  سازماندھی کار در کارخانه و کليۀ
تنھا از طريق چنين کاری است . کارگران، تشکيل گردد

 .که استقرار کنترل کارگری معنای واقعی پيدا می کند

  انمبارزه برای آزادی زن -٤ 

با ميزان آزادی زنان در آن  ،آزادی در ھر جامعه ای
ايران، قبل  ۀ جامعۀاما، مشخص. جامعه سنجيده می شود

 .ستا از ھر چيز، ھمان بی حقوقی کامل زنان آن

، در )زن و مرد(تبعيض و نابرابری اجتماعی دو جنس 
با تغييرات . خاصی از رشد جوامع بشری پديدار شد ۀدور

دچار تغيير و تحول شد و در  ،اعیدر نظام ھای اجتم
آينده می تواند جای خود را به روابط برابر و آزاد افراد 

اما امروزه، ھنوز در تمام جوامع سرمايه داری، . بدھد
يکی از زنان تحت ستم و تبعيض قرار دارند و اين ستم 

سرمايه دار کمک  وسائلی است که به حفظ سلطۀ طبقۀ
 .می رساند

يه داری، زنان موظف به انجام مادر تمام جوامع سر
اين . ف شوھرداری، خانه داری و بچه داری اندوظاي
زنان، در چھارديواری خانه، يا به عبارتی  مجانی کار

باز توليد اين بردگی خانگی، باعث می شود که مخارج 
کاھش  ،نيروی کار و مخارج پرورش نسل جديد روزانۀ

را با قيمت ارزان  يابد و سرمايه داران بتوانند نيروی کار
تری خريداری کنند، يعنی دستمزد کمتری برای مخارج 

 .ضروری زندگی کارگر بپردازند

در تمام جوامع سرمايه داری، زنان خانه دار بخش اعظم 
. را تشکيل می دھند) بيکاران( »کار ۀارتش ذخير«

افراد جامعه،  يه داری ھرگز قادر نيست برای کليۀسرما
استتار  ، پردۀ»خانه داری«ضمون کار ايجاد کند، و م

خوبی برای پنھان کردن خيل عظيم زنان بيکار، و 
 .پراکنده کردن اعتراضات عليه بيکاری است

از سوی ديگر، کارفرمايان از اين موقعيت ويژه و 
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می کنند و به زنان شاغل دستمزد و ضعيف زنان استفاده 
ھا می  ی کمتر از ارزش واقعی نيروی کار آنمزاياي

تبعيض عليه زنان کارگر و شاغل، در صورتی که . نددھ
باعث تفرقه و . مورد قبول مردان کارگر قرار گيرد

و اتحاد طبقاتی عليه  می شودکارگر  رقابت در طبقۀ
ين ترتيب می بينيم به ا. سرمايه داران را تضعيف می کند

ق ستم بر زن، با يک تير سرمايه دار از طري که طبقۀ
 .می زند چند نشان

. در ايران نيز چنين وضعيتی عليه زنان حاکم است

و حذف کارگاه ھای کمتر » قانون کار«تغييرات اخير در 
نفر از شمول قانون کار، نيز در پيوند تنگاتنگ با  ١٠از 

سازمان بين المللی (سياست ھای سرمايه داری جھانی 
در تھاجم عليه حقوق زنان به خصوص  ،و دولت) کار

مورد نياز   »صنايع«راه اندازی برای   .کارگراست
کافی احتياج » نيروی کار«ايران به  جامعۀ امپرياليزم،

در کارگاه ھای کوچک  ،تنھا منبع عظيم نيروی کار. دارد
 .نھفته است) که شامل زنان می شود(

بر مبنای سرشماری سال  طبق آمار رسمی دولتی
نفر به  ١٠شاغلين در کارخانه ھای بيش از  ،١٣٧۵
 کارکن بوده نفر ١٠نازل تر از کارگاه ھای زير  مراتب

تعداد کارگاه ھای  ١٣٧٥ی سرشماری ابر مبن. است
 به شمار واحدھای صنعتی و ھزار  ٨٤٦بزرگ به 

در صورتی که شاغlن، تنھا . مورد می رسيد ١٣٣٧١
 ١.۵طی ھمان سال به در بخش صنعت و معدن روستايی 

ميليون  ١ين در حدود ھم چن. ميليون نفر افزايش يافته بود
نفر در کارگاه ھای کوچک روستايی به کار اشتغال 

). بوده اندھا کارگاه ھای خانگی  در صد آن ٩٢( داشتند

تعداد   اضافه بر اين ھا، در شھرھا نيز در صنايع کوچک
 .ديمی رس ھزار نفر ٢۵٨و  ميليون ١کارگران به 

ر نيروی کا ،ھمان طور که مشاھده می شود ،در نتيجه
متشکل در کارگاه ھای کوچک، به چند برابر نيروی کار 

بديھی است که . ديشاغل در کارگاه ھای بزرگ می رس
نيروی کار بايستی از کارگاه ھای کوچک » آزاد سازی«

نفر از  ٥حذف کارگاه ھای کمتر از . می يافتسازمان 
پنجم مجلس شورای اسlمی  ۀشمول قانون کار در دور

طرح شورای عالی کار مبنی بر  و در پی آن) ١٣٧٥(
نفر از شمول قانون کار،  ١٠حذف کارگاه ھای کمتر از 

بوده، و لبۀ تيز  بخشی از سياست آزاد سازی نيروی کار
 .استبوده نيز متوجه زنان کارگر   آزادسازی ھا حملۀ

، تعداد کارگاه ھای ١٣٨٨اکنون طی سرشماری سال 
 ١٦١از  نفر کارکن و بيشتر کشور  بيش ١٠صنعتی 

 ١ھزار مورد می رسد که تعداد شاغlن آن بالغ بر 
درصد از اين  ١٠(نفر برآورده شده ھزار  ٢٥١ميليون و 

  ).تعداد را زنان تشکيل می دھند

اما عlوه بر تمام اين ھا، قوانين مذھبی، عشيره ای و 
نيز در ايران توسط دولت ... نظير قصاص و -قبيله ای

حميل شده، و وضع بی سابقه و بر زنان ت ،سرمايه داری
 .غيرقابل تحملی را برای زنان ايران ايجاد کرده است

حاکم بر ايران، سرکوب زنان و دولت سرمايه داری 
ھر روزه و بی وقفه به حقوق آنان را به يکی از  حملۀ

اين  ارکان اصلی حاکميت خود تبديل کرده است و از
لذا . می کندينی را مرعوب طريق تمام اقشار و طبقات پاي

ايران از ستم و استثمار، بيش از ھر  جامعۀ آزادی کلّ 
 .زمان ديگری به امر آزادی زنان پيوند خورده است

مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل و  دفاع از کليۀ
رفع ھرگونه تبعيض با دفاع از منافع تمام زحمتکشان 

کارگران و زحمتکشان ايران در دفاع . ادغام شده است
رانه و بدون قيد و شرط از مبارزات زنان برای پيگي

دفاع از حقوق زنان . کسب حقوق اوليه شان ذينفع ھستند
راه را  ،و آزادی آن ھا از قيد و بند قرون وسطی ای

مطالبات اصلی در . جامعه ھموار می کند کل برای آزادی
مقابل دولت سرمايه داری، در دفاع از زنان از قرار 

 :زيرند

در ايجاد تشکlت ويژه و مستقل، برای  حق زنان -١
بايد . دفاع از منافع خود بايد به رسميت شناخته شود

کوشش شود که زنان به نسبت تعدادشان به تمام نھادھا، 
 .به ويژه نھادھای قانون گذاری و قضاوت راه يابند

تساوی کامل حقوقی، اجتماعی و سياسی زنان بايد  -٢
به شکلی عليه زنان تبعيض  تمام قوانينی که. مين گرددأت

ھرگونه تبعيض عليه . قائل می شوند، بايد فوراً لغو شوند
قانون و يا  بر زنان، چه تحت عنوان مذھب، چه به اتکا

زنان . آداب و رسوم بايد صريحاً غيرقانونی اعlم گردند
ھيچ کس حق . بايد از حقوق کامل فردی برخوردار باشند

تخاب پوشش، انتخاب رشته ندارد، در حقوق زنان برای ان
و حق ... تحصيلی و حرفه و شغل، انتخاب محل سکونت

 .سفر آنان محدوديتی اتخاذ کند
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تمامی قوانين مربوط به ازدواج و خانواده که مبين  -٣
ازدواج امری . عليه زنان ھستند، بايد لغو گردند تبعيض

است داوطلبانه که می تواند توسط يک قانون مدنی به 
ازدواج ھای اجباری و خريد و فروش  کليۀ .ثبت برسد

ھرگونه آزار . بايد خاتمه يابند) جاتحت عنوان ازدو(زنان 
تحت لوای (جسمانی و قتل ھمسران، دختران و خواھران 

حق طlق، بدون قيد و . بايد پايان يابد) »ھتک ناموس«
طور مساوی بايد برای زن و مرد وجود داشته ه شرط، ب

فرزندان، ھيچ تبعيضی عليه  در امر حفاظت. باشد
 ۀو واژ الغا ،»زنیچند «. مادران نبايد اعمال گردد

تبعيض عليه . بايد ممنوع گردد» فرزند نامشروع«
بايد خاتمه يابد و امکانات رفاھی  ،مادران ازدواج نکرده

 .Pزم در اختيار آنان قرار گيرد

 کليۀ. استقlل کامل اقتصادی زنان بايد تأمين گردد -٤

نی که مايل به کار ھستند، اما قادر به يافتن کار زنا
تبعيضات عليه . بيکاری دريافت دارند ۀنيستند، بايد بيم

. زنان در ھر صنف، حرفه و شغلی بايد متوقف شوند

زنان بايد در مقابل کار مساوی، دستمزد مساوی مردان 
ايد حقوق بارداری و زايمان ب در دورۀ. دريافت دارند

 .کار به آنان تعلق گيرد ل و سابقۀکامل با حفظ شغ

حق کنترل زنان بر بدن خود بايد به رسميت شناخته  -٥
حق تصميم گيری در مورد بچه دار شدن يا نشدن . شود

قوانينی که عليه  کليۀ. زنان، به خود آنان مربوط است
بايد ملغی  ،سقط جنين يا جلوگيری از حاملگی وجود دارد

موارد بايد در دسترس  امکانات مجانی در اين. شوند
مراکز آموزش شيوه ھای صحيح و بی . زنان قرار گيرد

خطر جلوگيری از بارداری بايد در محlت، مدارس، 
برای . کارخانه ھا، بيمارستان ھا و روستاھا داير شوند

زنانی که تصميم به بچه دار شدن می گيرند نيز بايد 
 .مين گرددأتمامی امکانات Pزم ت

ی زنان بايد پايان يابد و جامعه به بردگی خانگ -٦
مسئوليت خود در قبال پرورش و آموزش کودکان عمل 

در تمام محlت بايد مھد کودک ھا و مراکز . کند
طور رايگان در خدمت تمامی کودکان ه نگھداری اطفال ب
ی وقعيت شغلی مادران، موقعيت زناشويصرف نظر از م

ين اماکن بايد تحت ا ۀادار. والدين و درآمد آنان قرار گيرد
امکانات خدمات . نظارت و بازرسی کامل والدين باشد

بايد فراھم ... ی و انگی ارزان نظير رستوران، لباسشويخ
 .آيند تا فشار کار خانگی از دوش زنان برداشته شود

  مبارزه برای رھايی ملت ھای تحت ستم -٥

اکثريت جامعه از ملت . ت وجود دارديدر ايران چندين مل
امپرياليزم با ايجاد . غيرفارس تشکيل شده است ھای

دولت ھای قوی وابسته به خود و با تکيه بر بزرگترين 
را سرکوب و  ھا تيملت ايران، يعنی فارس ھا، ساير مل

. زندگی محروم کرده است يۀ مزايای اوليۀآنان را از کل

خود را از طريق ايجاد ابزار سرکوب  امپرياليزم سلطۀ
کزی عليه ھر جنبش ملی، استوار در دست دولت مر

کرده و تاکنون به حيات و حضور خود در منطقه ادامه 
در نتيجه، اين ملت ھا از ستمديده ترين بخش . داده است

طور دائم در تخاصم با دولت ه ھای جامعه شده اند و ب
قوای  به وسيلۀطور پيگير ه مرکزی قرار می گيرند و ب

سرکوب . شونددولت مرکزی سرکوب و قتل عام می 
، ھمواره يکی از حقوق ملی ملت ھای غيرفارس کليۀ

حيات دولت ھای سرمايه داری در  ارکان اصلی ادامۀ
دولت ھای مرکزی از طريق سرکوب . ايران بوده است

ملت ھای تحت ستم وفاداری خود را به امپرياليزم نشان 
نظامی  دورۀھمان طور که مشاھده شد، چه در . می دھند

کنونی محور اصلی اقدام دولت  دورۀو چه در شاھنشاھی 
 .ھا، عليه زحمتکشان ُکرد و ترکمن و عرب بوده است

به عlوه، اين مردم تحت ستم و محروم، در اغلب شرايط 
امپرياليزم . انسجام ملی و ارضی خود را از دست داده اند

. مردم منطقه را منشعب کرده است ،بنابر اھداف خود

مردمی که در . وجود آورده است همرزبندی ھای کاذب ب
طور تصنعی ه ب ،حوالی اين مرزھا زندگی می کردند

تزاری  رای مثال آذربايجانی ھا بين روسيۀب. تجزيه شدند
و ايران؛ کردھا بين ايران، عراق، ترکيه، سوريه و 
روسيه؛ و بلوچ ھا بين ايران، پاکستان و افغاستان تقسيم 

مرکزی تحت  اين ملت ھا توسط دولت ھای. شدند
 .شديدترين سرکوب ملی و استثمار قرار گرفته اند

ی ترين و اولين گام در راه رھايی مردم در نتيجه ابتداي
امپرياليزم و  ، از ميان برداشتن سلطۀتحت ستم منطقه

دولت ھای مستبد سرمايه داری مرکزی وابسته به آن 
زيرا که اين دولت ھا ھمواره در مقابل خواست . است

. حق اين ملت ھا از ھيچ شيوه ای ابا نداشته اند ھای به

مناطق زندگی اين ملل به صورت مناطق اشغال شده در 
ه دولت مرکزی ھرگونه حرکتی را ب  و ارتش است آمده

 .ندطور وحشيانه سرکوب می ک
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ثير عوامفريبی أکارگران و زحمتکشان فارس نبايد تحت ت
ملت ھای  ھای دولت مبنی بر ايجاد افتراق بين آنان و

زحمتکشان سراسر ايران بايد از . ستمديده، قرار گيرند
دفاع قاطعانه آزادی کامل و حق تعيين سرنوشت ملت ھا، 

 .کنند

تنھا از اين طريق است که کارگران فارس قادرند ستمی 
دولت مرکزی، بر متحدان خود  از سویرا که به نام آنان 

ک، کرد، ملت ھای تر. روا داشته شده است، جبران کنند
با ملت فارس تضادی  ،افغانی، بلوچ، عرب و ترکمن

دولت سرمايه  ،زحمتکشان دشمن مشترک کليۀ. ندارند
 .است  داری

خواھان  ،سرمايه داری و پيشرو کارگران مبارز ضدّ 
 :مطالبات زير ھستند

غير قانونی اعlم کردن تحميل ھرگونه ستم براساس  -١
ايد بlفاصله ارتش دولت مرکزی ب. زبان، فرھنگ و نژاد

. خود را از مناطق زندگی ملت ھای تحت ستم خارج کند

مناطق ويران شده به  و برنامۀ وسيع عمرانی برای احيای
 .اجرا بگذارد

ملت ھای تحت ستم  به رسميت شناخته شدن حق کليۀ -٢
. ايجاد دولت ملی ايران در تعيين سرنوشت خود تا سرحدّ 

مؤسسان ملی  تشکيل مجلسد بتوانند از طريق ملت ھا باي
طور دموکراتيک سرنوشت خويش را تعيين ه خود، ب

 .کنند

ايجاد ھمبستگی با ساير ملل تحت ستم در کشورھای -٣
ھمسايه و کمک رسانی و گسترش مبارزات آزادی بخش 

 ت ھایاين ملت ھا در جھت مقابله با اجحافات دول

 .سرمايه داری

  اتحاد کارگران و دھقانان-٦

در بخش جمعيت ايران  %٣٠ وم ياحدود يک س
زحمتکشان ايران از  رھايی کليۀ. کشاورزی فعاليت دارد

يوغ سرمايه داران و امپرياليزم بستگی به وحدت 
کارگران بايد از مبارزات . کارگران و دھقانان دارد

اقدام کارگران بايد  دھقانان فقير حمايت کنند و برنامۀ
قانان فقير نيز پاسخ گوی نيازھای توده ھای وسيع دھ

 ۀلأدرخواست ھای عمومی کارگران در مورد مس. باشد
 :دھقانان از قرار زيرند

مالکين و زمين داران بزرگ بايد  زمين ھای کليۀ -١
 ۀادار. بدون پرداخت غرامت به تصرف دھقانان در آيند

اين زمين ھا بايد به شوراھای دموکراتيک دھقانان واگذار 
 .شود

ران و اھقانان به دولت، نزول خوبدھی ھای د کليۀ -٢
دولت بايد . زمين داران بزرگ بايد فوراً لغو گردد

امکانات سھل اعطای اعتبارات و قرض ھای بدون بھره 
دھقانان بايد قادر به تشکيل . به دھقانان را فراھم سازد

 .تعاونی ھای توليدی تحت کنترل شوراھای دھقانی باشد

عت بايد ملی شرکت ھای بزرگ کشت و صن کليۀ -٣
 .شوند و تحت کنترل کارگران کشاورز قرار گيرند

ی و ۀ امور کليۀ شرکت ھای تعاونی روستايادار -٤
در اين . سھامی زارعی بايد به خود دھقانان واگذار شوند

شرکت ھا افراد نبايد براساس مقدار زمين امتياز ويژه ای 
 .دارا باشند

اجبار از آنان زمين ھای کشاورزان خرده پا نبايد به  -٥
 .پس گرفته شوند

دولت بايد برنامۀ توسعه آبياری مصنوعی و توسعۀ  -٦
تأمين بھداشت و  شبکۀ برق سراسری، ھمراه با برنامۀ

ند دھقانان بايد ھمان کليۀ. تحصيل رايگان را اجرا کند
. زندگی برخوردار باشند ساير شھروندان از مزايای اوليۀ

اشين آPت Pزم توليدی و م تکنيک ھای پيشرفتۀ
کشاورزی بايد از طريق مؤسسات غيرانتفاعی با شرايط 

 .سھل در دسترس کشاورزان قرار گيرد

. اسکان دادن اجباری ايل نشينان بايد متوقف گردد-٧

 .کنترل مناطق ايل نشينان بايد به خود آنان واگذار شود

  نبرد برای دموکراسی -٧

قوق وب حدولت سرمايه داری ھمواره خواھان سرک
قشرھای تحت ستم در  دموکراتيک کارگران و کليۀ

 ،ھر چند محدود ،دولت با ھرگونه آزادی .جامعه است
آزادی بيان، تجمع و اعتصاب، کل . مخالفت می ورزد

زيرا که . نظام سرمايه داری را مورد سؤال قرار می دھد
ابزار  ، صاحب کليۀامروز صرفاً عده ای سرمايه دار

مين ھا و کارخانه ھا ھستند و ھرگونه توليد، بانک ھا و ز
اعتراضی به اين منابع، کل حيات آنان را به مخاطره می 
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دولت سرمايه داری حافظ منافع اين سرمايه داران . اندازد
است و به اين علت به محض وقوع اعتراضات توده ای 

پليس و   ،»شخصی ھا   لباس«پاسداران، بسيجی ھا و 
می اندازد و ھر اعتراضی را را به جان مردم   ژاندارم

 ،جامکو ،کشتار کارگران خاتون آباد. سرکوب می کند
شادان پور و اسlم شھر نمايانگر اقدامات دولت در 

 .حفاظت از سرمايه داران است

مطالبات کارگران و زحمتکشان ايران در نبرد برای 
 :دموکراسی از قرار زيرند

سياسی و  مين آزادی ھایأت  -آزادی ھای دموکراتيک -١
لغو کامل سانسور، آزادی بدون قيد و شرط بيان، . مدنی

تشکlت سياسی، انديشه، آزادی تظاھرات و تجمع ھای 
احزاب و گروه ھای  ۀصنفی و سياسی، آزادی کلي

 حقوق مساوی برای زن و مرد و کليۀ سياسی، آزادی و

مذاھب جامعه و آزادی سنديکاھا و اتحاديه ھای مستقل 
ی ترين حقوق و مليت ھا از ابتداي  انانی و دھقکارگر

  .دموکراتيک مردم ايران ھستند

بدون جدايی مذھب از دولت   -جدايی مذھب از دولت -٢
استقرار يک جمھوری دموکراتيک کارگری امکان پذير 

مسلماً آزادی  .مذھب امری کامlً خصوصی است. نيست
 شرط مذھب و عقايد بايد برای کليۀ کامل و بدون قيد و

اديان و مذاھب  بنابراين، کليۀ. اعضای جامعه تأمين گردد
بايد از لحاظ شکل سازمانی، مالی و قانونی کام�ً از 

قوانين يک جامعه نمی تواند بر قواعد و . دولت جدا باشند
حتی اگر آن (قوانين يک مذھب مشخص متکی باشد 

يک کشور  بخشی و يا کل بودجۀ). مذھب اکثريت باشد
جامعه . ف مخارج يک مذھب خاص گرددنمی تواند صر

نمی تواند برای سلسله مراتب يک مذھب خاص حقوق 
 .سياسی و اجتماعی ويژه قائل شود

مناصب و مشاغل دولتی بايد  کليۀ -انتخابات آزاد -٣
 می کندمناصب را از باP تعيين  دولت کليۀ. انتخابی باشند

ھيچ کارگران و زحمتکشان   .ھا انتصابی اند و تمام آن
در انتخابات مجلس اگر تقلب . ندارند  کنترلی بر انتخاب
معدودی  ۀتمام نمايندگان نظرات يک عد  صورت نگيرد؛

مردم بايد بتوانند، در . را در مجلس نمايندگی می کنند
موران حکومتی مستقيماً شرکت کنند و بر أانتخاب تمام م

ھيچ کدام از مأموران . ھا نظارت کامل داشته باشند آن
نبايد حقوقی بيشتر از حقوق متوسط کارگران داشته 

انتخاب کنندگان بايد ھر لحظه بتوانند انتخاب . باشند
 .شدگان را بر کنار کنند

دستگاه ھای اختناق و سرکوب  کليۀ -نھادھای سرکوب -٤
حيات دولت ابزار  ۀتنھا راه ادام. بايد منحل گردند

، )ھا لباس شخصی(پليس مخفی . سرکوب و اختناق است
پليس و کميته ھا از ارکان و پايه ھای دولت سرمايه 

کارگران و دھقانان مسلح تحت . به شمار می آيند  داری
ی خود قادر به حفظ ی و روستايکنترل شوراھای شھر

نھادھای سرکوب بايد  کليۀ. نظم در شھرھا و دھات ھستند
منحل گردند و نظارت بر امور روزمره شھرھا به خود 

سنت کميته ھای محlت دوران قبل از . ار شودمردم واگذ
شود و کميته ھای دولتی  بايد احيا ١٣٥٧قيام بھمن ماه 

فعلی که کاری جز جاسوسی و اذيت و آزار کارگران را 
دادگاه ھای نظامی و  کليۀ. بايد منحل گردند ،ندارند

مذھبی که ھزاران جوان را بدون محاکمات واقعی، ھر 
اعدام می سپارند و يا سر به نيست  ۀيا به جوخ از چند گاه

جرايم بايد  برای محاکمه ھمۀ. می کنند، بايد از بين بروند
. ھيأت منصفه متشکل از مردم عادی حضور داشته باشد

 .قضات بايد منتخب مردم باشند

  مبارزه با امپرياليزم -٨ 

عقب «کشور ايران مانند بسياری ديگر از کشورھای 
 ھای سال تحت سلطۀ سال ،دنيادر » شده داشتهنگه

فقر و فlکت و عقب افتادگی . امپرياليزم قرار داشته است
بنابراين ھرگونه . ما ناشی از اين سلطه بوده است جامعۀ

تlشی برای بھبود وضع محرومين جامعه و از ميان 
ران بدون برداشتن نابرابری ھای عميق اجتماعی در اي

بی معنی و بی امپرياليزم  مبارزه ای جدی عليه سلطۀ
 از سوی اشغال عراق و افعانستان نمونۀ .فايده خواھد بود

 رياليستی به سرکردگی دولت آمريکا،نيروھای امپ

قلدرمنشانه و تھديدآميز اين دول در  روش ۀدھند نشان
رو  از اين .مردم ستمديده منطقه است مسايل برخورد به

 ،منطقه يکی از مرکزی ترين تکاليف انقlب ايران و
ملموس ترين اھداف مبارزات زحمتکشان و  يکی از و

ستمديدگان رھايی از زير يوغ امپرياليزم جھانی 
با اين  ابتدا کارگر و ستمديدگان ايران از ھمان طبقۀ .است

و   رو بودهه مرکزی مقابله با امپرياليزم روب وظيفۀ
ھمواره در سطوح مختلف اجتماعی اقتصادی، سياسی و 

 .ندزه با آن را احساس کرده افرھنگی ضرورت مبار
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زحمتکش و ستمديده ھمواره خطر  ،توده ھای کارگر
تھاجم امپرياليزم به خود را جدی تلقی کرده اند و به 
تجربه دريافته اند که با ھر قدمی که در راه پيشبرد 

. خطر اين تھاجم جدی تر می گردد ،انقlب بر می دارند

در جھت  )ھر دو جناح (اينک دولت سرمايه داری 
سرمايه «تدارک دعوت سرمايه داران جھانی برای 

علنی به عمل آورده  اقدام )ارگرانک استثمار(» گذاری
از سوی ديگر سرمايه داری جھانی برای انتقال . است

سرمايه ھای خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر 
کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين 

تدارک برای اين زمينه سازی ھا . می کند المللی را طلب
و تسھيlت، از سال ھای پيش آغاز شده، و در اجlس 

کشور  ١٥سران ) ١٣٨١خرداد  ٢٧( ٢٠٠٢ژوئن  ١٧
اول  ۀاروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دور اتحاديۀ

دور دوم . آغاز شد ٢٠٠٢مذاکرات رسمی از دسامبر 
ه ھای تجارت در خصوص موافقت نام  مذاکرات دولت،

در بروکسل  ١٣٨١بھمن  ١٦و ھمکاری اقتصادی در 
در پی اين تحوPت نوين؛ محمد خزاعی، رئيس . انجام شد

 ،»سازمان سرمايه گذاری و کمک ھای اقتصادی«کل 
که ايران در ماه ھای  ه بوداعlم کرد ١٣٨١در بھمن ماه 

 ٤.٥طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم  ٥٤پيش 

دريافت کرده که اين رقم از  ميليارد دPر
ين ابنابر. سال گذشته بيشتر بوده است ١٠ قراردادھای

سرمايه داری جھانی در راستای ايجاد زمينه  اھداف
ضروری برای سرمايه گذاری و استثمار مضاعف 

ايجاد شعبه سازمان . کارگران ايران در شرف تحقق است
نيز در  بين المللی کار و تشکيل سنديکای کارگر در ايران

 .ھمين راستا است

خطر اين تھاجمات سياسی ھر چه  در چنين وضعيتی،
ن ارگراک بيشتر محسوس است و عناصر آگاه و مبارز و

وردھای کنونی پيشرو ضرورت حفظ و استحکام دستا
قاطعانه برای ريشه کن  ۀو مبارز) ھر چند ناچيز(خود 

ا ھر ساختن نفوذ امپرياليزم و ايادی داخلی آن از ايران ر
زحمتکشان و  ،کارگران. چه بيشتر در می يابند

امپرياليزم  ن دريافته اند که يا بايد به سلطۀستمديدگان ايرا
برای ھميشه پايان دھند و يا بار ديگر، چون گذشته، با 

 .شکست مواجه گردند

اما نخستين نکته ای که بايد برای ھمه کارگران، 
ت که برای ستمديدگان و زحمتکشان روشن باشد اين اس

پيشبرد مبارزه با امپرياليزم نمی توان و نمی بايد به 
 .سياستمداران صاحبان ثروت و دولت آنان چشم دوخت

وابستگی اقتصادی ايران به   با احيای دولت ايران
امپرياليزم باعث از ھم پاشيدگی بخش اعظم توليدات 

امپرياليزم جھانی قراردادھايی به . دش خواھد داخلی
شتر و قيمت ھايی به مراتب غيرعادPنه تر از مراتب بي

 .کرد خواھد گذشته را به ايران تحميل

دوش قيام محرومين و ستمديدگان ايران  از دولتی که بر
اما از ھمان روز اول دست به  ،به قدرت رسيده است

چه  ،بازسازی نظام ظلم و استبداد سرمايه داری زده است
ن و ارگراتوقعی بيش از اين می توان داشت؟ ک

راه حل مستقل خود و  زحمتکشان ايران بايد با ارائۀ
سازماندھی مبارزات مستقل خود مبارزه عليه امپرياليزم 

 .و ايادی داخلی آن را به پيش ببرند

امپرياليزم  ود بخشی از سلطۀکه خ صاحبان ثروت
ا فقط ھ آن. ھستند، قادر به اجرای چنين مبارزه ای نيستند

جديد امپرياليزم فراھم  برای سلطۀمی توانند راه را 
 ضدّ «ھا با مردم فريبی ھای به اصطlح  آن. سازند

 ،»تند«و پنھان شدن در پشت شعارھای » امپرياليستی
واقعی  ۀھدفی جز منحرف ساختن زحمتکشان از مبارز

زم و ريشه کن کردن واقعی برای زدودن کثافات امپريالي
زه با شيطان مبار«پرسيدنی است که  .آن ندارند سلطۀ
  اين دولتمداران به کجا انجاميد؟» بزرگ

که مبارزات دھقانان  ھا می خواھند چنين وانمود کنند آن
فقير برای کسب حق خويش بر زمين، مبارزات کارگران 
برای استقرار کنترل کارگران بر توليد، مبارزات مليت 
ھای ستمديده برای کسب حق تعيين سرنوشت خويش، 

ای رفع ھرگونه تبعيض عليه زنان، مبارزات زنان بر
رژيم دمکراتيک و کسب  مبارزات مردم برای استقرار

ه طور خlصه ی آزادی بيان و تشکل، و بحقوق ابتداي
مبارزاتی که واقعاً دست امپرياليزم و ايادی داخلی  کليۀ

را  دولت سرمايه داری آن را از ايران کوتاه خواھد کرد،
 !منحرف می سازد »سازندگی« از

  رنامه ريزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد کشورب

به  ،، امپرياليزمسياستمداران دولت برخlف ادعاھای
عليه انقlب ايران خlصه نمی  »توطئه ھای آمريکا«

دولت ھای سرمايه  امپرياليزم سياست توطئه گرانۀ. شود
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يک امپرياليزم  .داری اروپايی و امريکايی و ژاپنی نيست
امپرياليزم صرفاً از . مايه داری استجھانی سر نظام

دست نشانده ای نظير شاه طريق توطئه و مھره ھای 
خود را بر کشورھای محروم جھان حفظ نمی  سابق سلطۀ
استقرار نظام سرمايه داری در اين  وسيلۀ هکند، بلکه ب

خود را ريشه دار و  ريق سلطۀکشورھا به ھزار و يک ط
 .مستحکم می سازد

به عنوان تنھا  سود ۀری در ايران و انگيزنظام سرمايه دا
ادی است که امپرياليزم برای محرک فعاليت ھای اقتص

فقر و بدبختی . محروم ما به ارمغان آورده است جامعۀ
اکثريت عظيم مردم ما، فساد اقليت قليل طبقات دارا، از 

ناتوانی مملکت در اجرای يک ھم پاشيدگی کشاورزی و 
 ، ھمگی ناشی از سلطۀيح صنعتی کردنصح برنامۀ

برای از . امپرياليزم و نفوذ سرمايه داری در ايران است
اين تسلط  تن آثار تخريب اين سلطه بايد ريشۀميان برداش

. يعنی نظام سودجويی سرمايه داری را از ميان برداريم

بايد به جای ھرج و مرج اقتصاد بازار، اقتصادی با 
ا سازمان داده برنامه که در جھت منافع مردم محروم م

 .شود، مستقر گردد

  مقابله با تھاجم نظامی

گرچه در ( تدارک جھت مقابله با ھجوم نظامی امپرياليزم
از اھميت ويژه ای  )شرايط کنونی غير محتمل است

حضور نيروھای نظامی . برخوردار است
اقيانوس ھند و  پاکستان؛ ،افغانستان ،عراق در امپرياليزم

تھديد  در ليبی، مصر و سوريه، و به ويژه امروز خليج،
عمليات . و منطقه مستقيمی است عليه زحمتکشان ايران

عراق خطر تھاجم  افغانستان ويی امپرياليزم دروکماند
امپرياليزم . نظامی امپرياليزم را در عمل نشان می دھد

به منطقه خاورميانه  »تأديب صدام« صرفاً برای
 منطقۀ زحمتکشان ی سرکوب کليۀکه برابل مد،نيا

خاورميانه و بازگذاشتن دست ھای دولت 
جھت مقابله با تھاجم . لشکرکشی کرده است اسرائيل؛

 ت ھایدول به ارتش نمی تواناحتمالی نظامی امپرياليزم 

با  ت ھا ھمگیاين دول .اتکا کرد سرمايه داری منطقه
برای نمونه در . امپرياليزم آمريکا وارد سازش می شوند

» ضد امپرياليستی«دولت ھای سال ھای اخير نقش 

 .ليبی و ايران را می توان ديد ،سوريه

کارگران و زحمتکشان جھت حفظ دست آوردھای 

مبارزات خودشان در مقابل تھاجم نظامی امپرياليزم نمی 
ديگر دستگاه ھای دولت سرمايه داران  و توانند به ارتش

ھای مستقل خودشان نياز ھا به سازمان  آن .تکيه کنند
امپرياليستی توده ھای زحمتکش راه  جنبش ضدّ  .ددارن

مبارزه با خطر تھاجم نظامی امپرياليزم را در تشکيل 
تنھا . ارتش ستمديدگان و زحمتکشان پيدا خواھد کرد

شورای کارگران و ديگر زحمتکشان ھستند که می توانند 
 .توده ھای وسيع مردم را در چنين ارتشی متشکل کنند

با وجود ھمه  »امپرياليست ضدّ « حکومت سرمايه داران
ميليونی به  ٢٠جنجال ھايی که در مورد تشکيل ارتش 

، عمlً در راه ايجاد چنين ارتشی مانع ندراه انداخته بود
و نھايتاً امروز خود تسليم امپرياليزم  ايجاد کرد

طبقات دارا چشم ديدن توده ھای مسلح را خارج از  .شد
کردستان و ترکمن ھا در  آن. کنترل خودشان ندارند

صحرا به دھقانان و زحمتکشان مسلح که به مبارزه با 
 ۀداران بزرگ و ديگر کثافات باقی مانده از سلط زمين

دستور خلع . امپرياليزم دست زده بودند، حمله کردند
در  سlح عمومی پس از پيروزی قيام بھمن ماه

 .ھنوز فراموش نشده است ايران

ھجوم نظامی امپرياليزم خطر تدارک مقابله با  وظيفۀ
. شوراھای کارگران و ديگر زحمتکشان است برعھدۀ

ترين قدمی  آموزش نظامی کارگران در ساعات کار مھم
است که شوراھای کارگری جھت مسلح کردن کارگران 

شوراھای کارگران و ديگر . می توانند بردارند
زحمتکشان و ساير سازمان ھای مستقل توده ای بايد 

با ھجوم نظامی امپرياليزم آموزش نظامی جھت مقابله 
  .مسلح شوند در صورت لزوم ديده و

  سلب مالکيت از امپرياليزم و سرمايه داران

با جھت گيری علنی رژيم حاکم بر ايران به سمت 
 ۀامپرياليزم، واضح است که قدرت اصلی اقتصاد در دور

آتی ھر چه بيشتر در دست امپرياليزم و سرمايه داران 
ت عمومی بھبود وضعي. اقی خواھد ماندبزرگ ب

ايران به سلب مالکيت از  زحمتکشان و کارگران جامعۀ
در اين مورد . امپرياليزم و سرمايه داران بستگی دارد
  :درخواست ھای کارگران از قرار زيرند

نيازھای مالی . بانک ھا بايد ملی اعlم گردند کليۀ -١
وسط بانک برنامه ريزی مرکزی ت جامعه بايد از طريق
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داران بزرگ  سلب مالکيت از بانک. ھا تأمين گردند
وابسته به امپرياليزم و متمرکز کردن کليه نظام اعتباری 
در يک بانک واحد ملی تحت کنترل منتخبين مردم تنھا 

بانک ملی بايد با ايجاد . راه حل بحران اقتصادی است
شرايط سھل و مناسب اعتبار در اختيار 

به کارگران کارخانه ھايی  .قرار دھد  کسبه و کشاورزان
که تعطيل شده و يا رو به تعطيلی ھستند؛ بايد وام ھای 
بانکی تعلق گيرد تا توليد و توزيع کارخانه ھا را خود 

 .بدست گيرند

ھمراه با ملی کردن بانک ھا بايد تمام صنايع عمده، -٢
شرکت ھای بيمه و بخش ھای عمده تجارت خارجی ملی 

تا بتوان در . منتخبين مردم اعlم شوندو تحت نظارت 
. جھت رفع نيازھای جامعه اقدامات جدی به عمل آورد

اموال روستائيان و واحدھای  ۀاين اقدام به مفھوم مصادر
 .تجاری کوچک و پيشه وران نيست

ار داخلی و ارقام صادرات و واردات و اسامی تجّ -٣
lم خارجی بايد به طور علنی در رسانه ھای گروھی اع

گردند تا مردم از وضعيت بازرگانی با اطlع باشند و از 
 .حيف و ميل ھا جلوگيری کنند

دارايی سرمايه داران و ثروتمندان بازار که از  کليۀ -٤
، سرمايه انباشت کرده اند، قبل زحمتکشان و کارگران

آنان که به بانک ھای خارجی پول ارسال کرده  سرمايۀ
، بايد بدون پرداخت اند و شرکت ھای امپرياليستی

 .غرامت مصادره گردند

  اقدام کارگری 

 

  محکوم شدمحکوم شد  ديگرديگر  ماه حبسماه حبس  ۶۶شاھرخ زمانی به شاھرخ زمانی به 

  کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی ٨٩بيانيۀ 

ماه  ۶در پی محاکمۀ مجدد شاھرخ زمانی، وی به تحمل 
  . حبس تعزيری محکوم شد

شاھرخ زمانی فعال  ١٣٩٢شھريور  ١٧روز شنبه 
کارگری، عضو ھيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش 

ای نمايندگان کميتۀ و تزئينات ساختمان و عضو شور
ھای کارگری که به اتھام تشکيل  پيگيری ايجاد تشکل

 ١١گروه سوسياليستی و تبليغ عليه نظام در حال گذراندن 

سال حبس در تبعيدگاه رجايی شھر است، برای محاکمۀ 
دادگاه انقlب  ٢مجدد به اتھام توھين به رھبری به شعبۀ 

  .تبريز برده شد

تن از زندانيان عادی  ٢گزارش اين دادگاه که بر مبنای 
ھا نيز  تشکيل شده بود، در نھايت با استناد به سخنان آن

  .رأی خود را صادر کرده است

ترين   اين دو تن که بنا به گفتۀ زندانيان در تبريز از بدنام
اند که شاھرخ زمانی در  زندانيان ھستند، مدعی شده 

  .ای توھين کرده است ھايش به علی خامنه   صحبت

يکی از اين دو تن علی ابراھيمی، معروف به 
بسيجی است؛ اين بسيجی به جرم اختlس از  علی

است و به دليل  زندانی شده  بھمن تبريز،  ٢٩بيمارستان 
ھای خود برای مسئوPن زندان، از رأی باز  خدمتی خوش
مند بوده و مدت ھاست زندان خود را در منزل  بھره
سئول خريد برای زندان م ھمچنين او را . گذارند می

نفر دوم نيز فردی است به نام اميد روشنی که . گذاشته اند
چندين بار ھمسر خود را به قصد کشت به باد کتک گرفته 
و به دليل عlقۀ فراوانش به آزار و اذيت ديگران 

  .مورد توجه مسئوPن زندان تبريز است) ساديسم(

زمانی در جلسۀ دادگاه، در حضور شاھرخ  نامبردگان 
قادر به تکرار ادعاھای خود نبوده و از شرم سر به زير 

  .انداخته بودند

در نھايت شعبۀ دوم دادگاه انقlب تبريز شاھرخ زمانی را 
ماه حبس تعزيری محکوم کرده و اين رأی  ۶به تحمل 
شھر کرج به وی  مھر ماه در زندان رجايی  ۴ديروز 
  .ابlغ شد
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انند حکم پيشين صادره ماه نيز ھم ۶بنابراين اين حکم 
برای شاھرخ زمانی بدون ھرگونه دليل و مدرک و تنھا 

ھايش از درون  گيری از وی به دليل افشاگری  برای انتقام
  .زندان است

اين در حالی است که مأموران وزارت اطlعات طی چند 
شھر کرج اقدام به  روز گذشته با حضور در زندان رجايی

ھندل، سعيد ماسوری، خالد تھديد شاھرخ زمانی، صالح ک
اند، که در صورت رھا  حردانی و فرزاد مددزاده کرده

رو  ھای سياسی خود با حکم اعدام روبه نکردن فعاليت
  .خواھند شد

  دوستان،

در شرايطی که جمھوری اسlمی به سوی سازش با 
ھای غربی خيز برداشته و در ھمين راستا نيز  طرف
ا مورد عفو قرار داده طلب ر ای از زندانيان اصlح عده

 ۶٧عام   چون قتل ای ھم  است، خطر تکرار دوبارۀ فاجعه

ھمۀ شواھد نشان از پيروی . شود تر می ھر لحظه بيش
نظام از ھمان الگوی ضدبشری برای حل معضlتش 

  .است

با اعتراضات و اقدامات متحدانه از وقوع خطر ھای 
را از احتمالی جلوگيری کرده و آزادی زندانيان سياسی 

  .حکومت بستانيم

کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی تمامی احزاب، 
ھا، کارگران، زنان و جوانان انقlبی را فرا  سازمان

کاری  خواند با اقدامات عملی و متحدانه در مقابل فريب می
تر زندانيان انقlبی  جمھوری اسlمی و سرکوب بيش

  .بايستند

 !ترپيش به سوی اتحاد بيشتر، برای فشار بيش

  :پيش به سوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

  !کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی

 ١٣٩٢مھرماه  ٥

www.chzamani.blogspot.com  

freeshahrookh@gmail.com 
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  درود بر شما که بی وقفه و فداکارانه مبارزه می کنيد

  :کارگران و مردم آزاديخواه 

طبقه کارگر و کمونيست ھا تنھا نيروھايی ھستند که از 
آزاد شدن ھر زندانی به جد خوشحال می شوند، طبقه 
کارگر می گويد حتی يک نفر ھم نبايد زندانی شود، چرا 

طبقه کارگر و آگاھی طبقاتی در که فلسفه وجودی 
کمونيست ھا با ايمان به ضرورت حياتی آزادی، مخالف 

زندانی  ١۶وجود ھر نوع زندان ھست، ما از آزاد شدن 
در ايران خوشحال ھستيم و آزادی آن ھا را به مردم و 
خانواده ھايشان تبريک می گوييم، ھمچنين اعlم می کنيم 

ھوری اسlمی نشان زندانی از طرف جم ١۶قبول آزادی 
می دھد که آن ھا بی گناه بودند و دادگاه ھای غير 
استاندارد به ناحق آن ھا را محکوم به زندان کرده بودند، 
در نتيجه با اثبات  متخلف بودن دادگاه ھای فوق، ثابت 
می شود، بقيه زندانيانی که توسط چنين دادگاه ھای 

بی گناه متخلف و غير استاندارد محکوم شده اند نيز 
ھستند که بايد ھر چه زودتر آزاد شوند، در اين راستا 
تفاوت قائل شدن جمھوری اسlمی نسبت به کل 
محکومين دادگاه ھای متخلف فوق را شديداً محکوم کرده 
و خواھان آزادی فوری ھمه زندانيان کارگری و سياسی 
ھستيم و می خواھيم قضات و بازجوھايی که باعث شدند 

سان ھا سلب شده، عمرشان در زندان ھا تلف آزادی اين ان
شده و خانواده ھايشان گرفتار ظلم و ستم گردند، در 
دادگاه ھای صالحه محاکمه شوند، چنين خواست به حق 
تنھا زمانی ممکن خواھد شد که شما مردم، کارگران، 
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جوانان، احزاب، سازمان ھای انقlبی به خصوص 
ده ھای زندانيان آزاد خانواده زندانيان آزاد شده و خانوا

نشده برای آزادی بقيه زندانيان متحدانه دست به اقدامات 
  .Pزم و اعتراضی بزنيد

  :دوستان و رفقا 

با توجه به شرايط  ويژه جھانی و وضعيت خاص کنونی 
جمھوری اسlمی، ھر سياستی از طرف اين حکومت 
حداقل دو ھدف ناھمگون را دنبال می کند، از جمله آزاد 

تعدادی از زندانيان، قرار گرفتن اھداف زير را در  کردن
  :دستور کار نشان می دھد

ھدف اول جمھوری اسlمی اين است که می خواھد 
نيروھای از دست داده خود را دو باره در يک صف 
قرار بدھد و در ھمين حال اميدواری به توده ھای مردم 
بدھد که وضعيت اقتصادی و سياسی با گذشته متفاوت 

نئو ليبرال ھا، سوسيال (ھد بود، ھمچنين به غرب خوا
اعlم می کند، قرار است از اين پس با ...) دمکرات ھا و

عقlنيت ليبرالی بيشتری کارھا را پيش ببريم، اين باعث 
می گردد جناح ھای مختلف سرمايه داری را از صف 
مقابل خود به صف کنار خود بکشاند، در اين صورت 

جھت سرکوب نيرو ھای واقعاً توانايی بيشتری در 
انقlبی خواھد داشت، و کشور ھای معترض امروزی به 
وضعيت و سياست ھای جمھوری اسlمی را به 
تماشاگران ظاھراً خنثی ، ولی در واقع تاييدکننده مانند 

ھدف دوم، بيشتر کردن . دھه شصت تبديل خواھد کرد
 شکاف ميان توده ھای معترض با انقlبيون است که بر

اثر وجود بحران ھای مختلف ھر دو بخش آمادگی 
بيشتری را برای به ھم پيوستن دارند، در صورت 
موفقيت اين تاکتيک جمھوری اسlمی، نيروھای انقlبی 
زمين مبارزه و ھدايت حرکت ھای توده ھای معترض را 
ھرچه بيشتر از دست خواھند داد، متاسفانه وضعيت و 

داری با توازون قوای  روند سياست ھای جھانی سرمايه
تحميل جنگ ضد (باP و نوع جديد سياست جنگ طلبانه 

با تاکتيک جمھوری ) انقlبی، قبل از شروع انقlب
تاکتيک فوق العاده سرمايه داری . اسlمی ھم جھت ھست

جھانی اين است که در ھر کشوری طبقه کارگر و يا توده 
عليه  ھای مردم به محض اين که اولين قدم اعتراضی را

حکومت خود بر می دارند، ھنوز قدم دوم را بر نداشته، 
جنگ تمام عيار و نيابتی را توسط نيروھای ضد انقlبی 
و ارتجاعی از پيش مھيا کرده در قالب انقlبيون به 

کارگران و توده ھای آماده نشده برای انقlب تحميل می 
کند، سرمايه داری می داند تا زمانی که طبقه کارگر به 
عنوان يک طبقه جھانی متشکل نشده باشد وجود ھرگونه 
جنگ و ھرج و مرج باعث شکست طبقه کارگر می 
گردد، کارگران و توده ھای مردم به دليل نداشتن سازمان 
سياسی انقlبی و ھمبستگی انترناسيوناليستی در مقابل 
تحميل جنگ ضد انقlبی قبل از شروع انقlب ھاج و 

ھای اعتراضی نه تنھا به بستر واج می مانند و حرکت 
. انقlبی تبديل نمی شوند، بلکه در نطفه خفه می شود

سرمايه داری آگاھانه با تحميل جنگ ضد انقlبی قبل از 
شروع انقlب به توده ھا روند طبيعی پروسه انقlب را 
مخدوش می کند، اگر کمونيست ھا به عنوان بخش آگاه 

تاکتيک فوق راه  طبقه جھانی کارگر برای خنثی کردن
حلی پيدا نکنند، ھرگز امکانات به ثمر رساندن انقlب را 

  .کسب نخواھند کرد

راه ھای مقابله با تاکتيک فوق، ) البته مھمترين(يکی از 
ھمبستگی آگاھانه جھانی انقlبيون يعنی برقراری 

  .انترناسيوناليسم کمونيستی است 

سيون ما ضمن تشکر و ابراز خوشحالی از برگزاری آک
ھای اعتراضی بخصوص آکسيون روز شنبه 

از شما رفقا می خواھيم، جھت اھداف بلند  ١٣٩٢/۶/٣٠
و ...) از جمله ايجاد انترناسيوناليسم کمونيستی و (مدت 

از جمله آزاد سازی ( ھمچنين اھداف کوتاه مدت 
ھر چه بيشتر ... ) کارگران زندانی و زندانيان سياسی و 

ه ريزی و سازماندھی شده در بعد دست به اقدامات بر نام
داخلی و  جھانی با تشکل ھای ھم نوع در کشورھای 

  .مختلف بزنيد

  :پيام شاھرخ برای شما رفقا 

درود بر شما که بی وقفه و فداکارانه مبارزه می  رفقا
  .کنيد

با توجه به مذاکرات جناح ھای مختلف سرمايه داری  رفقا
حران سوريه، که و توافقات اخير آن ھا در رابطه با ب

نتيجه جمع بندی آن ھا از عملکرد دو دھه اخيرشان است 
و نشان می دھد که تحت فشارھای مختلف از جمله 
بحران ساختاری و مبارزات روز افزون طبقه کارگر، 
راه حل مورد نظر خود را ھنوز نيافته اند، بنابراين يک 
بار ديگر، به يک نقطه عطف تاريخی رسيده ايم، و بدون 
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شک تغييراتی در شرف تکوين است، فراموش نکنيم که 
در نقاط عطف تاريخی با داشتن تحليل مشخص از شرايط 
مشخص می توان گام بلندی در جھت مبارزات انقlبی به 
پيش برداشت، رفقا بيايد، با دوری جستن از خرده کاری 
و دنباله روی و با ھمبستگی جھانی، سازمانيابی و 

خود را برای چنين گام بلندی آماده  سازماندھی انقlبی
  .کنيم 

در چنين شرايطی است که بايد گفته لنين را به رفقا 
  صورت تابلو جھان شمول زمينه پرچم خود قرار بدھيم 

  »تنھا چاره زحمتکشان، وحدت و تشکيSت است« 

وقتی خبر مبارزات بی وقفه شما را می شنوم از  رفقا
ود را در ميان شما می ژرفای وجودم به وجد می آيم و خ

  .بينم، توان مبارزه و مقاومت در من صد چندان می شود

با اميد به روزی که با شما رفقا بازو در بازو مقابل 
سرمايه داری مبارزه کنيم، امروز از زندان گوھر دشت 
کرج به شما درود می فرستم و صميمانه با قلبی آکنده از 

  .شور انقlبی دستتان را می فشارم 

٢٨/۶/١٣٩٢   

  زندان گوھر دشت 

  شاھرخ زمانی

 !بيشتر فشار برای بيشتر، اتحاد به سوی پيش

  :پيش به سوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

  !کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  حمايت از شاھرخ زمانی ۀکميت

  

  

  

  

 

  

شروع سال تحصيلی جديد و باز ماندن چھار و نيم شروع سال تحصيلی جديد و باز ماندن چھار و نيم 

  !!حصيلحصيلميليون کودک از تميليون کودک از ت

  

  بھنام ابراھيم زاده

سال تحصيلی جديد آغاز  ١٣٩٢دوشنبه اول مھر ماه 
ميشود اما بيش از چھار و نيم ميليون کودک در ايران 
توانايی رفتن به مدرسه را ندارند و از ادامه تحصيل 

  .محرومند

در چند سال گذشته با نزديک شدن به اول مھر ماه شاھد 
ھای طبقه کارگر و مزد  آن ھستيم که بسياری از خانواده

بگير از عھده مخارج آماده سازی کودکانشان برای 
فرستادن به مدرسه و ادامه تحصيل برنميايند و اين 
کودکان باز مانده از تحصيل به خيل ميليونی کودکان کار 

  .و خيابان می پيوندند

از طرفی ھم ھر سال در آستانه سال تحصيلی جديد ما 
ی از مدارس کودکان مھاجر شاھد آن ھستيم که بسيار

افغانستانی را نام نويسی نميکنند و يا از آنھا درخواست 
  .شھريه ھای چندين برابر حد معمول دارند

آری سال تحصيلی جديد آغاز ميشود و باز کودکانی 
ھستند که پدرانشان در کنارشان نيستند تنھا به اين خاطر 

ند و که از حقوق خود و ھم طبقه ای ھايشان دفاع کرد
ميکنند و حق تحصيل را برای تمامی کودکان ايران و 

  .جھان ميخواھند

کارگران مرز ندارند نميشود چيزی را که ندارند از آنان 
  !گرفت

بيست و نھم ، ٣۵٠بھنام ابراھيم زاده زندان اوين بند 
  ١٣٩٢شھريور 
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پيام مشترک رضا شھابی و بھنام ابراھيم زاده به پيام مشترک رضا شھابی و بھنام ابراھيم زاده به 

  ::ھر روز بازگشايی مدارسھر روز بازگشايی مدارسمناسبت اول ممناسبت اول م

  !!سومين مھر، بدون مھر پدریسومين مھر، بدون مھر پدری

  
  ٣٨اطlعيه شماره 

ماه  ٢٧سال تحصيلی جديد در شرايطی آغاز می شود که 
از بھترين دوران عمرمان را دور از ھمکاران، 

واده آن ھم به جرم تشکيل و ھموطنان و کانون گرم خان
عضويت در تشکل ھای کارگری برای دفاع از حقوق 

م کارگران و آشنايی آن ھا با حقوق اوليه خود برای مسل
داشتن يک زندگی شرافتمندانه سزاوار ھر انسان، گرفتار 

  . زندان شده ايم

  !دوستان و ھموطنان

ماه است از مھر پدری محروم اند، آن ھم  ٢٧فرزندان ما 
در سنينی که نياز به مراقبت و رسيدگی و کمک و 

در ھمه حال در کنار آن گرچه مادرانشان . آموزش دارند
ھا ھستند، ولی دوری پدر و مشکlت پيش رو ضربات 

  . جبران ناپذيری به آن ھا وارد کرده است

  !فرزندان عزيز اين مرز و بوم

ما می دانيم که ھمه شما عزيزان در شرايط برابر زندگی 
نمی کنيد و بخش زيادی از شما از نعمت پدر يا مادر يا 

ه کافی يا مدرسه و معلم مناسب از داشتن غذا و سرپنا
محروميد، شماری از ھم سن و سال ھای شما به اجبار از 

ما نيز به دليل آزادی خواھی و . تحصيل باز مانده اند
ماه از عمرمان را پشت ميله ھای زندان و به  ٢٧برابری 

در اين . دور از خانواده و فرزندانمان به سر می بريم

به جز محروميت ھای سال تحصيلی فرزندان ما نيز 
اقتصادی و تحصيل بايد محروميت از پدر را تجربه کنند، 
و با اضطراب، مثل شما به مدرسه رفته و در سر کlس 

با اين وصف ما نگران وضع زندگی ھمه . حاضر شوند
  . شما عزيزان آينده ساز اين مرز و بوم ھستيم

  !رفقا و ھموطنان عزيز

تغيير و پيام آزادی زنگ آغاز سال تحصيلی جديد، درس 
و برابری و امنيت را نويد می دھد، در اين فصل که 
فاصله ھا از ميان رفته و دست ھا مھربانانه ھمديگر را 
می فشارند، بايد امتحان نيکو پس داده و کارنامه 

شاگرد خوب زمانه . درخشانی از خود بر جای بگذاريم
ا باشيم، از معلم تاريخ آموخته ايم که بعضی فرصت ھ

يگانه و تکرار ناپذيرند و برای قبولی در آزمون اين 
ما  .فصل سخت بايد با جسارت گزينه مقاومت را برگزيد

کارگران زندانی، ضمن تبريک سال تحصيلی جديد به 
غنچه ھای نوشکفته، دانش آموزان، دانشجويان، معلمان 

آزادی و پيشرفت در تحصيل و صعود به  و ھنرجويان، 
م و دانش را آرزو می کنيم و به خانواده قله ھای بلند عل

بزرگ جامعه کارگری و زحمتکش و تمام ايرانيان آزاده 
و شريف و سنديکاھا و تشکل ھای کارگری، دانشجويی، 
زنان، پرستاران، فعاPن مدنی و صلح جو و ھمه عزيزان 
و مادران داغ ديده و شخصيت ھای مردمی از پشت 

و اراده قوی و استوار ديوارھای زندان اوين با روحيه 
  .شادباش می گوييم

  زنده باد کارگر، زنده باد آزادی و برابری

  کارگر متحد ھمه چيز، کارگر متفرق ھيچ چيز

به اميد پيروزی شما در راه ساختن جھانی عاری از 
  جنگ و جھل و محروميت

عضو ھيات مديره سنديکای کارگران  -رضا شھابی
  ومهشرکت واحد اتوبوسرانی تھران و ح

پيگيری ايجاد  ۀعضو کميت -بھنام ابراھيم زاده )اسعد(
  تشکل ھای آزاد کارگری

  زندان اوين -٩١شھريور 

شھريورماه  ٢٩ -کميته دفاع از رضا شھابی : انتشار
١٣٩١  
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چھارمين مھر، چھارمين مھر، ((به مناسبت آغاز سال تحصيلی جديد به مناسبت آغاز سال تحصيلی جديد 

  ))دریدریبدون مھر پبدون مھر پ

  

  رضا شھابی

در حالی طنين زنگ مدارس و دانشگاه ھا و مراکز 
به صدا در می آيد که مردم  ٩٢آموزش عالی در سال 

شريف و کارگران زحمتکش در شرايط بد اقتصادی و 
می برند و حتی در تنور داِغ تورم افسار گسيخته به سر 

تھيه لوازم تحرير و کتاب و پوشاک و شھريه فرزندان 
افتاده اند و از طرفی کشور ما » چه کنم، چه کنم« شان به

شاھد يک رخداد بزرگ سياسی ديگر در ماه خرداد بوده 
است، رخدادی که برای چندمين بار در تاريخ چند دھه 
اخير اميدواری را نسبت به امکان وقوع تحوPت عميق 

  .تر و عادPنه تر بيشتر کرده است

انش آموزان، فرا رسيدن سال تحصيلی جديد را به د
دانشجويان، معلمان و خانواده ھای اين عزيزان تبريک و 
شادباش عرض می کنم و به عنوان يک دانشجو و عضو 
دربند سنديکای کارگران اتوبوسرانی تھران از ھمکاران 
عزيز و مسئوPن شرکت واحد اتوبوسرانی تھران خدمت 
رسانی بی عيب و نقص به دانش آموزان و غنچه ھای 

ه و دانشجويان عزيز را خواستارم، باشد که اين نوشکفت
سرمايه ھای انسانی عظيم بتوانند در حداقل آرامش 
اجتماعی، سياسی مورد نياز خود به آرمان ھای جمعی 

  . مشترک بيانديشند

کارھای ھمه ما، ھر چند کوچک بخشی از يک طرح 
عظيم شھروندان اين مرز و بوم برای تحقق آزادی و 

لذا بايد کارھای کوچک خود را در اين برابری است و 
منظومه کlن در نظر بگيريم و ارزش کار خود را در 
نقشه عظيم عدالت انسانی در جامعه ای پيشرفته و 

  .عادPنه فراموش نکنيم

چھارمين سالی است که به واسطه فعاليت ھای صنفی و 
سنديکايی در حمايت از حقوق حقه ھمکاران در شرکت 

ودست و زحمتکش جامعه، از ھمراھی واحد و طبقه فر
فرزندان خود به مدرسه محروم مانده ام، به اين اميد که 
پدران بيشتری بتوانند فرزندان شان را تا مدرسه ھمراھی 
کنند، به اين اميد که دانش آموزان و دانشجويان امروز و 
پدران و مادران و فعاPن سياسی و مدنی و کارگری 

ود و دغدغه معيشت و فردا، به خاطر طلب حق خ
  .پيشرفت فرزندان شان راھی زندان نشوند

رضا شھابی زکريا عضو ھيات مديره سنديکای کارگران 
شرکت واحد و اتوبوسرانی تھران و حومه و دانشجوی 
رشته کارشناسی حقوق دانشگاه پيام نور واحد حسن آباد 

  قم 

  ٣٥٠بند  -١٣٩٢شھريور  ٢٠ - زندان اوين
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پيام علی نجاتی عضو ھيئت مديره سنديکای پيام علی نجاتی عضو ھيئت مديره سنديکای 

  به تمام کارگران کشوربه تمام کارگران کشور  کارگران نيشکر ھفت تپهکارگران نيشکر ھفت تپه

  به منظور چاره يابی در اوضاع کنونیبه منظور چاره يابی در اوضاع کنونی

  

  ١٣٩٢شھريور  ٣١

  :کارگران

اکنون وخامت اوضاع اقتصادی کشور به حدی رسيده 
و نمايندگان بخش  است که حتی مسئوPن دولتی

خصوصی، بسياری از دست اندرکاران قبلی و آنھايی که 
کرسی ھای حکومت را تصاحب کرده اند ھمگی از 
اقتصاد ورشکسته و از ھم گسيخته حرف می زنند، 
چنانکه گويی از سيل يا زلزله سخن می گويند و گويا در 
ايجاد اين وضعيت ھيچ نقشی نداشته و صرفا تماشاگر 

  !بوده اند

کاھش صادرات به کمتر (افت شديد توليد در صنايع نفت 
از يک سوم، کاھش فعاليت و تأخير در اجرای پروژه 

، سقوط توليد در صنايع خودرو )ھای نفت و گاز و غيره
کاھش سطح توليد (سازی و فعاليت ھای پيرامونی آن 

خودرو به حدود يک سوم سال پيش، بيکار شدن 
، بيکار )ازی و غيرهکارگر صنايع قطعه س ١٢٣٠٠٠

سازی در صنايع فوPد و ذوب فلز، بيکاری بيش از يک 

ميليون کارگر در پروژه ھای عمرانی طی دو سال اخير 
ھای صنفی  عالی انجمن براساس اظھارات کانون(

، کاھش فعاليت ھای ساختمانی، کاھش توليد )کارفرمايی
صنايع غذايی، وضع فاجعه بار کشاورزی، ورشکستگی 

زيادی از بنگاه ھا و بسته شدن کارخانه ھا و شمار 
کارگاه ھا، افزايش سرسام آور بدھی ھای پرداخت نشدۀ 
بنگاه ھا و اشخاص به بانک ھا و غيره تنھا بيانگر جزئی 

  .از اقتصاد نابسامان کشور است

فشار اصلی اين نابسامانی بر دوش کارگران است، زيرا 
و بزرگترين کارگران بزرگترين طبقۀ اجتماعی کشور 

با اين حال مزد اکثريت قريب . مولد ثروت در جامعه اند
به اتفاق کارگران کمتر از نصف يا ثلث خط فقر است و 
اين تازه ھنگامی است که کاری داشته باشند يا اگر کار 
دارند مزدشان به موقع پرداخت شود و ماه ھا و ماه ھا به 

ال به گفتۀ وضع ميليون ھا بيکار که ھر س! تعويق نيافتد
رئيس جمھور جديد بيش از يک ميليون جويای کار به 
صفوف آنھا افزوده می شود و اکثريت قريب به اتفاق آنھا 
مستمری بيکاری يا کمک ديگری دريافت نمی کنند، از 

وجود ميليون ھا . کارگران شاغل به مراتب بدتر است
کودک کار محروم از تحصيل و شرايط عادی رشد 

که در معرض استثمار شديد و انواع جسمی و فکری 
ھمان . خطرات و بيماری ھا قرار دارند راز پنھانی نيست

ميليون معتاد  ۴طور که کسی نمی تواند منکر وجود 
مرداد  ۶طبق مصاحبۀ محمود سريع القلم با آفتاب، (

و شمار روز افزون گدايان يا تھی دستانی شود ) ١٣٩٢
نيادھا يا مساجد و که ھر روزه کنار در سازمان ھا و ب

کوچه ھا و خيابان ھا برای دريافت کمک يا خواروباری 
به منظور سير کردن شکم خود و خانواده شان صف می 

  .کشند

درصد و آمارھا و اطlعات بدتر از اينھا  ۴٠تورم باPی 
ھر روز در رسانه ھای رسمی قابل خواندن، ديدن يا 

قامات عالی بيان اينھا برخlف گفته ھای م. شنيدن است
کشور، سياه نمائی نيست، اينھا تنھا نشانگر و شاخصی از 

و » سفيد«البته در اين واقعيت، بخش ! واقعيات جامعه اند
ھم ھست که به نمونه ھائی از آن اشاره می » رنگين«

  : کنيم

در ھمين وضعيت رکود اقتصادی و تورم شديد و کم 
رابر شدن سابقه، به نحوی باور نکردنی شاھد دو و نيم ب

اين . شاخص بورس سھام در طول يک سال گذشته ھستيم
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شاخص بيانگر قيمت متوسط سھام عرضه شدۀ بنگاه ھا 
واحد  ٢۴٠٠٠شاخص بورس سھام از . در بورس است
واحد در شھريور  ۶٠٠٠٠به باPی  ١٣٩١در اول مرداد 

رسيده يعنی دارائی سھامداران شرکت ھای  ١٣٩٢ماه 
برابر  ٢٫۵طول يکسال بيش از ثبت شده در بورس در 

در سال  %١۵٠شده است که بيانگر افزايشی بيش از 
و اين عlوه بر سود تقسيم شده ای است که . است

حتی اگر کسی . سھامداران ھر سال دريافت می کنند
شاخص بورس و تغييرات آن را نشناسد به ھر حال شاھد 
 ساخته شدن ويlھا، کاخ ھای مجلل و آسمان خراش ھا،

ھتل ھا و تفريح گاه ھای افسانه ھای در کنار دريا و نقاط 
خوش آب و ھوا، جوPن خودروھای سوپر لوکس در 
خيابان ھا، کشتی ھا و قايق ھای تفريحی، ھواپيماھای 
شخصی، حساب ھای بانکی ميلياردی در بانک ھای 
داخل و خارج و غيره و غيره ھست که به اقليتی انگشت 

نی در کنار فقر سياه، گرسنگی، يع. شمار تعلق دارند
بيکاری، بيماری، بی آيندگی ميليون ھا و ميليون ھا نفر 
شاھد افزايش ثروت ميلياردی اقليتی يک درصدی يا 
کمتر، چه در شرايط رونق و چه در شرايط رکود 

  .اقتصادی،ھستيم

کمتر کسی می پرسد اين ثروت ھای افسانه ای از کجا 
ديد در سطح ثروت و درآمد می آيند و علت اين اختlف ش

چيست؟ بسياری از نويسندگان و روشنفکران و حتی 
برخی از فعاPن کارگری از جمعيت يک درصدی 

درصد مردم آن کشور و بسياری از  ٩٩آمريکا که 
کارگران و زحمتکشان جھان را استثمار می کنند و بر 
آنھا ستم روا می دارند حرف می زنند که سخن درستی 

ينھا در مورد يک درصد يا کمتر از يک اما ا. است
! درصدی که در ايران ھمان نقش را دارند ساکت اند

وقتی که حرف از فقر و بيکاری و بی حقوقی کارگران و 
نابسامانی وضع اقتصاد زده می شود يا انگشت اتھام را 
به سوی نھادھای جھانی سرمايه داری مانند صندوق بين 

مان جھانی تجارت و غيره المللی پول، بانک جھانی، ساز
. متوجه می کنند يا بحث تحريم ھا را به پيش می کشند

درست است که صندق بين المللی پول سياست ھای 
اقتصادی ای را مورد تشويق و حمايت قرار می دھد که 

ھدفمند «در جھت آزاد کردن قيمت ھا، حذف يا کاھش يا 
 يارانه ھا، آزادی اخراج کارگران، حذف مزد» کردن

حداقل و حتی حذف محدوديت قانونی ساعات کار ھفتگی 
و اضافه کاری، حذف کمک ھای اجتماعی، کاھش بودجه 

ھای مربوط به آموزش و بھداشت عمومی، افزايش سال 
ھای کار برای بازنشستگی و غيره يا در يک کlم 
سياست ھای نئوليبرالی باشند، اما صندوق بين المللی پول 

شرايط توان تحميل اين سياست ھا در ھمه جا و در ھمۀ 
يک عامل مھم تحميل اين سياست ھا وام . را ندارد

خارجی باPی يک کشور و يا ناتوانی آن در انجام 
تعھدات مالی بين المللی است که در مورد ايران ھيچ کدام 

ايران وام خارجی زيادی : از اين دو شرط برقرار نيست
و برخlف يونان،  ندارد) در مقابسه با کشورھای مشابه(

پرتغال، اسپانيا و غيره در پرداخت تعھدات خارجی دچار 
بدين سان اگر در ايران سياست ھای . مشکلی نيست

نئوليبرالی اعمال می شود اساسا نه به خاطر تحميل 
سياست ھای پولی و اقتصادی از سوی صندوق بين 
المللی پول بلکه ناشی از سياست طبقۀ سرمايه دار ايران 

در مورد بانک جھانی نيز بايد گفت که روابط اين . است
بانک مدت ھاست که با ايران به حداقل رسيده و اين 
بانک عمl سرمايه گذاری و وام چندانی به ايران 

در مورد سازمان جھانی تجارت نيز . اختصاص نمی دھد
بايد گفت که ايران عضو اين سازمان نيست ھر چند می 

و در اين زمينه تlش ھائی  کوشد به عضويت آن درآيد
از جمله در جھت حذف سياست ھای حمايتی بايد انجام 

  . دھد و می دھد

صرف نظر از سياست خارجی خود دولت در زمينۀ 
تحريم ھا، که اکنون ظاھرا در حال بازبينی آن ھستند، 
بايد گفت بسياری از مقامات رسمی کشور تأييد می کنند 

ش منفی در اقتصاد که ھرچند تحريم ھای خارجی نق
نيز سھم بسزائی در » مديريت داخلی«ايران داشته اند اما 
کارگران آگاه می دانند که اين . اين نابسامانی دارد

، مديريتی است که از جانب ھمان يک »مديريت داخلی«
درصد يا کمتر از يک درصد جمعيت يعنی طبقۀ حاکم 

تغيير . سرمايه دار يا بخشی از آن طبقه اعمال شده است
اين مديريت داخلی کشور در حوزۀ ھمان يک درصد 

به . جمعيت است و ربطی به اکثريت عظيم جامعه ندارد
عبارت ديگر کارگران به ھيچ رو نبايد دچار اين توھم 

که البته در  –» تغيير مديريت کشور«شوند که گويا 
به معنی تغيير و  –چارچوب حفظ کليت اين مديريت است 

يت اقتصادی، سياسی و فرھنگی طبقۀ ارتقائی در وضع
کارگر در ايران و يا نويد بخش تحولی در اين جھت 

اين ھم راز پوشيده ای نيست که طبقۀ کارگر به . است
رغم آنکه طبقۀ اکثريت جامعه است ھيچ نقشی در سياست 
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ندارد و از طرف طبقۀ حاکم به بازی گرفته نمی شود 
برای مزد کمتر  مگر برای اينکه در توليد، کار بيشتر

  !انجام دھد و در سياست، نقش سياھی لشگر را بازی کند

خlصۀ کlم اينکه کارگران با وضعيت اقتصادی بحرانی 
ما . بی سابقه و با شرايط سياسی حادی روبرو ھستند

کارگران برای ھستی خود و آيندۀ خود و نسل ھای آينده، 
به  برای حل درست و پايدار بحران و سوق دادن جامعه

سمت پيشرفت سياسی، اقتصادی و فرھنگی بايد دست به 
در يک . دست ھم بدھيم و مشترکا چاره انديشی کنيم

کlم، کارگران و زحمتکشان بايد تنھا به نيروی مبارزۀ 
  .جمعی متحد خود پای بند باشند

  محورھای چاره انديشی

شمار قابل توجھی از کارگران به اين درک رسيده اند که 
يابی به خواست ھايشان بايد نه تنھا به مسايل برای دست

اقتصادی و اجتماعی بلکه به موضوعات سياسی و 
زيرا کارگران و توده ھای . فرھنگی نيز توجه کنند

زحمتکش تنھا در شرايط تأمين حقوق سياسی و 
شھروندی و در پرتو فرھنگی روشنگرانه و مترقی می 

واست ھای توانند مبارزات خود را گسترش دھند و به خ
اقتصادی و اجتماعی خود نيز به صورتی پايدار دست 

رويکرد کارگران به اقتصاد و سياست و مبارزات . يابند
آنھا در اين عرصه ھا تنھا ھنگامی واقعا برای اين طبقه 
ثمربخش خواھد بود که مبتنی بر استقlل سياسی و 
تشکيlتی خود کارگران و اتحاد آنان باشد، در غير اين 

ت طبقات ديگر اين تlش ھا را به سود خود صور
در اين راستا موارد زير را که تا . مصادره خواھند کرد

کنون به شکل ھای مختلف از سوی تشکل ھای کارگری 
مطرح شده است به عنوان چارچوبی برای بحث، چاره 
انديشی و عمل به ھمۀ کارگران ارائه می دھيم با اين اميد 

ری به راھکارھای مشترکی برای که با ھم انديشی و ھميا
دستيابی به خواست مشترک حداقل ھمۀ کارگران دست 

روشن است که خواست ھای کارگران به موارد . يابيم
زير محدود نمی شود و بسياری از خواست ھای 
اقتصادی و دموکراتيک که در اينجا مجال بيان آنھا نيست 

يين را دربر می گيرد که بايد در اين چاره انديشی تع
  .شوند

مبارزه برای به رسميت شناخته شدن ايجاد تشکل ھای * 
  . مستقل کارگری، حق اعتصاب و اعتراض

مبارزه برای به رسميت شناختن مذاکرات دسته جمعی * 
با نمايندگان منتخب کارگران در تمام مسايل مربوط به 
مزد، مزايا، سازماندھی کار، رفت و آمد، تغذيه، 

  .بجايی و غيرهاستراحت، انتقال، جا

مبارزه برای انعقاد قرارداد رسمی کار و حذف * 
  .قراردادھای سفيد امضا

تlش برای برخورداری تمامی بازنشستگان از يک * 
زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع ھرگونه 
تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بھره مندی 

  .آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی

مبارزه برای افزايش مزد حداقل براساس ھزينۀ * 
. متوسط خانوار شھری اعlم شده توسط بانک مرکزی

اين مزد حداقل پايه بايد ھمه ساله دست کم به تناسب تورم 
  .و رشد بارآوری متوسط کار افزايش يابد

مبارزه برای تشکيل ھيأت بازرسی کارگری منتخب * 
ايمنی، بھداشت و کارگران برای نظارت بر شرايط کار، 

  .غيره

  .مبارزه با اخراج و بيکارسازی* 

مبارزه برای برقراری بيمۀ بيکاری برای ھمۀ * 
پرداخت . کارگران بيکار و تازه واردان به بازار کار

  . مستمری بيکاری مکفی به ھمۀ بيکاران تا زمان اشتغال

تعميم بيمه ھای اجتماعی به ھمۀ مزدبگيران در تمام * 
  .وليدی و خدماتیرشته ھای ت

  .پشتيبانی از مبارزات دھقانان زحمتکش* 

مبارزه با جنگ ھای امپرياليستی و تجاوزگرانه و * 
  .پشتيبانی از تlش ھای عادPنه برای صلح
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  ::نامۀ بھنام ابراھيم زادهنامۀ بھنام ابراھيم زاده

  :خطاب به سنديکاھای کارگری ايران و جھان

  !خواستار آزادی من شويد تا در کنار فرزند بيمارم باشم

  

من بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق 
کودکان اين نامه را خطاب به شما کارگران سنديکاھای 

تيد که می چرا که فکر می کنم اين شما ھس. ايرانی نوشتم
توانيد در اين شرايط سخت و بحرانی، من و خانواده ام را 

شما کم و بيش از وضعيت من و خانواده ام . ياری رسانيد
با اين نامه از شما می خواھم ما را به معنای . خبر داريد

  .واقعی کلمه تنھا نگذاريد

شما می دانيد که من . ما يک طبقه و ھم سرنوشت ھستيم
دفاع ازحقوق کارگران و زحمتکشان و  را تنھا به جرم

دفاع از حقوق کودکان کار و خيابان دستگير کردند و در 
من نه اولين . دادگاھی ناعادPنه محکوم به زندان شدم

اما به عنوان پدر يک فرزند بيمار . زندانی ام و نه آخرين
سرطانی و کسی که از ھر حقوقی محروم شده است، 

  .شيده شده استشيرازه زندگی ام از ھم پا

خطاب من به شما ھم طبقه ای ھايم و وجدان ھای بيدار 
من نه . در جھان است، که بی عدالتی را نمی پذيرند

ميلياردھا پول مردم را باP کشيدم، نه چپاول کردم، نه 
دزدی کردم، نه آدم کشته ام و نه به حقوق کسی تجاوز 

ی بودم من خواھان ابتدايی ترين حقوق ھر انسان. کرده ام
من مانند بسياری ديگر . که در اين جامعه زندگی می کند

از ھم طبقه ای ھايمان به جرم دفاع از حقوق کارگران 
خانواده ام . شناخته شدم و به زندان محکوم شدم“ مجرم”

تنھا . محتاج نان شب ھستند و نان آورشان در زندان است
فرزندم به مريضی سرطان خون مبتl شده و پدرش در 

حتی نمی توانم با خيال راحت در دوره . ندان استز
ما کارگران از سرنوشت و . معالجه فرزندم کنار او باشم

زندگی مشقت بار ھم آگاھيم و می دانيم خانواده ھای 
اما . کارگری در چه وضعيت ناھنجاری قرار گرفته اند

من ديگر تاب تحمل نگاه فرزندم . وضعيت من بدتر است
وقتی به بيمارستان محک می بردمش امروز . را ندارم

که مجدداً بستری شود، اضطراب سراسر وجودش را 
نگران بود که آيا من در کنارش خواھم ماند يا . گرفته بود

درک اين . اين که بايد به زندان بازگردم و تنھايش بگذارم
من دارم . وضعيت برای شماھا که پدر ھستيد سخت نيست

د جلوی چشمم قطره قطره از درد و رنج فرزندم که دار
در . نگران وضعيت او ھستم. آب می شود نابود می شوم

عين حال نگران از اين که اگر به زندان برنگردم و 
درکنار فرزندم بمانم، نيروھای انتظامی به خانه ام 
ميريزند يا در کنار بستر فرزندم با توھين و اذيت و آزار 

يما پسرم و ذبيحه نامه ھای ن. به زندان منتقل ام می کنند
ھمسرم، و نامه ھای خودم تاکنون باعث نشده که حکم 

يا حداقل تا بھبود حال فرزندم دست از . آزاديم را بدھند
  .سرم بردارند

مردم شريف و مدافع ! ھم طبقه ھا و وجدان ھای بيدار
  !حقوق انسانی

از شما می خواھم به ھر شکلی که می توانيد از من 
من و ھمسر و . آزادی من شويد حمايت کنيد و خواھان

ما به حمايت و کمک شما ! نيمای عزيزم را تنھا نگذاريد
نياز داريم؛ خواھان آزادی من و تمامی فعالين کارگری، 
خصوصاً رضا شھابی و محمد جراحی و شاھرخ زمانی 

  .و ديگر ھمکارانم باشيد 

مردادماه  ٣١بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و کودک 
٩٢  

  :ت به سنديکاھای کارگری ايرانرونوش

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران

  سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه اھواز

  سنديکای کارگران فلزکارمکانيک تھران

  سنديکای کارگران نقاش و تزيينات تھران


