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پیرامون فعالیت ھای مشترک شبکۀ ھمبستگی 
کارگری و احیای مارکسیستی

ھمان طور کھ اطالع دارید، جنبش کارگری ایران ھم 
بھ دلیل سرکوب سیستماتیک جمھوری اسالمی در بیش 

اجتماعی -از سھ دھۀ گذشتھ، و فشارھای اقتصادی
روزافزون داخلی و بیرونی، و ھم بھ دلیل ضعف ھای 

.رو بھ است»اعتماد بھ نفس«ا فقدان درونی خود، ب
طبقۀ کارگری کھ روزی در ھمین کشور شوراھای 
کارگری را، یعنی نھادی را کھ نطفۀ اولیۀ قدرت و 
حکومت کارگری است، برپا نموده بود، امروز در 
شرایطی بھ سر می برد کھ حتی حق برخورداری از 
تشکل ھای مستقل و آزاد خود را ندارد و با کوچک 

ن تالشی در این مسیر، با شدیدترین برخوردھای تری
بنابراین بازگشت .امنیتی حکومتی رو بھ رو می گردد

بھ کارگران و اثبات این کھ آن ھا در »اعتماد بھ نفس«
، یکی از مؤلفھ ھای کلیدی »تنھا نیستند«این مسیر 

بخشی از این موضوع، بھ تالش مشترک طبقۀ .است
بین «عبارت دیگر جنبۀ کارگر در سطح جھانی و بھ 

فعالیت مربوط می شود کھ اھداف زیر را دنبال »المللی
:می کند

:اول؛ بازگشت اعتماد بھ نفس بھ طبقۀ کارگر
اعتراضات بین المللی، اگر سازمان یافتھ و وسیع باشد، 
یکی از اھرم ھای فشار علیھ رژیم ھستند برای وادار 

ت ھا را می تأثیر این حمای.کردن آن بھ عقب نشینی
شود در شناختھ شدن رھبران عملی جنبش کارگری 

مثل شاھرخ زمانی ھا، رضا شھابی ھا، بھنام (ایران 
بھ کل )ابراھیم زاده ھا و دیگر رھبران جنبش کارگری

جھان دید، و این کھ رژیم می داند ایجاد ھرگونھ خطر 
جانی برای این رھبران در زندان ھا، آن را با 

ر سطح دنیا رو بھ رو می کند، بھ مشکالت بیشتری د
ھمین جھت برخالف گذشتھ نمی تواند در نھایت آرامش 
و بی خبری، اقدام بھ تصفیۀ فعالین شناختھ شدۀ جھانی 

.بکند

بھ عالوه فعالین کارگری در زندان ھا، ھر لحظھ بھ 
بیرون نگاه می کنند کھ ببینند دیگران چھ کاری برای 

حساسیت رژیم بھ علت.آن ھا انجام می دھند
خبررسانی وسیع، و تالش آن ھا بھ جلوگیری از این 
روند از طریق تھدید کارگران زندانی و خانواده ھای 

این گونھ .آنان در بیرون، در ھمین امر نھفتھ است
اقدامات حّس اعتماد بھ نفس را در درون کارگران بھ 
طور اعم و کارگران زندانی بھ طور اخص ایجاد می 

انع از درھم شکستن آن ھا در زیر فشارھا می کند و م
.گردد

٢٠١٣مثالً زمانی کھ فیلم مراسم اول ماه امسال سال 
و با »یودیر«در ترکیھ کھ از طرف تشکل کارگری 

کمیتۀ حمایت «و »شبکۀ ھمبستگی کارگری«حضور 
برگزار گردید، بھ برخی کارگران »از شاھرخ زمانی

حّس اعتماد بھ نفس آن نشان داده شد، واکنش مثبت و
ھا از این اقدامات حمایتی کامالً واضح و قابل مشاھده 

.بود

اعتصابات :دوم؛ حفظ دستاوردھای جنبش کارگری
کارگری گسترده و جدی در آیندۀ نھ چندان دور کھ نقداً 

از پلی اکریل اصفھان گرفتھ تا (از ھم اینک آغاز شده 

مقدمه



٢
ظرف چند ھفتۀ ھفت تپۀ خوزستان و ده ھا مورد دیگر 

، بدون اتکا بھ متحدین بین المللی و ھمبستگی )گذشتھ
از سوی آن ھا، بھ راحتی از سوی رژیم درھم خواھند 

برای روشن شدن این موضوع، بھ ذکر یک .شکست
مدتی قبل در ترکیھ، حکومت :نمونھ اکتفا می کنیم

حق اعتصاب در صنایع »حزب عدالت و توسعھ«
ع استراتژیک و مھم را ممنوع ھواپیمایی و سایر صنای

.اعالم کرد کھ ھدف از این کار بسیار واضح بود
کارگران صنایع ھواپیمایی در مخالفت با این 
ممنوعیت، وارد آکسیون و اعتصاب غیرقانونی شدند و 

این .موفق شدند کھ صدھا پرواز را لغو و متوقف کنند
اقدام کھ فقط طی یک روز صورت گرفت، تکلیف را 

.کرد و پیام ھشدارآمیز الزم را بھ دولت دادمشخص
اعالم کردند »اتحادیھ ھای اروپایی«در روز آکسیون، 

اگر ھواپیماھای ترکیھ با شکستن اعتصاب در «کھ 
کشورھای ما فرود بیایند، ما اجازۀ بازگشت را بھ آن 

بنابراین سؤال این است اگر در آینده .»ھا نخواھیم داد
ومی، حمل و نقل ھوایی و کارگران حمل و نقل عم

غیره در ایران دست بھ اعتصاب بزنند، چھ کسانی بھ 
این شکل از آن ھا دفاع خواھند کرد؟

بھ دلیل سرکوب :سوم؛ استفاده از تجربیات بین المللی
ھای سیستماتیک حاکمیت سرمایھ داری جمھوری 
اسالمی در طول بیش از سھ دھۀ گذشتھ، جنبش 

یا بھ سمت رفرمیسم و کارگری در موارد متعددی
مانند طورمارنویسی، علنی (مماشات چرخش کرده 

و یا نتوانستھ است تجربیات و )گرایی و فعالیت قانونی
مثالً تجربۀ بسیار (سنت ھای انقالبی گذشتۀ خود را 

بھ )٥٧غنی و درس آموز شوراھا در اوایل انقالب 
شکنسل ھای جدید منتقل کند، بھ ھمین دلیل بدون 

ی رشد و تقویت خود و کسب آمادگی برای دوره برا
ھای پیش رو، بھ تجربیات مبارزاتی طبقۀ کارگر در 
سطح جھان نیاز پیدا خواھد کرد؛ این موضوع بدون 
ارتباط با متحدین واقعی جنبش کارگری ایران در سطح 

بنابراین باید میان تشکل .جھانی امکان ناپذیر است
ختلف و جنبش ھای کارگری انقالبی کشورھای م

کارگری در داخل ایران ارتباط ایجاد کرد، آن ھم نھ 
فقط برای فراھم آوردن امکان انتقال تجربیات و درس 

ھای مبارزاتی آن ھا بھ بدنۀ جنبش کارگری ایران، 
بلکھ ھمچنین ایجاد زمینۀ پشتیبانی عملی از جنبش 

برگزاری آکسیون ھای :کارگری داخل، مثالً از طریق
راه اندازی کمپین ھای دفاعی در حمایت از اعتراضی، 

فعالین کارگری زندانی، اعمال فشار بھ واسطۀ 
نھادھایی مثل سازمان جھانی کار و سایر نھادھایی کھ 
رژیم جمھوری اسالمی بھ دلیل عضویت در آن ھا 

آوری کمک ملزم بھ رعایت تعھدات خود است، جمع
.ھای مالی و غیره

ارد کھ زمینھ برای ایجاد و در این بین بسیار اھمیت د
حفظ ارتباط بین پیشروان کارگری در تبعید، و ھمچنین 
بین آن ھا و سایر پیشروان کارگری در درون جنبش 
کارگری داخل، و ھمین طور انتقال دوسویۀ تجربیات و 

.درس ھا میان آن ھا، فراھم شود

بھ طور خالصھ، این بخشی از ھمان وظایفی است کھ 
و کمپین آن با عنوان »کارگریشبکۀ ھمبستگی«
و ھمچنین رفقایی از »!کارگران ایران تنھا نیستند«
.برای خود تعیین کرده اند»احیای مارکسیستی«

برای آشنایی شما با این اقدامات و وظایف چندگانھ، 
شما را بھ بخشی از فعالیت ھای تاکنون صورت گرفتھ 

د بادر شرایط حاد فعلی جنبش، بای.رجوع می دھیم
اتکا بھ نیرو و امکانات جمعی، بدون اتالف وقت، با 
برجستھ کردن نقاط اشتراک و نھ افتراق، کار را برای 

چرا کھ باید .رسیدن بھ این گونھ اھداف آغاز کنیم
.مطمئن بود جنبش منتظر ما نمی شود

!زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگری

!کارگران ایران تنھا نیستند
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ھای کارگری احیای مارکسیستین فعالیت پیرامو

متن سخنرانی آرام نوبخت در سمینار احیای 
.٢٠١٤ژوئیۀ ١١مارکسیستی، در روز جمعھ 

***

من ھم سالم دارم بھ تمامی رفقای حاضر در جلسھ و 
.ممنون بابت وقتی کھ در اختیار من قرار دادید

موضوع این بخش از سمینار بھ عنوان فعالیت ھای 
ری احیای مارکسیستی تعیین شده است، منتھا من کارگ

چون در قبل .باید مقدمتاً بھ موضوع دیگری اشاره کنم
سؤالی در مقابل قرار گرفت و مطرح شد کھ البتھ 

:؛ مبنی بر این کھ.عناصری از حقیقت ھم در آن بود
شما دارید اصوالً در یک ظرفی فعالیت می کنید بھ اسم 

ظرف ھم در تحلیل نھایی احیای مارکسیستی و این 
خواھان ایجاد یک تشکیالت بین المللی است حول 

آن ھم بنا بھ کوھی از دالیلی کھ (مارکسیزم انقالبی 
مکتوب وجود دارد و در این جا وارد جزئیات آن نمی 

منتھا فعالیت ھایی کھ شما انجام داده اید یا ھنوز ).شوم
)ھم کردکھ در طول برنامھ بھ آن اشاره خوا(می دھید 

شاید مستقیم یا حتی غیرمستقیم بھ این حوزه ارتباط 
پس چھ دلیلی وجود دارد کھ شما از یک .نداشتھ باشد

طرف در یک چنین ظرفی فعالیت می کنید و از طرف 
دیگر فعالیت ھایی انجام می دھید کھ شاید در وظایف و 

.اھداف شما تعریف و تعیین نشده باشد

ین سؤالی رگھ ھایی ار ھمان طور کھ گفتم در چن
منتھا پاسح سربستھ می تواند این .درستی وجود دارد

بھ این دلیل کھ برخی از کمیتھ ھا و تشکل ھایی :باشد
حول یک -١٣٨٠عموماً دھۀ -کھ طی مقطع خاصی

سری اھداف تعیین شده شروع بھ فعالیت کردند، اآلن 
اساساً بھ وضعیتی رسیده اند کھ مجبورند برای حفظ 

یعنی ھمۀ این .ای خود، روی اھدافشان ھم پا بگذارندبق
ھا وسیلھ ای بودند برای رسیدن بھ اھدافی مشخص، اما 

چون در .حاال خوِد ھدف دارد قربانی وسیلھ می شود
گذشتھ یک سری ھزینھ ھایی پرداختھ کرده اند، 
چیزھایی شکل گرفتھ است و غیره، حاال باید بھ ھر 

؛ ولو این کھ علنی باشند، شکل ممکن آن را حفظ کنند

بھ .ولو این کھ در چارچوب علنی فعالیت کنند و غیره
خاطر ھمین یک سری از وظایف کھ اساساً باید روی 
دوش تشکل ھا و کمیتھ ھای موجود باشد، انجام 
نگرفتھ؛ پس این حوزه خالی مانده و در نتیجھ می طلبد 

.کھ دخالت ھایی در این حوزه صورت بگیرد

ا یک چنین پیش زمینھ ای می توان کمی روشن حاال ب
مثًال ھمین انتخابات .تر بھ مسائلی کھ ھست، پرداخت

، را درنظر بگیرید کھ ٩٢اخیر ریاست جمھوری، 
طی این مقطع دو .ماحصل آن ھم شد حسن روحانی

گرایش در طیف چپ بھ طور کلی در قبال مسألھ 
یک گرایش خواھان تحریم .انتخابات شکل گرفت

بھ این معنا کھ اصوًال انتخابات و فضای .نتخابات بودا
انتخاباتی امری است بی ارتبط با ما؛ یعنی موضوع 

در نتیجھ حداکثر بسنده کرد بھ .دخالتگری ما نیست
!»سرنگون باد جمھوری اسالمی«:طرح این شعار کھ

اتفاقاً در ھمان دوره در مقابِل آن ھا بحث شد کھ شما 
ید این شعار را ھرجا و ھر زمان اساساً می توانست

؛ اما در این )کما این کھ کردید(دیگری ھم مطرح کنید 
مورد مشخص، یعنی انتخابات، چھ موضع یا شعار 

نھایتاً از دل این بحث .خاصی دارید؟ آن را مطرح کنید
صندوق «:ھا آن ھا شعارشان را تقلیل دادند بھ این کھ

منتھا !عالیخوب، بسیار!»ھای رأی را آتش بزنید
اگر یک چنین پتانسیل یا نیرویی وجود داشت کھ فراتر 

مثالً می.از آتش زدن صندوق رأی پیشنھاد می کردیم
حال .رفتیم فراخوان اعتصاب یا انقالب می دادیم

.بگذریم

در نقطۀ مقابل، گرایش دوم، کسانی بودند کھ خواھان 
.دندشرکت در انتخاب بودند و این کار را ھم انجام دا

یعنی رفتند با صراحت پوسترھای روحانی را بھ دست 
گرفتند و افتخار می کردند کھ پای پیاده از فالن نقطھ تا 
بھمان نقطۀ تھران رفتھ اند و پوسترھای انتخاباتی را 

کّل ھست و نیست .در بین مردم توزیع کرده اند
تئوریک این طیف ھم در ھمین یک جملھ خالصھ می 

کار را نکنیم، چھ کنیم؟ برویم مبارزه اگر این«:شد کھ
»مسلحانھ انجام بدھیم؟
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یعنی آن ھا قیاس می کردند با یک امر محال و 
ناشدنی؛ و از ناممکن بودن دومی، ضرورت اولی 

پاسخ.را نتیجھ می گرفتند)یعنی شرکت در انتخابات(
بروید حّد !خیر، این کار را انجام ندھید:ما این بود کھ

رکت در انتخابات و سنگربندی در فاصل بین ش
دیگر .خیابان، چیزی انتخاب کنید و آن را عملی کنید

درک این موضوع نمی توانست این قدر ثقیل و سنگین 
.باشد

بھ ھر حال در تقابل با این دو گرایش، ما بحث خودمان 
تا جایی کھ موضوع بھ :را بھ این شکل مطرح کردیم

؛ ولی بھ شکل »تحریم«انتخابات بازمی گردد، 
یعنی ما بھ عنوان مارکسیست ھای انقالبی .»فعال«

اصوالً در بھ در دنبال روزنھ ای می گردیم تا بتوانیم 
مطالبات خودمان را از جملھ خواست آزادی فعالین 

چرا نباید از فضایی کھ .کارگری زندانی مطرح کنیم
ھر چھار سال یک بار، و نھ روز مره، رخ می دھد؛ 

آن سیاسی می شود و جمھوری اسالمی جامعھ طی 
مجبور است کھ درھا را کمی دست کم برای حفظ 
ژست دمکراتیک خود باز بگذارد، استفاده نکنیم؟ چرا 
نیاییم و ھمین مطالبھ را منطبق نکنیم با این شرایط و بھ 

درون جامعھ نبریم؟

این گونھ فرمول بندی »تحریم فعال«در نتیجھ تاکتیک 
در انتخابات اصوالً منوط بھ این شرکت:می شد کھ

نمایندۀ ما، .است کھ نمایندگان ما حضور داشتھ باشند
.است»شاھرخ زمانی«بھ فرض، بھ شکل سمبلیک، 

منتھا در داخل .ما می خواھیم بھ این فرد رأی بدھیم
در .پس انتخابات غیر دمکراتیک است.زندان است

را گذاشت نتیجھ در وھلۀ اول باید نیرو و انرژی ای 
برای آزادی آن ھا، تا بعد شرط شرکت در انتخابات 

از دل این بحث این شعار بیرون آمد .آزاد تأمین بشود
پیش شرط انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی «کھ 

این شعار دیگرقابل درک بود و مانند شعار .»است
با پیت نفت بھ «یا »سرنگون باد جمھوری اسالمی«

از باالی سر توده ھای مردم رد »رویددرون ستادھا ب
یعنی در این .و نکتۀ مھم ھم ھمین جاست.نمی شد

گونھ مسائل شما نمی توانید از سطح ذھن خودتان 

بالعکس، نقطۀ عزیمت و شروع شما، .شروع کنید
).یعنی مردم و جامعھ(سطح آگاھی طرف مقابل است 

شما مطالبھ ای را مطرح می کنید کھ بشود حلقۀ 
سطی بین آن چیزی کھ طرف مقابل ھست و آن وا

.چیزی کھ شما می خواھید باشد

.نھایتاً بحث بر سر انتخابات بھ حالت فرسایشی رسید
بیش از این دیگر نمی توانستیم منتظر بشویم تا بلکھ 

:در نتیجھ گفتیم.حضرات متقاعد شوند بھ انجام کاری
شما.یدشما کھ می خواھید رأی بدھید، تشریفتان را ببر

ھم کھ نمی خواھید، در خانھ بنشینید تا بلکھ جمھوری 
.اسالمی سرنگون شود

یک یا دو روز قبل از .ما کار خود را شروع کردیم
انتخابات، پوسترھایی از شاھرخ زمانی درست کردیم 

).و شبیھ بھ ھمین پوسترھای انتخاباتیA4در ابعاد (
م، بھ ھمراه شعاری ھم کھ گفتم، در پایین آن قرار دادی

بعد رفتیم .چند خط توضیح در مورد این فعال کارگری
بھ محالت مختلف تھران و ھر جایی کھ بھ دستمان می 

ایستگاه اتوبوس، باجۀ تلفن، دم ستاد انتخابات، -رسید
پارک، معابر عمومی و تابلوھای اعالناتی کھ 

-پوسترھای انتخاباتی روی آن ھا نصب می شد و غیره
حتی در انتھا .سباندن این پوسترھا کردیمشروع بھ چ

کھ تعدادی از آن ھا روی دستمان مانده بود، دور 
بھ عوض دست چند رھگذر دادیم و سریع ھم .نریختیم

آن وقت و .از محل متواری شدیم کھ مشکلی پیش نیاید
انرژی ای کھ برخی گذاشتھ بودند برای توزیع  پوستر 

حتی.ار صرف کنندروحانی، می توانستند برای این ک
شخصاً یادم ھست کھ در وسط انجام کار، با یکی از از 
این موتورسوارھای گشت لباس شخصی، چشم در چشم 

منتھا راه .شدیم و او ما را در حال انجام این کار دید
چرا کھ حتی یک لحظھ، یک .خود را کشید و رفت

ثانیھ ھم بھ ذھنش خطور نمی کرد کھ کسانی دارند 
.ھمھ چیز عادی بود.ی انجام می دھندچنین کار

منتھای .بنابراین ببینید کھ چھ قدر فضا آماده بود
مشخص ھم .مراتب، کل طیف چپ نیامد پای این کار

نشد کھ این تشکل ھا و کمیتھ ھای موجود دقیقاً چھ 
استفاده ای از فضای انتخابات کردند برای مطرح 
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شاری دارند کردن مطالبھ ای کھ این قدر ھم بر آن پاف

).یعنی مسألۀ آزادی کارگران زندانی و اعضای خود(

نھیاتاً ھم دیدیم کھ .بھ ھر حال انتخابات تمام شد
صندوق رأی آتش گرفت و نھ جمھوری اسالمی 

بعد از انتخابات، در جشن پیروزی .سرنگون شد
روحانی، فقط یک مورد مشاھده شد کھ فردی از میان 

:برده و روی آن نوشتھ استجمعیت، برگھ ای را باال 
؛»...رضا شھابی، شبنم ابراھیم زاده و :از یاد نبریم«

کھ این ھم در آن شرایط ارزشمند بود و چھ بد کھ فقط 
ھمان طور کھ گفتم .ھمین یک مورد اتفاق افتاد

انتخابات تمام شد، ولی این مطالبھ کماکان بھ قوت 
پیش رفت اتفاقاً شرایط بھ گونھ ای.خودش باقی ماند

بھ این مورد خواھیم (کھ اھمیت آن را بیش تر ھم کرد 
بنابراین سعی کردیم ھمان اقدامی را کھ در ).رسید

مثالً.چنان تداوم بدھیمفضای انتخاباتی انجام دادیم، ھم
در تھران، یک ماه در یک محلھ بھ ھمین شکل از 
شاھرخ زمانی حمایت شد و ماه دیگر در محلۀ دیگر از 

جالب است کھ اتفاقاً یکی از رفقایی کھ .ھابیرضا ش
کارگر کارخانھ ای است در یکی از استان ھا، مشابھ 
ھمین کار را انجام داد و برای خودش ھم تجربۀ جالبی 

بھ این شکل کھ با ھم پوسترھایی درست کردیم از .بود
فعالین کارگری زندانی، مطالبات و شعارھایی را روی 

دوستانش از صبح زود، از بعد او و.آن گذاشتیم
بوس بھ دنبال کارگران می آید ایستگاھی کھ مینی

شروع بھ توزیع کردند، تا طول جاده و آن قطب 
فردای آن روز کھ با .صنعتی کھ در آن کار می کردند

یک دیگر صحبت می کردیم، خودش می گفت کھ 
یعنی اکثراً توانستھ بودند .بازخوردھا عموماً مثبت بود

زمزمھ ھایی شده .ن چیزی ارتباط برقرار کنندبا چنی
بود کھ دارد اتفاقاتی می افتد، حتی یک نفر گفتھ بود 

در یک مورد ولی .»دیگر دارد شروع می شود«
یعنی چھ «یعنی فردی گفتھ بود کھ .واکنش منفی بود

کارگران ایران تنھا نیستند؟ اگر ما را بفرستند جلو و 
می آیند دست زن و بچۀ ما را اتفاقی برایمان بیفتد، آیا 

کھ البتھ در ھمین  واکنش منفی ھم درس .»بگیرند؟
.ھای مھمی وجود دارد

باز ھم در مقاطع مختلف، مسائلی پیش می آمد کھ نیاز 
بھ دخالتگری وجود داشت، منتھا دخالتی صورت نمی 

دو نفر از فعاین .برای مثال عرض می کنیم.گرفت
ن ندیمی و مھرداد صبوری، ُکرد کمیتۀ ھماھنگی، افشی

موقع ورود از کردستان عراق بھ کردستان ایران، 
باز ھمان فراخوان ھای ھمیشگی داده .دستگیر شدند

بسیار .»ما این برخورد را محکوم می کنیم«شد کھ 
»محکومیت«منتھا این .خوب؛ ما ھم محکوم می کنیم

بنابراین.باید در داخل جنبش ما بھ ازائی داشتھ باشد
مشابھ ھمان کار قبلی را در دفاع از این دو فعال 
کارگری انجام دادیم تا دست کم نشان بدھیم کھ در جایی 
مانند کردستان کھ فضا بھ نسبت رادیکال تر و  بازتر 
از جاھای دیگر است، شاید بشود ده برابر بیش از این 

درحالی کھ سنتاً رسم بر این بوده است کھ .انجام داد
الین کارگری ُکرد می روند بھ کوه و بعضی از فع

فالنی را آزاد «دشت، پارچھ نوشتھ ای بازمی کنند کھ 
.، بعد ھم عکسی می گیرند و می روند»کنید

من چنین چیزی را متوجھ نمی شوم، چون مبارزه و 
اعتراض اصوالً جایش در وسط شھر است، وگرنھ در 
بیابان یا دشتی کھ تا شعاع ده فرسخی آن ھم آدمی

این اقدام ماھیتاً .نیست، چھ تأثیری می تواند داشتھ باشد
؟»کمپین آزادی ھای یواشکی«چھ تفاوتی دارد با مثالً 

اگر اسم یک چنین سطحی از کار را بگذاریم 
.، این خودفریبی محض خواھد بود»فعالیت«

مثال .باز ھم در مقاطع مختلف، مسائل مختلفی پیش آمد
اده، یک فعال کارگری زندانی می زنم؛ بھنام ابراھیم ز

کھ می شناسید، از داخل زندان نامھ ای نوشت، 
ملتمسانھ خطاب بھ تمام تشکل ھای داخل و خارج، کھ 
ھر کاری می توانید برای حمایت و آزادی من انجام 

ھمان مقطعی بود کھ پسر او، نیما، بھ دلیل ابتال .دھید
بھ سرطان خون در بیمارستان محک بود و حتی بھ

آیا او باید .بھنام اجازه نمی دادند کھ او را مالقات کند
ضجھ می زد یا کار دیگری انجام می داد، تا دیگران 
خواستھ اش را بفھمند؟ ھیچ اتفاقی نیفتاد؛ در نتیجھ ما 

در این جا سؤال پیش .ھمان فعالیت سابق را ادامھ دادیم
کمیتۀ محترم پیگیری، شما کجا تشریف :می آید کھ
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د؟ دوستان اتحادیۀ آزاد کارگران کھ طومار امضا داری

جمع می کنید و افتخارتان این است کھ با وزیر کار 
دیدار داشتھ اید، کجا ھستید؟ شما نمی توانید فعال 

باشید، مگر این کھ این حداقل ھا را تأمین »پیشرو«
وگرنھ از تودۀ مردم عقب تر می افتید، کما این .کنید

.کھ افتاده اید

ای موضوع دفاع از فعالین کارگری زندانی، یک سو
آن ھم این .موضوع دیگر ھم پس از انتخابات پیش آمد

بود کھ بالفاصلھ یک موج وسیعی از اعدام ھا شروع 
شد کھ کماکان ھم ادامھ دارد؛ نقطۀ شروع آن ھم در 

در این جا باز بحث ھای قدیمی ما با .کردستان بود
آن ھایی کھ .دم، زنده شدھمان دو گرایشی کھ اشاره کر

در انتخابات شرکت کردند، مبارزۀ خود را موکول 
خوب این :ما ھم گفتیم.کرده بودند بھ بعد از انتخابات

آن ھایی ھم کھ .، تشریف بیاورید»بعد از انتخابات«ھم 
می گفتند انتخابات اصوالً بھ ما ارتباطی ندارد، 

دیگر این موضوع اعدام کھ :پاسخشان این بود کھ
مرتبط است، پس چرا این جا دخالت نمی کنید؟ این 
نشان داد کھ تمام آن بحث ھایشان عمالً باد ھوا بود، 

.یعنی تئوریزه کردن بی عملی خودشان

در این مقطع واکنش مردم جامعھ بھ این اعدام ھا، بھ 
.بود»فعالین کارگری«مراتب جلوتر از بسیاری 

در صورتی کھ شما .دفعالین پیشرو عمدتاً غایب بودن
بنابراین .شعارھای مردم را در خیابان ھا می دیدید

مثالً کاری کھ می شد در آن مقطع انجام داد، و از 
-توانمان ھم خارج نبود، این بود کھ بیاییم در دو نوبت

محالتی را از قبل -یک بار تھران و یک بار کرج
م باشناسایی کنیم و بعد بیاییم شابلون ھایی درست کنی

کردستان تنھا «و یا »اعدام ھا را لغو کنید«شعارھای 
و سپس شبانھ برویم و شروع کنیم بھ کار »!نیست
حاال بگذریم کھ ریسک این مورد نسبت بھ .کردن

چون ھم حساسیت موضوع .دفعات قبل باالتر بود
باالتر بود و ھم این کھ دیگر فضا، آن فضای قبلی 

یک مورد نزدیک بود کھ حتی در.دورۀ انتخابات نبود
گیر بیفتیم، یعنی در جایی مشغول بھ کار بودیم کھ 
دوربین حراست وجود داشت و ما از این موضوع بی 

دو یا سھ ثانیھ بعد از اتمام کار، طرف .اطالع بودیم
حاال.سراسمیھ بیرون آمد کھ ببیند چھ خبر است

بگذریم کھ بوی رنگ ھمھ جا را گرفتھ بود، ولی 
.بود قِِسر در رفتیمھرطور 

توجھ داشتھ باشید کھ در تمام این مدت، تأکید ما بر این 
بود کھ با نیرو و امکانات و توان اندک، نمی توان 
کاری خارق العاده و تأثیر گذار در سطح جامعھ انجام 

پیشنھاد می »الگوی عملی«منتھا ما می آییم یک .داد
بار کھ چندین است، بھ این اعت»عملی«این الگو .کنیم

بار صورت گرفتھ؛ پس در شدنی یا امکان پذیر بودنش 
ثانیاً، واجب و ضروری است، چون .تردیدی نیست

این نھ، «:کسی دیگر نیامده بدیلی معرفی کند و بگوید
.»ولی آن یکی آری

تاجایی کھ بھ دفاع از فعال کارگری زندانی بازمی 
زنید بھ زیر یا شبانھ نقب ب:گردد، شما چند راه دارید

زندان و آن ھا را از گودال بیاورید بیرون؛ یا تیغ اره 
بگذارید بین ساندویچ و برایشان بفرستید تا خودشان 

اگر نمی شود چنین .میلھ ھا را ببرند و بیرون بیایند
کارھایی انجام داد، اگر چنین اقداماتی در مخیلھ نمی 

می شداین کارھا باید انجام .گنجد، پس راھش این است
دست کم در بین (تا باألخره بھ یک خط تبدیل شود 

ولی در طول این مدت، طیف چپ پای ).فعالین پیشرو
چنین کاری نیامد و در واقعیت امر، فقط خودمان بودیم 

و این را ھم با افتخار اعالم نمی کنم، بلکھ .و خودمان
چون .بالعکس با نھایت تأسف و تأثر اعالم می کنم

نین کارھایی صورت بگیرد کھ آن ھا را قرار نیست چ
باید .قاب بگیریم و بھ عنوان سند افتخار بھ دیوار بزنیم

نھ فقط .نیرویی پشت آن بیاید تا تازه بتواند تأثیر بگذارد
طیف چپ پای این کار نیامد، بلکھ بسیارانی در مقابل 

یعنی آن .آن، چھ در داخل و چھ خارج، سکوت کردند
انگار نھ انگار کھ چنین اتفاقاتی را بایکوت کردند،

اتحادیۀ بین المللی در «بھ عنوان مثال، .افتاده است
این .را درنظر بگیرید»حمایت از کارگران ایران

دوستان، اخبار روزانۀ کارگری را منتشر می کنند، در 
ھم می )ایلنا(اخبارشان حتی از خبرگزاری کار ایران 

مورد، اشاره ای اما در یک مورد، حتی یک.آوردند



٧
نکردند بھ این فعالیت ھا، توگویی اصالً صورت 

شب«دوستان دیگری ھستند کھ بلدند .نگرفتھ
راه بیاندازند و با تار و تنبور »ھمبستگی کارگری

برای طبقۀ کارگر آه و نالھ کنند، ولی در این گونھ 
سی سال تمام .مواقع حتی حاضر بھ حمایت ھم نیستند

تفنگ و گل و «یک کسی برایشان ھم نشستھ اند تا
.بیاورد»گندم

بھ ھر حال سوای این نوع برخوردھا، کھ بھ نظر من 
عالئم انحطاط و تمام شدن یک جریان است، چنین 
فعالیت ھایی باید صورت می گرفت تا باألخره تبدیل 

از این نقطھ نظر، شاید بتوانم بگویم .بشود بھ یک خط
در حمایت از شاھرخ کھ یکی از آخرین کارھایی کھ 

زمانی در ھنگام اعتصاب غذای او انجام دادیم، یک 
شاھرخ زمانی از بیستم اسفندماه .نقطۀ عطف بود

اعتصابی کھ بیش از .پارسال، وارد اعتصاب غذا شد
در .چھل روز بھ طول انجامید و در آستانۀ مرگ بود

نتیجھ باز ھم  مشابھ فعالیت ھای سابق را در تھران در 
مدتی بعد از آن، .از شاھرخ زمانی انجام دادیمدفاع

یک خبر بسیار خوشحال کننده و روحیھ بخش رسید، 
مبنی بر این کھ تعدادی از دانشجویان رادیکال دانشگاه 
تبریز مشابھ چنین حرکتی را بنا بھ ابتکار خود انجام 
داده اند؛ یعنی پوسترھای شاھرخ زمانی را در کالس 

.شگاه و غیره توزیع کرده اندھای درس و محوطۀ دان
یک چنین .این دقیقاً ھمان چیزی بود کھ دنبالش بودیم

نیرویی باید می آمد، تا بعد این اقدامات بتواند تأثیر 
در قدم اول، در بین خود فعالین پیشرو، و :گذار باشد

.بعد در سطح جامعھ

بھ ھمین ترتیب اخیراً با اعتصاب غذای رضا شھابی 
یم، کھ آن ھم دارد از مرز چھل روز رد رو بھ رو ھست

اما چھ حرکت خاصی انجام شد؟ شما بھ من .می شود
کمیتھ ھای مختلف باز ھم بھ روال سابق .نشان بدھید

اخیراً یک .فراخوان دادند و این اقدام را محکوم کردند
خود اضافھ کرده اند مبنی »محکومیت«بند ھم بھ این 

ی بر عھدۀ مقامات ھرگونھ عواقب جان«بر این کھ 
می«خوب بلھ،  مسلماً .»امنیتی و قضایی می باشد

منتھا اوالً در سیستم بی در و پیکر سرمایھ .»باشد

داری جمھوری اسالمی، مسئولین قضایی چھ کاره 
ھستند کھ بخواھند مسئولیتی را بپذیرند؟ مگر زمانی کھ 
ستار بھشتی را کشتند یا جسد افشین اسانلو را بیرون 

-ند، مسئولیتی پذیرفتند؟ ثانیاً، گیریم کھ اتفاقی افتادداد
ولی سؤال این است کھ آن موقع -کھ امیدواریم نیفتد

چھ خواھید کرد؟ تا -تشکل ھا و نھادھای موجود-شما
بھ اآلن کھ ھمین حداقل ھا را انجام نداده اید، پس آن 

موقع چھ خواھید کرد؟

ش اعالم کرد کھ مثالً کمیتۀ ھماھنگی یک یا دو روز پی
ما ھزاران اس ام اس در حمایت از رضا شھابی ارسال 

منتھا برای انجام .خوب، دست شما درد نکند.کرده ایم
باشید، ھر »کمیتھ«چنین کاری کھ دیگر نیاز نیست 

.فرد رھگذر عادی ھم می تواند چنین کاری انجام بدھد

بھ ھر حال اکثر این فعالین کارگری نھ فقط دخالتی 
کردند، کھ در مقابل اقدامات دیگران ھم سکوت ن

کردند؛ بھ این اعتبار از تودۀ مردم ھم عقب تر افتاده 
این برخوردھا عادی است، چون می ترسند کھ .اند

.ابتکار عمل از دستشان در برود

در .در این جا ھمۀ آن چھ را کھ گفتم بگذاریم بھ کناری
و آن این نھایت یک سؤال برای خودمان بھ وجود آمد

کھ فرض را بر آن بگیریم کھ شماری از کارگران این 
نھایتاً در ذھنشان این سؤال .اقدامات عملی را ھم دیدند

راه برون «یا »چھ کار باید کرد«:شکل می گیرد کھ
»رفت از این وضعیت چیست؟

پاسخ بھ چنین سؤالی، سطحی دیگری از فعالیت را می 
ت مبارزاتی، پاسخ بھ این چون سنتاً، بنا بھ سن.طلبید

نوع سؤاالت از طریق توزیع شبنامھ، بیانیھ و اعالمھ و 
بھ ھمین خاطر سعی .نظایر آن صورت می گیرد

کردیم کھ چنین فعالیت ھایی را ھم در دستور کار قرار 
مثالً در اول ماه مھ امسال، یک قطعنامۀ .بدھیم

و پیشنھادی بھ مناسبت روز جھانی کارگر تنظیم کردیم
بعد یکی از رفقا در یکی از استان ھای جنوبی تقبل 
کرد کھ سھ ھزار نسخھ از آن را در محالت کارگری 

پیش از این، تجربھ اش را داشتیم کھ در .توزیع کند
-مثل خانی آباد و نازی آباد-محالت جنوبی تھران
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این ھا .شبنانھ ھایی را با ھزاران مکافات، توزیع کنیم

انجام شود و نمی توانیم از روی دوش وظایفی کھ باید 
.خودمان برداریم

بھ عالوه، نوع مطالبھ ای ھم کھ شما مطرح می کنید 
باز برمی گردم بھ ابتدای (در این جا بسیار اھمیت دارد 

مطالبات تاکنون ).بحثم در مورد نوع طرح یک مطالبھ
یا می گویند دستمزدھا .یا حداقلی بوده اند یا حداکثری

!یابد، یا می گویند پیش بھ سوی لغو کار مزدیافزایش
کارگر بیچاره می ماند کھ چھ کار باید بکند؛ مثالً برود (

در نتیجھ خیلی مھم !).فیش حقوقی خود را بسوزاند؟
ھست کھ شما بتوانید مطالباتی را مطرح کنید کھ بتواند 
حّد فاصل سطح آگاھی موجود و سطح آگاھی باالتر 

قبالً.پُلی بزند و ارتباط برقرار کندضّد سرمایھ داری،
ھم شاھد بوده ایم کھ مثالً در کارخانھ ای اعتصاب 

می گوید کھ »فعال کارگری«صورت می گیرد و بعد 
آیا می دانی بدبخت و «:ما اآلن باید بھ کارگران بگوییم

آیا می دانی جمھوری اسالمی پول «، »بیچاره ھستی؟
آیا می دانی چارۀ «،»نفت را بھ فالن کشور می دھد

این ھا کھ مطالبھ نیستند، خود ...و »کار تشکل است؟
کارگران این ھا را بھتر از ھر کسی می دانند، چون 

بالعکس شمای .بخشی از زندگی روزمرۀ آن ھاست
فعال کارگری، باید در آن جا این را مطرح کنی کھ 
کارفرما بھ بھانۀ بحران و تحریم ھای اقتصادی، اعالم 

کند کھ بھ اجبار باید دستمزدھا را شش ماه بھ می
بسیار «شما در جواب می گویی کھ .تعویق بیاندازد

لطف بفرمایید .خوب، ما در صداقت شما تردید نداریم
ما در آن جا .دفترھای حساب و کتاب را باز کنید

صورت سود و زیان و سھم ھیئت مدیره و غیره را 
ین کاری انجام نخواھد کارفرما مطلقاً چن.»خواھیم دید

در نتیجھ کارگران .داد، چون کھ دستش رو خواھد شد
.متوجھ می شوند کھ کاسھ ای زیر نیم کاسھ است

بنابراین خود بھ خود بھ تقابل با کارفرما کشیده می 
ولو تا سر حد این کھ دِر ورودی را ببندند و از .شوند

لگدورود کارفرما جلوگیری کنند؛ تا سر حد این کھ با
در دفتِر حسابرسی را بشکنند و پرینت حساب ھا را 

یک چنین مطالباتی باید مطرح بشود کھ .بخواھند
در نتیجھ ما ھم سعی .عموماً بھ آن بی توجھ ھستند

کردیم کھ مشابھ چنین مطالبات انتقالی را در قطعنامھ 
.ھا و شبنامھ ھای خود بگنجانیم

م ھست و آن غیر از این موارد، یک حوزۀ دیگری ھ
این دقیقاً یکی از .مسألۀ جمع آوری کمک مالی است

آیتم ھای بحث امروز سمینار ھست و بھ ھمین دلیل من 
یک سؤال پیش می .زیاد در مورد آن صحبت نمی کنم

آید و آن این کھ مجاری و نھادھای مختلفی وجود دارد 
برای کمک مالی؛ ولی چرا ما در تقابل با یا بھ موازات 

ایجاد کرده ایم؟ چرا »کمیسوین کمک مالی«یک آن ھا
:با آن ھا کار نمی کنیم؟ پاسخ کوتاه و سربستھ این است

بھ دلیل وجود یک سری از ابھامات، نقاط ناروشن و 
.انحرافاتی کھ در درون این پروسھ وجود دارد

عموماً در طی چند سال گذشتھ وقتی صحبت از کمک 
»کمک بھ جنبش«وان مالی می شده است، از آن بھ عن

ولی این مشخص نیست کھ بھ چھ .یاد می کرده اند
باید روشن »جنبش«معناست، ما بھ ازای این کمک بھ 

ما بھ ازای این کمک، یعنی مثالً پخش شبنامھ، .باشد
خوب، این کارھا کھ انجام .پوستر در خیابان و غیره

نشده است، پس دیگر چھ چیزی می تواند باشد؟ ممکن 
بگویند کھ مثالً کمک بھ خانواده ھای کارگران است 

بسیار خوب، چند ماه قبل زمانی کھ ما برای .زندانی
شاھرخ زمانی سعی کردیم کھ کمک مالی جمع آوری 
کنیم، متوجھ شدیم کھ شش ماه قبل از آن حتی یک لایر 

پس این پرسش مطرح .بھ حساب او ریختھ نشده است
مک مالی تا این حد می شود کھ چرا مکانیزم توزیع ک

نابرابر است؟ چرا سھم یکی صفر و سھم دیگری صد 
بھ دلیل وجود یک چنین مسائلی، ترجیح دادیم کھ .است

یعنی کمیسیون .در این حوزه ھم خودمان دخالت کنیم
کمک مالی را راه بیاندازیم و از فعالین کارگری داخل 
و رفقای بین المللی، کمک ھای مالی را جمع آوری و 

ھ طور مستقیم یا غیرمستقیم بھ دست خانواده ھای ب
.فعالین کارگری زندانی برسانیم

مسألۀ مھم دیگری ھم کھ می توانم بھ آن اشاره کنم، این 
ھست کھ در جنبش کارگری ایران عموماً طی سال 
ھای گذشتھ سنتاً رسم بر این بوده کھ تمرکز روی 
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دوم بھ لحاظ کھ اتفاقاً این مورد .تھران و کردستان باشد

چون بھ دلیل جو .جنبش کارگری ضعیف ھست
رادیکال، ھرگز کارخانجات و تأسیسات وسیع در آن 

چون این کار باعث انباشت و .جا بھ وجود نیاورده اند
تمرکز کارگران و ایجاد یک طبقۀ کارگر منسجم می 

.شود و این یعنی شروع انقالب در یک چنین منطقھ ای

ز طبقۀ کارگر کھ اوالً وضعشان منتھا اقشاری ھستند ا
بھ مراتب بدتر است نسبت بھ سایر بخش ھا، و ثانیاً بھ 

بھ عنوان .ھمان اندازه پتانسیل اعتراضی بیشتری دارند
مثال، شاید فرضاً شما در مورد کارگران جاشو 

درحالی .در جنوب ایران گزارشی ندیده باشید)ملوان(
ھشت ساعت کار کھ این کارگران، کسانی ھستند کھ نھ 

برایشان تعریف شده، و نھ تعطیالت؛ نھ بیمۀ بیکاری 
دارند و نھ صندوق بازنشسگی؛ سوانح کار در میان آن 

قرارداد در مورد آن ھا اصالً معنا .ھا بی داد می کند
بھ ھمین شکل کارگران باربر در بنادر و اسکلھ .ندارد

متأسفانھ ھیچ تمرکزی روی این بخش نبوده و آن.ھا
در .ھا بھ حاشیۀ بحث ھا و تحلیل ھا رانده شده اند

نتیجھ سعی کردیم کھ این سنت را قدری بشکنیم و از 
طریق فعالین کارگری در این بخش، گزارش ھایی 
تھیھ کنیم تا دست کم توجھ سایر فعالین کارگری را بھ 

چون اصوالً ما .این بخش مھم از طبقۀ کارگرجلب کنیم
ت نیستیم، این حوزۀ دخالتگری گزارشگر یا ژورنالیس

ما نیست و نمی تواند باشد، آن ھم در رقابت با مثالً 
خبرگزاری کار ایران کھ بودجۀ کالن دولتی ھم پشت 

بنابراین زمانی بھ سراغ  این حوزه می .سر دارد
.رویم، کھ بتواند گره ای از مشکالت باز کند

کنم، غیر از این ھا، آخرین موردی کھ می توانم اشاره 
در مورد اھمیت .است»حمایت ھای بین المللی«مسألۀ

این حمایت ھای بین المللی کوچک ترین تردیدی نباید 
مثالً پارسال کھ یکی از فعالین کارگری .داشت

سرشناس از زندان موقتاً بیرون آمده بود، این بحث را 
مطرح کرد کھ بازجوی زندان یک خروار پرینت از 

ی را جلوی او گذاشتھ بود تا او را حمایت ھای بین الملل
ارعاب کند و بگوید کھ این ھا برایت مشکل درست می 

ولی خود این فعال کارگری می گفت کھ این فرد .کند

احمق نمی فھمید کھ با نشان دادن کوھی از این حمایت 
ھا، دارد بھ من روحیھ می دھد، چون من می فھمم کھ 

س در ضرورت پ.کل دنیا دارد از من صحبت می کند
حمایت بین المللی، بنا بھ ھمین تجربیات فعالین 

.کارگری، ھیچ تردیدی نباید داشت

ھم در ترکیھ، ایران، انگلستان، »احیای مارکسیستی«
آلمان و فرانسھ رفقای متحد خود را دارد و بھ ھمین 
خاطر از این طریق ھم شروع بھ فعالیت ھایی در 

از کار کردن با شخصاً ھم.سطح بین المللی کردیم
گروه ھای چپ انقالبی غیر ایرانی، تجربۀ بھتری دارم 

زمانی کھ شما با .تا گروه ھای چپ ایرانی مقیم خارج
رفقای بین المللی رو بھ رو ھستید، تدارک فعالیت ھای 

شما مثًال.دفاعی و حمایتی با چند ایمیل حل می شود
وضعیت یک فعال کارگری را اعالم و درخواست 

در مورد .یت می کنیم، باقی کارھا انجام خواھد شدحما
»AWL«شاھرخ زمانی، ما ھمین را از رفقای 

درخواست )در بریتانیا»اتحاد برای رھایی کارگر«(
از نمایندگان .بالفاصلھ فعالیت را شروع کردند.کردیم

پارلمان بریتانیا امضا گرفتند و این امضاھا در سایت 
است؛ بخشی از امضاھا را در پارلمان بریتانیا موجود

قرار است چند روز .روزنامۀ گاردین منتشر کردند
رد .دیگر رو بھ روی سفارت جمھوری اسالمی بروند

سطح مجازی بیش ترین تبلیغات را برای آگاھی رسانی 
حاال.در مورد شاھرخ زمانی انجام داده اند و غیره

ر شما بروید با این گروه ھای چپ خارج از کشور کا
بھ معنی واقعی کلمھ نفس شما را می گیرند، شما .کنید

را در چنان روال بوروکراتیک و اداری می اندازند کھ 
فالن جریان، تشکیالت راه .از انجام کار پشیمان شوید

انداختھ است، و بعد کمیتۀ مرکزی باید تصمیم بگیرد بھ 
انجام یک آکسیون، سپس آن را ابالغ کند بھ رئیس دفتر 

ی و سپس آن ھم باید ھماھنگ کند با رئیس روابط سیاس
با.این مسخره بازی ھا را باید جمع کرد.بین المللی

این ھمھ سلسلھ مراتب، نھایتاً می بینید چھار نفر و 
نصفی، در یک میدان جمع می شود و کسی دارد برای 

این ھم ما بھ ازای آن ھمھ دفتر !خودش حرف می زند
!و دستک تشکیالتی



١٠
اقع این تجربیات نشان می دھد کھ اتحاد عمل ھم با در و

وقتی ما .بسیاری از این جریانات عمًال منتفی است
صحبت از اتحاد عمل کردیم و ھمچنان ھم می کنیم، بھ 

نھ ما و نھ -این معناست کھ ھیچ کدام از نیروھا
بھ تنھایی توان انجام بسیاری از کارھا را -دیگران
حول موضوعاتی کھ مشترک و در نتیجھ باید.ندارند

مثالً دفاع از فعالین کارگری (مورد توافق ھست 
نیروھای مختلف .، دور یک دیگر جمع شوند)زندانی

چپ، با ھر گرایشی، اختالفی بر سر این موارد با یک 
بعد شما بھ شکل دمکراتیک در این مورد .دیگر ندارند

بحث می کنید، تقسیم کارھا صورت می گیرد و سپس 
.ر کسی با حفظ استقالل خود فعالیت را انجام می دھدھ

این پروسھ منجر بھ این می شود کھ توان و امکانات، 
حول این موضوعات در یک جا متمرکز شود و نتیجۀ 

در صورتی کھ شاھد .آن قابل رؤیت و ملموس باشد
بوه ایم کھ یک دوجین احزابی کھ وجود دارند، ھر کدام 

از دیگران دعوت می کنند یک فراخوانی می دھند و
جریانی مثل حزب کمونیست کارگری یک .بھ پیوستن

آکسیون راه می اندازد، منتھا تعداد پرچم ھا و بنرھایی 
کھ حمل می کند از تعداد نفرات شرکت کننده بیش تر 

اگر کسی آن .چرا؟ فقط برای این کھ دیده شود.است
با آن ھا جا باشد، چرا باید در جمع آن ھا شرکت کند تا

بھ ھمین دلیل است کھ ما ھم سعی می .تداعی گردد
کنیم با رفقای متحد بین المللی خود ھمکاری داشتھ 
باشیم، چرا کھ در عمل اثبات شده است کھ بازخورد 

.بیش تری دارد

این ھا مجموعھ فعالیت ھایی بود کھ می توانستم 
یعنی فعالیت ھای عملی در .مختصراً بھ آن اشاره کنم

مانند(مایت از کارگران زندانی و مسائل دمکراتیک ح
، ھمین طور جمع آوری کمک مالی، )کمپین ضد اعدام

تھیۀ گزارش ھای کارگری و نھایتاً حمایت ھای بین 
.المللی

.با تشکر از وقتی کھ در اختیار من قرار دادید

در تھرانفعالیت عملی در حمایت از رضا شھابی

شبکۀ«، شماری از فعالین ١٣٩٣تیرماه ١٢امروز 
طی »احیای مارکسیستی«و »ھمبستگی کارگری

اقدام بھ پخش پوسترھایی در حمایت ،١فعالیتی مشترک
از رضا شھابی، فعال کارگری زندانی، در سطح 

در فروردین ماه پیش تر.منطقھ ای از تھران نمودند
نیز اقدامی مشابھ در حمایت از شاھرخ زمانی امسال

بھ وسیلۀ ھمین فعالین ی وی،اعتصاب غذانزمادر
در این اقدام جدید، پوسترھای .٢صورت گرفتھ بود

رضا شھابی در داخل تعدادی از ایستگاه ھای اتوبوس، 
ایستگاه ھای تاکسی، داخل اتوبوس ھا، پارک ھا، پیاده 

.رو ھا و مناطق پر رفت و آمد توزیع گردید

برای مشاھدۀ برخی فعالیت ھای مشترک شبکۀ ١
ھمبستگی کارگری و احیای مارکسیستی در ایران، بھ 

:یدلینک زیر رجوع کن

http://militaant.com/?p=3877

2 http://militaant.com/?p=3827

)ایران(فعالیت هاي دفاعی 
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اعضای ھیئت رضا شھابی فعال کارگری زندانی، از
مدیرۀ سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و 
حومھ، و خزانھ دار و مسئول مالی این سندیکا، پس از 

اوین، ھمراه شش زندانی ٣۵٠یورش وحشیانھ بھ بند 
او در .سیاسی دیگر بھ زندان رجایی شھر تبعید شد

چنین با مطالبۀ اعتراض بھ این تبعید غیر قانونی، و ھم
زندان اوین، برخورداری ٣۵٠مجدد بھ بند بازگشت 

از مرخصی استعالجی جھت درمان و عمل جراحی 
قانون جدید مجازات ١٣۴دیسک کمر، اجرای مادۀ 

اسالمی و برخورداری از قانون آزادی مشروط، دست 
.بھ اعتصاب غذا زده است

مین ٣۴اعتصاب غذای رضا شھابی در حالی وارد 
١۴ن فاصلھ نزدیک بھ روز خود می شود کھ او در ای

کیلوگرم وزن کم کرده است و با وجود روحیۀ قوی، از 
.شرایط جسمانی حاد و نگران کننده ای رنج می برد

تیرماه، او دچار بیھوشی و ٩تقریباً چھار روز پیش، 
دو نفر از ھم بندانش او را بھ بھداری وتشنج شد،

ۀزندان بردند، اما دکتر بھداری بھ جای انجام وظیف
پزشکی خود، درست مانند یک بازجو اعالم کرد تا 
زمانی کھ وی اعتصاب غذای خود را نشکند، ھیچ 

.نخواھد دادکاری برای او انجام

، رئیس زندان »مردانی«نیزتیرماهدر ھفتۀ اول
و با گفتن کرد رضا شھابی را احضار ،رجایی شھر

را اگر ادامھ بدھی می فرستمت انفرادی و آب «این کھ 
، صراحتاً و بی شرمانھ او را »ھم برویت می بندم

.تھدید کرده بود

خرداد نیز رضا شھابی ٢٧حتی پیش از این، در روز 
در ھنگام رفتن بھ بھداری زندان رجایی شھر جھت 

سالھ مورد ۶۵معاینۀ فشار خون، ھمراه با یک زندانی 
سید «ضرب و شتم و توھین از سوی زندانبانی با نام 

!قرار گرفت»مھدی

٢٢الزم بھ یادآوری است کھ رضا شھابی در تاریخ 
در حالی کھ مشغول بھ کار بود، از ٨٩خرداد سال 

سوی نیروھای اطالعاتی و امنیتی بازداشت و در شعبۀ 



١٢
دادگاه انقالب اسالمی بھ ریاست قاضی صلواتی، ١۵

بھ یک سال و »فعالیت تبلیغی علیھ نظام«بھ اتھام 
بھ پنج سال و در مجموع بھ »امنیت ملیاقدام علیھ «

وی ھمچنین .شش سال زندان تعزیری محکوم شد
محکوم بھ پرداخت ھفت میلیون تومان جزای نقدی بھ 
دولت  و پنج سال محرومیت ازفعالیت ھای سندیکایی 

.و کارگری شد

در سطح بین »شبکۀ ھمبستگی کارگری«بھ عالوه 
و ھمبستگی با این المللی نیز اقداماتی را در حمایت

کارگر زندانی داشتھ است کھ مورد آخر آن بیانیۀ 
یکی از ترکیھ،»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«

از جملھ تشکل ھای کارگری رادیکال این کشور و
.می باشد»احیای مارکسیستی«متحدین بین المللی 

تاکنون بیانیھ ھای زیادی از سوی تشکل ھای و 
داخل و خارج در محکومیت احکام نھادھای کارگری

صادره علیھ رضا شھابی و برخوردھای رژیم با وی 
صادر شده است؛ اما مسألھ بر سر این است کھ این 

باید در درون جنبش و در سطح جامعھ، »محکومیت«
اقداماتی نظیر .مابھ ازائی عینی و مشخص داشتھ باشد

فعالیت اخیر مورد اشاره، تنھا یکی از روش ھای 
عملی و امکان پذیر پیشنھادی در شرایط کنونی، و 
جزو حداقل ھایی است کھ فعالین کارگری می توانند 

بدیھی است کھ ما با نیرو و امکانات بسیار .انجام دھند
.محدود قادر بھ آن چھ کھ می بایست انجام شود، نیستیم

اصوالً چنین فعالیت ھایی نمی تواند بھ تنھایی بھ عھدۀ 
نیرو با امکانات محدود باشد، اما ما عالوه یا چندیک

بر تأمین ھدف از قبل تعیین شده در راستای کمپین 
حمایتی از فعالین کارگر زندانی، در عین حال قصد 
نشان دادن الگوھای عملی فعالیت حمایتی بھ سایر 

این گونھ اقدامات .بخش ھای فعالین را نیز داشتھ ایم
لۀ سایر نیروھای فعال باید در سطح وسیع تر و بھ وسی

نیز صورت بگیرد، درست مانند اقدام بسیار ارزشمند
شماری از جوانان و دانشجویان رادیکال و ضروری

دانشگاه تبریز در اواخر فروردین ماه در حمایت از 
.٣شاھرخ زمانی کھ در اعتصاب غذا بھ سر می برد

اقدامات حمایتی در داخل و خارج کشوراما حتی ھمین
ھرچند از نظر ایجاد اعتماد بھ نفس در میان فعالین ،ھم

ایجاد آگاھی ،کارگری زندانی و خانواده ھای آن ھا
و اعمال ،جامعھعمومی از وضعیت آنان در سطح 

الزم و فشار بھ رژیم برای آزادی زندانیان سیاسی،
ضروری ھستند و بی تردید یک وظیفۀ طبقاتی بھ 

.چ رو کافی نیستندشمار می روند، اما قطعاً بھ ھی

3 http://chzamani.blogspot.nl/2014/04/blog-
post_1320.html

http://chzamani.blogspot.nl/2014/
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بدون شک فعالیت ھای حمایتی باید بھ طور مداوم، در 
سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 

.تا تأثیری ملموس داشتھ باشندبیشتری صورت بگیرند
امید است کھ با تداوم و گسترش دامنۀ حمایت ھای 
عملی از سوی سایر فعالین کارگری نیز فشار الزم 

ت آزادی شاھرخ زمانی، رضا شھابی و دیگر جھ
در .فعالین کارگری و سیاسی زندانی ایجاد گردد

شرایط کنونی کھ جنبش کارگری، ھم از سرکوب شدید 
حکومتی و ھم از افتراق و سایر ضعف ھای درونی 
خود آسیب می بیند، این اِعمال فشار عملی نخواھد بود 

نیروھای گسترده میان تمامی»اتحاد عمل«مگر با
چپ و فعالین کارگری حول حمایت از تمامی زندانیان 
سیاسی و مطالبۀ آزادی آنان بھ عنوان یک خواست 

.مشترک

!پیش بھ سوی اتحاد عمل

پیش بھ سوی آزادی تمامی فعالین سیاسی و کارگری 
!زندانی

!کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

!کارگران ایران تنھا نیستند

١٣٩٣تیرماه ١٢

ھدا، از فعالین مستقل، در حاشیۀ فعالیت .رفیق ارجمند م
فوق در حمایت از رضا شھابی، کلیپی را تھیھ کرده و 

تقدیم نموده اند »ندکارگران ایران تنھا نیست«بھ صفحۀ 
:کھ در لینک زیر قابل مشاھده می باشد

http://goo.gl/Z2FKcW

http://goo.gl/Z2FKcW


١٤
پیش بھ سوی اول ماه مھ 

می باشد کھ »کمیتۀ اقدام«قطعنامھ پیشنھادی متن زیر
نسخھ در تعدادی از محالت سھ ھزاردر تعداد 

کارگری توزیع گردیده است و از سوی گرایش 
مارکسیست ھای انقالبی ایران مورد بازانتشار قرار 

.گرفتھ است

)یازدھم اردیبھشت ماه(مھ پیش بھ سوی اول ماه

با تعمیق بحران سرمایھ داری و حملھ بھ ابتدایی ترین 
حقوق طبقۀ کارگر، کارگران نیاز پیدا می کنند تا خود 
را بھ برنامھ ای مسلح کنند کھ پاسخگوی نیازھا و 
خواستھ ھای آن ھا باشد، و در ھر فرصتی مطالبات 

احیای سنت .خود را بھ دولت سرمایھ داری تحمیل کنند
ھم چیزی سوای این »اول ماه مھ«مبارزاتی مراسم 

، خود از درون »اول ماه مھ«روز .روند نیست
مبارزه برای ھشت .مبارزات طبقۀ کارگر زاده شد

١٨٨٠ساعت کار روزانھ در ایاالت متحده در دھۀ 
میالدی موضوعی بود کھ بھ تولد چنین روزی بھ 

، ١٨٨۴در سال .دانجامی»روز جھانی کارگر«عنوان 
»کنوانسیون فدراسیون اتحادیھ ھای سازمان یافتھ«

از «:قطعنامھ ای را تصویب کرد کھ اعالم می داشت
بھ بعد، ھشت ساعت کار، روزکار ١٨٨۶اول ماه مھ 

جنبش کارگری این فراخوان را .»قانونی خواھد بود
نقطۀ شروع خود در مسیر مبارزه برای ھشت ساعت 

ھزار نفره در اول ٢۵بھ دنبال شورش .کار قرار داد
ماه مھ شیکاگو، کارفرمایان با پشتوانۀ ابزارھای 
سرکوب دولت تصمیم قاطع بھ درھم کوبیدن جنبش 

دو روز بعد پلیس اقدام بھ تیراندازی و کشتن .گرفتند
طی .چندین کارگر و مجروح نمودن صدھا تن نمود

ندگان و ھفتۀ بعد پلیس بھ طور متوالی بھ اعتصاب کن
فعالین اتحادیھ ھای کارگری یورش برد، و با خشونِت 

رھبران کارگری .تمام، جلسات آنان را برھم زد
دستگیر و حتی ابتدا بھ مرگ محکوم شدند، ھرچند 

وقوع !نھایتاً حکم آن ھا بھ حبس ابد تقلیل پیدا کرد
بود کھ این روز را ١٨٨۶ھمین حوادث شیکاگو در مھ 

مشھور »روز جھانی کارگران«ن از آن پس بھ عنوا
»بین الملل دوم«پس از این نمایندگان کارگران، .کرد

یکی از قطعنامھ ھای .بنیان نھادند١٨٨٩را در سال 
این کنگره اظھار می داشت کھ کارگران ھر کشور در 
اول ماه مھ دست بھ اعتصاب و تظاھرات برای ھشت 

، ١٨٩٠در اول ماه مھ .ساعت کار روزانھ بزنند
:کارگران در سرتاسر اروپا دست بھ اعتصاب زدند

ھزار نفر در ١٢٠ھزار نفر در بارسلونا، ١٠٠
ھزار نفر در ورشو؛ ھزاران نفر نیز در ٨استکھلم، 

اتریش و مجارستان بھ دلیل غیرقانونی بودن تظاھرات 
اعتصاب بھ سرتاسر ایتالیا و .در خانھ باقی ماندند
رگر در شمال فرانسھ بھ ده کا.فرانسھ گسترش یافت

در بریتانیا و آلمان ھم .ضرب گلولھ از پای درآمدند
از آن .تظاھرات عظیمی روز یکشنبۀ بعد برگزار شد

زمان تاکنون کارگران بی شماری فقط بھ خاطر 
تظاھرات برای ھشت ساعت کار روزانھ و دستمزدھا 

.و شرایط کاری بھتر در سطح جھان جان باختھ اند
می دھد ابتدایی ترین حقوق فعلی ما، بھ ھمین نشان

بھای خون و چندین دھھ مبارزۀ جھانی طبقۀ کارگر بھ 
مبارزۀ طبقۀ کارگر و مقاومت سال !دست آمده است

ھاست کھ ادامھ دارد و بھ ھمین جھت ما این روز را 
اما این کافی .بھ طور ویژه و با افتخار جشن می گیریم

کالت پیش روی طبقۀ وقتی تمامی مسائل و مش!نیست
از (کارگر ایران را می توان عیناً در سایر کشورھا 

مشاھده کرد، بالفاصلھ بھ )پیشرفتھ گرفتھ تا عقب مانده
این نتیجھ می رسیم کھ ھمۀ این ھا یک علت یا ریشۀ 
.مشترک دارد و آن خود نظام سرمایھ داری است

بنابراین مسألھ بر سر نابودی خود نظام سرمایھ داری 
.است

نظام سرمایھ داری حاکم بر ایران ھم دچار بحران 
انتشار جزئیات وضعیت اشتغال .اقتصادی دائمی است

شھر و شھرستان در دو دورۀ ریاست جمھوری ٣٩٧



١٥
نژاد از سوی مرکز آمار ایران، نشان محمود احمدی

می دھد کھ میزان بیکاری در نیمی از استان ھا باالی 
درصد ٤٠باالتر از درصد و در برخی شھرھا١٣

بھ عنوان یک منطقۀ نفت (استان ھای خوزستان .است
، سیستان و بلوچستان، و کرمانشاه در صدر )خیر

دیگر اشاره بھ وضعیت وخیم .جدول بیکاری ھستند
بیمۀ تأمین اجتماعی و ھزینھ ھای سرسام آور پزشکی، 
تورم باال، افزایش اجارۀ مسکن، و غیره، کھ ھمگی 

کالت روزمرۀ زندگی ماست، ضروری بخشی از مش
در چنین شرایطی نخستین سؤالی کھ برای .نیست

کارگران مطرح می شود، اینست کھ چھ کسی مسئول و 
مسبب اصلی این بحران ھاست؟ پاسخ دولت روشن 

اما، در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ خود !کارگران:است
بدیھی .را دارد و در جھت تحقق آن مبارزه می کند

کھ نظام پوسیدۀ سرمایھ داری مسئول اصلی چنین است
بنابراین برخی رئوس .مصیبت ھایی در جامعھ است

خواستھ ھای کارگران برای مقابلھ با چنین شرایطی، 
:این گونھ است

حق کارگران برای رفع در مقابل خواست ھای بھ-١
و مدیران دولتی صرفاً مشکالت زندگی خود، وزیران

در نتیجۀ «می گویند کھ وھندوعده و وعید می د
تحریم ھای اقتصادی، اوضاع نابسامان است و درآمد 

می گویند .»دولت کفاف مطالبات کارگران را نمی دھد
داشت و »ھمت مضاعف«و »صبر انقالبی«کھ باید 

کارخانھ ھا باید کھ می گویند .زد»فداکاری«دست بھ 
ھا شوند و نیاز بھ میلیون»نوسازی«و »بازسازی«

کارخانھ ھا سودآور نیست «می گویند .دالر ارز دارند
.»و دِر آن ھا باید بستھ شود و کارگران بازنشستھ شوند

پاسخ کارگران و زحمتکشان بھ نمایندگان سرمایھ 
اگر اوضاع وخیم است، «:داران بسیار ساده است

اگر می !بگذارید حساب دخل و خرج را ما نیز ببینیم
چرا !ی کنیم، دفترھا را باز کنیدخواھید ما فداکار

تنھا با باز »حساب و کتاب ھا باید جزء اسرار باشند؟
شدن دفاتر حساب و کتاب است کھ حجم باالی رشوه، 

.حیف و میل، امتیازات و پول شویی مشخص می شود
دولت می باید فوراً حساب دخل و خرج کلیۀ سرمایھ 

با دیگر داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی 
باید .دولت ھای غربی را علناً در مطبوعات اعالم کند

اگر درست .کل جامعھ بداند کھ مسألھ بر سر چیست
است کھ اوضاع اقتصادی نابسامان است، چھ ترسی از 

قرار اگرعلنی کردن اسرار معامالتی وجود دارد؟ و 
است کھ سرمایھ داران و سھام داران کھ اقلیتی در 

سرار معامالتی جامعھ را بدانند، چرا، جامعھ ھستند، ا
اکثریت جامعھ، یعنی ما کارگران، گردانندگان اصلی 
تولید، از آن اسرار آگاه نباشد؟ باید در سطح ھر 
کارخانھ، بھ وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نھ 
نھادھای اسالمی وابستھ بھ دولت، کمیتھ ھایی برای 

مایھ گذاری ھای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سر
جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندھی کار 
در کارخانھ و کلیۀ امور مربوط بھ کارگران، تشکیل 

.گردد

در جامعۀ سرمایھ داری حق کار، ابتدایی ترین حق -٢
دولت سرمایھ داری موظف است کھ .کارگران است

برای کلیۀ کسانی کھ نیاز بھ اشتغال دارند، کار با 
بیکارسازی و یا .شرایط زندگی متوسط ایجاد کند

اخراج بی رویۀ کارگران، حتی در چارچوب نظام 
قانون «اما، در .سرمایھ داری عملی است غیرقانونی

رژیم، دست مدیران برای اخراج و بیکارسازی »کار
.کارگران باز گذاشتھ شده است

اگر نظام سرمایھ داری قادر بھ تأمین شغل برای )الف
سانی کھ خواھان کار کردن ھستند، نمی باشد، وظیفۀ ک

بھ جای اعطای .دولت تأمین معاش و زندگی آنان است
وام بھ سرمایھ داران، دولت باید بھ کلیۀ بیکاران بیمۀ 

.بیکاری پرداخت کند

ساعت کار در ھفتھ و دو روز تعطیل ٤٠حداکثر)ب
ھفتگی و پنج ھفتھ مرخصی در سال با حقوق، باید 

٤٤ای کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، بر
باید فوراً لغو »قانون کار«ساعت کار ھفتگی مفید در 

.گردد

.تحت ھیچ شرایطی کارگران نباید اخراج گردند)ج
اگر رژیم سرمایھ داری قادر بھ نگھداری کلیۀ نیروی 
کار نیست، باید بھ جای اخراج، کار موجود را بدون 

.ران تقسیم کندکسر حقوق، میان کارگ



١٦
کاھش متناسب ساعات کار، ھمراه با پرداخت حقوق 
کامل بھ کارگران، تنھا راه اساسی مقابلھ با بیکاری 

.اجباری است

.تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است)د
اما کاری .کار بھ اندازۀ کافی در جامعھ موجود است

.کھ جیب سرمایھ داران را پرتر کند، کم است
حمتکشان ایران نیاز مبرم بھ خدمات، مسکن، پارک ز

برای تفریح، کتابخانھ، بیمارستان، مدرسھ، دانشگاه و 
دولت باید بالفاصلھ با .دارندمھدکودک و نظایر این ھا

اتخاذ مالیات ھای تصاعدی از شرکت ھای بزرگ و 
تّجار پولدار و بھ کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، 

سیع برنامھ ھای عمرانی و خدمات دست بھ اجرای و
از این طریق ھم نیازھای جامعھ بر .اجتماعی بزند

آورده می شود و ھم کار و شغل برای مدتی طوالنی 
.ایجاد می شود

باید برای کلیۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با )ه
حداقل دستمزد كارگران مشمول .مخارج تعیین گردد

٩٠۶ھزار و ۶٠٨رقم ،٩٣سال یقانون كار از ابتدا
این درحالی است کھ طبق آمار .تومان تعیین شده است

.خود دولت، خطّ فقر سھ برابر رقم مذکور است
درصد بوده است، ٢۵افزایش دستمزد امسال تنھا 

درصد می ٣۶بھ »رسمی«درحالی کھ نرخ تورم 
حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش .رسد
.یابد

دھای معوقۀ كارگران باید فوراً و بی ھیچ دستمز)و
عذر و بھانھ ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن 
بایستی بھ عنوان یک جرم قابل تعقیب قضایی تلقی 
گردد و خسارت ناشی از آن بھ عنوان غرامت بھ 

.كارگران پرداخت شود

.کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند)ز
ھ از مواّد اولیۀ غذایی اخذ می مالیات غیرمستقیم ک

باید نظام مالیاتی درجھ بندی .گردد، باید فوراً لغو گردد
شده ای کھ با افزایش درآمد بھ صورت تصاعدی 

.افزایش می یابد، اعمال گردد

الغای قراردادھای موقت و سفید امضا، اجرای -٣
فوری بیمۀ تمامی کارگران ساختمانی، برچیده شدن 

نکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دستھ شرکت ھای پیما
جمعی، تأمین امنیت و ثبات شغلی کارگران و رعایت 
باالترین استاندارد ھای بھداشت و ایمنی در محیط ھای 
کار و زندگی باید در دستور کار دولت و کارفرمایان 

.قرار بگیرد

اصالحات صورت گرفتھ در قانون کار برای -٤
ھر گونھ تغییر در .گران استاعمال فشار بیشتر بھ کار

قانون کار، بیمۀ کارگران و چگونگی محاسبۀ تعیین 
حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی باید با دخالت 

بھ .مستقیم نمایندگان منتخب کارگران صورت بگیرد
و اعتراض و آزادی بیان حق مسلم »اعتصاب«عالوه 

در برابر.کارگران است و باید بھ رسمیت شناختھ شود
و سایر »شوراھای اسالمی کار«، »خانۀ کارگر«

نھادھای دست ساخت رژیم و مدافع کارفرمایان و 
مستقل(»تشکل مستقل«سرمایھ داران، کارگران باید 

را برای تصمیم گیری در امور )از دولت و کارفرما
.خود داشتھ باشند

کلیۀ قوانین تبعیض آمیز نسبت بھ زنان و تضمین -٥
بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در برابری کامل و

تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
.فرھنگی و خانوادگی ضروری است

جمھوری اسالمی ایران، از زیر بار پذیرش -٦
مسئولیت شکست ھای خود طفره می رود و این گونھ 
است کھ موج بیکاری را ھم نتیجۀ حضور کارگران 

این یک دروغ بی .می کندمھاجر در ایران معرفی
در تمامی سال ھای گذشتھ، دشوارترین .شرمانھ است

و غیرانسانی ترین کارھا بھ دست ھمین نیروی کار 
ارزان مھاجر صورت گرفتھ و اکنون کھ تمام استفاده 

اشباع «ھا از آن ھا صورت گرفتھ، آن ھا را مسبب 
ما بخشی از طبقۀ .معرفی می کنند»بازار کار بومی

انی کارگر ھستیم و اخراج کارگران مھاجر را بھ جھ
جنسیت و مرز ،مذھب،قومیت،بھانۀ نژاد

دشمن مشترک ما، .متفاوت محکوم می کنیمجغرافیایی
.خود دولت ھای سرمایھ داری ھستند

کار کودکان پدیده ای غیر انسانی و از تبعات نظام -٨
از کودکان باید.سرمایھ است و باید ممنوع اعالم شود



١٧
محیطی امن و سرشار از نشاط و شادی و امنیت و 

رفاھی و بھداشتی برخوردار -امکانات آموزشی 
.باشند

با وجود روابط پشت پردۀ جمھوری اسالمی و -٨
سرمایھ داری غرب، چھ در حوزۀ سیاسی و چھ 
اقتصادی، ھنوز رژیم برای منحرف کردن افکار 

و احتمال عمومی، از مسألۀ فرسایشی انرژی ھستھ ای
ھرچند مطرح شدن خطر .بروز جنگ صحبت می کند

جنگ چیزی جز تبلیغات طرفین نیست، اما چنان چھ 
در مقطعی این واقعھ رخ دھد، کارگران نباید در جبھۀ 
سرمایھ داری جمھوری اسالمی یا کشور سرمایھ داری 

بلکھ باید جبھۀ سوم و مستقل .متخاصم قرار بگیرند
رف بھ عنوان دشمنان خود خود را علیھ ھر دو ط

.تشکیل دھند

جنبش ھای اعتراضی اجتماعی موجود بخشی از -٩
ما پشتیبانی خود را .مبارزات طبقاتی کارگران ھستند

معلمان و زنان اعالم ،دانشجوییاز تمامی جنبش ھای
و دستگیری و محاکمۀ فعالین آن ھا را بھ شدت محکوم 

بدون قید شرط ما خواھان آزادی فوری و.می نماییم
مانند رضا شھابی از (فعالین کارگری زندانی تمامی

سندیکای شرکت واحد، شاھرخ زمانی از سندیکای 
و سایر زندانیان سیاسی )نقاشان ساختمان و غیره

بھ عالوه ھر گونھ اعدام و سنگسار بھ ھر بھانھ .ھستیم
ناھنجاری ای محکوم است، چون ریشۀ تمام جرایم و

.ت سرمایھ داری نھفتھ استھا در مناسبا

در شرایط سرکوب گسترده و ضعف تشکل ھای -١٠
کارگری موجود، فعالین کارگری با گرایش ھای 
مختلف می توانند حول موضوعات مشترک و مورد 

دست )مانند برگزاری مراسم اول ماه مھ(توافق خود 
گسترده بزنند و نیرو و امکانات خود »اتحاد عمل«بھ 

.عی و بھ شکل دمکراتیک بھ کار بندندرا بھ طور جم

اول ماه مھ باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در -١١
تقویم رسمی كشور گنجانده شود و ھر گونھ ممنوعیت 

.و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

١٣٩٣اردیبھشت ۵اقدام کارگری، 

فعالیت عملی در حمایت از شاھرخ زمانی در تھران

، شماری از فعالین ١٣٩٣فروردین ماه ٢٠امروز 
»احیای مارکسیستی«و »شبکۀ ھمبستگی کارگری«

طی فعالیتی مشترک اقدام بھ پخش پوسترھایی در 
حمایت از شاھرخ زمانی، فعال کارگری زندانی، در 

.سطح منطقھ ای از تھران نمودند

گیری ، عضو ھیأت مدیرۀ کمیتۀ پی»شاھرخ زمانی«
ھای مستقل کارگری و ھیأت برای ایجاد تشکل

بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان، اولین ماه 



١٨
این  .اعتصاب غذای خود را در زندان پشت سر گذاشت

زندان ١٢تر در سالن فعال کارگری کھ پیش
شد، از روز بیستم اسفند شھر کرج نگھداری میرجایی

ماه سال گذشتھ بھ زندان قزلحصار کرج منتقل شده 
اسفند ماه در ١٧بدین ترتیب وی کھ از روز  .است

ھمبستگی با دراویش زندانی در اعتصاب غذا بھ سر 
برد، پس از انتقال بھ قزلحصار اعتصاب غذایی را می

روزه باشد، نشکستھ و در اعتراض بھ ٣کھ قرار بود 
این تبعید غیرقانونی و با مطالبۀ بازگشت بھ زندان 

.ادامھ داده استشھر کرج اعتصاب خود را رجایی

در سطح بین »شبکۀ ھمبستگی کارگری«بھ عالوه 
المللی نیز اقداماتی را در حمایت از و ھمبستگی با این 
کارگر زندانی داشتھ است کھ مورد آخر آن بیانیۀ 

ترکیھ و کمپین »انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«
در »اتحاد برای رھایی کارگر«ده ھزار امضای 

.استانگلستان

این اقدامات حمایتی در داخل و خارج کشور، ھرچند 
از نظر ایجاد اعتماد بھ نفس در میان فعالین کارگری 
زندانی و خانواده ھای آن ھا بھ طور اخص و ایجاد 
آگاھی عمومی از وضعیت آنان در سطح جامعھ بھ 
طور اعم، الزم و ضروری ھستند و بی تردید یک 

وند، اما قطعاً بھ ھیچ رو وظیفۀ طبقاتی بھ شمار می ر
بدیھی است کھ ما با نیرو و امکانات  .کافی نیستند

بسیار محدود قادر بھ آن چھ کھ می بایست انجام شود، 

اصوالً چنین فعالیت ھایی نمی تواند بھ تنھایی  .نیستیم
بھ عھدۀ یک نیرو با امکانات محدود باشد، اما ما عالوه 

ر راستای کمپین بر تأمین ھدف از قبل تعیین شده د
حمایتی از فعالین کارگر زندانی، در عین حال قصد 
نشان دادن الگوھای عملی فعالیت حمایتی بھ سایر 

.بخش ھای فعالین را نیز داشتھ ایم

بدون شک فعالیت ھای حمایتی باید بھ طور مداوم، در 
سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 

امید است کھ با تداوم و .بیشتری صورت بگیرند
گسترش دامنۀ حمایت ھای عملی از سوی سایر فعالین 
کارگری نیز فشار الزم جھت آزادی شاھرخ زمانی، 
رضا شھابی و دیگر فعالین کارگری و سیاسی زندانی 

در شرایط کنونی کھ جنبش کارگری، ھم  .ایجاد گردد
از سرکوب شدید حکومتی و ھم از افتراق و سایر 

درونی خود آسیب می بیند، این اِعمال ضعف ھای
گسترده  «اتحاد عمل»فشار عملی نخواھد بود مگر با 

میان تمامی نیروھای چپ و فعالین کارگری حول 
حمایت از تمامی زندانیان سیاسی و مطالبۀ آزادی آنان 

.بھ عنوان یک خواست مشترک



١٩

!پیش بھ سوی اتحاد عمل

سیاسی و کارگری پیش بھ سوی آزادی تمامی فعالین 
!زندانی

!کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

!کارگران ایران تنھا نیستند

١٣٩٣فروردین ٢٠

مھرداد «و »افشین ندیمی«حمایت عملی از :تھران
، و دیوارنویسی علیھ اعدام »صبوری

بار دیگر فعالیت ھایی عملی در حمایت از فعالین 
ی در سطح نقاطی از تھران صورت کارگری زندان

این اقدام بھ ویژه از آن رو صورت گرفتھ .گرفتھ است
کھ با ادامۀ روند ارعاب و فشار سیستماتیک بر فعالین 
کارگری در زندان ھا و خانواده ھای آن ھا، نیاز بھ 

-در سطح ملی یا بین المللی-حمایت ھا و ھمبستگی ھا
.بیش از پیش افزایش یافتھ است

زایش فشارھا و تھدیدھا علیھ فعالین کارگری زندانی اف
مانند رضا شھابی، شاھرخ (و خانواده ھای آنان 

، )زمانی، بھنام ابراھیم زاده و صدھا کارگر دیگر
نگرانی ھای فراوانی را بھ دنبال داشتھ و بھ ھمین 
جھت ضرورت ھمبستگی و حمایت را بھ شکل فزاینده 

.ای برجستھ کرده است

، »مھرداد صبوری«و »افشین ندیمی«پیش نیز مدتی
دو کارگر ساختمانی کھ برای کار بھ کردستان عراق 

آبان ١٧رفتھ بودند، پس از بازگشت بھ ایران در تاریخ 
روز .از سوی نیروھای اطالعاتی ربوده شدند

و »افشین ندیمی«، ١٣٩٢دی ماه ٤چھارشنبھ، مورخ 
و از اعضای ، از فعالین کارگری »مھرداد صبوری«
کمیتۀ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای «

المیاز سوی شعبۀ یکم دادگاه انقالب اس»کارگری
در این دادگاه فرمایشی .سنندج بھ زندان محکوم شدند



٢٠
کھ بدون سپری شدن جلسۀ بازپرسی و در غیاب 
وکالی مدافع برگزار شد، قاضی دادگاه، افشین ندیمی 

یتۀ ھماھنگی بھ پنج سال، و را بھ جرم عضویت در کم
تبلیغ علیھ نظام بھ یک سال، و مجموعاً بھ شش سال 

ھم زمان مھرداد صبوری .حبس تعزیری محکوم نمود
نیز بھ جرم عضویت در کمیتۀ ھماھنگی بھ چھار ماه، 
و تبلیغ علیھ نظام بھ چھار ماه دیگر، و در مجموع بھ 

.یدھشت ماه حبس تعزیری از سوی دادگاه محکوم گرد
نھایتاً ھر دو فعال کارگری برای سپری کردن دوران 

.محکومیت خود بھ زندان سنندج فرستاده شدند

بھ ھمین دلیل شماری از رفقای مستقل درگیر در 
و ھمین طوری تعدادی از »احیای مارکسیستی«پروژۀ 

، طی اقدامی »شبکۀ ھمبستگی کارگری«اعضای 
ُروی طبقۀ مشترک، بھ حمایت عملی از این دو پیش

.کارگر پرداختھ اند

در این راستا پوسترھایی در سطح نقاطی از تھران 
تا آزادی افشین ندیمی «توزیع شدند با شعارھایی نظیر 

کارگر «، »!و مھرداد صبوری، مبارزه ادامھ دارد
کارگران «و »!زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

.»!ایران تنھا نیستند

»تحریم فعال«بال اجرای تاکتیکپیش تر نیز بھ دن
بھ وسیلۀ شماری از ٩٢انتخابات ریاست جمھوری 

ھمین رفقا بھ شکل توزیع و نصب پوسترھایی در 
حمایت از شاھرخ زمانی در سطح مناطقی از تھران 

حمایت عملی از بھنام ، سپس اقدام مشترک برای)١(
ابراھیم زاده بھ دنبال درخواست وی در آستانۀ بازگشت 

، برداشتن گام ھایی مشابھ در جھت حمایت )٢(ھ زندان ب
عملی از شاھرخ زمانی در قطب صنعتی یکی از 

، تداوم حمایت عملی مجدد از رضا شھابی )٣(استان ھا 
، نھایتاً اقداماتی بھ )٤(و شاھرخ زمانی در تھران 

صورت دیوارنویسی و پخش تراکت و چسباندن پوستر 
یک و بی پروای اخیر علیھ موج اعدام ھای سیستمات

بھ خصوص پس از روی کار آمدن -جمھوری اسالمی
.)٥(در تھران و کرج صورت گرفتھ بود -روحانی



٢١
این بار نیز بھ موازات حمایت از دو فعال کارگری 

ھمان طور .نامبرده، آکسیون علیھ اعدام ھا تداوم یافت
کھ قبالً اشاره شده بود، موج سنگین اعدام ھا، 

و پرونده سازی علیھ فعالین و نظایر آن، با دستگیری 
ھدف حملھ بھ کل طبقۀ کارگر و کاھش اعتماد بھ نفس 
صورت می گیرد و حربھ ای است کھ رژیم بھ منظور 
ارعاب و خط و نشان کشیدن برای اعتراضات و 
اعتصابات کارگری در زمان بھ سرانجام رسیدن 

از .معامالت پشت پردۀ خود با غرب، بھ کار می بندد
این رو ضروری است کھ کل کارگران ایران و 
نیروھای مترقی بھ طور اعم و کارگران پیشرو بھ 
طور اخص، اقداماتی را بھ ھر شکل مناسب در 

.اعتراض و واکنش بھ این اعدام ھا از خود نشان دھند
چنان چھ در مورد این اعدام ھا اقدام مشترک و بھ ویژه 

دست ھای رژیم برای اقداماتی کارگری انجام نگیرد،
.سرکوب ھای گستردۀ بعدی باز خواھد ماند

ھرچند متأسفانھ شاھدیم کھ بسیاری از نیروھایی کھ 
خود را متعلق بھ جنبش چپ و کارگری می دانند، 
سبک کاری را اتخاذ کرده و تبلیغ می کنند کھ بیش از 

.بودن آنان را بھ رژیم اثبات کند»بی خطر«ھرچیز 
کھ دیگر در ماھیت کوچکترین ارتباطی این جریان ھا 

بھ جنبش کارگری ندارند و بھ این اعتبار خود حتی 
تاحدودی بھ مانع پیشروی جنبش مبدل شده اند، در واقع 
فراموش کرده اند کھ قرارست وجود آن ھا، وسیلھ ای 
باشد برای رسیدن بھ یک ھدف مشخص؛ درحالی کھ 

بانیعمالً برای حفظ موجودیت خود، ھدف را قر
بھ ھر رو یکی از سنت ھای مبارزاتی .وسیلھ کرده اند

نیرومندی کھ در گذشتھ وجود داشتھ و امروز نیز باید 
احیا شود، پخش بیانیھ، دیوارنویسی و نظایر آن با 
ھدف ایجاد اعتماد بھ نفس در میان زندانیان سیاسی، 
فعالین کارگری زندانی و خانواده ھای آن ھا بھ طور 

د آگاھی عمومی از وضعیت آنان در سطح اخص و ایجا
.جامعھ بھ طور اعم است

در سطح بین »شبکۀ ھمبستگی کارگری«بھ عالوه 
المللی نیز اقداماتی را در حمایت از و ھمبستگی با این 
کارگران زندانی داشتھ است؛ بھ عنوان مثال شرکت در 

انجمن «آکسیون ھا؛ دریافت پیام ھای ھمبستگی از 
ترکیھ در حمایت از »بین المللی کارگرانھمبستگی 

بھنام ابراھیم زاده، رضا شھابی، شاھرخ زمانی و 
و ھمبستگی کارگران ترکیھ با کارگران )٦(غیره 

.)٧(اعتصاب کننده در پلی اکریل اصفھان 



٢٢

در )AWL(»انجمن آزادی کارگران«ھمچنین 
و پروژۀ »شبکۀ ھمبستگی کارگری«بریتانیا کھ با 

ھمکاری دارد، کمپین جمع »مارکسیستیاحیای«
را در محیط ٢٠١٤ھزار امضا تا ژانویۀ ١٠آوری 

ھای کار، دانشگاه ھا و دانشکده ھا، مدارس و انجمن 
ھا و اتحادیھ ھای کارگری با خواست آزادی شاھرخ 
زمانی آغاز کرده بود کھ جزئیات آن متعاقباً اعالم 

.)٨(خواھد شد

داخل و خارج کشور، ھرچند این اقدامات حمایتی در 
از نظر ایجاد اعتماد بھ نفس در میان فعالین کارگری 
زندانی و خانواده ھای آن ھا بھ طور اخص و ایجاد 
آگاھی عمومی از وضعیت آنان در سطح جامعھ بھ 
طور اعم، الزم و ضروری ھستند و بی تردید یک 
وظیفۀ طبقاتی بھ شمار می روند، اما قطعاً بھ ھیچ رو 

بدیھی است کھ ما با نیرو و امکانات .ی نیستندکاف
بسیار محدود قادر بھ انجام آن چھ کھ می بایست انجام 

اصوالً چنین فعالیت ھایی نمی تواند بھ .شود، نیستیم
تنھایی بھ عھدۀ یک نیرو با امکانات محدود باشد، اما 
ما عالوه بر تأمین ھدف از قبل تعیین شده در راستای 

از فعالین کارگر زندانی، در عین حال کمپین حمایتی 
قصد نشان دادن الگوھای عملی فعالیت حمایتی بھ سایر 

ما تالش کرده ایم .بخش ھای فعالین را داشتھ ایم
بگوییم کھ نمی توان اسامی و امکانات بزرگ و 
پرطمطراق داشت، اما در موقع حمایت از کارگران 

نمی.دادزندانی فقط از راه دور چند شعار و بیانیھ 

بود، اما حتی یک مورد »حزب طبقۀ کارگر«توان 
عملی در حمایت از کارگران پیشرو در کارنامۀ خود 

«در حمایت از کارگران پیشرو در (بھ ثبت نرساند 
ما با این اقدامات ضمن حمایت از .)»داخل ایران

کارگران زندانی، قصد ارائۀ پیشنھاد برای این نوع 
م و الگوی کار را معرفی کرده حمایت ھا را داشتھ ای

ھر فرد فعال کارگری و فعال گرایش ھای سیاسی .ایم
کھ خود را مرتبط با جنبش کارگری می داند، یا ھر 
گروه متشکل می تواند بھ ھمین روش، در حّد توان 
خود، از فقط نوشتن یک شعار بر روی دیوار یا 
چسباندن فقط یک پوستر در مسیر رفت و آمد مردم 

ھ تا ھر میزان بیش از این کھ خود تشخیص می گرفت
دھد، انجام دھد، تا اوالً اقدام عملی در حمایت از 
کارگران زندانی کرده باشد و ثانیاً این اقدامات تأثیر 
واقعی در اعمال فشار بھ حکومت سرمایھ داری داشتھ 

غیر از این یا روشی بھتر از این، نھ کارگر .باشد
عی قرار می گیرد و نھ فشاری زندانی مورد حمایت واق

بھ حکومت سرمایھ داری جھت آزاد کردن کارگران 
کارگران زندانی نیازمند حمایت .محسوب می شود

.برای آزادی ھستند و نھ تبلیغات گروھی و فرقھ ای

بدون شک فعالیت ھای حمایتی باید بھ طور مداوم، در 
ای سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھ

امید است کھ با تداوم و .بیشتری صورت بگیرند



٢٣
گسترش دامنۀ حمایت ھای عملی از سوی سایر فعالین 
کارگری نیز فشار الزم جھت آزادی افشین ندیمی، 

...مھرداد صبوری، شاھرخ زمانی، رضا شھابی و
در .دیگر فعالین کارگری و سیاسی زندانی ایجاد گردد

م از سرکوب شدید شرایط کنونی کھ جنبش کارگری، ھ
حکومتی و ھم از افتراق و سایر ضعف ھای درونی 
خود آسیب می بیند، این اِعمال فشار عملی نخواھد بود 

میان تمامی نیروھای گسترده»اتحاد عمل«مگر با
چپ و فعالین کارگری حول حمایت از تمامی زندانیان 
سیاسی و مطالبۀ آزادی آنان بھ عنوان یک خواست 

.مشترک

!بھ سوی اتحاد عملپیش

پیش بھ سوی آزادی تمامی فعالین سیاسی و کارگری 
!زندانی

!کارگران ایران تنھا نیستند

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

١٣٩٢دی ماه ١٠

، نشر میلیتانت، شمارۀ ٩٢نگاه کنید بھ ویژه نامۀ انتخابات )١(
٨:

http://militaant.com/?p=2508

اقدام مشترک در حمایت از بھنام ابراھیم زاده:تھران)٢(

http://militaant.com/?p=2856

تداوم حمایت عملی از شاھرخ زمانی در قطب صنعتی )٣(
یک از استان ھا

http://militaant.com/?p=2958

تداوم حمایت عملی از رضا شھابی و شاھرخ :تھران)٤(
زمانی

http://militaant.com/?p=3194

پخش پوستر و دیوارنویسی با شعار :تھران و کرج)٥(
»!اعدام ھا را متوقف کنید«

http://militaant.com/?p=3267

:نگاه کنید بھ)٦(

سپتامبر٢٨گزارش شبکۀ ھمبستگی کارگری از آکسیون 
نروژ در حمایت از کارگران زندانی

http://militaant.com/?p=3005

ترکیھ »ی بین المللی کارگرانانجمن ھمبستگ«پیام ھمبستگی 
بھ شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=3145

پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ بھ بھنام ابراھیم زاده

http://militaant.com/?p=2875

مجدد، بھ شش ماه حبس دیگر س از محاکمۀشاھرخ زمانی پ«
»شبکۀ ھمبستگی کارگری«، اطالعیۀ »محکوم شد

http://militaant.com/?p=3021

»پلی اکریل«پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ با کارگران )٧(
:اصفھان

http://militaant.com/?p=3417

در بریتانیا از »احیای مارکسیستی«حمایت متحدان )٨(
شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=2898
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٢٤ پخش پوستر و دیوارنویسی با شعار پخش پوستر و دیوارنویسی با شعار ::تھران و کرجتھران و کرج
!!»»اعدام ھا را متوقف کنیداعدام ھا را متوقف کنید««

گذشتھ، موج اعدام ھا ابعاد بسیار نگران طی ماه ھای 
کننده ای بھ خود گرفتھ است و این در شرایطی رخ می 
دھد کھ رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی در حال 

اعدام ھای اخیر چنان .مذاکرات پشت پرده با غرب است
بی پروا بوده است کھ تکرار سناریویی مشابھ با آن چھ را 

گرفت، بھ ذھن متبادر صورت٦٠کھ طی دھۀ خونین 
.می کند

ھمان طور کھ تا قبل از انتخابات پیش بینی می شد، و بر 
مبنای آن امسال نیز تاکتیک تحریم فعال انتخابات پیشنھاد 
و در سطحی محدود عملی گردید، انتصاب یک مھرۀ بھ

مانند حسن روحانی برای حل »میانھ رو«اصطالح 
آن ھم بھ -اختالفات رژیم با امپریالیزم آمریکا و غرب

طور کلی بھ دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی 
جامعھ بھ دنبال فشار روزافزون تحریم ھای بین المللی، 
شمارش معکوس سقوط رژیم اسد در سوریھ بھ عنوان 

راتژیک رژیم، و ھمین طور بھ دلیل مھم ترین متحد است
حجم باالی اعتراضات داخلی بھ خصوص پس از سال 

و نیاز بھ کشاندن مجدد مردم بھ پای صندوق ھای ١٣٨٨
-رأی، و غلبۀ موقت بر شکاف ھای درونی حاکمیت

.)١(ضروری می بود 

درحال حاضر ھر گام نزدیکی این رژیم بھ کشورھای 
امپریالیستی با چراغ سبزھای بیشتری جھت شدت 
بخشیدن بھ سرکوب ھای داخلی ھمراه است، و ھر یک 
فرد آویختھ بھ دار، نشانۀ موفقیت نسبی در این پیشروی 

.است

اما باید بھ یاد داشت کھ این حمالت، با ھدف حملھ بھ کل 
طبقۀ کارگر و کاھش اعتماد بھ نفس صورت می گیرد و 
حربھ ای است کھ رژیم بھ منظور ارعاب و خط و نشان 
کشیدن برای اعتراضات و اعتصابات کارگری در زمان 
بھ سرانجام رسیدن معامالت پشت پردۀ خود با غرب، بھ 

از این رو ضروری است کھ کل کارگران .ر می بنندکا
ایران و نیروھای مترقی بھ طور اعم و کارگران پیشرو 
بھ طور اخص، اقداماتی را بھ ھر شکل مناسب در 
.اعتراض و واکنش بھ این اعدام ھا از خود نشان دھند

چنان چھ در مورد این اعدام ھا اقدام مشترک و بھ ویژه 
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٢٥
ام نگیرد، دست ھای رژیم برای اقداماتی کارگری انج

.سرکوب ھای گستردۀ بعدی باز خواھد ماند

اما متأسفانھ شاھدیم کھ بسیاری از نیروھایی کھ خود را 
متعلق بھ جنبش چپ و کارگری می دانند، سبک کاری را 

بی«لیغ می کنند کھ بیش از ھرچیز اتخاذ کرده و تب
این جریان ھا کھ .بودن آنان را بھ رژیم اثبات کند»خطر

دیگر در ماھیت کوچکترین ارتباطی بھ جنبش کارگری 
ندارند و بھ این اعتبار خود حتی تاحدودی بھ مانع 
پیشروی جنبش مبدل شده اند، در واقع فراموش کرده اند 

ای باشد برای رسیدن بھ کھ قرارست وجود آن ھا، وسیلھ 
یک ھدف مشخص؛ درحالی کھ عمالً برای حفظ 

.موجودیت خود، ھدف را قربانی را وسیلھ کرده اند

بھ ھر رو یکی از سنت ھای مبارزاتی نیرومندی کھ در 
ز باید احیا شود، پخش گذشتھ وجود داشتھ و امروز نی

بیانیھ، دیوارنویسی و نظایر آن با ھدف ایجاد اعتماد بھ 
نفس در میان زندانیان سیاسی، فعالین کارگری زندانی و 
خانواده ھای آن ھا بھ طور اخص و ایجاد آگاھی عمومی 

.از وضعیت آنان در سطح جامعھ بھ طور اعم است

ستگیشبکۀ ھمب«در ھمین راستا شماری از فعالین 
کھ طی ماه ھای »احیای مارکسیستی«و »کارگری

گذشتھ در تھران و مرکز یکی دیگر از استان ھا، درگیر 
تحریم فعال انتخابات و ھمین طور انجام فعالیت ھایی 
عملی در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگران پیشرو 

بھنام ابراھیم «، »رضا شھابی«از جملھ (در زندان ھا 
، اقدامات جدیدی )٢(بوده اند )»خ زمانیشاھر«و »زاده

.را انجام داده اند

این فعالین طی روزھای گذشتھ در تھران و کرج، اقدام بھ 
دیوارنویسی و ھمچنین نصب برچسب ھایی با شعار 

علیھ “اعتراض متحدانھ“«، »!اعدام ھا را متوقف کنید«
و »!ماست“پیروزی”موج اعدام اقلیت ھای ملّی، رمز 

.نموده اند»!کردستان تنھا نیست«

این اقدامات نشان می دھد کھ می توان و باید در شرایط 
اختناق و تالش رژیم برای ایجاد رعب و وحشت و 
کاھش اعتماد بھ نفس در جامعھ، این سبک کار را تبلیغ و 

یکی از راھکارھای عملی بھ سایر معترضین بھ عنوان
پیشنھاد کرد، تا از این طریق با اتکا بھ نیروی اعتراضی 

.مردمی بھ امری روزمره و فراگیر تبدیل شود

ھرچند این اقدامات از نظر ایجاد اعتماد بھ نفس در میان 
زندانیان سیاسی، فعالین کارگری زندانی و خانواده ھای 

ایجاد آگاھی عمومی از وضعیت آن ھا بھ طور اخص و 
آنان در سطح جامعھ بھ طور اعم، الزم و ضروری 
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٢٦
ھستند و بی تردید یک وظیفۀ طبقاتی بھ شمار می روند، 

.اما قطعاً بھ ھیچ رو کافی نیستند

ھرگونھ فعالیت ھای حمایتی برای اعمال فشار و عقب 
راندن رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی، باید بھ طور 

در سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار مداوم،
عمل ھای بیشتری صورت بگیرد، و در این جا نقش و 
وظیفۀ بخش پیشُروی جنبش کارگری پررنگ تر می 

در شرایط کنونی کھ جنبش کارگری، ھم از .شود
سرکوب شدید حکومتی و ھم از افتراق و سایر ضعف 

فشار عملی ھای درونی خود آسیب می بیند، این اِعمال 
میان تمامی گسترده»اتحاد عمل«نخواھد بود مگر با 

نیروھای چپ و فعالین کارگری حول حمایت از تمامی 
زندانیان سیاسی، مطالبۀ آزادی آنان و اعتراض علیھ 

.اعدام ھا بھ عنوان خواست ھایی مشترک

شبکۀ ھمبستگی کارگری

١٣٩٢آبان ١٩

، نشر میلیتانت، »تویژه نامۀ انتخابا«نگاه کنید بھ )١(
:٨شمارۀ 

http://militaant.com/?p=2508

:رجوع کنید بھ)٢(

تداوم حمایت عملی از رضا شھابی و شاھرخ :تھران
زمانی

http://militaant.com/?p=3194

:٤، شمارۀ »ھمبستگی کارگرینشر«و 

http://militaant.com/?p=3011

تداوم حمایت عملی از رضا شھابی و شاھرخ تداوم حمایت عملی از رضا شھابی و شاھرخ ::تھرانتھران
زمانیزمانی

بار دیگر فعالیت ھایی عملی در حمایت از فعالین 
کارگری زندانی در سطح نقاطی از تھران صورت گرفتھ 

این اقدام بھ ویژه از آن رو صورت گرفتھ است کھ .ستا
با ادامۀ روند ارعاب و فشار سیستماتیک بر فعالین 
کارگری در زندان ھا و خانواده ھای آن ھا، نیاز بھ 

-در سطح ملی یا بین المللی -حمایت ھا و ھمبستگی ھا
.افزایش یافتھ است

زندانی، افزایش فشارھا و تھدیدھا علیھ فعالین کارگری 
نگرانی ھای فراوانی را بھ دنبال داشتھ و بھ ھمین جھت 
ضرورت ھمبستگی و حمایت را بیش از پیش برجستھ 

اخیراً خانوادۀ رضا شھابی، عضو سندیکای .کرده است
٢٢کارگران شرکت واحد تھران و حومھ کھ از تاریخ 

در زندان بھ سر می برد و وضعیت ١٣٨٩خرداد 
دارد، طی اطالعیھ )تانۀ فلج شدنتا آس(جسمانی حاّدی 

ای خطاب بھ تمامی تشکل ھا و فعالین کارگری اعالم 
)ھمسر و دو فرزند(ما خانوادۀ رضا شھابی «:کردند کھ
کنیم کھ بنابر اعالم پزشکان معالج، رضا بھ اعالم می

وجھ توان تحمل زندان را ندارد و باید بھ سرعت از ھیچ 
قضایی و امنیتی را مسئول ما مسئوالن.زندان آزاد شود

ھا و دانیم و از تمامی تشکلشرایط بسیار وخیم وی می
خواھیم کھ اکنون نیز فعاالن کارگری ایران و جھان می

چون دفعات پیشین بھ ھر شکل ممکن اعتراض خود را 
.)١(»بھ تداوم حبس این کارگر زندانی اعالم کنند
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٢٧

فعال مبارزی شاھرخ زمانی نیز تنھا یکی دیگر از صدھا
.است کھ  تحت سخت ترین فشارھا بھ سر می برد

شاھرخ زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش و تزئینات 
ساختمان و ھمچنین عضو شورای نمایندگی کمیتۀ 
پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری، آخرین بار در تاریخ 

اقدام علیھ «دستگیر و با اتھامات واھی ١٣٩٠خرداد ١٨
عضویت در تشکل کارگری و غیره، بھ ،»امنیت ملی

یازده سال حبس محکوم گشت؛ وی پس از بارھا انتقال بھ 
زندان ھای مختلف، اکنون در زندان گوھردشت تحت 
فشارھای شدید امنیتی و پرونده سازی ھای جدید بھ سر 

بھ طوری کھ پس از محاکمۀ مجدد بھ اتھام .می برد
س اضافھ، بھ تحمل شش ماه حب»توھین بھ رھبری«

.عالوه بر محکومیت پیشین خود، محکوم گردید

بھ ھمین دلیل شماری از رفقای مستقل درگیر در پروژۀ 
و ھمین طوری تعدادی از اعضای »احیای مارکسیستی«

شبکۀ ھمبستگی کارگری، طی اقدامی مشترک، با انتخاب 
، بھ حمایت »شاھرخ زمانی«و »رضا شھابی«سمبلیک 

.یشُروی طبقۀ کارگر پرداختھ اندعملی از این دو پ

در این راستا پوسترھایی در سطح نقاطی از تھران توزیع 
تا آزادی شاھرخ زمانی، «شدند با شعارھایی نظیر 

، »!رضا شھابی را آزاد کنید«، »!مبارزه ادامھ دارد
، »!کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد«
بت بھ موج تصفیھ، نس«، »!کارگران ایران تنھا نیستند«

.»!اعدام و آزار زندانیان سیاسی آگاه باشید

»تحریم فعال«پیش تر نیز بھ دنبال اجرای تاکتیک
انتخابات بھ وسیلۀ شماری از رفقا بھ شکل توزیع و 
نصب پوسترھایی در حمایت سمبلیک از شاھرخ زمانی 

، و سپس اقدام مشترک )٢(در سطح مناطقی از تھران
و فعالین »شبکۀ ھمبستگی کارگری«عضای تعدادی از ا



٢٨
حمایت برای»احیای مارکسیستی«درگیر در پروژۀ 

عملی از بھنام ابراھیم زاده بھ دنبال درخواست وی در 
شبکۀ«، تعدادی از رفقای )٣(آستانۀ بازگشت بھ زندان 

در مرکز یکی دیگر از استان ھا گام »ھمبستگی کارگری
عملی از شاھرخ زمانی ھای مشابھی را در جھت حمایت

برداشتھ بودند؛ از جملھ توزیع پوسترھایی از وی در 
سطح یک منطقۀ صنعتی و کارگری ھمراه با مطالبات و 

تا آزادی شاھرخ زمانی، «شعارھای مشابھی نظیر 
سال حبس، چنان چھ سکوت ١١«، »!مبارزه ادامھ دارد

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید «، »!کنیم
.)۴(»!کارگران ایران تنھا نیستند«و »!دگرد

شبکۀ ھمبستگی کارگری در سطح بین المللی نیز 
اقداماتی را در حمایت از و ھمبستگی با این کارگران 

شرکت در آکسیون زندانی داشتھ است؛ بھ عنوان مثال
انجمن ھمبستگی بین «دریافت پیام ھای ھمبستگی از ھا؛

مایت از بھنام ابراھیم زاده، ترکیھ در ح»المللی کارگران
.)۵(رضا شھابی، شاھرخ زمانی و غیره 

در بریتانیا  (AWL)»انجمن آزادی کارگران«ھمچنین 
احیای «و پروژۀ »شبکۀ ھمبستگی کارگری«کھ با 

ھزار ١٠ھمکاری دارد، کمپین جمع آوری »مارکسیستی
را در محیط ھای کار، دانشگاه ھا ٢٠١٤امضا تا ژانویۀ 

نشکده ھا، مدارس و انجمن ھا و اتحادیھ ھای و دا
کارگری با خواست آزادی شاھرخ زمانی آغاز کرده 

اکتبر، جلسھ ای ٢٤ھمین نھاد اخیراً نیز در روز .است
را بھ ابتکار خود برای معرفی شاھرخ زمانی و دفاع از 

.)٦(وی برگزار نمود

این اقدامات حمایتی در داخل و خارج کشور، ھرچند از 
نظر ایجاد اعتماد بھ نفس در میان فعالین کارگری زندانی 
و خانواده ھای آن ھا بھ طور اخص و ایجاد آگاھی 
عمومی از وضعیت آنان در سطح جامعھ بھ طور اعم، 
الزم و ضروری ھستند و بی تردید یک وظیفۀ طبقاتی بھ 

.شمار می روند، اما قطعاً بھ ھیچ رو کافی نیستند

ھای حمایتی باید بھ طور مداوم، در بدون شک فعالیت 
سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 



٢٩
امید است کھ با تداوم و گسترش .بیشتری صورت بگیرند

دامنۀ حمایت ھای عملی از سوی سایر فعالین کارگری 
نیز فشار الزم جھت آزادی شاھرخ زمانی، رضا شھابی 

در .انی ایجاد گرددو دیگر فعالین کارگری و سیاسی زند
شرایط کنونی کھ جنبش کارگری، ھم از سرکوب شدید 
حکومتی و ھم از افتراق و سایر ضعف ھای درونی خود 
آسیب می بیند، این اِعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با 

میان تمامی نیروھای چپ و گسترده»اتحاد عمل«
و فعالین کارگری حول حمایت از تمامی زندانیان سیاسی 

.مطالبۀ آزادی آنان بھ عنوان یک خواست مشترک

!پیش بھ سوی اتحاد عمل

پیش بھ سوی آزادی تمامی فعالین سیاسی و کارگری 
!زندانی

!کارگران ایران تنھا نیستند

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

١٣٩٢سوم آبان ماه 

:پانوشت

:کمیتۀ دفاع از رضا شھابی۶٠اطالعیۀ شمارۀ )١(

http://k-d-
shahabi.blogspot.nl/2013/10/60.html

، نشر میلیتانت، »ویژۀ انتخابات«نگاه کنید بھ جزوۀ )٢(
٨شمارۀ 

http://militaant.com/?p=2508

مشترک در حمایت از بھنام ابراھیم زادهاقدام:تھران)٣(

http://militaant.com/?p=2856

تداوم حمایت از شاھرخ زمانی در ایران)۴(

http://militaant.com/?p=2958

:نگاه کنید بھ)۵(

سپتامبر٢٨مبستگی کارگری از آکسیون گزارش شبکۀ ھ
نروژ در حمایت از کارگران زندانی

http://militaant.com/?p=3005

»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«پیام ھمبستگی 
ترکیھ بھ شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=3145

پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ با بھنام ابراھیم زاده

http://militaant.com/?p=2875

شاھرخ زمانی پس از محاکمۀ  مجدد، بھ شش ماه حبس «
»شبکۀ ھمبستگی کارگری«، اطالعیۀ »دیگر محکوم شد

http://militaant.com/?p=3021

در بریتانیا از »احیای مارکسیستی«حمایت متحدان )۶(
شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=2898
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٣٠ در ایراندر ایران»»شاھرخ زمانیشاھرخ زمانی««تداوم حمایت عملی از تداوم حمایت عملی از 

انتخابات بھ »تحریم فعال«بھ دنبال اجرای تاکتیک
وسیلۀ شماری از رفقا بھ شکل توزیع و نصب پوسترھایی 
در حمایت سمبلیک از شاھرخ زمانی در سطح مناطقی 
از تھران، و سپس اقدام مشترک تعدادی از اعضای 

و فعالین درگیر در پروژۀ »ۀ ھمبستگی کارگریشبک«
حمایت عملی از بھنام برای»احیای مارکسیستی«

ابراھیم زاده بھ دنبال درخواست وی در آستانۀ بازگشت 
شبکۀ ھمبستگی «بھ زندان، این بار تعدادی از رفقای 

در مرکز یکی دیگر از استان ھا گام ھای »کارگری
از شاھرخ زمانی، مشابھی را در جھت حمایت عملی

عضو سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمان، برداشتھ اند؛ 
از جملھ توزیع پوسترھایی از وی در سطح یک منطقۀ 
صنعتی و کارگری ھمراه با مطالبات و شعارھایی نظیر 

١١«، »!تا آزادی شاھرخ زمانی، مبارزه ادامھ دارد«
کارگر زندانی، «، »!سال حبس، چنان چھ سکوت کنیم

کارگران ایران تنھا «و »!ندانی سیاسی، آزاد باید گرددز
.»!نیستند

الزم بھ یادآوری است کھ شاھرخ زمانی، عضو سندیکای 
کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و ھمچنین عضو 
شورای نمایندگی کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل ھای 

دستگیر و ١٨/٣/١٣٩٠کارگری، آخرین بار در تاریخ 
ھی اقدام علیھ امنیت ملی، عضویت در با اتھامات وا

تشکل کارگری و غیره، بھ یازده سال حبس محکوم 

گشت؛ وی پس از بارھا انتقال بھ زندان ھای مختلف، 
اکنون در زندان گوھردشت تحت فشارھای شدید امنیتی و 

.پرونده سازی ھای جدید بھ سر می برد

»انجمن آزادی کارگران«در سطح بین المللی نیز 
)AWL( و »شبکۀ ھمبستگی کارگری«در بریتانیا کھ با

ھمکاری دارد، کمپین جمع »احیای مارکسیستی«پروژۀ 
را در محیط ھای ٢٠١٤ھزار امضا تا ژانویۀ ١٠آوری 

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

.آغاز کرده است

http://militaant.com/wp-content/uploads/2013/09/HA1.jpg
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٣١
این اقدامات حمایتی در داخل و خارج کشور، ھرچند از 
نظر ایجاد اعتماد بھ نفس در میان فعالین کارگری زندانی 

ایجاد آگاھی عمومی از وضعیت آنان در بھ طور اخص و 
سطح جامعھ بھ طور اعم، الزم و ضروری ھستند و بی 
تردید یک وظیفۀ طبقاتی بھ شمار می روند، اما قطعاً بھ 

.ھیچ رو کافی نیستند

بدون شک فعالیت ھای حمایتی باید بھ طور مداوم، در 
سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 

امید است کھ با تداوم و گسترش .ی صورت بگیرندبیشتر
دامنۀ حمایت ھای عملی از سوی سایر فعالین کارگری 
نیز فشار الزم جھت آزادی شاھرخ زمانی و دیگر فعالین 

در شرایط کنونی .کارگری و سیاسی زندانی ایجاد گردد
کھ جنبش کارگری ھم از سرکوب شدید حکومتی و ھم از 

ای درونی خود آسیب می بیند، افتراق و سایر ضعف ھ
»اتحاد عمل«این اِعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با 

میان تمامی نیروھای چپ و فعالین کارگری گسترده
حول حمایت از تمامی زندانیان سیاسی و مطالبۀ آزادی 

.آنان بھ عنوان یک خواست مشترک

!پیش بھ سوی اتحاد عمل

سیاسی و کارگری پیش بھ سوی آزادی تمامی فعالین 
!زندانی

!کارگران ایران تنھا نیستند

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

١٣٩٢اول مھرماه 

اقدام مشترک در حمایت از بھنام ابراھیم زاده:تھران

بھنام ابراھیم زاده، فعال کارگری و حقوق کودکان، و 
کمیتۀ پیگیری برای ایجاد تشکل «ھمین طور عضو 

وی رژیم جمھوری اسالمی بھ از س،»آزاد کارگری
پنج سال حبس محکوم شده، و این درحالی است کھ تنھا 

او، دفاع از ابتدایی ترین حقوق کارگران و »جرم«
.کودکان کار در ایران بوده است

او تاکنون بیش از سھ سال حبس را متحمل شده، با این 
وجود امروز حتی بھ او اجازه نمی دھند کھ در کنار 

باشد کھ متأسفانھ بھ بیمار »نیما«د بیمار خود تنھا فرزن
.دردناک سرطان خون مبتال شده است



٣٢
بھنام ابراھیم زاده در اواخر مرداد ماه، درست تا پیش 
از بازگشت بھ زندان، طی نامھ ای خطاب بھ 
سندیکاھای کارگری ایران و جھان کھ بھ راستی یک 

و گوشھ ای کوچک از دردھای او بود،  «رنج نامھ»
:نوشت

مردم شریف و  !ھم طبقھ ای ھا و وجدان ھای بیدار«
از شما می خواھم بھ ھر شکلی  !مدافع حقوق انسانی

کھ می توانید از من حمایت کنید و خواھان آزادی من 
ما !من و ھمسر و نیمای عزیزم را تنھا نگذارید .شوید

بھ حمایت و کمک شما نیاز داریم؛ خواھان آزادی من 
ن کارگری، خصوصاً رضا شھابی و و تمامی فعالی

محمد جراحی و شاھرخ زمانی و دیگر ھمکارانم 
»باشید

شبکۀ ھمبستگی «در این راستا، عده ای از فعالین 
و ھمین طور افراد مستقل درگیر در »ایران-کارگری
طی یک اقدام مشترک، »احیای مارکسیستی«پروژۀ 

گام ھایی را در جھت حمایت عملی از این فّعال
کارگری دربند برداشتھ اند؛ از جملھ انتشار پوسترھای 
او در سطح نقاطی از شھر تھران ھمراه با مطالبھ و 

تا آزادی بھنام ابراھیم زاده، مبارزه «شعارھایی مانند 
کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد «،»!ادامھ دارد
.»!کارگران ایران تنھا نیستند«و »!باید گردد

با تداوم حمایت ھای عملی از سوی سایر امید است کھ 
فعالین کارگری نیز فشار الزم جھت آزادی بھنام 
ابراھیم زاده و دیگر فعالین کارگری و سیاسی زندانی 

این اعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با  .ایجاد گردد
گسترده و مشترک میان تمامی نیروھای »اتحاد عمل«

تمامی زندانیان چپ و فعالین کارگری حول حمایت از
.سیاسی و مطالبۀ آزادی آنان

١٣٩٢شھریورماه ١۴



٣٣ در ایران با حمایت سمبلیک در ایران با حمایت سمبلیک »»انتخاباتانتخابات««تحریم فعّال تحریم فعّال 
از شاھرخ زمانیاز شاھرخ زمانی

متن پیش رو و ترجمۀ انگلیسی آن، اساساً جھت :توضیح
احیای «آشنایی رفقای غیرایرانی درگیر در پروژۀ 

با مسألۀ)، آلمان و فرانسھترکیھ، انگلستان(»مارکسیستی
انتخابات، موضع مارکسیست ھای انقالبی در قبال آن و 
ھمچنین تاکتیک تحریم فّعال تھیھ شده و بر روی سایت 

.قرار گرفتھ است»احیای مارکسیستی«

***

»انتخابات«برای مارکسیست ھای انقالبی، تحریم 
جمھوری اسالمی ایران، یک سیاست و اصل بنیادی 

، کھ »انتخابات«روسۀ غیردمکراتیک و شیادانۀ پ.است
.نامید، مراحل مختلفی دارد»انتصابات«باید آن را 

نخست، پیش از آن کھ فرصتی بھ رأی دھندگان داده شود 
بھ صندوق »سیاه بازی انتخاباتی«تا رأی خود را در این 

نفر رّد ٨بیاندازند، شورای نگھبان ھمھ را بھ جز تنھا 
نفری کھ بھ عنوان ٨۶٨عنی از ی!صالحیت کرد

۶٧٨کاندیدای ریاست جمھوری ثبت نام کرده بودند، 
.نفر، از جملھ تمامی خانم ھا، حذف شدند

بنابراین این پرسش پیش می آید کھ شورای نگھبان چھ 
نھادی است و چگونھ و برچھ اساس می تواند بھ چنین 
کاری دست بزند؟ شورای نگھبان، بھ عنوان یک نھاد 



٣٤
نفره کھ از شش روحانی رده باال و شش حقوق دان ١٢

درحال حاضر (اسالمی تشکیل شده، از سوی رھبر 
این نھاد باالتر از .انتخاب می شود)شخص خامنھ ای

رژیم می ایستد، و می تواند قوانین مصّوب »مجلس«
مجلس را چنان چھ خالف موازین شرع اسالم یا خالف 

اساساً این نھاد از .قانون اساسی کشور باشد، رد کند
و اجرایی حفظ، پیشبردسوی رھبری انتخاب می شود تا 

شور، ی و قرون وسطایی کعشدن قانون اساسی ارتجا
ژیک نظام والیت فقیھ را لووو ایدئ»قانونی«یعنی بنیان 
والیت فقیھ در واقع شکل ویژه ای از استبداد .تضمین کند

ر قرا»جمھوری«بورژوازی است کھ پشت ویترین 
.گرفتھ است

و نیز ھمگی حامیان وفادار *کاندید باقی مانده٨آن ؛دوم
د نظام والیت فقیھ ھستند، یعنی کسانی کھ سال ھا عھّمت

مشغول خدمت بھ رژیم بوده اند؛ مانند محسن رضایی کھ 
ھمۀ ،بھ ھمین ترتیب.فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران است

وب جنبش مستقل آن ھا بالاستثنا بھ مدت چند دھھ در سرک
کارگری، اعتراضات زنان، دانشجویان، اقلیت ھای قومی 

.و نظایر این ھا، دست داشتھ اند

چون تقلب در آرا، ارعاب، خشونت و ردی ھماسوم، مو
معامالت پشت پرده و غیره، بھ طور سیستماتیک اعمال 

بھ طور کلی ھر روشی کھ بتواند نتیجۀ دلخواه .گردندمی
محسوب »عادالنھ و مناسب«بیاورد، رھبری را بھ بار

.می شود

بنابراین توده ھای مردم و بھ ویژه تمامی کارگران، باید 
اما تحریمی .را تحریم کنند»انتخابات«این بھ اصطالح 
بھ توده ھا برای نشستن یعنی فراخوان -کھ غیرفّعال باشد

»انتخابات«دستان رژیم را باز می گذارد تا این -در خانھ
مصداق مشروعیت و محبوبیت خود اعالم بھ عنوان را

بھ ھمین دلیل است کھ مارکسیست ھای انقالبی .کند
.ھستند»انتخابات«تحریم فّعالخواھان 

مادام کھ رھبران و نمایندگان کارگری نتوانند در 
انتخابات رژیم شرکت کنند، باید از طریق افشاگری و 

نیان مبارزۀ طبقاتی علنی کردن وضعیت وخیم و حاّد زندا
امسال ما مشغول آگاھی .بھ تحریم دست زد،پرولتاریا

رسانی نسبت بھ وضعیت حاّد شاھرخ زمانی و رضا 
این ھا .شھابی، و فراخوان بھ ھمبستگی با آن ھا ھستیم

حقیقی نمایندگاندو فعال کارگری ھستند کھ ھمانند دیگر 
١۴یعنی(طبقۀ کارگر، در زمان برگزاری انتخابات 

.در زندان خواھند بود)خرداد٢۴ -ژوئن

)١٣٩٢خرداد ٢٢مطابق با(٢٠١٣ژوئن ١٢

کمیتۀ احیای مارکسیستی

.تاکنون دو کاندید از این مسابقھ کنار کشیده اند*



٣٥ در مورد ضرورت  دفاع از کارگران زندانی در مورد ضرورت  دفاع از کارگران زندانی 

، »روند سوسیالیستی کوملھ«شبکۀ تلویزیونی :توضیح
ضرورت دفاع از کارگران زندانی را حول ٤مصاحبھ ای

با رفقا علیرضا بیانی و محمد اشرفی ترتیب داد کھ متن 
پیش رو، صحبت ھای رفیق علیرضا بیانی در این 

.مصاحبھ است

رفیق علیرضا اخیراً فشار بر زندانیان سیاسی و بھ 
خصوض فعالین کارگری در ایران رو بھ بھ افزایش 

است؛ جریان از چھ قرار است؟

م خدمت شما و ھمین طور شنونده ھا سالم عرض من ھ
.می کنم و عرض تسلیت دارم بابت مرگ افشین اسانلو

در واقع بھ نظر می رسد مھ جمھوری اسالمی پس از 
انتخاب روحانی، درحال تسویھ حساب و یا تعیین تکلیفی 
ھست، چون کھ مثالً شاید قرار است با ریاست جمھوری 

غییر بکند و یا یک سری روحانی، مدیریت زندان ھا ت
مسائل جدیدی بھ وجود بیاید؛ بنابراین این حدس را می 
شود زد کھ این ھا می خواھند یک تسویھ حساب ھایی 
بکنند و ضربات کاری ای را کھ بھ زعم خودشان الزم 
است وارد بکنند، پس از این مثالً تغییراتی را ایجاد کنند 

گردن دولت احمدی و بعد ھم این اتفاقات را بیاندازند بھ
نژاد و عنوان کنند کھ این مسائل بھ دولت جدید مربوط 

.نیست و از این دست صحبت ھا

ولی مسألھ از این فراتر و کالن تر است، و آن ھم عبارت 
است از این کھ رژیم برای جلوگیری از کسب اعتماد بھ 
نفس طبقۀ کارگر، بھ ھر کاری دست می زند و مھم ترین 

اال کرده، این بوده است کھ ھیچ وقت کاری کھ تا ح
نگذاشتھ طبقۀ کارگر تشکل یابی خود را بھ شکلی کھ می 
خواھد جلو ببرد؛ ھمیشھ در ھر حدی کھ کارگران 
خواستند بھ ھرشکلی تشکلی را ایجاد کنند، بھ آن ھا حملھ 
کرده اند، ولی این برایشان کفایت نمی کند، چون طبقۀ 

ود را ادامھ می دھد و کارگر بدون تشکیالت، جنبش خ
یعنی اصل .این را بھ ھیچ طریق نمی شود حذف کرد

4

http://www.youtube.com/watch?v=76wPH
WANO4U

کشمکش طبقاتی، درحقیقت جنبش طبقۀ کارگر است، 
.حاال یا با تشکیالت و یا بدون تشکیالت

انواع تشکالت مخفی و کمیتھ ھای مخفی کارگری، جنبش 
را پیش می برد، بنابراین رژیم ناچار است برای مقابلھ 

ارھایی را بکند کھ درواقع باز از این طریق با جنبش، ک
یکی از .اعتماد بھ نفس طبقۀ کارگر را از او بگیرد

شناختھ شده ترین کارھایی کھ بھ طور سیستماتیک انجام 
می دھد، حملھ بھ فعالین کارگری است، حملھ بھ پیشروان 

البتھ در یک وجھ سیاسی، ھمیشھ زندانی .کارگری است
دان ھا ھست کھ معلوم است بخشی سیاسی فراوان در زن

ولی زمانی کھ فعال .از آن ھا می توانند کارگر باشند
کارگری، پیشُروی کارگری را می گیرد، یعنی کسی را 
کھ در حین فعالیت کارگری بوده است دستگیر می کند، 
معنی اخص آن ھمین است کھ می خواھد بھ جنبش 

.کارگری جوابی بدھد

امات واھی، کارگران فعال را بنابراین با یک سری اتھ
دستگیر می کند، کارگرانی را کھ حتی در چارچوب خود 
قوانین این رژیم خواستند یک بھ اصطالح تجمعی و 
حرکتی داشتھ باشند، دستگیر و بھ بدترین شکل با این ھا 

.برخورد می کند

در این جا اتفاقی کھ می افتد این است کھ سایر کارگران 
اگر ما دستگیر شدیم چھ می شود؟ :ھنگران این بشوند ک

و وضع زندگیمان چھ می شود؟و یا خانواده مان چھ می 
این یک حالت ترس و ارعاب را در سطح .شود؟ و غیره

فعالین کارگری نفوذ می دھد و بخشاً یک سری محافظھ 
کاری ھایی ایجاد می شود و یا یک سری ناچار می شوند 

.ی گرایی و غیرهرجوع کنند بھ مواضعی مانند قانون
بنابراین رژیم اھداف فراوانی از حملھ بھ فعالین کارگری 
دارد و بھ طور اخص قصدش خستھ کردن فعالین 
کارگری است، چھ آن ھایی کھ در زندان ھستند و یا در 
کارخانھ ھا مشغول فعالیت ھستند و چھ آن ھایی کھ از 

.آنان حمایت می کنند

ً این کھ در نھایت قصد د ارد کھ اعتماد بھ نفس و ضمنا
طبقۀ کارگر را در پایین ترین سطح ممکن نگھ دارد و 
نگذارد ھرگز جنبش کارگری بھ واسطۀ فعالیت ھای 

http://www.youtube.com/watch?v=76wPH
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پیشروانش بتواند اعتماد بھ نفسی کسب کند و درواقع 

.جمھوری اسالمی ھمیشھ این ھدف را دنبال کرده است

چگونھ و از چھ راه ھایی می توان برای آزادی :سؤال
زندانیان سیاسی و یا کاھش فشار بر آنان مبارزه کرد؟ و 

در این رابطھ اقدام فوری چیست؟

ببینید چند موضوع مشخص ھست کھ می تواند در دستور 
کار قرار گیرد و یک سری موضوعات ھم ھست کھ بر 
اساس شرایط باید انجام شود؛ حاال کھ صحبت از 

عیت و انتخابات شد، مثالً یک نمونھ از بھترین وض
بھترین موقعیتی کھ می شد طی مثالً چھار سال اخیر 
برای حمایت از کارگران بھ دست آورد، ھمین اوضاع 

اگر مشاھده بکنید، می بینید کھ کل .انتخاباتی بوده است
گروه ھای سیاسی و احزاب، در خارج و یا در داخل، بھ 
اضافۀ کل نھادھای کارگری و کمیتھ ھای کارگری کھ در 

، در مورد )کمیتھ ھای مختلف(ران ھستند خود ای
انتخابات ھیچ واکنشی نداشتند و اگر ھم واکنشی نشان 

احزاب .دادند، ھیچ ربطی بھ جنبش کارگری نداشت
مختلف واکنش ھایی نشان دادند کھ ھیچ ربطی بھ جنبش 
کارگری و مسائل اخص کارگری نداشت، کمیتھ ھای 

ارگری کارگری ھم این موضوع را موضوع جنبش ک
بنابراین یک فرصت .نمی دانند و دخالت گری نمی کنند

تاریخی از دست ھمھ می رود و این درواقع ضعف 
.فعالین کارگری را نشان می دھد

من در این جا وارد جزئیات خود موضوع انتخابات نمی 
شوم کھ در چنین شرایطی توده ھا نمی دانند چھ کار باید 

ولی .د رأی می دھندبکنند، فریب می خورند و می رون
درواقع رژیم جمھوری اسالمی ھر چھار سال یک بار 
برای انتخابات خود ناچار می شود فضای سیاسی معینی 
را باز بکند، برای این کھ بتواند تبلیغاتی انجام دھد و بھ 

این موضوع در .قول خودش تنور انتخاباتی را گرم کند
گونھ است کل جھان وجود دارد و ساختار بورژوازی این

کھ جامعھ را از فضای سیاسی خارج می کند، ولی در 
اگر .حواشی انتخابات یک فضای سیاسی ایجاد می کند

یک گروه متشکل کارگری درواقع این تاکتیک ھا را 
بشناسد و برای این ھا نقشھ داشتھ باشد، بھترین دخالت 

یعنی در مقطعی .گری را می تواند در ھمین مقطع بکند
درھا را باز گذاشتھ و گروه ھای انتخاباتی دارند کھ رژیم 

تبلیغات خودشان را می کنند، بدیھی است کھ در این جا 
باید شعار تحریم را مطرح کرد، شعار تحریم بھ طور 
کلی را تقریباً ھمھ عنوان کرده اند، ولی ھیچ کس 
نتوانستھ در حد و قوارۀ شعاری کھ خودش مطرح می کند 

تحریم، ولی :الً گروه ھایی می گویندمث.دخالتگری نماید
در خانھ می مانند، قصدشان از تحریم این است کھ ھیچ 
دخالتی نکنند، این یعنی پاسیفیسم؛ عده ای دیگر می 

نھ تحریم و نھ شرکت در انتخابات، سرنگونی :گویند
جمھوری اسالمی؛ ولی در این رابطھ ھیچ اقدامی نمی 

پس از این اگر .رددکنند کھ جمھوری اسالمی سرنگون گ
انتخابات تحریم شود و یا انتخابات صورت بگیرد، 
درواقع یعنی این شعار عملی نگردیده و از باالی سر 
توده ھا رد شده است و درواقع شعار دھنده با جنبش 
کارگری مرتبط نیست، نمی داند چھ شعاری را باید 
مطرح کند کھ برود در توده ھا و بھ یک شرط مادی 

ود، یعنی توده ھا آن را بردارند، این گروه ھا این تبدیل ش
را درک نمی کنند و بنابراین یک کلی گویی بسیار بی 
ربطی می کند فقط برای این کھ یک چیز رادیکالی 
مطرح کرده باشد، ولی این رادیکالیزم خرده بورژوایی 

.است و ربطی بھ دخالتگری انقالبی ندارد

ات و بھ جای رأی دادن یکی دیگر می گوید تحریم انتخاب
بروید صندوق ھا را آتش بزنید، ولی خودش ھیچ اقدامی 
نمی کند و حتی یک صندوق ھم آتش نمی زند، بنابراین 
یعنی این شعار ھم از باالی سر توده ھا رد شده و این 
شعاری ذھنی  است کھ از روی ذھنیت خودش گفتھ شده 

جنبشو نھ از روی دخالتگری و تجربۀ دخالت کردن در
فکر می کند ھرچھ درشت تر و .و بھ این نتیجھ رسیدن

!گنده تر بگوید، چپ تر و رادیکال تر است

در مقابل یک عده ای دخالتگری فعال، تحریم فعال را 
مطرح می کنند، تحریم فعال بھ این معنی کھ باید از سطح 
آگاھی توده ھا شروع کرد؛ آن ھا نقداً دارند فریب می 

ای صندوق ھای رأی می روند کھ مثالً بین خورند، و بھ پ
بد و بدتر، بد را انتخاب نمایند، یا ھر تعریف دیگری کھ 

ما نمی توانیم از دور مانند کسانی کھ این شعارھای .دارد
برعکس.بی ربط را می دھند، شعار بدھیم و تحریم کنیم

ما می آییم از ھمان سطح شروع می کنیم و می گوییم کھ 
ت انتخابات صورت بگیرد و این انتخاباتی اگر قرار اس

نمایندگان ما .آزاد است، ما نمایندگان خودمان را داریم
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شاھرخ زمانی نمایندۀ ما است، رضا .در زندان ھا ھستند

تعدادی از این شخصیت ھای .شھابی نمایندۀ ما است
کارگری را برجستھ می کنیم و می گوییم این ھا 

ی خواھیم این ھا را بھ عنوان نمایندگان ما ھستند و ما م
البتھ قطعاً معلوم است کھ این ھا رّد .کاندید معرفی کنیم

صالحیت می گردند و اصالً بھ آن ھا اجازۀ حرف زدن 
ولی این موضوعی است کھ ما بھ وسیلۀ آن .ھم نمی دھند

وارد دخالتگری در آن فضای باز سیاسی می شویم؛ و 
ت کارگری، یک آکسیون اگر این یا آن کمیتھ و یا تجمعا

سازماندھی کنند، تجمعی شکل بدھند و در آن تجمع از 
کھ در آن -کارگر زندانی بھ عنوان شاخص آزادی جامعھ

یاد کنند و حرف بزنند، در -می شود انتخابات آزاد داشت
این جا بھ رژیم فشار می آید و رژیم نمی تواند آن حملھ 

کرد، در این جا ای را کھ در شرایط عادی بھ آن ھا می 
.ھم بکند؛ چون می خواھد فضای باز ایجاد کرده باشد

بنابراین اگر در روز اول ماه مھ حملھ می کند و یورش 
می برد بھ پارک اللھ و ھمھ را دستگیر و مضروب می 
کند، در این جا ھرگز نمی تواند در یک شرایط باز 

این .سیاسی کھ خودش ایجاد کرده است، چنین کاری بکند
جا دقیقاً فرصت بسیار خوبی است کھ بشود ارتباط 

.مشخصی بین انتخابات و کارگر زندانی ایجاد کرد
بنابراین تحریم فعال یعنی این کھ ما بگوییم کارگران 
زندانی باید آزاد شوند تا بتوانند در این انتخابات شرکت 

رژیم این در استعدادش نیست کھ چنین کاری بکند، .کنند
دای بلند گفتھ می شود کھ در این صورت باید این جا با ص

تحریم کرد، بنابراین چرا ما باید در انتخابت شرکت بکنیم 
.و ما باید بھ چھ چیزی رأی بدھیم

این گونھ دخالتگری از سطح آگاھی مردم است، مردم این 
را می فھمند و آن موقع دخالت می کنند؛ سپس عکس 

ر تمام سطح شھر ھای زندانیان سیاسی پوستر شود و د
در البالی تبلیغات دیگر بھ وسیلۀ فعالین کارگری کھ این 
حوزه را خالی می گذارند، اتفاقاً برعکس در ھمین موقع 
باید پخش شود، روی دیوارھا چسبانده شود و درواقع بھ 

فقط در یک مورد دیده شده کھ .این شکل دخالتگری کنند
تبدیل کردند و فعالینی، عکس شاھرخ زمانی را بھ پوستر 

درست در جاھایی برده و چسابنده اند کھ عکس ھای 
تبلیغاتی کاندیداھای انتخابات بوده است، و در شعارشان 
ھم اشاره کرده اند کھ شاخص آزاد بودن یک انتخابات، 

.آزادی زندانی سیاسی و کارگر زندانی است

بھ جز این ھم یک مورد مشاھده شده، و آن ھم عکسی 
ایت دویچھ ولھ از فردی با نوشتھ ای در دست است در س

رضا شھابی و شاھرخ :از یاد نبریم«کھ می گوید 
زمانی، شبنم مدد زاده، محمد جراحی، بھنام ابراھیم 

ولی این بھ پس از انتخابات تعلق .دیده شده است»زاده
دارد، ولی ھمین ھم خوب است کھ در یک چنین فضایی 

حالی کھ ھمھ ریختھ اند و این مسألھ مطرح می شود، در 
دارند جشن می گیرند، این موضوعات را می توان بیان 

.کرد

منتھا کسانی کھ انتخابات را تحریم می کنند، درست در 
ھمین جا نیستند، این جا ھم کارشان تعطیل است، پس ِکی 

.باید جنبش را پیش ببرند



٣٨

بنابراین در پاسخ بھ این سؤال، یک بخش از فعالیت می 
ولی مسألھ بر سر این است کھ یک کارگر .واند این باشدت

زندانی وقتی در زندان است، ھیچ ابزار دفاعی از خودش 
ندارد و درواقع توسط رژیم جمھوری اسالمی بھ گروکان 
گرفتھ شده تا رژیم ھر وقت خواست جنبش کارگری را 
تحت فشار بگذارد، بھ زمین بزند و یا ھر بالیی بھ سرش 

روگان ھای او سروکار داشتھ باشد و گروگان آورد با گ
ھا را نشان دھد، بنابراین یک کارگر زندانی در داخل 
زندان، ھیچ وسیلۀ دفاعی از خودش ندارد و از سر 
استیصال در شرایط خاص ناچار می شود دست بھ 
اعتصاب غذا بزند و این بیشتر بھ خودش آسیب می زند، 

واند صدایش را منتقل ولی چاره ای ندارد برای این کھ بت
این مربوط بھ کسی است کھ در داخل زندان است، .نماید

بماند کھ ما رادیکال ترین بیانیھ ھا را ھم داریم می بینیم 
کھ از داخل زندان بیرون می آید کھ در خارج چنین 

در داخل زندان انتخابات تحریم می .چیزی ھم نمی بینیم
آید کسانی از شود، ولی در خارج از زندان پیش می 

گرایش ھای چپ می روند و از یک کاندید حمایت می 
ولی فعالین کارگری کھ در خارج ھستند و یا !کنند

احزاب و جریانات چپ، دیگر نیازی نیست در خارج از 
کشور ھمان کاری را انجام بدھند کھ فرد زندانی انجاک 

این ھا باید بروند یک سلسلھ حمایت ھایی را .می دھد
نند کھ این زندانی داخل زندان خودش نمی تواند جلب بک

.این کار را انجام دھد

بنابراین باید بروند کارھایی را صورت بدھند کھ بتواند 
فشار بیاورد بھ جمھوری اسالمی و کمکی باشد برای این 

این فعالیت ھا ھم بسیار ناقص، .کھ زندانی آزاد شود
ب چپ، این گنگ و ناروشن است برای این فعالین و احزا

ھا در بھترین حالت یا می روند شب ھمبستگی می گذارند 

و ابراز ھمدردی می کنند و یا یک اکسیون ترتیب می 
این کافی نیست، این ھیچ فشاری بھ جمھوری .دھند

اشکالی کھ وجود دارد این است کھ در .اسالمی نمی آورد
درون خود این جریانات، یک اغتشاش فکری وجود دارد 

مثالً می گویند باید برویم !دانند باید چھ کار کنندکھ نمی
حمایت بگیریم، درخواست بکنیم کھ بھ »آی ال او«از 

بعد دوباره می گویند، این .جمھوری اسالمی فشار بیاورد
رفرمیستی است و ما نباید توھم بھ بورژوازی داشتھ 

.باشیم و الی آخر

ن مسائلبنابراین سردرگمی آن ھا دوچندان می شود، ای
را باید روشن کرد، این مسائل را باید بھ بحث گذاشت کھ 
تکلیف چیست؟ و باید چگونھ زندانی از زندان آزاد گردد؟ 
درواقع چند راه می توان ترسیم کرد، مگر راه دیگری از 

مثالً یک تیغ اره بگذاریم الی یک !فضا پیدا شود
و ساندویچ و در زندان بفرستیم و زندانی آن را بخورد

این !تیغ اره را دربیاورد و میلھ را ببرد و بیرون بیاید
شدنی نیست، یا این کھ تونل بکنیم در زیر زندان و 

این ھا ممکن نیست، !کارگر را از زندان بیرون بیاوریم
یا این کھ انقالب کنیم و توده ھا دِر زندان را باز کنند، 

باولی این ھم فقط در یک شرایط انقالبی ممکن است، و
.تصمیم ما شروع نمی شود و نمی شود فراخوان داد

بنابراین چھ کار می توان کرد؟

راه این است کھ بھ خود جمھوری اسالمی، یعنی بھ خود 
زندانبان چنان فشار زیاد و قدرتمندی وارد شود کھ ناچار 

ھیچ فشاری از طریق .شود خودش دِر زندان را باز نماید
ھمبستگی بھ زندانبان رفتن ما بھ یک اکسیون و شب

ولی اگر ما برویم بھ این نھادھای بین .وارد نمی شود
المللی مانند اتحادیھ ھای کارگری، آی ال او و غیره در 
خارج از کشور نشان بدھیم کھ کجا را باید سنگ بزنند، 
یعنی نقطۀ فشار را بھ آن ھا نشان بدھیم، آن ھا ھستند کھ 

چون دارد خودش را با بھ رژیم فشار می آورند و رژیم 
سیستم جھانی منطبق می کند و باید یک سری قوانین آن 
ھا را اجرا بکند، ناچار است بھ آن ھا امتیاز بدھد؛ این 
نھادھا ھم تحت فشارند از سوی فعالین چپ و اتحادیھ 
ھای کارگری درجاھایی کھ دارند این فشار را وارد می 

قاضاھا را انجام کنند، بنابراین مجبور می شوند کھ این ت
رژیم :دھند و در این صورت است کھ یک اتفاقی می افتد

متوجھ می شود کھ این کارگران تنھا نیستند و در سراسر 



٣٩
دنیا حامی دارند، و تنھا امکان عملی و زمینی کھ بتواند 
فشار بیاورد تا در زندان باز گردد، ھمین مورد است؛ این 

دانم کاری ھا خارج باید بھ بحث گذاشتھ شود و از این ن
شویم و بر سر ھمین تاکتیک ھای کنکرت بحث بکنیم و 

.بھ شکل یک اتحاد عمل آن را عملی کنیم

سؤال؟ فعالین کارگری کھ ھم اکنون در زندان ھا بھ سر 
در این مورد چھ باید .می برند با مشکل مالی مواجھ شدند

کرد؟

برای این دقیقاً یک موضوع بسیار با اھمیت است نھ فقط 
کارگران زندانی کھ ھم اکنون در زندان ھا بھ سر می 
برند، بلکھ باید بھ عنوان بخشی از مبارزه، بھ یک سنت 
تبدیل بشود کھ وقتی کارگری بھ زندان می رود خیالش از 
این بابت راحت باشد کھ خانواده اش گرسنگی نخواھد 

اآلن در .کشید و بنابراین آن کارگر می تواند مقاومت کند
اشارات رفیق محمد اشرفی بود کھ بخشی از انگیزۀ 

.شاھرخ زمانی در مقاومتش، ھمین حمایت ھا است

بھ خصوص این مسألۀ مالی بسیار حیاتی است برای این 
کھ کارگر زندانی بتواند مقاومت کند و رژیم نتواند او را 

بنابراین ھر کسی با ھر مقدار سمپاتی و یا عالقھ .بشکند
رگری کھ خواھان حمایت از این جنبش ای بھ جنبش کا

است، باید بھ وضعیت معیشتی کارگری کھ زندانی است، 
فکر بکند؛ با توجھ بھ این کھ ھمین کارگر حتی وقتی در 
زندان ھم نیست نمی تواند با درآمد ناچیز خود مخارج 
زندگیش را تأمین کند، حاال کھ در زندان است ھمان 

نتیجھ یک راھی برای این در .مقدار ناچیز را ھم ندارد
.موضوع باید پیدا کرد

یک سری افرادی ھستند کھ کمک ھای مالی می کنند، 
ولی اشکاالتی اساسی در این جا بھ وجود می آید و آن ھم 
بھ این شکل است کھ مثالً شخصی، یک گروه و یا جریان 
سیاسی را می شناسد و بھ آن جریان سیاسی پولی را می 

در این جا بھ طور علی العموم می گویند -دھد تا بھ ایران
در این وسط یک سری .منتقل کنند -»بھ جنبش کارگری«

مسائل بوروکراتیکی درحال شکل گرفتن است، در واقع 
بھ وسیلۀ کمک ھای مالی بوروکراسی را رشد می دھند 
و این ھا بھ جنبش کارگری تزریق نمی شود و بھ فالن 

ھم ھیچ ربطی بھ جنبش فرد و گروه داده می شود و آن 

ندارد، بلکھ فقط آن فرد کارگر و یا آن گروه کارگری، 
باید مابھ ازای .صاحب یک مقدار کمک مالی می گردد

این کمک ھا در جنبش دیده شود، مثالً با این پول ھا 
این جور ....بروند کاغذ بخرند و اعالمیھ چاپ کنند و

ارگر مسائل، مسألۀ کمک مالی است، ولی در مورد ک
زندانی، ھمان خورد و خوراک داخل زندان او و خانواده 
اش وابستھ است بھ این پول، بنابراین برای این کھ این 
اشکاالت پیش نیاید بھترین روش، یک سنت شناختھ شده 
در تمام جھان، این است کھ مانند تمام جاھای دیگر یک 
کمیسیون متشکل از فعالین باسابقھ و شناختھ شدۀ جنبش 

رگری در داخل یا خارج ساختھ شود و ھرکسی و ھر کا
گروھی کھ می خواھد کمک مالی بکند، برای این 
کمیسیون بفرستد و از ھر گرایشی می تواند باشد و ھر 

.اختالفی ھم دارند ربطی بھ این کمیسیون ندارد

بھ ھمین دلیل این کمیسیون تشخیص می دھد کھ بھ چھ 
اری این پول را جمع کسی کمک مالی بدھد و برای چھ ک

می کند و چگونھ ارسال بکند، و چھ تضمین ھای الزم 
این کمیسیون حتی .دارد کھ بھ دست آن کارگر می رسد

می تواند در مورد اختالفات روزی کھ وجود دارد و این 
چرا باید .قدر باعث انشقاق شده است ھم شکل بگیرد

این یکی کسی دیگر را حذف بکند، با این بھانھ کھ تو 
مبلغ را گرفتھ ای و خوردی و یا تو پول را برای خودت 

یک کمیسیون حل اختالف برای این مسائل باید !برداشتی
بھ وجود آید کھ بنشینند این مشکالت را حل بکنند، ولی 
این در یک سطح کالن تر است کھ بعداً اگر فرصتی شد 

.این مسألھ را باز خواھم کرد

ندانی کارگر بسیار ولی بھ طور اخص در مورد ز
ضروری است کھ چنین کمیسیونی ایجاد شود کھ ھر فرد 
و ھر گروھی در جھان ھست، بداند بھ کجا باید کمک 

.بکند کھ از آن طریق بھ زندانیان کارگر انتقال پیدا نماید

.با تشکر از شما

١٣٩٢خرداد ٣١



٤٠
نادر و اسکلھ ھاگزارشی از وضعیت کارگران باربر ب

در نوشتۀ قبلی خود اشاره کردم کھ وضعیت بحرانی 
سرمایھ داری حاکم در ایران در تمام وجوه آن، نظام 

اعم از اقتصادی و سیاسی، جمھوری اسالمی را در 
وضعیتی قرار داده است کھ بنا بھ منطق و ذات این 

بقای خود، افزایشسیستم، برای حل موقتی بحران و
:زارھا را علیھ کارگران بھ کار بگیردشدیدترین اب

وضعیت حاد بیکاری، اخراج ھای جمعی و گسترده، 
بی ثباتی شغلی از طریق تحمیل قراردادھای موقت و 
سفید امضا، عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقھ و 
پیامدھای آن مانند افزایش فشارھای مالی، روحی و 

کشی، روانی و در نتیجھ گسترش پدیدۀ اعتیاد، خود
طالق، کار کودکان و نظایر آن؛ مقابلھ با ھرگونھ 

مانند خانۀ(تشکل مستقل و خارج از مدار حکومت 
؛ اعمال فشار بر )کارگر و شوراھای اسالمی کار

فعالین کارگری از طریق بازداشت ھا و پرونده سازی 
ھا، و ده ھا مورد دیگر، تنھا بخشی از حقایق آشنا 

ھ اصوالً نیازی بھ برای فعالین کارگری است ک
توصیف ندارد؛ چرا کھ بخشی از حقیقت زندگی 
روزمرۀ کارگران است و درست بھ ھمین دلیل خود 

.بھتر از ھر کسی از آن آگاه ھستند

اما در میان طبقۀ کارگر ایران بھ طوری کلی، اقشاری 
ھستند کھ تحت فشار و ستمی بھ مراتب شدیدتر قرار 

طی سال ھای گذشتھ از دارند، با این حال متأسفانھ
سوی فعالین کارگری مورد توجھ چندانی قرار نگرفتھ 
اند و از آن جا کھ عمدۀ تمرکز سنتاً بر تھران و 
کردستان بوده است، این گروه از محاسبات سیاسی و 
.تحلیل وضعیت مبارزۀ طبقاتی بھ حاشیھ رانده شده اند

تالش می کنم تا بھ عنوان یکبھ ھمین دلیل است کھ
-فعال کارگری و فعال حقوق اقلیت قومی عرب، دست

کم با توصیف گوشھ ای از شرایط سخت و دردناک 
کارگران جنوب، صدای آن ھا باشم؛ کارگرانی کھ نھ 
فقط تحت فشارھای معیشتی باالیی قرار دارند، بلکھ بھ 
ھمان اندازه یا بیش از آن، پتانسیل اعتراضی ھم دارند 

رک سازماندھی در میان آن و از ھمین جا ضرورت تدا
.ھا احساس می شود

مناطق جنوبی ایران، بھ دلیل برخورداری از ذخایر 
نفتی و گازی، بخش عمدۀ درآمد حاصل از صادرات 
جمھوری اسالمی و در نتیجھ ستون فقرات حیات آن را 

جمھوری اسالمی بھ خوبی می داند کھ .تشکیل می دھد
ی نفت، درست وقوع یک اعتصاب و بستھ شدن شیرھا

بھ ھمان شکل کھ سرنگونی رژیم شاھنشاھی را رقم 
و .زد، آخرین نفس ھای این سیستم را ھم خواھد بُرید

دقیقاً بھ ھمین خاطر است کھ ھرگز نمی گذارد یک 
طبقۀ کارگر متمرکز و منسجم در این نواحی شکل 

از (بگیرد و برای این منظور از ھیچ گونھ فشاری 
ردۀ اقلیت ھای عرب و سنی بھ جملھ اعدام ھای گست

.فروگذار نمی کند)دالیل واھی

ساکنین مناطق جنوب ایران با وجود ثروت طبیعی این 
بخش، در زمرۀ محروم ترین بخش ھای جامعھ ھستند 
و تا جایی کھ بھ توزیع درآمد و ثروت بازگردد، شما 
حتی با چند روز زندگی در آن جا بھ وضوح شکاف 

.یشت مردم مشاھده خواھید کردعظیمی را در سطح مع

در نوشتۀ قبلی من بھ برخی مسائل و مشکالت پیش 
اشاره کردم؛ در این جا )ملوان(روی کارگران جاشو 

سعی می کنم تا بیش تر روی وضعیت کارگران باربر 
اسکلھ ھا متمرکز بشوم کھ شمار آن ھا در اسکلھ ھای 

نفر و در بنادر بزرگ تر، تا١٥٠کوچک محلی تا
.نفر می شود١٠٠٠بیش از 

در ھمان حال کھ بخش زیادی از طبقۀ کارگر ایران با 
مشکل قراردادھای موقت دست و پنجھ نرم می کند، 

بخشی.این کارگران اصوالً فاقد ھرگونھ قرارداد ھستند
از کارگران باربر در ھر منطقھ، در نزدیکی اسکلھ یا 

طرف شرکت بندر منتظر بھ کار می نشینند تا بلکھ از 
بخش.ھای تخلیھ و بارگیری بھ دنبال آن ھا بیایند

دیگری از کارگران باربر، با شرکت ھای تخلیھ و 
این حالت، »مزیت«بارگیری کار می کنند؛ اما تنھا 

.این است کھ جھت کار با آن ھا تماس گرفتھ می شود
.بنابراین تفاوتی میان این مورد با گروھی قبلی نیست

ر، روزمزد ھستند و عموماً پس از اتمام کارگران بارب
کار، تسویۀ مالی صورت می گیرد؛ نرخی کھ معموًال 

٣٥الی ٢٥برای این کار درنظر گرفتھ می شود، 

گزارش هاي کارگري
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ھزار تومان است کھ با توجھ بھ شرایط کار و ھزینھ 

شرایط کار آن ھم .ھای زندگی، فوق العاده ناچیز است
و حتی کشنده درجھ، طاقت فرسا ٤٥در گرمای باالی 

این درحالی است کھ حتی تھیۀ غذا بھ عھدۀ خود .است
کارگران باربر است و تنھا چیزی کھ از سوی کارفرما 

.بھ آن ھا تعلق می گیرد، کلمن ھای آب می باشد

در نتیجھ واضح است کھ عدم ثبات شغلی، یکی از 
کھ عموماً (دشواری ھای ھمیشگی کارگران این شاخھ 

ممکن است آن ھا تا .است)ندفصل و موقتی ھست
بھ .چندین روز متمادی قادر بھ یافتن کار نشوند

تردد کم کشتی ھا و خصوص کھ بھ دلیل تحریم ھا و 
تر از پیش شده لنج ھای باری بھ بنادر، کار باربری کم

و ھمین موضوع بیکاری در میان این کارگران را 
.تشدید کرده است

اعت کار و تعطیالت ضمناً باید اضافھ کنم کھ ھشت س
حتی با وجود .نیز برای اکثر این کارگران بی معناست

آن کھ اخیراً بندر اجازۀ تخلیۀ شبانۀ بار را نمی دھد و 
شیفت شب منتفی شده است، ولی ھنوز در اسکلھ ھای 
محلی و اسکلھ ھایی کھ ادارۀ بندر در آن ھا حضور 

.ندارد، کار شبانھ نیز بھ چشم می خورد

ورت موفقیت در یافتن کار، ھمان دستمزد حتی در ص
حتی.ناچیز نیز ممکن است با تأخیر پرداخت گردد

مواردی متعدد بوده است کھ طی آن یا دستمزد کارگر 
ھرگز پرداخت نشده است، و یا عاملی کھ از طرف 
شرکت می آید، تنھا بخشی از پول را پرداخت و مابقی 

ضعیف این اما موقعیت .را بھ خود اختصاص می دھد
چانھ «کارگران، حتی امکان پیگیری و حداقلی از 

.را ھم از آن ھا می گیرد»زنی

، شدت )مانند گرمای شدید(عالوه بر شرایط بد کاری 
)لنج(در شناورھای باری چوبی.کار نیز بسیار باالست

در .کالً تخلیۀ بار بھ وسیلۀ کارگران صورت می گیرد
جرثقیل و بھ کمک شناورھای بزرگ، تخلیۀ انبار با

گاه پیش می آید کھ مثالً .کارگران صورت می گیرد
ھزار تن بار، باید ظرف یک ھفتھ ٥٠یک کشتی با 

ناگفتھ پیداست کھ فشار کار در این موارد تا .تخلیھ شود
.چھ حد باالست

بھ .وضعیت مسکن این کارگران فاجعھ بار است
کرایھ نفر در یک خانۀ ١٠طوری کھ در مواردی حتی 

شرایط .ای در ارزان ترین نقطۀ شھر زندگی می کنند
معیشت نیز بھ ھمان صورت اسف بار است؛ سنگین 
بودن این حرفھ، نیاز بھ استراحت و بازتولید قوای 
جسمی کارگر را می طلبد؛ در صورتی کھ این 
کارگران بھ دلیل دستمزد بسیار پایین، برای صرفھ 

، ناگزیر از وعده جویی ھر چھ بیش تر در ھزینھ ھا
ھای غذایی خود می زنند و غذاھایی ساده و ارزان کھ 

.جوابگوی تأمین کالری الزم بدن نیست، می خورند

این کارگران فاقد ھرگونھ بیمھ ای ھستند؛ درحالی کھ 
، بیماری شغلی و مرگ در )نقص عضو(سوانح کار 

این حرفھ بسیار شایع است، و صدمات جانی و فیزیکی 
مثالً سقوط . .این کارگران را تھدید می کندھر لحظھ 

کانتینر با بار، یا پاره شدن طناب و سقوط بار بر روی 
این کارگران از جملھ مواردی است کھ بھ کّرات رخ 

غیر از سقوط بار، مواردی مانند سقوط افراد .می دھد
، وقوع ...)باالی جرثقیل، عرشۀ کشتی و (از ارتفاع 

لیفتراکھا، (وسایل حمل و نقل آتش سوزی، برخورد با 
، مسمویت ھای ناشی از تماس با ...)جرثقیل ھا و 

محمولھ ھای شیمیایی و سمی، و درگیری ھا و نزاغ 
ھای فیزیکی بین کارگرانی از ملیت ھا یا قومیت ھای 

شمار زیادی از این .مختلف، منجر بھ سوانح می شود
ن ساده حوادث در واقع بھ دلیل عدم آشنایی این کارگرا

و حتی سرپرستان با ساده ترین مفاھیم ایمنی اتفاق می 
.افتد

ھمچنین دمای باالی ھوا، منجر بھ گرمازدگی و حتی 
در مواردی ایست قلبی و مرگ می شود کھ موردی از 

با این وجود، .آن را شخصاً در بندرعباس شاھد بوده ام
بھ علت عدم برخورداری از بیمھ، ھزینھ ھای درمانی 

ح ناشی از کار نیز بھ عھدۀ خود این کارگران سوان
اما وضعیت نابسامان درآمدی، این کارگران را .است

وادار می کند تا در بسیاری از موارد از درمان صرف 
.نظر کنند

سال، انواع ٥یا ٤اصوالً در این حرفھ، پس از 
از کمردرد و اختالل در ستون مھره گرفتھ (بیماری ھا 

.گریبان گیر باربران می شود)یویتا بیماری ھای ر
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سرو صدا و علت این بیماری ھا را می توان در 

ارتعاش ناشی از لوازم و دستگاه ھای مختلف، تھویۀ 
نامناسب در اماکن سرپوشیده و آلودگی ھوای فضای 
عمومی بندر، نبود یا کمبود امکانات رفاھی و 
بھداشتی، کار در فضاھای کوچک و محدود، ابزار 

و انعکاس (امناسب، تابش اشعۀ مستقیم خورشید کار ن
، گرما، رطوبت و شرایط جوی )نور از سطح آب

این افراد پس بسیاری از.نامساعد و غیره جستجو کرد
.بھ سراغ کارھای سبک تر می رونداز بیماری

بھ عالوه بھ دلیل موقعیت ضعیف این بخش از 
ده و کارگران، آن ھا بھ اشکال مختلف مورد سوء استفا

بھ عنوان مثال گارد ادارۀ بندر .استثمار قرار می گیرند
کھ مسئول حفاطت و حراست فیزیکی بندر و کنترل (

می تواند اجازۀ ورود )در ورودی و خروجی می باشد
را از کارگرانی کھ بھ امید یافتن کار وارد می شوند، 

در نتیجھ .سلب کند یا آن ھا را از محوطھ خارج نماید
عمًال)مثالً پنج ھزار تومان(می پول از آن ھا با اخذ ک

.باج می گیرد

در بین باربران، کارگران ُکرد یا پاکستانی نیز پیدا می 
شوند کھ ھم درآمدی کم تری در قیاس با سایر 
ھمقطاران خود دارند و ھم با برخوردھای غیر انسانی 

.و تحقیرآمیز رو بھ رو می شوند

ھا بخشی از مسائل و بنابراین بھ طور خالصھ این 
بی ثباتی شغلی و :مشکالت کارگران باراندازھا است

روزمزدی، سطح پایین دستمزد، شرایط بسیار دشوار 
اعم از مصدومیت یا (و سنگین کار، بروز سوانح کار 

، عدم وجود تعطیالت و ھشت ساعت کار )مرگ
روزانھ، عدم ارائۀ تسھیالت بیمھ ای، نبود تسھیالت 

...ب و بھداشتی مناس

بھ ھمین دلیل این بخش از کارگران زحمتکش و 
معترض ایران نیز در مقابل فساد و باج گیری در ادارۀ 
بنادر، و اجحافات کارفرمایان، بھ تشکل مستقل خود 
نیاز دارند تا بتوانند مطالبات پیشنھادی زیر را مطرح 

:و کارفرمایان را وادار بھ پذیرش آن سازند

کاھش ساعات کار*

برخورداری از تعطیالت و تسھیالت رفاھی*

برخورداری از تسھیالت بیمھ ای*

انعقاد قرارداد و افزایش دستمزد*

برگزاری کالس ھای آموزشی برای آموزش *
مقررات کار و ایمنی شغلی بھ صورت مداوم برای 
تمام گروه ھای شغلی در باراندازھا بھ خصوص 

ھ موقتی و چھ کارگران ساده و باربران چھ فصلی، چ
.دائمی و از ھر ملیت یا قومیت

شامل معاینات پزشکی(ارائۀ مراقبت ھای درمانی *
)مداوم

وجود سرویس ھای مثالً(ارائۀ تسھیالت بھداشتی *
بھداشتی در نقاط مختلف بندر ضروری است، بھ ویژه 
برای کارگرانی کھ با مواد شیمیایی مثل اسیدھا و قلیاھا 

مانند پشم و پوست و بھ طور کلی و محصوالت دامی 
مواد آلوده سروکاردارند، حتماً بایستی حمام و دوش در 

)نظر گرفتھ شود

تھیۀ لباس کار مناسب، کفش (افزایش ایمنی کار *
ایمنی، کاله ایمنی، کمک ھای اولیھ، بازرسی ابزار و 

)ادوات و غیره از سوی کارفرما الزامی است

عبرتاوی.ع

١٣٩٣تیرماه ١١

٧٣، شمارۀ »کارگر میلیتانت«نشریۀ 
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در جنوب )ملوان(گزارشی از وضعیت کارگران جاشو 

ایران

بحران روزافزون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
سرمایھ داری حاکم در ایران، جمھوری اسالمی را در 
وضعیتی قرار داده است کھ بنا بھ منطق این سیستم، 

شدیدترین ابزارھا برای حل موقتی بحران و بقای خود،
وضعیت حاد بیکاری، .را علیھ نیروی کار بھ کار ببندد

اخراج ھای جمعی و گسترده، بی ثباتی شغلی از طریق 
مقابلھ با تحمیل قراردادھای موقت و سفید امضا،

ھرگونھ تشکل مستقل و خارج از مدار حکومت، اعمال 
فشار بر فعالین کارگری از طریق بازداشت ھا و 

شنا برای فعالین آایقسازی، تنھا بخشی از حقپرونده 
اما در .کارگری است کھ نیازی بھ توضیح بیشتر ندارد

میان طبقۀ کارگر ایران بھ طوری کلی، اقشاری ھستند 
کھ تحت فشار و ستمی مضاعف قرار دارند، با این 

از سوی فعالین طی سال ھای گذشتھ حال متأسفانھ
در این .ندنگرفتھ اقرار چندانیکارگری مورد توجھ

حقوقجا قصد دارم تا بھ عنوان یک فعال کارگری و
اقلیت قومی عرب، بھ گوشھ ای از شرایط سخت و 

بنا بھ تجربۀ کار چندین سال )ملوانان(دردناک جاشوھا 
قشری کھ نھ فقط تحت .در کنار آن ھا اشاره کنم

فشارھای معیشتی باالیی قرار دارد، بلکھ بھ ھمان 
.پتانسیل اعتراضی ھم دارد،ا بیش از آناندازه ی

اکنون بھ یکی از »موقت«درحالی کھ قراردادھای 
حمالت جدی علیھ نیروی کار جامعھ تبدیل شده است، 
باید بگویم کھ در مورد کار جاشوھا اصوالً حتی ھیچ 

، تا چھ رسد بھ آن گونھ قرارداد کتبی ھم وجود ندارد
ھ جاشوھا پس از بھ این معنا ک.باشد»موقت«کھ 

صحبت و توافق شفاھی با صاحب لنج، بنا بھ خواست 
.شناور آغاز بھ کار می کنندیکاو بر روی

بھ این معنا کھ بھ .گران جاشو عمالً فاقد بیمھ ھستندارک
طور ماھیانھ، حق بیمھ پرداخت می کنند و نام آن ھا 

اما خدمات و تسھیالت .در لیست قرار می گیرد
این درحالی است .ن ھا بسیار ناچیز استپرداختی بھ آ

کھ حرفۀ مورد نظر، از جملۀ مشاغل سخت و زیان 
در نتیجھ مانند .کھ در ادامھ اشاره خواھم کرداستآور

بحث بیمھ نیز یک مسألھ و سایر اقشار طبقۀ کارگر،
.درخواست جدی برای جاشوھا بھ شمار می رود

گردد، جاشوھا در بھ عالوه تاجایی کھ بھ درآمد باز می 
دستمزد خود را بھ طور روزانھ »صیدی«شناورھای 

یا ماھیانھ، و آن ھم بر مبنای میزان صید دریافت می 
قسمت٢٤در قبل، درآمد حاصل از صید بھ .کنند

تقسیم می گردید کھ سھم ملوان و مالک شناور برابر 
اما با افزایش قیمت سوخت بھ .بود)واحد١٢ھر یک (

ھای ھدفمندی یارانھ ھا و تحریم ھا، سھم دنبال طرح
افزایش یافتھ١٠بھ ١٤صاحب شناور نسبت بھ جاشو، 

مالکان شناور نھ فقط نسبت بھ گذشتھ سھم .است
جاشو دریافت می )صید(بیشتری را از حاصل کار 

کنند، بلکھ قیمت صید را ھم در بازار بھ بھانۀ افزایش 
بھ عبارت .ی کنندقیمت سوخت و ادوات، باالتر ارائھ م

تری عاید خود می دیگر از این دو طریق سود بیش
خریداران عمدۀ ماھی در بازار یا اصطالحاً .کنند

ھا ھم خود با مالکان لنج در یک کاسھ دست »یزاف«
بھ ھمین دلیل است کھ قیمت صید شفاف و .دارند
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نروشو روشن نیست و اکثر جاشوھا از قیمت واقعی 

بھ این معنا کھ صاحب شناور برای .صید مطلع نیستند
تر قیمت نھایی فروش را پایین از واقع کسب سود بیش

دریافت دستمزد در شناورھا .بھ جاشوھا اعالم می کند
یعنی (، یا ماھایانھ است و یا سفری »باری«یا لنج ھای 

کھ این مورد دوم )بر مبنای سفر و مقصد مورد نظر
.تر رایج استبیش

ھزار ٧٠٠الی ٦٠٠اھیانۀ یک صیاد، کل درآمد م
و این در حالی ھست کھ در ماِه .تومان در ماه می شود

صید، ھوا و شرایط جوی مساعد باشد، چون در غیر 
بیکاری مقطعی، این صورت صید متوقف، و بھ دنباِل 

ید آگاھی پیش می (درآمد جاشوھا کاھش پیدا می کند 
اگر ).شدنامساعد باشرایط جوی ،کھ یک ماه تمام

جاشو تمام وقت طی ماه بھ کار مشغول باشد، شاید تنھا 
.ھزار تومان دیگر بھ مبلغ مذکور اضافھ گردد٢٠٠

الزم بھ گفتن نیست کھ چنین درآمدی از یک سو برای 
نفره با توجھ بھ ھزینھ ھای سرسام آور ٤یک خانوادۀ 

زندگی تا چھ حد پایین است و از سوی دیگر نیازمند 
درحالی (روز کار طاقت فرسا در دریا است ٣٠تا٢٥

ید یک شناور تا این دفعات بھ آکھ بھ ندرت پیش می 
در کل نسبت بھ شرایط سختی کار و ھزینھ ).دریا برود

بھ عالوه این درحالی .ھا، این درآمِد خیلی کمی است
است کھ ھیچ گونھ بیمۀ بیکاری نیز پرداخت نمی 

.گردد

اره شد حرفۀ جاشوھا، در بھ عالوه ھمان طور کھ اش
زمرۀ مشاغل سخت است و سوانح کار در این حرفھ بھ 

ابزارھای نجات و ایمنی کھ .کّرات بھ چشم می خورد
فوق العاده در دریا مورد استفاده ھستند، بسیار محدود 

در مثالً.می باشدو خیلی کمتر از استاندارھای معمول 
د داشتھ یک شناور کپسول ھای اطفای حریق باید وجو

باشد، درحالی کھ شما بیشتر با کپسول ھایی کوچک رو 
بھ رو می شوید کھ مدت ھا است از تاریخ بازرسی آن 

بارھا پیش آمده است کھ لنجی در دریا .گذشتھ است
دچار حریق گردیده، اما ھیچ گونھ تمھیداتی برای 

حتی وسایل کمک .اطفای حریق وجود نداشتھ است
در حد باند، بتادین، چسب زخم و بعضاً(ھای اولیھ ھم 

این مغایر با استانداردھای .موجود نیست)نظایر این ھا
وظیفۀ ادارۀ بندر ظاھراً بررسی این .ادارۀ بندر است

.گونھ مسائل در ھنگان صدور مجوز خروج است
مثالً(درحالی کھ عمالً با اخذ مبلغی بھ عنوان رشوه 

ود نبود ، مجوز خروج را با وج)ھزار تومان٥٠
.استانداردھای ایمنی الزم اعطا می کند

نبود کالس ھا و آموزش الزم و ابتدایی نیز بھ عنوان 
بھ افزایش سوانح کار ،شاغلین این حرفھولیۀحق ا

در کالس ھایی کھ برگزار می گردند، .دامن زده است
خصوصی ارائھ نمی گردد؛ بھخدمات آموزشِی 

بھ (ای حریق خصوصاً در بحث امداد نجات و اطف
).بسیار مھمی کھ اغلب رخ می دھندموردعنوان دو 

بھ طور خالصھ در این حرفھ ھمیشھ مرگ ملوانان را 
در ھر اسکلۀ باری ساالنھ افراد زیادی .تھدید می کند

غرق می شوند کھ دلیل آن ھم عموماً نبود 
اصلی صاحب شناور مقصرو ،استانداردھای الزم

رھای عربی این طور نیستند مثالً لنج ھای کشو(است 
چون ایمنی تاحد .و وضعیت بھ مراتب بھتری دارند

در صورت بروز یک ).باالتری رعایت می شود
، صاحب شناور ھیچ گونھ )مصدومیت یا مرگ(سانحھ 

.تعھدی را قبول نمی کند

.در خود لنج امکانات رفاھی بسیار بسیار پایین است
)ب نما و غیرهشامل سکان، قط(تنھا یک اتاق کوچک 

بھ عالوه عموماً .وجود دارد کھ می توان در آن خوابید
این فضا کافی نیست، و کارکنان مجبورند در گرما و 

البتھ در شناورھای باری این (سرما بیرون بخوابند 
مکان بزرگ تر ھست و ھمھ در داخل می خوابند، ولی 

.)باز ھم بھ نسبت نفرات فضا محدود است



٤٥

گرمای :سیار دشوار و طاقت فرسا استشرایط کار ب
حتی در ،)تا حد تلفات جانی در اثر گرما زدگی(شدید 

بسیاری از شناورھا »قمارۀ«اتاق ناخدا یا اصطالحاً 
باران، ھوای طوفانی دریا و ھم کولر وجود ندارد؛ 

ھشت «و »تعطیالت«این در حالی است کھ .غیره
یک شناور .اصوالً مطرح نیست»ساعت کار روزانھ

با این .ھر زمان کار کند، جاشو نیز باید با آن برود
سال ٦٠وجود سن بازنشتگی در این حرفھ، حدود 

بھ ھمین دلیل است کھ بسیاری از .تعیین شده است
جاشوھا با پیری زودرس و بیماری ھا و امراض متعدد 

بھ عالوه .در سنین نھ چندان باال رو بھ رو می شوند
برای این قشر مانند سایر کارگران نیز»حق سنوات«

طبق .مشاغل سخت و زیان بار درنظر گرفتھ نمی شود
آور، چون این دستھ از قانون بیمۀ مشاغل سخت و زیان

ھای شغلی بھ نوعی برای سالمت شاغلین مضر رشتھ
ھستند، در خدمات بیمۀ تأمین اجتماعی ھر یک سال 

شود تا بتوانند فعالیت آنان، باید یک و نیم سال محاسبھ 
ھای پس از بیست سال بازنشستھ شده و از ادامۀ آسیب

تأمین سوء استفادۀاما بنابر .جسمی جلوگیری شود
اجتماعی از مقررات موجود، در صورتی کھ این افراد 
زحمتکش جامعھ، کمتر از بیست سال پیاپی یا بیست و 
پنج سال متناوب بیمھ رد کرده باشند، سنواتشان یک و 

شود و ھمۀ حق قایل شده در برابر محاسبھ نمینیم 
رود، زیرا دوباره قانون برای این کارگران از بین می

ای و خدمات بازنشستگی در از نظر شرایط بیمھ
شرایط برابر با شاغلین در مشاغل عادی یکسان 

.شوندمی

ھمچنین نوع فعالیت در این حرفھ تأثیرات فرعی 
عدم وجود .استمخربی بر محیط زیست نیز داشتھ

تعطیالت و تقریباً ھمیشگی بودن آن، عدم رعایت 
بھداشت از طریق تخلیۀ سوخت مصرف شده در دریا 
و استفاده از موتورھای دیزلی، صید غیرقانونی و 

ی کھ با »غیر مجاز«خارج از فصل بھ وسیلۀ صیادان 
رشوه بھ مقامات دولتی و در نتیجھ بدون پرداخت 

اه با تورھا و ادوات غیرمجاز مالیات و عوارض  ھمر
مشغول بھ فعالیت ھستند، ھمگی بھ کاھش ذخایر دریا 

بھ عنوان منبع معاش اکثر و انقراض تدریجی آبزیان
.منجر گردیده استخانواده ھای این منطقھ

در انتھا باید ذکر کرد کھ گروه ھا و اقلیت ھای ملی 
عرب، فارس، :زیادی در میان جاشوھا وجود دارد

تبعیض و اجحاف علیھ جاشوھای .ستانی و ھندیپاک
ھندی و پاکستانی بھ شدت رواج دارد و بھ نوعی می 

بھ سطح دستمزِد .توان آن را نوعی بردگی مدرن نامید
مراتب پایین تر، پرداخت دیرتر حقوق، رفتار دون 
شأن با این گروه و ھمۀ مشکالت گفتھ شده در این 

.ھا وجود دارددر مورد آن،نوشتھ بھ شکل مضاعف
در حالی کھ ھمۀ ما بخشی از طبقۀ کارگر جھانی 

سیستم سرمایھ (ھستیم و در نتیجھ دشمن اصلی ما 
.یکی استعلیھ آنو منافع و راھکارھای ما)داری

اعم از (این ھا بخشی از مسائل و مشکالت جاشوھا
، بھ )-شامل فلزی و چوبی-لنج ھای صیدی و باری

کش ترین بخش ھای طبقۀ کارگر مثابۀ یکی از زحمت
شرایط بسیار دشوار کار، بروز سوانح :ایران است

، عدم وجود تعطیالت )اعم از مصدومیت یا مرگ(کار 
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و ھشت ساعت کار روزانھ، باال بودن سن 
بازنشستگی، عدم ارائۀ تسھیالت بیمھ ای و در نظر 

شدن حق سنوات از سوی سازمان ھای بیمھ نگرفتھ 
ت بیمۀ بیکاری، پایین بودن سطح ای، عدم پرداخ

.دستمزد بھ دلیل عدم محاسبۀ حق ملوان و غیره

بھ ھمین دلیل این بخش از کارگران زحمتکش و 
معترض ایران نیز در تقابل با فساد و ارتشا در ادارۀ 
بنادر و دریاداری، و اجحافات کارفرمایان، بھ تشکل 

نھادی مستقل خود نیاز دارند و می توانند مطالبات پیش
:زیر را مطرح سازند

کاھش ساعات کار

منظور داشتن تعطیالت و تسھیالت رفاھی

افزایش ایمنی شناورھا و ادوات از سوی کارفرما

گشایش صندوق بیمۀ بیکاری

، سایر تسھیالت بیمھ ای اجباری و »بیمۀ عمر«اعطای 
از سوی سازمان ھای »حق سنوات«منظور داشتن 

مربوطھ

چنین زمان مزد و حق ملوان و ھممحاسبۀ حداقل دست
مشخص پرداخت آن از طریق نمایندگان واقعی این 

حرفھ

برگزاری کالس ھای آموزشی برای روش ھای صحیح 
صیادی، نکات ایمنی و بھداشتی

عبرتاوی، فعال کارگری عرب.ع

٧٢، شمارۀ »کارگر میلیتانت«نشریۀ 

رای در باب اھمیت سوسیالیسم علمی و مارکسیسم ب
طبقھ کارگر

مقالۀ ارسالی رفیق شاھرخ زمانی برای نشریۀ :توضیح
.میلیتانت

جریانات ضد سرمایھ داری، پیش از مارکس، نیروھایی 
از طبقھ کارگر و جنبش کارگری درباره تضاد آشتی 
ناپذیر طبقاتی و مبارزه طبقاتی شروع بھ توضیح این 

ا، در جیمز اُبرایان، از جنبش چارتیست ھ.وضع کردند
در ھمھ جا ستمگران، سودجویان «:نوشت١٨٣٢سال 

ھستند و دولت نگھبان آن ھاست و کارگران ستمدیدگان 
وی «:لورنتس فون اشتاین در این باره می گوید».ھستند

پانزده سال پیش از آن کھ مانیفست حزب کمونیست نوشتھ 
شود، تئوری آشتی ناپذیری طبقاتی و مبارزه طبقاتی را 

مجمع(کارگران مھاجر آلمانی در لندن ».اده استارائھ د
-١٨٣٩و اتحادیھ عدالت، ١٨٣٤-١٨٣٦تبعیدی ھا، 

یکی از رھبران سازمان اخیر .تشکیل دادند)١٨٣٦
ویلھلم وایتلینگ، کھ خیاط ماھری بود، در دو کتاب بھ 

، طرح یک نظام کمونیستی را ١٨٤٢و ١٨٣٨تاریخ 
خیلی عبارت بودند از مھم ترین سوسیالیست ھای ت.داد

در بریتانیای کبیر، کلود )١٧٧١ -١٨٥٨(رابرت اوئن 
-١٨٣٧(، شارل فوریھ )١٧٦٠-١٨٢٥(سن سیمون 

ھمچنین .در فرانسھ)١٧٨٨-١٨٥٦(و اتین کابھ )١٧٧٢
)١٨٦٤-١٨٧٦(در دھھ ھای پیش از بین الملل اول 

تردیونیونیسم :چندین جریان مھم انحرافی از آن جملھ
ص، بالنکیسم، پرودونیسم، السالیسم، محض و خال

باکونینیسم پدیدار گشت کھ مارکسیسم در مقابلھ با آنان 
.قوام گرفتھ و مستحکم شد

١٨١٨مھ ٥کارل مارکس متولد :تولد سوسیالیسم علمی
در تریر، منطقھ راینلند پروس، و فردریک انگلس متولد 

در بادمن پروس در متن یک مبارزه ١٨٢٠سپتامبر٢٨
فکری و علمی و عملی با عالی ترین نمایندگان علمی 

...)ھگل و فویرباخ و (عصر یعنی فلسفھ آلمان 
و اقتصاد )سن سیمون و چارلز فوریھ(سوسیالیسم فرانسھ 

کمونیسم علمی )آدام اسمیت و دیوید ریکاردو(انگلستان 
را بھ عنوان تئوری انقالبی توضیح طبیعت، جامعھ، و 

.ر انقالبی جھان بھ وجود آوردندتفکر در جھت تغیی
پس از اخراج از فرانسھ بھ ١٨٤٥مارکس در ژانویھ 

تبادل نظر با کارگران پیشرو
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بروکسل رفتھ و در سازمان ھای انقالبی مجمع 
دمکراتیک و انجمن عمومی کارگران شدیداً بھ فعالیت 

وی بھ ھمراه انگلس ١٨٤٦سیاسی پرداخت و در فوریھ 
بیکمیتھ کمونیستی مکاتبھ را در جھت فعالیت انقال

با ابقای ١٨٤٧کمونیستی سازمان دادند و در سال 
بالنکیست ١٨٣٩اتحادیھ عدالت کھ در اثر قیام بی نتیجھ 

ھا در پاریس متالشی شده بود، اتحادیھ کمونیست ھا 
اولین سازمان جھانی کمونیستی کھ پانزده سال بعد 

اتحادیھ .انترناسیونال اول را تشکیل داد بھ وجود آوردند
ھا عمدتاً از کارگران و روشنفکران تبعیدی کمونیست 

فرانسوی، آلمانی، سوئیسی، ایتالیایی و روس و غیره کھ 
در لندن، پاریس و بروکسل زندگی می کردند تشکیل شده 

دسامبر در ٨نوامبر تا ٢٩از ١٨٤٧بود و در سال 
و ١٨٤٧کنگره دوم اساسنامھ و در سراسر ماه دسامبر 

را مارکس و انگلس کھ بیانیھ برنامھ آن ١٨٤٨ژانویھ 
حزب کمونیست یا مانیفست کمونیست می گفتند، یعنی 
مھم ترین سند تاریخ مبارزه انقالبی طبقھ کارگر منتشر 

این برنامھ شیوه ھا و چگونگی مبارزه را جھت .شد
نابودی نظام سرمایھ داری و برقراری سوسیالیسم بھ آنان 

یالیستی در جنبش سوس١٨٤٨پیش از سال .نشان داد
مورد تحلیل سرمایھ داری، تشکل ھای سازمانی، شیوه 
ھای مبارزه و ھدف نھایی سر در گم بود؛ این سوسیالیسم 

یعنی ایده آل دانستن شیوه (مخلوطی بود از پریمیتیویسم 
)خیال پردازی(، اتوپیانیسم )زندگی انسان ھای اولیھ

).فرصت طلبی(و اپورتونیسم )ماجراجویی(آوانتوریسم 

مانیفست حزب کمونیست بھ ایده آلیسم، جھل، التقاط 
گرایی در متن مبارزه انقالبی با رسیدن بھ کمونیسم علمی 

سال بعد بر سر مزار ٣٥آن چنان کھ انگلس .پایان داد
ھمان طوری کھ «مارکس در خطابھ معروف خود گفت 

داروین قانون تحول در طبیعت ارگانیک را کشف نمود، 
ون تحول جامعھ را در تاریخ بشریت کشف مارکس ھم قان

مارکسیسم یا کمونیسم علمی مرکب از فلسفھ، »کرد
اقتصاد و سوسیالیسم علمی اساساً علم قوانین حاکم بر 

، علم انقالبی طبقھ رشد و تکامل طبیعت، جامعھ و تفکر
کارگر علیھ ستم و استثمار و علم پیروزی سوسیالیسم و 

.در سطح جھانی می باشدعلم مبانی جامعھ کمونیستی 
:بعضی از ارکان اساسی مارکسیسم بھ قرار زیر می باشد

.درک عینی ماده مستقل از ذھن:ماتریالیسم فلسفی)١
ماده ای در حال حرکت در زمان و مکان بھ عنوان 
توضیح مادی جھان در مبارزه با تصورات متافیزیکی 

م، فالسفھ ایده آلیست چون جورج بارکلی، دیوید ھیو
امانوئل کانت و گئورگ ھگل کھ بھ نحوی بھ پذیرش 
مذھبی خلق جھان و اراده آن از خارج منتھی می شد بھ 
وجود آورده و مفھوم ماتریالیستی را بھ تمام رشتھ ھای 
اندیشھ و عمل تعمیم داد و طبقھ کارگر از اوھام کھنسال 
و ارتجاعی بھ فلسفھ، علم، دولت، مذھب، اقتصاد و 

ھنر و غیره کھ چھارچوب اساسی ایدئولوژی اخالقیات و
سرمایھ داری است نجات داد و بھ عنوان اسلحھ ای برنده 
در مبارزه علیھ سرمایھ داری و ایجاد سوسیالیسم بھ کار 

.گرفتھ می شود

مارکس و انگلس دیالتیک بھ عنوان علم :دیالکتیک)٢
عام توضیح تکامل را از ھگل کھ بھ گفتھ لنین تئوری 

لی است کھ از لحاظ محتوا و عمق جامع ترین و معقو
غنی ترین تئوری تکامل می باشد، اقتباس کردند و با 
حذف پوشش ایده آلیستی آن بر اساس ماتریالیستی تکامل 

از نظر فلسفھ دیالکتیک ھیچ «:انگلس می گوید.دادند
چیز نھایی، مطلق و مقدس نیست، این فلسفھ خصلت 

یز را نشان می دھد، ھیچ گذرای ھمھ چیز و در ھر چ
چیز بھ جز پروسھ بی وقفۀ شدن و بودن، پروسھ صعود 
بی پایان از پایین بھ باال در مقابل آن نمی تواند تاب 

».بیاورد

مارکس و انگلس با کشف :مفھوم ماتریالیستی تاریخ)٣
قوانین تکامل اجتماعی و تدوین عملی آن در جریان 

ریخ نویسی را بر پایھ ای مبارزه اولین کسانی بودند کھ تا
علمی گذاشتھ و آن را از انبوه متافزیک، سوبژکتیویسم 

، قھرمان پرستی، تعصب طبقاتی سطحی )ذھن گرایی(
ویژه تاریخ نویسی بورژوازی، پاک ساختند و بر اساس 
ماتریالیستی بنیاد تکامل اجتماعی را تدوین و توضیح 

انسان ھا «:مارکس آن را این طور خالصھ می کند.دادند
برای تولید اجتماعی وارد مناسبات معینی با یکدیگر می 
گردند کھ اجتناب ناپذیر و مستقل از خواست آن ھا است، 
این مناسبات تولیدی، با مرحلھ معینی از رشد و تکامل 
نیروھای مادی تولیدی آن ھا مطابق است، مجموعھ این 

اساس واقعیت  -مناسبات تولیدی، زیربنای اقتصادی
امعھ را تشکیل می دھد و روبناھای حقوقی و سیاسی ج
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کھ اشکال معینی از آگاھی اجتماعی با آن ھا مطابقت می 

شیوه تولید در زندگی .کند از این زیربنا ناشی می شود
مادی خصلت کلی پروسھ اجتماعی، سیاسی و روحی را 

این شعور انسان ھا نیست کھ ھستی آن ھا  -تعیین می کند
کند، بلکھ بر عکس زندگی اجتماعی آن را تعیین می 

ماتریالیسم .»ھاست کھ تعیین کننده شعورشان می باشد
تاریخی بھ عنوان سالح برنده طبقھ کارگر علیھ نظام 
سرمایھ داری و ایجاد سوسیالیسم در درک پروسھ ھای 

سیاسی شرایط موجود می باشد کھ قدرت  -پیچیده اقتصادی
.جود می آوردشناخت و تغییر انقالبی را بھ و

این اصل یکی از پایھ ای ترین اصول :مبارزه طبقاتی)٤
مارکسیستی می باشد کھ بھ قول مانیفست کمونیست تاریخ 
تمام جوامع موجود تا زمان حال تاریخ مبارزه طبقاتی 

مارکسیسم سرنخی بھ دست ما می «:لنین می گوید.است
مرج دھد کھ قادرمان می سازد در این پیچیدگی و ھرج و

ظاھر سلطۀ قانون، یعنی تئوری مبارزه طبقاتی را پیدا 
مارس ٥مارکس در نامھ بھ ژوزف ویدمایر در .»کنیم

:، می نویسد١٨٥٢

تا جایی کھ بھ من بازمی گردد، امتیاز کشف وجود «
طبقات در جامعھ کنونی و مبارزه میان آن ھا بھ من تعلق 

ا، توسعھ مدت ھا پیش از من، مورخین بورژو.نمی گیرد
تاریخی این مبارزه طبقاتی را توصیف کرده بودند، و 

آن چھ من .اقتصاددان بورژوا، اقتصاد این طبقات را
:انجام دادم و جدید بود، اثبات این موارد می بود کھ

وجود طبقات، تنھا با مراحل تاریخی معینی در توسعھ -١
.تولید ارتباط دارد

اتوری پروتاریا منجر مبارزه طبقاتی الزاما بھ دیکت-٢
.می شود

این دیکتاتوری، خود، گذار بھ سوی محو تمامی -٣
طبقات و بھ سوی یک جامعھ بی طبقھ را تشکیل می 

».دھد

مارکس در تحلیل مبارزه :نقش انقالبی طبقھ کارگر-٥
طبقاتی کھ یکی از بزرگ ترین دستاوردھای او است، 

تولید و اساسی نقش انقالبی طبقھ کارگر بھ عنوان نیروی 
را کشف و اثبات نمود و روشن ساخت از میان تحول

طبقاتی کھ امروز رودر روی بورژوازی قرار گرفتھ اند 
.تنھا پرولتاریاست کھ نجاتش در نجات کل جامعھ است

عمده ترین موضوع آموزش مارکس «:لنین می گوید
روشن ساختن نقش تاریخی جھانشمول پرولتاریا بھ 

».جامعھ سوسیالیستی می باشدعنوان سازنده 

مارکس در ادامھ، و کشف و بسط :ارزش اضافی-٦
قوانین تکامل اقتصادی سرمایھ داری کھ توسط اقتصادان 
بورژوایی آدام اسمیت، دیوید ریکاردو ناقص مانده بود، 

بھ توضیح مسایلی »سرمایھ«جلدی ٣در کتاب بزرگ 
دوره ای و جدید مانند انباشت سرمایھ، علل بحران ھای

تمرکز سرمایھ پرداخت، اما بزرگترین کشف او این بود 
کھ تولید ارزش اضافی توسط کارگران و تملک آن توسط 

این کار تمام پروسھ .سرمایھ داری را توضیح داد
استثمار سرمایھ داری را عریان نموده و علل اقتصادی 

.انقالب کارگری را آشکار ساخت

ی ترین ارکان مارکسیسم یکی از اساس:نقش دولت-٧
بنابر این .تحلیل مارکس و انگلس از دولت می باشد

تحلیل دولت محصول آشتی ناپذیری تضادھای طبقاتی 
است کھ از موقعی کھ اولین جامعھ طبقاتی، یعنی برده 
داری بھ وجود آمده تولد یافتھ است؛ و در جامعھ سرمایھ 

تسلیم بھ داری دولت ابزار قھر بورژازی است کھ با آن 
مارکس و بھ .سلطھ اش را بھ کارگران تحمیل می کند

خصوص انگلس تاریخ دولت را از زمان حاضر تا منشأ 
آن دنبال نموده و نشان دادند کھ با ظھور طبقات اجتماعی 

خدمتدولت شکل گرفتھ و ھمیشھ بھ منافع طبقات حاکم 
منشأ«بھ خصوص انگلس در اثر جاودانھ خود.می کند
آنتی «، و در کتاب »ه، مالکیت خصوصی و دولتخانواد

پرولتاریای پیروز سرانجام «خود نشان داد کھ »دورینگ
دولت را نابود نموده و آن را بھ موزه در آثار عتیقھ 

.»خواھد فرستاد

:استراتژی و تاکتیک؛ مبارزه طبقاتی-٨

این کھ مسألھ اساسی ھر انقالبی مسألھ کسب قدرت )اول
و این مسألھ بدون درھم شکستن دولت .سیاسی است

.بورژوایی از طریق انقالب قھرآمیز غیرممکن می باشد
قھر قابلھ یا مامای ھرجامعھ است کھ «:مارکس گفت

.»آبستن جامعھ ای نوین می باشد



٤٩
طبقھ کارگر بھ عنوان تنھا نیروی اساسی نابود )دوم

کننده جامعھ طبقاتی برای برانداختن مالکیت خصوصی 
اید سازمان و یا حزب و خط مشی مشخص و مستقل ب

.طبقاتی داشتھ باشد

بر اساس برنامھ حداقل دمکراتیک خود دیگر اقشار )سوم
دمکرات علیھ استبداد و اشکال ماقبل سرمایھ داری، بدون 
آن کھ استقالل طبقاتی اش را از دست بدھد، تحت 

.ھژمونی و رھبری اش قرار دھد

انگلس تا کمینترن، مارکسیسم -از دوره مارکس)چھارم
و فرود ھاو جنبش کارگری فراز و کمونیسم علمیو 

بسیاری را برای سازماندھی انقالب منفیتجارب مثبت و 
و رسیدن بھ حاکمیت سوسیالیستی آنان اندوختھ کارگری

.است کھ باید مورد استفاده قرار گیرد

چگونگی تشکل یابی کارگری مانند حزب سیاسی، 
ا، تعاونی ھا، و ارتباط آن ھا بھ عنوان ابزار شوراھ

حاکمیت سازماندھی اشکال مبارزاتی در جھت رسیدن بھ 
، چگونگی اشکال مبارزاتی از ساده ترین کارگری

اعتصاب صنفی تا اعتصاب سیاسی و قیام ملی، و بھ 
کارگیری و بھ کارگیری این اشکال در شرایط جزر و مد 

کمیت کارگران تاکنون، انقالب، تجارب منفی وضعیت حا
اشکال سرکوب، سرکوب دشمن، اشکال سازماندھی 
مخفی، نیمھ علنی و علنی، چگونگی ارتباط مبارزه مخفی 
با مبارزات انترناسیونالیستی اندوختھ است کھ حتماً باید 

آن چھ مسلم است .در دور جدید مبارزه بھ کارگرفتھ شود
ش جھانی طبقھ کارگر ایران بھ عنوان گردانی از ارت

بھ مارکسیسم انقالبی کارگران بدون تئوری انقالبی و 
عنوان علم شناخت قوانین رشد و تکامل جامعھ و علم 
رھبری انقالب و حاکمیت کارگری راه بھ جایی نخواھد 
برد و دنبالھ روی جریانات بورژوایی خواھد بود، از این 
جھت این طبقھ ھنوز در اوایل راه است و باید تمامی 

و طبقاتیدر متن مبارزه سوسیالیستیل روشنگرانھ محاف
و آگاھی طبقاتیآن و ارتقای سازماندھی در جریان 

ترویج انقالبی در جھت رسیدن بھ یک حزب رزمنده 
.انقالبی در اولویت قرار دھند

نشریۀ -١٣٩٣تیر ماه ١٩:تاریخ، شاھرخ زمانی
٧٣، شمارۀ »کارگر میلیتانت«

آگاه و متشکل کارگر در حزب ۀرھبری طبق:بحث آزاد
!سیاسی خود، تنھا ضامن پیروزی انقالب آینده

»شاھرخ زمانی«مقالۀ ارسالی رفیق 

تمامی اشکال دولت سرمایھ داری موجود، چھ در شکل 
بورژوا دمکراتیک آن، مانند کشورھای متروپل، و چھ 
در شکل استبدادی آن، در کشورھای سرمایھ داری 

ایران، اساساً ابزار سلطھ و ادامۀ بھره پیرامونی مانند 
در بردگی مادی و معنوی کارگران و طبقات داراکشی

درصدی جامعھ می باشند؛ و در ٩٩تمامی محرومین 
این جنگ طبقاتی میان ظالمین و مظلومین، انقالب بھ 
عنوان عادالنھ ترین و ضروروی ترین وسیلۀ رھایی 

ژی آلمانی، نھ ستمدیدگان، بھ قول مارکس در ایدئولو
تنھا از آن رو ضروری است کھ طبقھ ای کھ آن را 

می کند تنھا در جریان یک انقالب می تواند سرنگون
در رھا ساختن خود از ھمۀ پلیدی ھای اعصار گذشتھ 

آمادگی جامعۀ نوین توفیق یابد و برای بنیاد گذاری 
حاصل کند، انقالبی با فََوران حرکت مستقل و شور و 

منجر می گردد، و ملّیدر سطح ه ایتودحرارت
ھمچنین از طریق شکل گیری کمیتھ ھای کارگری، 
شوراھا و نھادھای انقالبی شکل گرفتھ در جریان 



٥٠
انقالب کھ این اعتصاب و تظاھرات را رھبری می 

مردم ھستند کھ نظم کھن را از قدرتکنند و پایۀ اعمال 
سرکوبھایارگانبا نابودی قیام مسلحانھ طریق 

دشمن از بین برده و نظم نوین انقالبی کھ در جریان 
انقالب چھرۀ .انقالب شکل گرفتھ را جایگزین می کند

تمام طبقات و احزاب را در عمل نشان داده و تمایالت، 
نقش و اھمیت آنان را آشکار کرده و بھ توده ھا امکان 
می دھد کھ ببینند ھریک از احزاب بر سر چھ مبارزه 

.افع کدام طبقھ دفاع می کنندکرده و از من

اما طبقۀ کارگر بھ عنوان نیروی اصلی انقالب، بدون
بھ عنوان علم رھبری انقالب، و -آگاھی سوسیالیستی

حکومت جایگزین و علم استراتژی و تاکتیک وی کھ 
با بسیج راستین توده ھا بھ گونھ ای کھ جھانی نو باید 

کھ خود را دیگر پیاده نظام ارتجاع دیگری نبوده بل
و بدون -برای خویشتن و رھائی بشریت سازمان دھد

حزب سیاسی با برنامۀ انقالبی، فقط آلت دست بھ 
معنای واقعی کلمھ در خود مدیریتی و حاکمیت 

.بالواسطۀ خود می باشند

کارگران پراکنده، ناآگاه، و فاقد تشکیالت و قدرت 
ھ ایستادگی، بھ بازیچۀ سیاست بازان تردست کھ ھمیش

از میان طبقات حاکم بھ موقع برای استفاده از فرصت 
در شرایط .ھای مناسب پیدا می شوند مبدل خواھند شد

تسلط ایدئولوژی سرمایھ داری و خودبیگانگی، فقر، 
ناآگاھی و رقابت درونی کارگران، و ھمچنین سیاست 
ھای برنامھ ریزی شدۀ سرکوب و فریب مادی و 

، کارگران در مبارزه معنوی دولت ھای سرمایھ داری
برای رھایی از بھره کشی و دیکتاتوری سالحی جز 

در دست ندارند، بھ قول آگاھی طبقاتی و تشکیالت
لنین، طبقۀ کارگر تنھا در اثر آن کھ وحدت فکری اش 
را از راه اصول سوسیالیسم با وحدت مادی سازمانی 
کھ میلیون ھا زحمتکش را بھ صورت ارتش طبقۀ 

ی سازد، تقویت یابد می تواند بھ نیروی کارگر متحد م
شکست ناپذیر تبدیل شده و نقش واقعی خود را در 

.انقالب ایفا کند

تنھا در سایھ حزب سیاسی بھ عنوان بخشی از 
کارگران اما گردان پیشاھنگ آنان، عالی ترین مظھر 

آگاھی مجھز بھ تئوری انقالبی و ھمچنین گردان 
ھا از طریق تشکل ھای متشکل آنان کھ با تمامی توده

توده ای خواست ھای جاری ارتباط تنگاتنگ دارد، می 
تواند انقالب را بھ سر منزل پیروزی یعنی حاکمیت 
مستقیم و بالواسطۀ شورایی و دمکراتیک کارگران و 

اجتماعی و سیاسی -ستمدیدگان بر سرنوشت اقتصادی
خود برساند و این مسلماً فقط با پایان دادن بھ مالکیت

خصوصی و کنترل ابزارھای  عمدۀ تولید، توزیع و 
ارتباطات روزانھ در جھت رفاه عمومی جامعھ ممکن 

.می باشد

قدرت طبقۀ کارگر در تشکل و آگاھی و درک روشن 
از اھداف و وظایف خویش و راه ھا و وسایل مبارزه 
است، و ھمۀ این مسایل فقط در وجود حزب طبقۀ 

متشکل میسراسریکارگر کھ کل طبقھ را بھ طور
کند وجود دارد، فقط با وجود حزب انقالبی کھ با توده 
ھای کارگر مرتبط و بھ تئوری صحیح انقالبی مجھز 
باشد و بتواند وضعیت را درست تشخیص داده و 

طرح نمایدشعارھای مبارزه را بر پایۀ تحلیل علمی 
فقط با.می توان بھ آیندۀ پیروز انقالب امیدوار بود

زب انقالبی می توان نیروی اکثریت ناراضی وجود ح
مردم را متشکل کرد، ذھن آنان را از لحاظ سیاسی 
روشن ساخت و درک مصالح خود و راه ھای آزادی 
از جور و ستم را بھ آنان آموخت و پیرامون برنامۀ 

با این .دمکراتیک رھایی طبقۀ کارگر گرد آورد
و توضیحات کلی از ضرورت انقالب و حزب سیاسی 

درک این کھ ھیچ انقالبی بدون رھبری انقالبی نمی 
تواند بھ سر منزل پیروزی برسد، در شرایط کنونی کھ 

مبارزه اند اما انقالبیون ستادی از رھبران توده ھا تشنۀ
و سازماندھندگان در اختیار ندارند، چگونھ می توان بر 

این مشکل غلبھ کرد؟

گیری ارادۀ در شکل موانع موجود در وھلۀ اول باید 
این موانع را می توان بھ موانع .انقالبی را پیدا کرد

تقسیم بندی کرد کھ ما عمومی و انحراف درونی 
:تیتروار بھ ھر دوی آن ھا اشاره می کنیم

:اول، موانع عمومی



٥١
شدت سرکوب، خفقان، کشتارانقالبیون ھرگونھ -١

فعالیت آگاه گرانھ و سازمانگرانۀ انقالبی توسط 
ھای فاشیستی و سلب کردن، فعالیت نیروھا حکومت

نمونۀ کشتار دھۀ .را تا حدی غیرممکن وسخت می کند
کھ در آن ده ھا ھزار نفر از بھترین کادرھای ۶٠

انقالبی با ھدایت سازمان سیا توسط رژیم والیت مطلقھ 
قتل عام شده، ضربۀ اساسی در سازماندھی انقالب 

و تشکل و مبارزه آگاھیبرای پیروزی و انتقال تجربۀ
.بھ نسل بعدی شد

درآمد پائین، بیکاری مزمن بھ عنوان محور اساسی -٢
سازمانیافتۀ رژیم کھ توده ھا را وادار گرسنگی تزریقی 

ساعتھ برای لقمھ نانی کرده، و ھرگونھ ٢۴بھ دوندگی 
قدرت و فرصت در آگاھی و سازمانیابی را از آنان 

.سلب می کند

ناشی از بھ شکست کشاندن انقالب بدبینی توده ھا-٣
توسط رژیم در عدم باور بھ تغییر انقالبی و تشکل ۵٧

.پذیری انقالبی

مذھبی از عقاید -استفادۀ ابزاری رژیم فاشیستی-۴
دینی مردم در مقابلھ با آگاھی و تشکل انقالبی و 

.جایگزینی آگاھی کاذب

اجتماعی  کشور -عقب ماندگی مناسبات اقتصادی-۵
اثر تسلط نظام عقب مانده، داللی، انگلی سرمایھ بر

داری وابستھ، بر اساس تأمین منافع سرمایھ داری 
جھانی در مواد خام نفت و نیروی کار ارزان کھ باعث 
نابودی و ورشکستگی تولید ماقبل سرمایھ داری در 
روستاھا و شھرھا شده و جمعیت آزاد شده بھ علت نبود 

ر حاشیۀ شھرھا و ساختار تولیدی و صنایع د
تَلنبار اداری-نظامیبورکراسی عظیم بھ درد نخور 

ماشین شده است و کارگران مولد غیر از صنایع 
در پرولتر واقعی و نفت بھ عنوان سازی، پتروشیمی 

.بقیۀ بخش ھا تأثیر گذاری چندانی ندارند

حساسیت و اھمیت کشور ما از لحاظ ژئو پولتیک -۶
اتصال ترمینال و حلقۀنوانبھ ع)جغرافیای سیاسی(

)نفت(غرب و شرق و بزرگترین منبع مواد خام دنیا 
برای کشورھای امپریالیستی کھ بھ کوچکترین دولت 

شبھ مردمی مانند مصدق ھم رحم نکرده  و غیر از 
در سرکوب فاشیستی مردم ...مثل شاه وسگ ھای ھار 

.و انقالب رضایت نمی دھند

کھ تأثیرات بسیار مخربی در کنار این موارد عمومی
در شکل گیری حزاب انقالبی دارند و بنابراین باعث 
شکست انقالبات می شوند، مھمترین عوامل ذھنی 
داخلی و انحرافات در شکل گیری تشکل ھای انقالبی 

:عبارتند از 

عدم درک یکپارچھ و ارگانیک از حاکمیت استبداد -١
رزاتی بھ و بھره کشی، و تجزیۀ عناصر و اشکال مبا

.اجزای اولیۀ خود، و در نتیجھ تقویت اردوی ارتجاع

اراده گرایانھ در اشکال -برخورد فرقھ ای-٢
آنارشیستی و سکتاریستی با پدیدۀ تشکیالت، و آگاھی 
بھ عنوان ھدف، و نھ ابزار سازماندھی و ارتقای 

در جھت انقالب و مردمیمبارزات و تشکل ھای 
.شوراییحکومت

و دنبالھ روی از حرکات و مبارزات پرستش-٣
عموماً در اشکال (توده ھا خودبخودیپراکنده و 

)صنفی

سیاسی و -تشکل ھای صنفیمصنوعیجدایی -۴
.سیاسی فکری از ھم-ھمچنین اشکال مبارزاتی صنفی

تشکل، و مبارزه قانونی و علنی چسبیدن بھ اشکال -۵
ضرورت و دوری از اشکال نیمھ علنی و مخفی آن در 

، با توجیھ شدت مخفی علنیتلفیق درست فعالیت 
.سرکوب و در ترس از ھزینھ دادن

دوری از سازماندھی مستقیم مبارزات و تشکل ھای -۶
مردمی داخل کشور، در محل کار و زندگی توده ھا بھ 
عنوان ستون اساسی انقالب علیھ دیکتاتوری و ھمچنین 

.استون اساسی حاکمیت مستقیم خود توده ھ

برخورد پوپولیستی با جنبش در عدم تعیین نقش و -٧
وزن نیروھای اجتماعی و عدم اولویت بندی نیروھای 

، درھم آمیزی )طبقۀ کارگر(اصلی ضربۀ انقالب 
سازش طبقاتی بھ جای مبارزۀ مرزھای طبقاتی و تبلیغ 



٥٢
سراسری مرکب از جسورترین، آگاه ترین، و طبقاتی

طبقۀ کارگر و منظم ترین و شریف ترین بخش
روشنفکران انقالبی می گردد و در نتیجھ نارضایتی 

درصدی ارتش میلیونی توده ھای مبارز بھ علت ٩٩
نبود ستاد فرماندھی، رھبری و ھدایت انقالبی پتانسیل 
توده ھا در انسجام  متحد کردن آن برای نابودی نظم 

.دمکراتیکشان ناکام می ماند-کھنھ و حاکمیت شورایی
و ۵٧ود این موانع مھم تجربۀ دو انقالب با وج

مشروطیت و شکل گیری احزاب و سازمان ھای 
انقالبی و رادیکال در بدترین شرایط سرکوب و خفقان، 
مانند حزب کمونیسم، سازمان فدایی و مجاھد، نشان داد 
نمی توان جلوی این دو پروسۀ جبری را گرفت، 

انداخت ھرچند می توان آن را تخریب کرده و یا عقب 
.و یا باعث تولد ناقص و سترون شده باشد

با توجھ بھ مسایل فوق و تجارب ارزندۀ جنبش انقالبی 
و با رعایت مسایل امنیتی حرکت آغازین محافل و  
فعالین آگاه گران کارگری و انقالبی برای غلبھ بر 
بحران رھبری کنونی، گفتگو، بحث و تبادل نظر در 

-انقالبی رھایی اقتصادیجھت رسیدن بھ یک برنامۀ 
اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر و کلیۀ ستمدیدگان 
ایران بر اساس سازماندھی ترویجی، تبلیغی،  و 
سازمانگرانۀ فعالیت انقالبی و ارتباط مستقیم و 
ارگانیک با این طبقھ از طریق عناصر پیشرو، تشکل 
ھای توده ای و مطالبات و مبارزات جاری آن می 

اساسی ایجاد کمیتھ پیشبرد این اھداف ابزار .باشد
در ونشریۀ سیاسی مشترک مرکب از انقالبیون فوق 

جھت پیوند سراسری با تمامی فعالین و مبارزین و 
پیشروان کارگری و توده ای در داخل کشور برای 
رسیدن و ایجاد حزب سیاسی سراسری برای ھدایت 
انقالب و رسیدن بھ  حکومت شورایی می باشد کھ 

.»ۀ رنجبران وحدت تشکیالت استچار«

شاھرخ زمانی

٩٣اردیبھشت :تاریخ

در مقابل سفارت در بریتانیاگزارش آکسیون روز جمعھ
جمھوری اسالمی

رفقای احیای مارکسیستی ۀتظاھرات ایستادبھفراخوان
در لندن در حمایت از شاھرخ زمانی و رضا شھابی روز 

ت جمھوری در مقابل سفار٢٠١۴ژوئیھ ٢۵جمعھ 
چندتجمعدر این .اسالمی در لندن با موفقیت برگزار شد

قالبیسازمان سیاسی از جملھ گرایش مارکسیست ھای ان
ایران، اتحاد رھایی کارگران بریتانیا، حزب کمونیست 

ایرانی و افراد مستقلکارگری، حزب حکمتیست، و 
شرکت کنندگان عکس ھای رضا .انگلیسی شرکت داشتند

شاھرخ زمانی را بر در سفارت نصب کردند و شھابی و 
جمع آوری شده را در روی در سفارت یھزارھا امضا

در این تظاھرات رفیق مازیار رازی سخنرانی .دچسباندن
ای بھ انگلیسی ھمراه با برخی دیگر از شرکت کنندگان 

.ایراد نمود

آکسیون هاي بین المللی



٥٣
ھگزارش برگزاری اول ماه مھ در استانبول ترکی

میالدی تعدادی از اعضای ٢٠١٤صبح روز اول ماه مھ 
شبکۀ«و اعضای »کمیتۀ دفاع از شاھرخ زمانی«

و جمعی از فعالین کمونیست ایرانی »ھمبستگی کارگری
انجمن ھمبستگی بین المللی «مستقر در ترکیھ با دعوت 

ترکیھ در یک اقدام مشترک ھمصدا با رفقای »کارگران
.اول ماه مھ را گرامی داشتندکارگر تَرک خود روز

انجمن ھمبستگی بین المللی «مراسم با ھماھنگی رفقای 
ترکیھ و چند حزب و جریان چپ مطابق سال »کارگران

قبل در گبزۀ استانبول از ساعات اولیھ صبح شروع و تا 
.بعد از ظھر ادامھ داشت

در ابتدا و پس از ھماھنگی ھای الزم کارگران با 
ژه ای کھ از قبل آماده شده بودند از سرویس ھای وی

اقصی نقاط شھر بھ محل مورد نظر انتقال پیدا کرده و 
سپس با خوشامد گویی رفقای مسئول برگزاری تقسیم کار 
و اعالم مسیر حرکت رژۀ کارگران از خیابان ھای 

شبکۀ«اعضای .منتھی بھ میدان اصلی مراسم آغاز شد



٥٤
ز شاھرخ زمانی کمیتۀ حمایت ا«و »ھمبستگی کارگری

کھ از قبل با ھماھنگی ھای الزم اقدام بھ تھیۀ پالکارد و 
بروشور ھای اول ماه مھ کرده بودند در صف اول 
راھپیمایی حاضر شده و حرکت بھ سمت میدان اصلی 

اغاز شد؛ 

در طول مسیر کارگران با شعارھای زنده باد سوسیالیزم 
کشور ھا و زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران ھمۀ 

خواست و مطالبۀ .چھرۀ با شکوھی بھ مراسم بخشیدند
کارگران ایرانی کھ آزادی زندانیان سیاسی و کارگران 
زندانی است و بھ ویژه حمایت از شاھرخ زمانی، از 

پس.اصلی ترین شعارھای رفقای ایرانی در مراسم بود
از چند ساعت راھپیمایی در خیابان ھای اصلی و با 

زار نیروی پلیس و گاردھای ضد حضور چندین ھ
شورش کارگران با حضور در میدان اصلی، از طرف 
گروه موزیک و سرود انجمن ھمبستگی کارگران ترکیھ 
مورد استقبال قرار گرفتند و در نھایت قطعنامھ و 
سخنرانی جریانات مختلف کارگری ترکیھ با ھماھنگی و 

نندگان نظم قابل ستایشی خوانده شدند و در پایان شرکت ک
با رقص و موزیک و شادی و سرودھای انقالبی اول ماه 

شایان ذکر است کھ در استانبول .مھ را گرامی داشتند 
ھمزمان مراسم دیگری در کادی کوی از طرف حزب 
عدالت و توسعھ اردوغان و حزب فرمایشی کارگر و 
چندین سندیکای وابستھ دیگر در تقابل با این مراسم 

.بود کھ با استقبال زیادی مواجھ نشدفراخوان داده شده 
مأمور گارد ٤٠٠٠٠الزم بھ ذکر است کھ از شب گذشتھ 

ویژه با آماده باش کامل و یورش بھ خود روھا و تفتیش 
آن ھا تمامی مسیرھای منتھی بھ بخش اروپایی و بھ 
خصوص میدان تقسیم را مسدود کرده بودند و در ھمین 

کیھ در زد و خود با روز صدھا نفر در میدان تقسیم تر
پلیس مجروح و صدھا تن دیگر بازداشت شده اند کھ تا 

.این لحضھ زد و خورد ھا ادامھ دارد

زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگران 

شبکھ ھمبستگی کارگری ایران 

کمیتھ حمایت از شاھرخ زمانی 

معی از فعالین چپ و کمونیست ایرانی مقیم ترکیھج



٥٥
الین احیای مارکسیستی و شبکۀ ھمبستگی شرکت فع

کارگری در مراسم اول ماه مھ لندن



٥٦
شرکت فعالین احیای مارکسیستی و شبکۀ ھمبستگی 

کارگری در مراسم اول ماه مھ آلمان



٥٧



٥٨
شرکت فعالین احیای مارکسیستی و شبکۀ ھمبستگی 

م اول ماه مھ نروژکارگری در مراس



٥٩
شرکت حامیان شبکۀ ھمبستگی کارگری و احیای 

مارکسیستی در مراسم اول ماه مھ سوئد



٦٠
گزارش شرکت در تظاھرات علیھ سیاست ھای 

ضّدپناھندگی و نژادپرستانۀ دولت آلمان

شبکۀ ھمبستگی کارگری

کھ تظاھراتی سراسری بھ منظور ٢٠١٣از اکتبر 
جلوگیری از دیپورت دو دانش آموز در مدارس فرانسھ 
انجام شد، زمان زیادی نمی گذرد؛ ھم اکنون نیز 

مپدوسا در ھامبورگ و گروھی از پناھجویان ال
پناھجویانی کھ از جنگ ھای خانمان سوز در سوریھ 
گریختھ اند، در آستانۀ اخراج ھستند و حتا اگر دیپورت 
نگردند، باز ھم با شرایط بسیار دشوار و تحقیرآمیز، و 
تحت فشارھای غیرانسانی دولت آلمان قرار خواھند 

.داشت

بھ اعتصاب و تظاھرات دانش آموزان مدارس کھ
ابتکار سازمان ھای چپ و مترقی آلمانی سازماندھی 
می شود، در حمایت از پناھندگان و حق زندگی برای 
ھمۀ فراریان از جنگ ھای خانمان سوز در جھان و از 

.جملھ المپدوسا صورت می گیرد

با بدبختی، )Lampedusa(»المپدوسا«نام جزیرۀ 
و آورگی، رنج و مرگ پناھجویان گره خورده است،

ھمین چندی پیش بود کھ در آخرین حادثۀ غرق شدن 
تن در نزدیکی این ٣٠٠کشتی پناھجویان، بیش از 
.جزیره در ایتالیا جان باختند

)IWSN(»شبکۀ ھمبستگی کارگری ایران«رفقای 
در ھامبورگ نیز پس از چندین شب طاقت فرسا نصب 
پالکارد، و با وجود مورد آزار و اذیت از سوی بعضی 
افراد ناآگاه و نژادپرست منطقۀ خود، در این تظاھراِت 

کسی کھ سالح می «نفری  با شعار ۵٠٠٠حداقل 
 Wer Waffen sät(»کارد، پناھجو درو می کند

Erntet Flüchtlinge( در تقبیح حرکت غیرانسانی
.دولت آلمان و حمایت از پناھجویان، شرکت نمودند

علت انتخاب این شعار محوری این بود کھ نشان داده 
شود دولت ھای سرمایھ داری، با صرف میلیون ھا 
دالر بر روی تسلیحات و سالح ھای کشتار جمعی، 

گ ھا و ویرانی ھای سرتاسر بستھ بھ منافع خود در جن
جھان حضور فّعال دارند؛ ولی وقتی مردم خستھ از 
جنگ و کشتار بھ کشورھای آن ھا پناھنده می شوند، 

تو گویی .چنین برخوردھایی با آن ھا صورت می گیرد
آن ھا خودخواستھ بھ فرار از کشورھایشان تن داده اند 
و دولت ھای سرمایھ داری در این بین کوچکترین 

.نقشی ندارند

:ترجمۀ فارسی متن فراخوان بھ تظاھرات، چنین است

و اعتصاب مدارس در ٢٠١٣بعد از اکتبر سال «
سراسر کشور در فرانسھ بھ منظور جلوگیری از 
اخراج دو دانش آموز، در آلمان و شھر ھامبورگ نیز 
دانش آموزان بسیاری ھمبستگی خود را علیھ اخراج 

.سا در ھامبورگ نشان دادندیک گروه پناھندۀ المپدو

احتماالً ھمان طور کھ از طریق رسانھ ھا شنیده اید، 
"بندر"دانش آموزان کالس دھم یک مدرسھ از منطقۀ 

تصمیم گرفتند تا درھای سالن ورزشگاه خود را بھ 



٦١
روی پناھندگانی کھ از مرگ، آزار و اذیت، و تحقیر و 

.نفرت فرار کرده اند، باز کنند

برایآلمان)GEW" (کانون صنفی معلمان"
تظاھرات بزرگی در پناھجویان و قربانیان المپدوسا

نوامبر  ترتیب داد کھ طی آن نزدیک بھ بیست ٢تاریخ 
.ھزار نفر حمایت خود را از مردم ابراز نمودند

ھمچنین ائتالفی از دانش آموزان مدارس مختلف 
ھامبورگ، و نیز دیگر کارآموزان و دانش آموزان 
دیگر صورت گرفت و طی بیانیھ ای اعالم کردند کھ 

ندگی در آلمان، در حمایت از علیھ سیاست پناھ
پناھجویانی کھ در حال حاضر از طرف این سیاست 

ھدایت ....ھای ضد انسانی بھ سوی ترس، ناامیدی، 
می شوند، چھ در آلمان و ھامبورگ و یا سایر جاھای 
دیگر، اعتراض می کنیم و خواستار حقوق برابر برای 
ھمۀ مردم، صرف نظر از تبار و جنسیت و مذھب و 

.ه ھستیمغیر

ھزار نفر از ١٠نزدیک بھ ٢٠٠٩و ٢٠٠٨در سال 
دانش آموزان مدارس ھامبورگ دست بھ اعتصاب 

ھا را رھا کردند زدند و بسیاری از معلمان نیز کالس 
.و برای احقاق حقوق خود بھ خیابان ھا رفتند

اکنون ما چرا برای احقاق حق دیگر انسان ھا یعنی 
پناھجویان موفق بھ چنین کاری نشویم؟

، کاغذ و قلم ٢٠١٣دسامبر ١٢بنابراین بیایید در تاریخ 
را در زمان درس رھا کنیم و با سازماندھی ھمکالسی 

مقابل مدارس، بھ تظاھرات در ھای خود و تجمع در 
صبح روز پنج ١٠ایستگاه اصلی راه آھن در ساعت 

شبکۀ ھمبستگی کارگری، ».دسامبر بپیوندیم١٢شنبھ 
٢٠١٣دسامبر ١٣



٦٢
::جنبش کارگری ایران را تقویت کنیمجنبش کارگری ایران را تقویت کنیم

کارگران ایران و ضرورت حمایت ھای بین المللی کارگران ایران و ضرورت حمایت ھای بین المللی 

ھروز رضوانیببیانیۀ پیش رو، بھ وسیلۀ رفیق :توضیح
در اعتراضات شبکۀ ھمبستگی کارگریاز طرف 

نوامبر، ٣٠در روز )ھلند(گستردۀ کارگران اوترخت 
.توزیع گردید

***

شرایط فعلی جنبش کارگری ایران، بیش از ھر زمان 
بھ این معنا کھ از یک سو .استھمگوندیگری نا

کارگران با شدیدترین فشارھای اقتصادی رو بھ رو 
دیگر تاب تحمل آن را ندارند، و از سوی ھستند و 

از .مبارزات آن ھا پراکنده و فاقد اتحاد و انسجام است
بھ این سو، آن ھا ھرگز قادر نبوده اند ۵٧زمان انقالب 

کھ خود را در قالب تشکل ھای مستقل کارگری دلخواه 
سرکوب سیستماتیک از ھمان فردای .شان سازمان دھند

ه است کھ کارگران تمامی اعتماد انقالب، منجر بھ آن شد
بھ نفسی را کھ سابقاً در مقطع انقالب بھ دست آورده 

این موضوع بھ تنھایی بھ تشدید .بودند، از دست بدھند
پراکندگی مبارزات، و تضعیف اتحاد و ھماھنگی 

ھرچند کارگران .مبارزات کارگران انجامیده است
ی ناگزیر پراکنده و فاقد پیوند با یک دیگر ھستند، ول

بھ طوری کھ .وارد مبارزۀ ضّد سرمایھ داری شده اند
می توان ادعا کرد در کم تر کشوری بھ مانند ایران 
چنین حجم عظیمی از اعتراضات و اعتصابات روزمره 

مورد اخیر آن، اعتراضات (را می توان مشاھده کرد 
).نفرۀ کارگران پلی اکریل اصفھان بوده است٨٠٠

سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران بھ بھ عالوه، نظام 
دلیل شرایط بحرانی در عرصۀ بین المللی و ھمین طور 
وضعیت نابسامان داخلی حکومت و اعتراضات روز 
افزون طبقۀ کارگر، برای افزایش بقای خود، بھ سوی 
رفع سوء تفاھمات با ھمتایان غربی خود خیز برداشتھ و 

ن سیاسی در ھمین راستا نیز شماری از زندانیا
رفرمیست را بھ شکل نمادین مورد عفو قرار داده است؛ 
با این حال، خطر یک کشتار آرام و بی صدا در زندان 

کما این کھ در .شودتر میھای ایران ھر لحظھ بیش
آستانۀ روی کار آمدن حکومت روحانی نیز شاھد بودیم 
کھ رژیم بھترین فرصت را برای تسویۀ فعالین کارگری 

در زندان ھا بھ دست آورد، علناً تعدادی از و سیاسی 
فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را تھدید بھ مرگ کرد 
و برای تعدادی نیز پرونده ھای جدیدی ساخت؛ شاھرخ 
زمانی، رضا شھابی، بھنام ابراھیم زاده و صدھا کارگر 
مبارز دیگر تحت چنین شرایطی در زندان ھا بھ سر می 

.برند

کارگران اجازۀ ایجاد تشکالت مستقل در شرایطی کھ 
خود را ندارند، در شرایطی کھ مبارزات آنان عموماً 
پراکنده است؛ و بھ ویژه در شرایطی کھ فقدان رھبری 
انقالبی بر بدن جنبش ھمچنان سنگینی می کند، و 
جمھوری اسالمی از این خأل بی پروا بھ زندان و 

پردازد، شکنجۀ فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می
حول مطالبات مشترک میان فعالین اتحاد عمل ویژهایدۀ 

کارگری و بخش پیشرو طبقۀ کارگر، ابزاری بھ مراتب 
کاراتر برای بازگرداندن اعتماد بھ نفس بھ طبقۀ کارگر، 

.و عقب راندن جمھوری اسالمی از موج اعدام ھا است

حمایتیکی از مھم ترین تدارکات در این راستا، افزایش 
اگر کارگران .از مبارزات کارگری استبین المللی

مبارز بدانند کھ تنھا نیستند و متحدین حقیقی خود را در 
گوشھ و کنار جھان دارند، با شھامت بیشتری وارد میدان 

برای نیروھای انقالبی ایران، حمایت .مبارزه خواھند شد
بین المللی مؤثرترین ابزار جھت تدارک اتحاد کارگران 

از دل این ھمکاری است کھ متحدین .مبستگی استو ھ
بین المللی جنبش کارگری ایران، بھ یک دیگر مرتبط 
می شوند و با تداوم بی وقفۀ آن، عناصر پیشُروی 
کمونیست از مبارزات یک دیگر خواھند آموخت و قادر 
خواھند شد کھ خأل رھبری انقالبی را در سطح جھانی و 

.مایندایران بھ طور توأمان ُپر ن

بدین وسیلھ ما نیز ھمبستگی و حمایت خود را از 
مبارزات بھ حق کارگران ھلند علیھ سیاست ھای 
نئولیبرالی ریاضت اقتصادی و حمالت سرمایھ داری، 

.ابراز می داریم

!کارگران ایران نیستند

!زنده باد ھمبستگی جھانی

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

٢٠١٣نوامبر ٢٩



٦٣ ی از آکسیون اعتراضی علیھ فاشیسم و در ی از آکسیون اعتراضی علیھ فاشیسم و در گزارشگزارش
))آلمانآلمان((حمایت از پناھندگان در شھر آخن حمایت از پناھندگان در شھر آخن 

نظام سرمایھ داری جھانی طی چند سال گذشتھ بھ عمیق 
اجتماعی، سیاسی -ترین بحران در تمامی وجوه اقتصادی

و ایدئولوژیک درغلتیده است، و در تقال برای حفظ خود، 
گر را با کاھش ھر روز ابعاد حملھ بھ حقوق طبقۀ کار

دستمزدھای واقعی، افزایش سن بازنشستگی، بیکارسازی 
وسیع، سرکوب اعتصابات و اعتراضات، استثمار نیروی 
کار مھاجر، ایجاد تفرقھ و نزاع در میان طبقۀ کارگر بر 
محور مسألۀ نژاد و ملیت و نظایر این ھا، گسترده تر می 

اھد سازد؛ در واقع طی چند سال گذشتھ ما بھ وضوح ش
تشدید واکنش طبقۀ کارگر و مبارزۀ طبقاتی در سرتاسر 

.جھان بوده ایم

در سطح جھانی بھ اعتراضات و خیزش ھای انفجاری
نظرچھ از نقطھ-تغییراتی جّدی در روحیۀ طبقاتی

روشن است .استمنجر شده -بورژوازی و چھ پرولتاریا
کھ این پروسۀ تاریخی، بورژوازی را از ترس انقالب 

کمال می کشاند و بھ و، بھ سمت واکنش تمامرگریکا
از جملھ (کھ در بسیاری از کشورھااستھمین دلیل 

بھ دلیل غیبت یک خط رھبری انقالبی و رادیکال، )آلمان
فعالیت ھای فاشیستی، نژادپرستانھ و در کمال تأسف

و بھ طور خالصھ گرا گرایش ھای ارتجاعی و واپس
.ستسترش بوده ارو بھ گگردش بھ راست، 

در واکنش بھ فعالیت ھای فاشیستی و نژادپرستانھ در 
کشور آلمان و ھمین طور سیاست راست و ارتجاعی 

مانند عدم (حکومت این کشور در قبال مسألۀ پناھندگی 
-بھ جای کمپ ھای پناھندگی -حق کار و مسکن آزاد

طوالنی تر کردن روال اداری دادگاه ھای پناھندگی، 
ن بھ جای کمک ھای نقدی بھ پناھجویان و ارائۀ کوپ

، آکسیونی )برخوردھای تبعیض آمیز نژادی با آنان
بھ ...)در شھرھای برلین، ھامبورگ، آخن و (سراسری 

.راه افتاده است

شبکۀ ھمبستگی «رفیق بھروز رضوانی از طرف 
با در دست داشتن پالکاردھایی کھ روی آن »کارگری

و »حق ماندن برای ھمھ«، »!نھ بھ اعدام«شعارھای 
بھ آلمانی »حق مسکن آزاد و حق کار برای پناھجویان«

نقش بستھ بود، و ھمین طور پوسترھایی از شاھرخ 
کارگر زندانی، «زمانی و رضا شھابی با شعارھای 
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کارگران ایران تنھا «و »!باید گردد،زندانی سیاسی آزاد
.، در آکسیون شھر آخن شرکت نمود»!نیستند

ارش رفیق بھروز رضوانی از آکسیون آمده است در گز
:کھ

روز شنبھ، دوم نوامبر، بھ فراخوان سازمان جوانان «
چپ در شھر آخن، اعتراضاتی در حمایت از آکسیون 

در محل ١٥:٣٠ساعت.سراسری آلمان شکل گرفت
پس از سخنرانی .گردھمایی آغاز شد"ن بروننزالی"
پارلمان اروپا، و نمایندۀ حزب چپ در "اندره ھونکو"

در حمایت از آکسیون "جوانان چپ"از "کریس"رفیق 
با خودنھ ،علل پناھندگی مبارزه کنیمبا"سراسری با نام 

، طبق برنامھ شروع بھ راھپیمایی بھ سمت "پناھندگان
.خیابان ھای دیگر شھر کردیم

ھمراه یک ھ ھا بشیستاف، چند ده نفر از١٦حدود ساعت
حزب و آرم یونانی -بھ زبان آلمانیسفید رنگ بنر

این .ما حملھ ور شدندھ، ب"سپیده دم طالیی"فاشیستی 
ھمان حزب نئونازی است کھ چندی پیش یکی از فعالین 

بھ قتل رسانده و "پاولوس فیسس"چپ یونان را با نام 
این چند ده نفر .موجی از خشم را بھ وجود آورده بود

٢٠ستی، متشکل از متعلق بھ یک گروه ضربتی فاشی
در ھستند کھ )شبکۀ آزاد جنوب(FNSارگان، با نام 

ایالت جنوبی آلمان با وجود ممنوعیت قانونی، فعال می 
راه حل "روی بنر آن ھا این جملھ آمده بود کھ .باشند

".یونان، یک حزب فاشیستی است

در این جا بود کھ آن ھا با حملۀ فیزیکی بھ پرچم داران 
در ھمین زمان از .صف اول ما، درگیری را آغاز کردند

ما حالت.چپ و راست افراد فاشیست بھ ما یورش آوردند
سھ یا دقیقھ، زد و تدافعی گرفتیم و بھ این ترتیب حدود دو 

سپس پلیس .خورد صورت گرفت تا پرچم را حفظ کنیم
دور اول درگیری .وارد عمل شد تا مانع زد و خورد شود

.منتھا پلیس اجازۀ راھپیمایی را بھ ما نمی داد.تمام شد
در نتیجھ توقف ما در این محل دو ساعت و نیم طول 

ش کردند در این مدت، دو بار دیگر فاشیست ھا تال.کشید
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در یک مورد پلیس از اسپری فلفل استفاده .کھ حملھ کنند

خواستۀ ما از .کرد کھ منجر بھ آسیب رفقای ما نیز شد
پلیس این بود کھ اوالً باید بدون استثنا پرچم فاشیست ھا را 
جمع کند، حتی اگر الزم باشد کھ ما چندین روز در این 

تگیرشدگان را جا بمانیم، و ثانیاً نام و مشخصات این دس
.عمومی و علنی کند

باألخره با فشار ما، پلیس پرچم فاشیست ١٨:٣٠ساعت
ما راھپیمایی را .ھا را جمع و آن ھا را پراکنده کرد

محل کلیسای یھودیان " (سیناگوگ"مجدداً بھ سمت میدان 
ھا برای »ھولیگان«کھ در کنار آن افراطی ھای راست یا 

.آغاز کردیم)ست کرده اندتحقیر یھودیان کافھ و بار در

نفر از آن ھا از بار ٥٠یا ٤٠در این لحظھ بود کھ حدود 
بیرون ریختند و بطری ھای شیشھ ای مشروب خود را بھ 

در این محل نیز با آن ھا درگیر .سمت ما پرتاب کردند
شدیم، و یک نفر از فاشیست ھا را بھ شّدت مضروب 

.کردیم

بھ سمت ایستگاه مرکزی پس از عبور از دو سھ خیابان، 
علت.قطار برای قرائت قطعنامۀ پایانی حرکت کردیم

انتخاب محل مذکور این بود کھ پناھجویان از این ایستگاه 

وارد آلمان می شوند و پلیس با آن ھا ھمواره برخوردی 
.دارد -بھ شکل تفتیش بدنی و اھانت-تحقیرآمیز

بسیاری .یدپس از قرائت قطعنامھ، تظاھرات بھ پایان رس
، محل "آتونوم سنتروم"از اعتراض کنندگان بھ سمت 

در ھمین موقع بود کھ .، رفتند"آنتی فا"جمع شدن رفقای 
ھا دوباره ما را تحریک بھ زد و خورد "ھولگان"دوباره 

.کردند کھ البتھ دخالت پلیس، مانع آن ھا شد

متأسفانھ این بار نیروھای درگیر در آکسیون اعتراضی 

بھ .فاشیست ھا، نسبت بھ قبل کاھش نشان می دادندعلیھ 
نفرۀ جامعۀ ایرانیان ٢٥٠٠عالوه با وجود جمعیت حدوداً 

نفر ایرانی در این تظاھرات شرکت ٣ساکن آخن، تنھا 
داشتند کھ این امر نشانۀ بی اعتنایی آن ھا نسبت بھ مسألۀ 

البتھ .پناھندگی و مسألۀ رشد گرایش ھای راسیستی است
نفر ایرانی ١٠سیون ھای دیگر ھم تاکنون بیش از در آک

)پایان گزارش(»شرکت نداشتھ اند

ھمان طور کھ اشاره شد، در غیاب یک نیروی انقالبی و 
سازمان یافتۀ کمونیستی، از یک سو مبارزات و 
اعتراضات پس از چندی محکوم بھ شکست می شوند و 
از سوی دیگر، بھ موازات آن، گردش بھ راست تقویت

اعتراض بھ سیاست ھای راست و نژادپرستانھ .می گردد
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علیھ کارگران مھاجر و پناھجویان، جزئی الینفک از 
مبارزات مارکسیست ھای انقالبی و کارگران پیشرو 

طور مداوم، در سطح است، منتھا این اعتراضات باید بھ 
وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای بیشتری

رمایھ داری، خنثی کردن گرایش ھای برای فشار بھ س
صورت راست و وادار کردن آن ھا بھ عقب نشینی

سازمان ھا و گروه ھای در شرایط کنونی کھ .بگیرند
چپ و مترقی در نھایت انشقاق، پراکندگی و ضعف بھ 

عملی نخواھد بود مگر با این اِعمال فشارسر می برند، 
حول ھانیرواینمیان تمامیگسترده»اتحاد عمل«

، پناھجویان و اعتراض حمایت از تمامی زندانیان سیاسی
.مشترکمطالباتیبھ اعدام بھ عنوان

بھ عالوه حقیقتی کھ تاریخ بھ بھای شکست ھای خونین 
دوره ھای بحران فروان بھ ما نشان می دھد، این است کھ 

بھ تنھایی برای فارغ از شّدت و عمق آن،سرمایھ داری،
دستاوردھای انقالبی در جنبش اھی و آگایجاد و حفظ 

تعمیق بحران سرمایھ داری در .پرولتری کافی نیستند
حوزه ھای مختلِف اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، تنھا 
می تواند بھ بلوغ شرایط عینی مبارزۀ انقالبی طبقۀ 

اما این موضوع بھ تنھایی برای .کارگر یاری رساند
مبارزه علیھ .نمی کندمبارزۀ انقالبی کفایتپیشرفت در

آمیز باشد کھ سرمایھ داری تنھا زمانی می تواند موفقیت
شرایط ذھنی انقالب بھ موازات بلوغ شرایط عینی انقالب 

پیشرفت در شرایط ذھنی انقالب، نمی تواند .پیش برود
اعتراضات و شورش ھایمحصول مستقیم و بالواسطۀ 

ای توده ای در جنبش ھ، پراکنده و مقطعیخودانگیختھ
ارتقای سطح آگاھی انقالبی و سازمان طبقۀ کارگر .باشد

فعالیت سازمانی مصمم، جدی و از دلتنھا می تواند 
بابرنامھ در درون طبقۀ کارگر و بر پایۀ بخش پیشتاز این 

بنابراین از ھمین امروز تدارک در راه .بیرون بیایدطبقھ 
یجاد یک ساختن حزب پیشتاز انقالبی کارگران، برای ا

خط انقالبی در جامعھ و سازماندھی حول آن، در دستور 
.روز تمامی مارکسیست ھای انقالبی قرار می گیرد

شبکۀ ھمبستگی کارگری

)١٣٩٢آبان ١٦(٢٠١٣نوامبر ٧
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٢٨گزارش شبکۀ ھمبستگی کارگری از آکسیون روز 

سپتامبر نروژ در حمایت از کارگران زندانی

تاکنون تالش نموده است تا »شبکۀ ھمبستگی کارگری«
در آکسیون ھا و اعتراضات مختلف بین المللی، در کنار 
افراد مستقل، کارگران، نھادھا، سازمان ھا و احزاب 
کارگری، مترقی و چپ، در حد توان خود سھمی را در 

.این میانھ ادا کند

از جملھ اقدامات اخیر فعالین شبکۀ ھمبستگی کارگری در 
، »شاھرخ زمانی«سطح داخلی، توزیع پوسترھایی از 

فعال سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، و 
ھمچنین دیگر فعالین کارگری زندانی، در سطح یک 
منطقۀ صنعتی و کارگری در مرکز یکی از استان ھای 

ھمراه با مطالبات و شعارھایی نظیر کشور بوده است، 
١١«، »!تا آزادی شاھرخ زمانی، مبارزه ادامھ دارد«

کارگر زندانی، «، »!سال حبس، چنان چھ سکوت کنیم
کارگران ایران تنھا «و »!زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

!»نیستند

شبکۀ ھمبستگی «پیش از این نیز تعدادی از اعضای 
احیای «در پروژۀ و فعالین درگیر »کارگری

حمایت عملی از بھنام ابراھیم زاده ، برای»مارکسیستی
بھ دنبال درخواست وی در آستانۀ بازگشت بھ زندان، 
اقدامات مشابھی را در تھران تدارک دیده و انجام داده 

.بودند

شبکۀ«از نقطھ نظر بین المللی نیز بنا بھ درخواست 
)AWL(»، انجمن آزادی کارگران»ھمبستگی کارگری

ھزار امضا تا ژانویۀ ١٠در بریتانیا کمپین جمع آوری 
را در محیط ھای کار، دانشگاه ھا و دانشکده ھا، ٢٠١٤

مدارس و انجمن ھا و اتحادیھ ھای کارگری با خواست 
دریافت پیام ھای .آزادی شاھرخ زمانی آغاز کرده است

از  -ھمبستگی و حمایت از تشکل ھای کارگری جھان
بخشی از فعالیت ھای بین  -در ترکیھ»دیریو«جملھ 

.المللی اخیر شبکھ بوده است

سپتامبر در ٢٨بھ ھمین ترتیب در ارتباط با آکسیون روز 
مقابل پارلمان نروژ در شھر اسلو نیز رفیق ناصر احمدی 
از سوی شبکۀ ھمبستگی کارگری برای دخالتگری 

.حضور پیدا کرد

وی آن شعار رفیق ناصر احمدی، با پیراھنی کھ ر
نقش بستھ بود، و با در »!کارگران ایران تنھا نیستند«

دست داشتن پالکاردھایی مزین بھ تصاویر شاھرخ زمانی 
و دیگر کارگران زندانی، متن نامۀ شاھرخ زمانی از 

شامل-داخل زندان گوھردشت را در مقابل حاضرین
تعدادی از اعضای حزب کمونیست ایران، حزب 

-و سازمان اقلیت و دیگر افراد مستقلکمونیست کارگری 
:با حرارت و صدایی رسا قرائت نمود

وقتی خبر مبارزات بی وقفۀ شما را می شنوم، از «
ژرفای وجودم بھ وجد می آیم و خود را در میان شما می 

.ه و مقاومت در من صد چندان می شودبینم، توان مبارز
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٦٨
با امید بھ روزی کھ با شما رفقا بازو در بازو مقابل 
سرمایھ داری مبارزه کنیم، امروز از زندان گوھر دشت 
کرج بھ شما درود می فرستم و صمیمانھ با قلبی آکنده از 

».شور انقالبی دستتان را می فشارم 

سپتامبر در قیاس با آکسیون ٢٨متأسفانھ کارزار روز 
ھای سال ھای گذشتھ در نروژ و بھ ویژه در مقابل 
پارلمان اسلو، ھم بھ لحاظ کّمی و ھم کیفی، یک ریزش 
قابل مالحظھ را نشان می داده است کھ این خود از عالئم 

میان نیروھای »حاد عملات«وجود ضعف در نحوۀ 
مختلف طیف چپ برای برگزاری آکسیون است؛ ضعفی 

.کھ ھرچند مھم، ولی قابل رفع نیز ھست

بدون شک فعالیت ھای حمایتی باید بھ طور مداوم، در 
برد ابتکار عمل ھای سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کار

امید است کھ با تداوم و گسترش .بیشتری صورت بگیرند
دامنۀ حمایت ھای عملی از سوی سایر فعالین کارگری 
نیز فشار الزم جھت آزادی شاھرخ زمانی و دیگر فعالین 

در شرایط کنونی .کارگری و سیاسی زندانی ایجاد گردد

م از کھ جنبش کارگری ھم از سرکوب شدید حکومتی و ھ
افتراق و سایر ضعف ھای درونی خود آسیب می بیند، 

»اتحاد عمل«این اِعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با 
میان تمامی نیروھای چپ و فعالین کارگری گسترده

حول حمایت از تمامی زندانیان سیاسی و مطالبۀ آزادی 
.آنان بھ عنوان یک خواست مشترک

این ھمان موضوعی است کھ شاھرخ زمانی در قسمتی 
بدون شک «:برجستھ از نامۀ خود چنین عنوان می کند

تغییراتی در شرف تکوین است، فراموش نکنیم کھ در 
نقاط عطف تاریخی با داشتن تحلیل مشخص از شرایط 

جھت مبارزات انقالبی بھ مشخص می توان گام بلندی در 
پیش برداشت، رفقا بیاید، با دوری جستن از خرده کاری 
و دنبالھ روی و با ھمبستگی جھانی، سازمانیابی و 
سازماندھی انقالبی خود را برای چنین گام بلندی آماده 

».کنیم 

از فعالین حزب کمونیست ایران -در انتھا از رفیق خالد
رسال تصاویر و ویدیوی بھ دلیل تھیھ و ا -در آکسیون

قرائت متن بھ وسیلۀ رفیق ناصر احمدی، نھایت قدردانی 
.را داریم

!پیش بھ سوی اتحاد عمل

پیش بھ سوی آزادی تمامی فعالین سیاسی و کارگری 
!زندانی

!کارگران ایران تنھا نیستند

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

١٣٩٢مھرماه ٨
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٦٩
ر ایرانر ایرانبرگزاری شب ھمبستگی با کارگران دبرگزاری شب ھمبستگی با کارگران د

تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد 
گوتنبرگ با انتشار اطالعیھ ای از برگزاری شب 
ھمبستگی با کارگران در شھر گوتنبرگ سوئد در روز 

این مراسم در پی فراخوان .سپتامبر خبر داد٢١شنبھ 
حزب کمونیست ایران برای کمیتھ خارج از کشور

تای دفاع از کارگران زندانی کارزار سھ ھفتھ ای در راس
و تحت پیگرد و محکوم کردن سیاست ھای ضد 

.کارگری و ضد انسانی جمھوری اسالمی برگزار گردید

مراسم کھ شامل سخنرانی، اجرای موسیقی زنده و 
شعرخوانی بود با معرفی برنامھ ھا توسط مجری برنامھ 

آغاز و با پخش سرود »اردشیر نصرهللا بیگی«
ل و یک دقیقھ سکوت بھ یاد جانباختگان راه انترناسیونا

جمال «در ادامھ .آزادی و سوسیالیسم ادامھ پیدا کرد
بھ نمایندگی از طرف حزب کمونیست ایران »بزرگپور

سپس از طرف .بھ ایراد سخنرانی در این زمینھ پرداخت
فیروز «شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران 

.ودپیامی را قرائت نم»سلیمان زاده

از گرایش »علیرضا بیانی«ھمچنین از جانب 
فعال "شاھرخ زمانی"مارکسیست ھای انقالبی پیام 

.کارگری دربند خطاب بھ شب ھمبستگی قرائت شد

فریبرز «این مراسم با اجرای چند ترانھ و سرود توسط 
ھادی ایراندوست و فریدون «و اشعاری توسط »کرمی

نسرین «در پایان .افتاز فعالین چپ ادامھ ی»پازوکی
.نیز سخنان کوتاھی ایراد کرد»فیضی

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

در بریتانیا از در بریتانیا از »»احیای مارکسیستیاحیای مارکسیستی««حمایت متحدان حمایت متحدان 
شاھرخ زمانیشاھرخ زمانی

!شاھرخ زمانی را آزاد کنید

متحدان و ، از)AWL(انجمن آزادی کارگران:از
»رکسیستیاحیای ما«فعاالن 

شاھرخ زمانی، فّعال کارگری ایرانی، از ژوئن سال 
اما بھ چھ  .بھ این سو در زندان بھ سر می برد٢٠١١

جرمی؟ تالش برای ایجاد اتحادیھ ھای کارگری مستقل 
.جھت دفاع از حقوق خود و دیگران کارگران

عضو سندیکای نقاشان ساختمانی، بھ مواردی شاھرخ،
و »اقدام علیھ امنیت ملی«، »تبلیغ علیھ نظام«نظیر 

.متھم شده است»شرکت در یک تشکل غیرقانونی«
سازمان ھای بین المللی حقوق بشر می گویند کھ شاھرخ 
تاکنون نھ فقط مورد بدرفتاری ھای جسمی و روانی قرار 
گرفتھ، بلکھ امکان مالقات و ھمین طور درمان و مداوا 

.نیز از او سلب شده است

اگر ما دست  .نی جنگ طبقاتی استشاھرخ، یک زندا
دولت ایران را بازبگذاریم کھ او را درھم بشکند، نتیجھ 
چیزی جز تحمیل یک شکست بھ تمامی مبارزین حقوق 

.کارگران در ایران و جھان نخواھد بود

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

.پیگیری خواھیم کرد

.لطفاً از این کمپین حمایت کنید

برای اطالع بیشتر می توانید با نشانی ایمیل یا شمارۀ تلفن 
:زیر تماس حاصل فرمایید

freeshahrokh@gmail.com

07775 763 750

ھمچنین برای مشاھدۀ وب سایت کمپین، بھ نشانی زیر 
:رجوع کنید

http://freeshahrokh.wordpress.com/

(AWL)انجمن آزادی کارگران

جلب همبستگی بین المللی

http://www.payam.se/
mailto:freeshahrokh@gmail.com
http://freeshahrokh.wordpress.com/
http://www.workersliberty.org/story/2013/09/10/free-shahrokh-zamani
http://www.payam.se
http://freeshahrokh.wordpress.com/


٧٠
سخنرانی در حمایت از کارگران سخنرانی در حمایت از کارگران ::ھمبستگی بین المللیھمبستگی بین المللی

))آلمانآلمان((ایران در آخن ایران در آخن 

مقّدمھ

آلمان »آلترناتیو سوسیالیستی«در پی دعوت سازمان 
اوت ١٩، سمیناری در روز دوشنبھ موّرخ )شاخۀ آخن(

شھر آخن برگزار شد کھ رفقا »خانۀ جھان«و در محل 
ارائھ کنندۀ بھ عنوان»م.سارا«و »بھروز رضوانی«

این  .بحث و پاسخ دھنده بھ سؤاالت در آن حضور یافتند
شرایط ایران پس از انتخاب ریاست «سمینار با عنوان 

ھنوز کارگران مبارز و رھبران کارگران در :جمھوری
.برگزار گردید»!زندان ھا ھستند

جلسھ با استقبال خوبی از سوی رفقای آلمانی و عالقۀ 
بھ طور اخص  -بھ مسائل ایرانفراوان آن ھا نسبت

رو بھ رو شد و بھ مّدت دو -جنبش کارگری در ایران
در بخش نخست، ضمن نمایش یک .ساعت ادامھ یافت

کلیپ ھنری دربارۀ رھبران کارگری دربند جمھوری 
، بھ ارائۀ بحث پرداختھ ٥)»ھدا.م«ساختۀ رفیق (اسالمی 

ّضار شد، و سپس بخش دّوم بھ پرسش و پاسخ از طرف ح
.اختصاص یافت

در انتھای جلسھ، رفقای آلترناتیو سوسیالیستی ضمن 
ابزار قدردانی از ارایۀ بحث، خواھان ادامۀ ھمکاری با 
این دو رفیق و ارایۀ گزارش ھای کارگری و مسایل روز 

5 http://www.chzamani.blogspot.se/2013/08/blog-
post_16.html

در طی سخنرانی، رفقا  .ایران از سوی آن ھا شدند
توضیحاتی دربارۀ »بھروز رضوانی«و »م.سارا«

ایل سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در ایران مس
آن چھ در ادامھ از نظر خواھید .ھمراه با تصاویر دادند

.گذراند، متن کامل بحث ارائھ شده در این جلسھ است

***

٢٠١٣انتخابات 

بندی فشرده از کل پروسۀ چھ بھ صورت یک جمعآن
در ایران و ٢٠١٣ژوئن ١۴انتخابات ریاست جمھوری 

ای آن می توان گفت، این است کھ این دور از زمینھ ھ
انتخابات از بسیاری جھات با دوره ھای پیشین تفاوت 
اساسی داشتھ، و با بررسی ھمین تفاوت ھا است کھ می 

و نتایج و پیامدھای »حسن روحانی«توان علت پیروزی 
آن را برای رژیم، جامعھ و جنبش کارگری تحلیل و 

ایط پیش ُروی رژیم تا در واقع باید شر.بررسی کرد
دوآستانۀ برگزاری انتخابات ریاست جمھوری را از 

:جنبھ نگاه کرد

اول، موقعیت بین المللی رژیم و دوم، جنبۀ داخلی و 
مشکالت رژیم بھ دنبال جناح بندی ھا و درگیری ھای 

.درونی نظام

از بُعد بین المللی، اعمال تحریم ھای شدید علیھ ایران از 
و اروپا عمالً رژیم ایران را منزوی کرد، سوی آمریکا 

بھ خصوص کھ بر اثر جنگ داخلی در سوریھ و دخالت 
ناتو در آن، موقعیت بشار اسد ھم کھ تنھا متحد 
استراتژیک واقعی ایران در منطقھ بوده و ھست، روز بھ 
روز متزلزل تر شد و رژیم می دانست کھ در صورت 

.خود خواھد بودسقوط قریب الوقوع سوریھ، گزینۀ بعدی
بھ عالوه رژیم، متحد خود در ونزوئال، یعنی دولت چاوز 
را نیز از دست داده و نسبت بھ تداوم سیاست ھای 
حمایتی گذشتۀ این کشور در قبال خود اطمینان نداشت 

حتی باید یادآوری کرد کھ ونزوئال در واقع درحال بھره (
اروپا علیھ مندی از تأثیر تحریم ھای نفتی ایاالت متحده و 

ایران، برای بھ دست آوردن بخشی از بازاری کھ ایران 
بھ .بھ ویژه در چین و ھند از دست می داده، بوده است

ھمین دلیل است کھ طی دو سال گذشتھ، ونزوئال 
بھ ترتیب دومین و  -صادرات نفت خود را بھ چین و ھند

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


٧١
با رساندن بھ  -چھارمین کشور بزرگ مصرف کنندۀ نفت

میلیون بشکھ در روز، دو برابر کرده است، ١مجموعاً
درحالی کھ طی ھمین دوره صادرات نفت ایران بھ این 

ھزار بشکھ در روز تقریباً ٥٠٠دو کشور با رسیدن بھ 
بنابراین ).٢٠١٣ژوئن ١٣فایننشال تایمز، -نصف شده 

خامنھ ای و حلقۀ بستۀ نزدیک بھ او منطقاً بھ این نتیجھ 
ھ پس از انتخابات نیز ھمچنان با رسیدند کھ چنان چ

برای کسب امتیازات (سرسختی بھ مذاکره با بھ غرب 
ادامھ دھند، نھ فقط تحریم ھا از نظر اقتصادی آن )بیشتر

ھا را بھ زانو در خواھد آورد، بلکھ امکان حملۀ نظامی و 
سرنگونی ایشان ھم بھ عنوان یک گزینھ روی میز قرار 

.خواھد گرفت

ز اعالم نتیجۀ نھایی انتخابات ریاست تا مدتی پیش ا
کشور برای ٩جمھوری، دولت امریکا مجوز شش ماھۀ 

خرید نفت از ایران را کھ منقضی گشتھ بود، بھ مدت 
کشور باقی مانده، ٧شش ماه دیگر برای چین، ھند و 

تمدید نمود و و بھ این ترتیب این روزنھ را برای رژیم 
یس جمھوری بعدی، ایران باز گذاشت تا با انتخاب رئ

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

بھ این دلیل برای خامنھ ای دو راه بیشتر وجود نداشت، یا 
باید راھی برای کنار آمدن با غرب می یافت و یا 

و ھمان طور کھ .اصطالحاً با آن شاخ بھ شاخ می شد
ا برای ام.دیدم، خامنھ ای گزینۀ نخست را انتخاب کرد

و »جریان فتنھ«این کار نیاز بھ مھره ای بود کھ اوالً با 
تداعی نشود؛ ثانیاً بتواند گرایش ھای »جریان انحرافی«

اصالح طلب و اصول گرا را بدون از دست رفتن پایھ 
ھای خامنھ ای و سپاه متقاعد سازد؛ و ثالثاً از تجربۀ 

ستھ بھ ویژه بر سر مسألۀ ھ(مذاکره و زدوبند با غرب 
برخوردار باشد؛ و رابعاً بتواند بر جّو منفی اجتماعی )ای

و اعتراضات خفتھ، »٨٨تقلب بزرگ «بھ جای مانده از 
.تاحدی، ولو موقت، غلبھ کند

در این انتخاب، خامنھ ای از اصولگرایان نمی توانست 
استفاده کند، چرا کھ اصولگرایان اعتبار خودشان را چھ 

پس(المللی از دست داده بودند در سطح داخلی و چھ بین 
از پیروزی روحانی، برخی اصولگرایان در روزنامھ 

).ھای رسمی خود بھ این بی اعتباری رسماً اشاره کردند

اصالح طلبان ھم کھ بھ طور کلی بعد از خاتمی، کروبی 
و موسوی مھره ای را نداشتند کھ مورد تأیید ھمۀ 

.رار بگیرداصولگرایان و پایھ ھای حامی خامنھ ای ق
خامنھ ای در این شرایط حاّد داخلی و خارجی بھ مھره 

متمایل بھ «و »معتدل«ای نیاز داشت کھ بتواند گرایش 
را نمایندگی کند، و موقتاً شکاف میان جناح ھای »غرب

.مختلف را اگر نھ پُر، ولی کم کند

بھ عالوه رھبر جمھوری اسالمی بھ خوبی می دانست کھ 
تدل جزو کاندیدھا نباشد، محال ممکن اگر چھره ای مع

بھ پای ٨٨خواھد بود کھ مردم پس از تجربۀ انتخابات 
.صندوق رأی بیایند و مشارکت باالیی صورت بگیرد

رفسنجانی فرد کارکشتۀ رژیم چنین چھره ای بود، اما 
آمدن او اختالفات درون حکومت را بیش از قبل افزایش 

تا علیھ خود خامنھ می داد، و حتا می توانست خطر کود
.ای را ایجاد کند

بنابراین خامنھ ای بھ چھره ای نیازمند بود کھ ھم بتواند 
چرک نویس رفسنجانی باشد و ھم مورد قبول اصول 
گراھا، و بھ خصوص سپاه پاسداران، و ھم چھره ای 

حسن روحانی عصارۀ .معتدل در برابر کشورھای غربی
ویژگی ھای یعنی برخوردار از ھمان(این وضعیت 
بود؛ خامنھ ای این را از قبل می دانست و )چھارگانۀ باال

بنابراین کل این سناریو را از قبل طراحی و مھندسی 
کرده بود و با اعتماد بھ نفس اعالم می کرد کھ انتخابات 

.آینده، یک حماسۀ سیاسی خواھد بود

خامنھ ای وضعیت بحرانی خود و جامعھ را تشخیص داد 
جام زھر را در زیر عبایش سر کشید تا کسی و در واقع

انتخاب کنندگان راضی از انتخاب .متوجھ آن نشود
خویش، جناح ھای متخاصم راضی از حضور حسن 
روحانی بھ عنوان موجودی دو قطبی برای کاھش 
اختالفات جناح ھا و آشتی آن ھا با یکدیگر، و یک ُمسّکن 

سالۀموقت برای سردرد جامعھ بھ دلیل حضور ھشت
.احمدی نژاد، حاصل تاکنونی این انتخابات بود

البتھ جمھوری اسالمی با تغییراتی در آرایش وضعیت 
خود ھنوز ھم بھ طور کامل مشت خود را در مقابل 
کشورھای غربی باز نکرده است، فقط بھ آن ھا نشان داده 
است کھ پتانسیل مماشات را دارد و بھ وقت بیشتر نیازمند 
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ورھای غربی ھم کھ از این انتخابات خشنود اما کش.است

شده اند، بیش از این از حکومت جمھوری اسالمی طلب 
آن ھا می دانند کھ رژیم در چانھ زنی وقت کشی .دارند

در نتیجھ .خواھد کرد و این اصالً مورد عالقھ شان نیست
آن ھا دو گزینۀ موازی را در حّد برجستھ ای جلوی روی 

از یک سو، اعزام ناوگان جنگی بھ .رژیم قرار داده اند
خلیج فارس برای نشان دادن چماق، و از سوی دیگر 
درخواست نمایندگان کنگرۀ آمریکا برای مذاکرات آمریکا 
با رژیم جمھوری اسالمی بھ عنوان ھویج در برابر این 

.رژیم قرار دارد

خامنھ ای توانست رأی مردم را از طریق حسن روحانی 
زد، حال بھ انتظار آخرین چانھ زنی با بھ جیب خود بری

آمریکا و غرب برای کسب بیشترین امتیازات خویش از 
غرب است و غرب ھم کھ رسیدن بھ اھدافش را بدون 
استفاده از ابزار پر ھزینۀ جنگ میسر می بیند، مایل 

.است دقیقاً بھ اندازه اعتدال حسن روحانی، معتدل باشد

واھد شد، چرخش اساسی آن چھ کھ حاصل این انتخابات خ
سیاست ھای رژیم جمھوری اسالمی بھ سوی سیاست 
ھای امپریالیستی و وارد شدن جامعھ در فاز جدیدی از 
کشمکش طبقاتی خواھد بود کھ با حاکمیت بالمنازع 

در واقع احتمال می رود .نئولیبرالیزم آغاز خواھد گردید
روحانی و مصالحھ و بھبود روابط کھ در دورۀ ریاست 

با غرب، طبقۀ کارگر نیز با باز شدن برخی روزنھ ھا 
مانند اتحادیھ کارگری زرد تحت کنترل آی ال او، وارد 
مرحلۀ نوینی از مبارزات طبقاتی بھ شکل دیگری خواھد 

بھ ھر حال جمھوری اسالمی، بھ خوبی توانست شد
اما سؤالی بھ .اوضاع را موقتاً بھ سود خود تغییر دھد

وی فعالین مارکسیست قرار دارد، طور اخص رو بھ ر
، ٨٨این است کھ چھ طور با وجود تجربۀ انتخابات 

اعتراضات خیابانی، شکستھ شدن جّو ارعاب و توھم بھ 
حکومت یا جناحی از آن، و تحمیل ھزینھ ھای بسیار 
سیاسی بھ کلیت رژیم، با گذشت دو سال جمھوری 

و اسالمی قادر شد کھ چنین حساب شده و برخالف باور
انتظار بسیاری، اوضاع را بھ سود خود تغییر دھد و ما 

درصد بودیم؟ یافتن پاسخ ٧٠شاھد مشارکت بیش از 
برای این سؤال، چشم انداز آتی جنبش کارگری و وظایف 
مارکسیست ھای انقالبی را تعیین خواھد کرد کھ در این 

.مورد صحبت خواھیم کرد

جنبش کارگری

و ٢٠١٣ی ھای انتخابات تا بھ این جا در مورد ویژگ
تفاوت ھای آن با گذشتھ صحبت شد و این کھ چگونھ توده 
ھای معترض در جامعھ، با وجود تجربۀ انتخابات 

، با تاکتیک ھای رژیم بھ پای صندوق ھای رأی ٢٠٠٩
در این جا الزم است نگاھی بھ دو مورد از .کشیده شدند

ریباً مھم ترین دستاوردھای جنبش کارگری ایران، از تق
یک دھۀ پیش بھ این سو، و درس ھای فوق العاده مھم آن 

.داشتھ باشیم

اعتصاب معلمان

تجمعات عمومی وسیعی تھران و سایر ٢٠٠١در ژانویۀ 
بھ این سو ١٩٧٩شھرھا را درنورید کھ از زمان انقالب 

فقط در خود تھران ھزاران معلم طی چھار .بی سابقھ بود
چون جمع و مطالباتی ھممناسبت بھ شکل توده ای، ت

دستمرد برابر برای کارمندان بخش عمومی، تخصص 
مناسب بودجھ برای آموزش پرورش و غیره طرح 

ابتدا اتحادیۀ معلمان ایران فراخوان بھ یک .کردند
١۵نفر معلم در تاریخ ۴٠٠٠گردھمایی داد کھ قریب بھ 

بھ دنبال ھمین اعتراضات، .ژانویھ در آن شرکت کردند
ژانویھ گردھمایی دیگری برگزار شد کھ حدود ١٨در 

گرد ھم »جبھھ متحد معلمان«معلم را با حمایت ٢٠٠٠
چھار روز بعد، ده ھا ھزار نفر بدون کسب اجازه .آورد

٢۶در مقابل ساختمان مجلس تظاھرات کردند،  و روز 
با حضور »غیر قانونی«ژانویھ ھم شاھد یک تجمع 

محمد خاتمی رئیس جمھور معلم در مقابل دفاتر ٢٠٠٠
وقت تحص کردند کھ با درگیری ھای پراکنده با نیروی 

بسیاری از شھروندان نیز بھ این .پلیس بھ اوج رسید
.اعتراضات پیوستند

بود، ٢٠٠٣این تجمعات نقطۀ اوج ناآرامی ھا تا مارس 
طی این .در این جا بود کھ موج دوم اعتراضات آغاز شد

تلف، از جملھ تھران، وارد ماه، معلمان شھرھای مخ
اعتصاب شدند، و از برگزاری کالس ھای درس برای 

این اعتصاب یک ھفتھ ای کھ .یک ھفتھ خودداری کردند
»توقف کار«مارس شروع شد، بھ عنوان ھفتمین ۶روز 

ثبت شد؛ بھ طوری کھ ٢٠٠٣تا٢٠٠٢معلمان در سال 
در اعتصابات .مدرسھ تعطیل شد۴٠٠فقط در پایتخت 
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، گروه ھای معترض برخالف ٢٠٠٣مدرسھ در سال 

در داخل ساختمان ٢٠٠١گردھمایی ھای خیابانی سال ،
.ھای مدرسھ جمع می شدند و اطالع رسانی می کردند

و ٢٠٠١اگر روش غالب اعتراض معلمان در سال ھای 
بھ ترتیب تظاھرات خیابانی و اعتصاب مدرسھ ٢٠٠٣

رضایتی شکل نا٢٠٠۵و اوایل ٢٠٠۴بود، در سال 
در این سال سومین موج .کامالً متفاوتی پیدا کرد

اعتراضات معلمان آغاز شد، ولی این بار بھ شکل 
، یکی ٢٠٠۵ژانویۀ ١٩روز .طومارنویسی بھ مقامات

از روزنامھ ھای اصطالح طلب، یعنی شرق نامۀ 
سرگشاده ای خطاب بھ مجلس محافظھ کار ھفتم نوشت کھ 

نھایتاً با .آن را امضا کردندشمار زیادی از معلمان
در ٢٠٠۴پیروزی نیروھای محافظھ کار در فوریۀ 

انتخابات مجلس، و سپس پیروزی احمدی نژاد در 
انتخابات ریاست جمھوری تابستان بعد، ضربۀ نھایی بھ 

بنابراین بھ وضوح می بینیم کھ .این اعتراضات وارد آمد
دلیل ماھیت اعتراضات نسبتاً سازمان یافتۀ صنفی، کھ بھ

سرکوبگر رژیم جمھوری اسالمی و بستن ھرگونھ 
مجرایی برای بروز، الزاماً وارد سطح مبارزات سیاسی 
ضّد سرمایھ داری می شود، نھایتاً بھ دلیل غیب نیروھای 

در (انقالبی، ابتکار عمل را بھ دست جناحی از حاکمیت 
می سپارد، و نھایتاً پس از )این مورد رفرمیست ھا

این کھ چرا چنین .، از رشد و حیات بازمی ماندسرکوب
.فرصت ھایی از میان می رود، دومین پرسش است

سندیکای شرکت واحد

تأسیس و از ١٩۶٨سندیکای شرکت واحد کھ در سال 
ھمان فردای انقالب ممنوع اعالم شد بود، بازگشایی خود 

٢٠٠۴را با فعالیت شماری از فعالین کارگری در سال 
کارگران راننده و خدمات و تعمیرات، با وجود .آغاز کرد

تمامی فشارھای امنیتی مجمع عمومی و انتخاباتی را با 
موفقیت برگزار کردند و بھ این ترتیب سندیکا در مھ 

سندیکای کارگران شرکت واحد «با نام ٢٠٠۵
.از نو آغاز بھ فعالیت کرد»اتوبوسرانی تھران و حومھ

ھمان ابتدا با تھاجمات و آغاز فعالیت این سندیکا از
کارشکنی ھای مدیریت شرکت، شوراھای اسالمی کار و 

)و بدون تردید زیر نظر وزارات اطالعات(خانۀ کارگر 
.رو بھ رو گشت

، رانندگان شرکت واحد با مطالبۀ ٢٠٠۵در دسامبر 
دستمزد بھتر، و بنا بھ فراخوانی از سوی سندیکا، از 

دسامبر، ٢٢در تاریخ .جابجایی مسافرین سرباز زدند
نفر از اعضای کمیتھ اجرایی سندیکا ١٢پلیس بھ منزل 

بازداشت »اختالل«یورش برد و آن ھا را اکثراً بھ اتھام 
٢٣در .و بالفاصلھ دفتر سندیکا در تھران تعطیل کرد

دسامبر، آن دستھ از رھبرانی کھ دستگیر نشده بودند، 
شرکت در تمامی رانندگان و کارگران شرکت را بھ 

متعاقباً اکثر .اعتصاب عمومی در روز بعد دعوت کردند
دستگیرشدگان ھمان نیمھ شب آزاد شدند، بھ استثنای 

با این حال رانندگان .منصور اسالو، از رھبران سندیکا
منطقۀ شرکت واحد ١٠اتوبوس در پنج منطقھ از 

اتوبوسرانی تھران وارد اعتصاب شدند، و طبق 
پس از .کننده دست گیر شدنداعتصاب١۶گزارشات 

وعده ھای محمد باقر قالیباف، شھردار تھران، مبتنی بر 
تضمین آزادی تمامی رانندگان بازداشت شده و رسیدگی 
بھ مطالبات اقتصادی آن ھا، اعتصاب کنندگان نھایتاً 

از طرف دیگر مدیریت .تصمیم بھ اتمام توقف کار گرفتند
مایت از اعتصاب شرکت واحد، کارگرانی را کھ بھ ح

ھمۀ دستگیر شدگان .پرداختھ بودند، تھدید بھ اخراج کرد
.بھ استثنای منصور اسالو طی دو روز آتی آزاد شدند

.ماه بعد، شاھد موج دیگر اعتراضات و بازداشت ھا بود
، سندیکا بیانیھ ای برای ورود بھ ٢٠٠۶ژانویۀ ٢۴روز 

دادگاه .ژانویھ بھ بعد صادر کرد٢٨اعتصاب از تاریخ 
ژانویھ ٢۵انقالب برای جلوگیری از این اتفاق، روز 

برای بازداشت اعضای کلیدی کمیتۀ اجرایی سندیکا قرار 
بھ منزل )ژانویھ٢٧(پلیس شبانھ .بازداشت صادر کرد

سازماندھان اصلی اعتصاب حملھ کرد و حتی ھمسران 
.آن ھا را دستگیر نمود

اھد رویدادھای ژانویھ خیابان ھای پایتخت ش٢٨روز 
کارگران شرکت واحد تھران با مطالباتی از .مھمی بود

از ھمان آغاز .جملھ آزادی اسالو آمادۀ اعتصاب بودند
اعتصاب در اوایل صبح، پلیس و نیروھای اطالعاتی  بھ 

نفر از ۵٠٠شدت دست بھ سرکوب زدند، و نھایتاً بالغ بر 
.ندکارگر اعتصابی را بازداشت نمودد٢٠٠٠حدوداً 

نیروھای حکومت با کرایۀ اتوبوس و راننده از سایر 
نھادھا، تالش کردند کھ روند مختل شدۀ حمل و نقل را بھ 
روال عادی بازگردانند و مھم تر از این مانع از گسترش 
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شھردار تھران طی .اخبار اعتصاب در سطح شھر بشوند

مصاحبھ ای با خبرگزاری جمھوری اسالمی، سندیکا را 
ی اعالم کرد و گفت کھ مقامات، مانع از تداوم غیرقانون

.اعتصاب خواھند شد

رانندۀ اعتصابی ماه ھای بعدی را در برزخ ٢٠٠بیش از 
نفر از آن ھا برای اخراج و برکناری ۴٣.سپری کردند

بھ ادارۀ پرسنل شرکت اتوبوسرانی ارجاع داده شدند، 
ه اند، ھرچند این اداره وانمود کرد کھ کارگران استعفا داد

فعالین و رھبران سندیکا از .نھ این کھ اخراج شده باشند
.آن زمان بھ بعد زیر فشارھای امنیتی بھ سر می برند

چندی پیش  منصور اسالو بھ گفتۀ خود بنا بھ دالیل امنیتی 
و تھدید بر مرگ از ایران خارج شد؛ رضا شھابی، خزانھ 

ا وجود دار و از دیگر اعضای ھیئت مدیرۀ سندیکا نیز ب
.شرایط بد جسمانی در زندان بھ سر می برد

در ایران، بھ دلیل وجود استبداد بی حّد و مرز و 
سرکوب، سندیکا کھ بنا بھ تعریف صرفاً مطالبات 
اقتصادی بخشی از طبقۀ کارگر را دنبال می کند و در 
اروپا و امریکا بھ شکل اتحادیھ ھای زرد، رفرمیست و 

تند، ناگزیر وادار می شود کھ بھ قصد چانھ زنی فعال ھس
برخالف این کشورھا، بھ مبارزات سیاسی ضّد سرمایھ 

اما تجربیات مختلف، چھ در ایران و .داری قدم بگذارد
از سندیکا، .چھ جھان، نشان می دھد کھ این کافی نیست

فقط بھ عنوان یک سندیکا می توان انتظار داشت؛ اتحادیھ 
ایران ھم نمی توانند ھای کارگری، حتی در جایی مانند

بھ .بھ تنھایی بھ آگاھی انقالبی برسند و آن را تضمین کنند
ھمین خاطر با وجود ھمۀ ازخود گذشتگی ھا، زندان و 
شکنجھ ھایی کھ فعالین کارگری متحمل شده اند، و انواع 
و اقسام دردھا و سختی ھایی کھ خانواده ھای کارگران بھ 

ی کارگری ھم خود دچار جان خریده اند، این اتحادیھ ھا
و اما باز ھم این پرسش مطرح می شود .بحران شده اند

کھ پس در کنار اتحادیھ ھای کارگری، کدام نھاد ھست یا 
باید باشد کھ بھ عنوان ستون فقرات جنبش کارگری عمل 
کند، بھ آن خطوط عمومی و مواضع صحیح و رادیکال 

از آن انتقال دھد، در مقابل انحرافات و سرکوب ھا 
حمایت کند و تا سطح یک جنبش انقالبی برای سرنگونی 

ارتقا دھد؟

وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

وضعیت اسف باری کھ ھمواره از بدو پیدایش رژیم 
عامل روز اعتراضات خفیف یا شدید بوده است، نھ فقط 
از میان نرفتھ، بلکھ تشدید ھم شده است؛ در این جا کافی 

گذار بھ وضعیت حاّد اقتصادی و اجتماعی است نگاھی 
:ھای رژیم داشتھ باشیم»واکنش«جامعھ و 

ھزار کودک زیر سن شش سال و مبتال بھ ٢٠٠بالغ بر-
سوء تغذیھ وجود دارد؛ شمار کودکان خیابانی رو بھ رشد 

درصد تجاوزھا علیھ کودکان صورت می ٦٠است و 
!گیرد

یین شده کھ نرخ حّداقل دستمزد امسال در شرایطی تع-
درصد پایین ٦تورم سال پیش رو، بھ طور عجیبی حدوداً 

فرض (!شده است»برآورد«تر از نرخ تورم سال قبل 
کنید اگر قرار باشد تا ھر یک از اعضای یک خانوادۀ 
چھار نفری، روزی سھ وعده و در ھر وعده دو عدد تخم 

تومانی١٥٠تومانی با دو قرص نان لواش ٣٧٥مرغ 
کند، ھزینۀ این خانواده تا پایان ماه برای فقط مصرف

دیگر !ھزار تومان خواھد رسید٣٧٨ھمین اقالم جمعاً بھ 
بھ خصوص در (از سایر ھزینھ ھا مثل آب، برق، گاز 

، ھزینھ ھای بھداشتی و درمانی، آموزش )فصل سرما
فرزندان، ایّاب و ذھاب و سایر موارد مانند برنج، 

این ھا در .و غیره بگذاریمروغن، گوشت قرمز، چای
٤٨٧،٠٠٠شرایطی است کھ حّداقل دستمزد تنھا حدود 

در این صورت بھ خوبی می ).تومان تعیین شده است
ماھھ یا حتی بیشتر، ١٢توان درک کرد کھ حقوق معوقۀ 

معنایی جز تباھی، خودکشی، فروش کلیھ و غیره نمی 
.تواند داشتھ باشد

ژوئن تا ٢٢(سال جاری شاخص کّل قیمت در تیرماه-
درصد ٣٩.١نسبت بھ ماه مشابھ سال قبل، )ژوئیھ٢٢

افزایش داشتھ است؛ این افزایش برای خوراکی ھا و 
درصد؛ گوشت قرمز و سفید و ٥٢.٥آشامیدنی ھا، 

درصد؛ شیر و پنیر و تخم مرغ، ٣٤.٢فرآورده ھای آن، 
درصد؛ مسکن، ٥٢.١درصد؛ پوشاک و کفش، ٤٤.٨
بھ ھمین .درصد؛ بوده است٢٣.١د؛ اجاره درص٢٣.٤

ترتیب شاخص قیمت بھداشت و درمان و حمل و نقل نیز 
درصد باال رفتھ ٤٦.٧و ٤٣.٨طی این دوره بھ ترتیب 

.است



٧٥
درآمد برای سیر میلیون نفر از اقشار کم١٧نزدیک بھ -

.کردن خود بھ کوپن غذا نیاز دارند

می، درحال در نظام سرمایھ داری جمھوری اسال-
میلیون نفر معتاد وجود دارد و تست الکل و ٣.٦حضور 
درصد از رانندگان تھرانی در اردیبشھت ماه ٢٦اعتیاد 

!سال قبل مثبت بوده است

ھای خبرگزاری ایلنا گزارش داده کھ در فاصلھ سال-
٣۶رتبھ ایران از نظر محیط زیست با ٢٠١٢تا٢٠٠٨

١٣٢در میان ١١۴بھ مقام٧٨پلھ سقوط از جایگاه 
ریکردھای دولت ھای نھم و دھم بھ .کشور رسیده است

ھای طور اخص در این سقوط تأثیر گذار بوده است وعده
نژاد مانند واگذاری دو ھزار متر مربع محمود احمدی

ھای او برای زاد و زمین بھ ھر خانوار ایرانی و تشویق
ی ھاھایی چون مسکن مھر و سدسازیولد بیشتر، طرح

رویھ از آن نشان دارد کھ دید او دیدی سازگار با محیط بی
بھ ھمین خاطر است کھ در طول .زیست نبوده است

ھشت سال ریاست جمھوری او، ما شاھد بوده ایم کھ بیش 
عمدتاً بھ (درصد این دریاچھ خشک شده است ٧٠از 

دلیل احداث پل میان گذر و تقسیم این دریاچھ بھ دو نیمھ و 
نابودی ).بستن رودخانھ ھای منتھی بھ آنھمین طور

بر اساس آمار رسمی .ھا نیز معضل دیگری است جنگل
.شوندھای ایران نابود میھکتار از جنگل۴٠ساالنھ 

آلودگی ھوای شھرھای بزرگ نیز تا بدانجا پیش رفتھ کھ 
ترین شھرھای شھرھای اھواز و سنندج در فھرست آلوده

ھا ھم از دیگر ک شدن تاالبخش.انددنیا قرار گرفتھ
 .معضالت زیست محیطی در سال ھای اخیر بوده است

ھای بزرگی از تاالب انزلی بھ شدت کم آب شده و بخش
گل و تاالب سھ تاالب گاوخونی، ارژن، پریشان، آجی

وضعیت تاالب شادگان .گانھ ھامون نیز خشک شدند
اد ایجاد سدھای زی.ھویزه نیز نامناسب گزارش شده است

رویھ آب و غیرکارشناسانھ، خشکسالی، مصرف بی
ھای زیرزمینی و افزایش جمعیت شھرھا ھا و آبرودخانھ

ھا بوده از عوامل اصلی خشک شدن یا کم شدن آب تاالب
.است

در این میان، بخش ھای اصلی اقتصاد در حال سقوط -
ھستند، بھ ویژه تولید صنعتی، کھ البتھ بھ شدت بھ 

ضربھ می زند و آن را بھ زانو در بورژوازی صنعتی

، تولید خودرو در ایران ٢٠١٢فقط در سپتامبر .می آورد
بھ دلیل سقوط قریب الوقوع تولید، .درصد سقوط کرد٦٥

ھر صنعتی کھ نیاز  .بسیاری از کارگران اخراج شده اند
بھ واردات قطعات، مواّد خام یا ماشین االت دارد، بھ 

.شّدت ضربھ خورده است

ھای خود، از نک جھانی در یکی از آخرین گزارشبا
درصدی تولیدات صنعتی ایران در سال ٩/١٦رشد منفی 

عالوه بر آمار بانک جھانی .دھدمیالدی خبر می٢٠١٢
کھ از افت تولید در واحدھای صنعتی حکایت دارد، 
چندی پیش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

شکستگی حدود شش ھزار ایران نیز در گزارشی از ور
٦٧آمار منتشره بیانگر تعطیلی .واحد تولیدی خبر داد

در این .است٩١درصد واحدھای صنعتی در سال 
درصدی واحدھای ٩٠تا٣٠گزارش ھمچنین تعطیلی 

.ھای مختلف کشور نیز قید شده استصنعتی در استان

حتی تولید نفت، یعنی مھم ترین منبع درآمد خارجی ھم -
ادارۀ اطالعات انرژی «طبق گزارش .داشتھ استسقوط 

، در ٢٠١٣آوریل ٢۶بھ تاریخ )EIA(»ایاالت متحده
بھ دنبال افزایش تحریم ھای ایاالت متحده و ٢٠١٢سال 

اتحادیۀ اروپا علیھ بخش نفتی ایران، صادرات نفت خام و 
ترین میزان خود از سال نفت میعانی این کشور بھ کم

زده می شود کھ خالص درآمد تخمین .رسید١٩٨۶
۶٩حدود ٢٠١٢حاصل از صادرات نفت ایران در سال 

میلیارد دالر بوده است کھ کاھشی چشم گیری نسبت بھ 
٢٧(نشان می دھد ٢٠١١میلیارد دالر در سال ٩۵رقم 

در این بین صادرات نفت خام و نفت ).درصد کاھش
میلیون بشکھ در روز در سال ٢.۵میعانی ایران از 

سقوط ٢٠١٢میلیون بشکھ در سال ١.۵بھ حدوداً ٢٠١١
ھمۀ این ھا درحالی است کھ ).درصد کاھش۴٠(کرد 

)EIU(طبق گزارش واحد اطالعات اکونومیست 
درصد از کل عواید صادراتی ایران ٨٠صادرات نفت، 

.درصد از درآمد حکومت را شکل می دھد۶٠الی ۵٠و 

یی، بھ خصوص در بین بیکاری نیز در سطح بسیار باال-
حدود دو ھفتۀ پیش مرکز آمار ایران .جوانان، وجود دارد

شھر و شھرستان در دو ٣٩٧جزییات وضعیت اشتغال 
نژاد را منتشر کرد دورۀ ریاست جمھوری محمود احمدی

زایی کھ با ادعاھای مسئوالن وقت در مورد میزان اشتغال



٧٦
زان طبق این گزارش، می.انگیز داشتتفاوتی حیرت

درصد و در ١٣بیکاری در نیمی از استان ھا باالی 
استان ھای .درصد است٤٠برخی شھرھا باالتر از 

، سیستان و )بھ عنوان یک منطقۀ نفت خیر(خوزستان 
.بلوچستان، و کرمانشاه در صدر جدول بیکاری ھستند

:اما در سوی دیگر می بینیم کھ

یران مفقود شده میلیارد دالر از نظام بانکداری ا٣٣رقم -
!است

درصد ٥٥در کشوری کھ ارز ملی طی یک سال -
دستگاه خودروی ٥٠٠ارزش خود را از دست داده بود، 

پورشھ وارد کشور شده، آن ھم بدون این کھ کسی از نرخ 
مبادلۀ ارز مورد استفاده برای واردات این خودروھا آگاه 

!باشد

و اما پاسخ رژیم بھ این وضعیت چگونھ است؟

اختصاص بودجھ و ھزینھ کردن برای ارگان ھای -
!»واحد زنان یگان ویژۀ پلیس«سرکوب، از جملھ تشکیل 

اسالمی کردن دانشگاه ھا-

شکایت حقوقی از ھالی وود بابت فیلم آرگو و فیلم ھای -
!مشابھ

وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی، بھ مراتب وخیم تر 
ه است کھ بھ شد١٩٧٩تا١٩٧٧از سال ھای بحران 
اکنون ایران بھ طور عینی برای .وقوع انقالب انجامید

کامالً بدیھی است کھ چنین .انقالب آماده و مستعد است
رژیم علیل و ناتوان از تأمین ابتدایی ترین نیازھای 
جامعھ، ھیچ گونھ امکانی برای اصالح ندارد و در واقع 

ار ھم سرنگونی آن نھ فقط در دستور کار است، بلکھ بسی
.بھ تعویق افتاده است

پاسخی بھ پرسش ھای فوق:حزب پیشتاز انقالبی

با انتخابات ٢٠١٣ھمان طور کھ از مقایسۀ انتخابات 
می توان دید، آن آگاھی کھ معترضین در سال ٢٠٠٩
و بھ واسطۀ تظاھرات خیابانی، شّدت سرکوب از ٢٠٠٩

در سوی رژیم و مقابلھ با آن بھ دست آوردند، بھ راحتی
نبود یک نیروی انقالبی و ھدایت کننده، در نبود ظرفی 

کھ بتواند آن آگاھی را حفظ کند و بھ سطح آگاھی انقالبی 
یا در اوضاع و احوال انتخابات جدید بھ داخل ارتقا دھد

، بھ راحتی با آگاھی وارونھ جامعھ ببرد و یادآوری کند
ان کھ رژیم بھ عنوان ایدئولوژی تزریق می کند، از می

سال ٢رفت؛ و ھمان توده ھای معترض بھ راحتی تجربۀ 
اعتراض را فراموش می کنند و وارد بازی از پیش تعیین 

این ظرف خاص، بنا بھ تجارب .شدۀ رژیم می شوند
تاریخی ارزشمند جنبش کمونیستی، چیزی غیر از 

.نمی تواند باشد»حزب پیشتاز انقالبی«

رگری، کھ خود با ھمین موضوع عیناً در مورد جنبش کا
طی فراز و فرود ھای بسیاری دچار بحران شده است، 

یعنی شرایط کنونی جنبش کارگری در .صدق می کند
کارگران .ایران بیش از ھر زمان دیگری ناموزون است

از یک سو متحمل سخت ترین فشارھای اقتصادی شده اند 
و دیگر توان تحمل این فشار را ندارند، و از سوی دیگر 

رزات و اعتراضات آن ھا یا پراکنده و بدون انسجام با مبا
مانند اعتصاب کارگران کیان تایر (سایر مبارزات است 

، و یا حتی در )٢٠١٣در پیش و پس از انتخابات 
نھایتاً )مانند اعتصاب معلمان(صورت فراگیر شدن 

.بالفاصلھ سرکوب می شود

اختناق و سرکوب سیستماتیک باعث می شود کھ 
ان بخش عمدۀ اعتماد بھ نفسی کھ در دوران کارگر

ھمین .مبارزه بھ دست آورده اندبودند، از دست بدھند
موضوع پراکندگی کارگران را افزایش داده، مبارزات آن 

در عین حال .ھا را بھ انسجام و وحدت نمی رساند
اعتراضات کارگری در ایران ھر بار بیشتر از قبل 

.می گیردخصلت ضّد سرمایھ داری بھ خود 

کارگران ایران ھرچند بھ طور پراکنده و بدون ارتباط با 
دیگر، اما بھ ھر رو وارد مبارزه علیھ سرمایھ داری یک

فشار مبارزات کارگران بر دولت سرمایھ .می شوند
ترداری باعث می شود اختناق و فشار و سرکوب بیش

تر می شود، نیاز بھ شود، و ھرچھ سرکوب و اختناق بیش
.تر می گرددماندھی انقالبی برای تقابل با آن بیشساز

ترین وسیلۀ غلبھ بر سرکوب، سازماندھی انقالبی مھم
متأسفانھ ھمین فشار و سرکوب باعث شده است کھ .است

.ورود انحرفات بھ درون جنبش کارگری افزایش پیدا کند
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گرایش ھای رفرمیستی و اکونومیستی خود را با شرایط 

آن ھا بھ زعم خود در حال مبارزه .ه اندموجود وفق داد
اند، اما مبارزۀ آن ھا حتی قادر نیست خوِد آن ھا را در 
مقابل سرکوب مصون بدارد، چھ رسد بھ کّل طبقۀ 

متأسفانھ بخش مھمی از پیشروان سنتی کارگری .کارگر
تر خود را علنی و تر سرکوب می شوند، بیشھرچھ بیش

ا قرار دادن خود در حلقۀ آن ھا ب.قانون گرا می کنند
قانونی مبارزه، بھ جای آن کھ خود را از گزند سرکوب 
مصون نگاه دارند، در واقع در معرض آسان تر سرکوب 

در نتیجھ فعالیت آن ھا بھ جای این .کنندگان قرار داده اند
کھ قادر باشد اعتماد بھ نفس را بھ کّل طبقۀ کارگر منتقل 

د بھ نفس کارگران منجر می کند، در واقع بھ کاھش اعتما
.شود

در شرایطی کھ کارگران اجازۀ تشکیل تشکالت مورد 
نیاز خود را ندارند، در شرایطی کھ آن ھا بھ طور 

-و مھم.پراکنده مبارزه می کنند و ابزار متحد شدن ندارند
تر از ھمھ، در شرایطی کھ آن ھا فاقد رھبری انقالبی می 

بھ حول مطالبات مشترک باشند، ایدۀ اتحاد عمل کارگری 
بین فعالین و پیشروان کارگری می تواند اقدامی مؤثر 

از .جھت بازگرداندن اعتماد بھ نفس بھ کارگران باشد
درون این اتحاد عمل ھا، نطفھ ھای جدیدی در جھت 

روش مبارزۀ .سازماندھی انقالبی شکل خواھد گرفت
متحد آزمایش می شود، قدرت کارگری خود را بروز 

ھد داد و موارد متعدد دیگری کھ ھر کدام می تواند خوا
کمکی بھ پیشبرد قدم ھایی بھ جلو برای کّل طبقۀ کارگر 

.باشد

اما کارگران و پیشروان کارگری برای ھمین اقدام اتحاد 
از جملھ و .عمل کارگری ھم نیازمند تدارکاتی می باشند

ان تریِن آن ھا، حمایت ھای بین المللی از آنیکی از مھم
مبارزین کارگر وقتی مطمئن باشند کھ تنھا .می باشد

نیستند و در سراسر جھان متحدینی دارند کھ از آن ھا 
دفاع می کنند، بسیار شجاعانھ تر وارد میدان مبارزه 

حمایت ھای بین المللی بیش از ھرچیز کمک .خواھند شد
مؤثری بھ نیروی انقالبی در ایران است برای فراھم 

و ھمچنین این .اتحاد و ھمبستگی کارگریکردن مقدمات
کمک ھا وسیلۀ مرتبط شدن متحدین بین المللی با جنبش 
کارگری در ایران خواھد بود و در ادامۀ سیستماتیک آن، 

دیگر قادر عناصر پیشرو کمونیست با شناخت از یک

خواھند بود نطفھ ھای حزب انقالبی را ھمزمان در سطح 
.ان ببندندبین المللی و در داخل ایر

اکنون در جامعۀ ایران ما با دو بحران رھبری، یکی در 
رژیم و دیگری در جنبش کارگری رو بھ رو ھستیم، و 

.حزب انقالبی:این بحران تنھا یک راه حّل انقالبی دارد
بدون یک اتکای بین المللی، یا ھرگز حزب انقالبی در 
ایران ساختھ نخواھد شد و یا اگر ھم ساختھ شود در 
مرزھای جغرافیایی محدود ایزولھ و مستعد ورود انواع 

طبقۀ کارگر ایران بیش از ھر زمان .انحرافات خواھد شد
چنین چیزی ممکن .دیگری نیازمند رھبری انقالبی است

نخواھد بود مگر آن کھ بحران رھبری در سطح جھانی 
از بین برود و این نیز ممکن نخواھد بود مگر آن کھ 

نقالبی در سطح بین المللی گام ھای مارکسیست ھای ا
اولیھ و اساسی در جھت حّل بحران رھبری انقالبی 

.بردارند

ایده ای است برای ھمین »احیای مارکسیستی«پروژۀ 
در این پروژه می توان و باید امکان کامالً برابر .منظور

اگر .تبادل نظرات و تجربیات بین المللی را فراھم کرد
بی بتوانند با اتکا بھ دمکراسی مارکسیست ھای انقال

کارگری بر بحران درونی خود فائق گردند، قطعاً و یقیناً 
خواھند توانست بر بحران رھبری انقالبی طبقۀ کارگر 

جنبش کارگری و فقدان رھبری انقالبی آن، .غلبھ کنند
.وابستھ بھ بحران گرایش سوسیالیستی طبقۀ کارگر است

بی بودن یک گرایش در این دوره شاخص اصلی انقال
مارکسیستی، نھ بھ تعداد اعضا و نظم و انضباط و 
آکسیون ھای آن، بلکھ مستقیماً وابستھ بھ اقدامات، ایده ھا 
.و ابتکارات آن نسبت بھ رفع بحران رھبری انقالبی است

ھر گرایشی کھ در این جھت اقدام عملی صورت ندھد بھ 
د این بحران این معنی خواھد بود کھ یا اعتقادی بھ وجو

ندارد و یا گرایش خود را مرکز حل این بحران فرض 
.می کند و سایرین را بھ پیوستن بھ آن دعوت می کند

چنین رفتاری عمیقاً سکتاریستی و بھ دور از پرنسیپ 
ھای شناختھ شدۀ لنینیستی است و نھایتاً نھ تنھا کمکی بھ 
حل بحران رھبری نمی کند، بلکھ آن را افزایش نیز می

.دھد
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)AWL(»انجمن رھایی کارگر«پیام از ایران بھ 

متن پیش روی، پیامی است کھ رفیق آرام نوبخت از 
انجمن رھایی «ایران برای رفقای حاضر در جلسۀ 

»احیای مارکسیستی«، از متحدان بین المللی »کارگر
.قرائت نمود

آرام «در ابتدا اجازه دھید کھ خود را معّرفی کنم؛ من 
ھستم از فعالین گرایش مارکسیست ھای »نوبخت

انقالبی در ایران، گروھی کھ درگیر فعالیت 
پیش از ھر چیز .سازماندھی مخفی در این کشور است

اجازه دھید کھ یک تصویر کلی و مختصر از شرایط 
شرایط فعلی .فعلی جنبش کارگری ایران بھ دست بدھم

جنبش کارگری ایران بیش از ھر زمان دیگری 
مقصودم از نامتوازن، این است کھ ؛ازن استنامتو

کارگران از یک سو درحال تحمل سخت ترین 
درست مثل برنامھ ھای (فشارھای اقتصادی ھستند 

دھا، کاھش سیریاضت اقتصادی در اروپا؛ کاھش سوب
، و )دستمزدھا، تورم باال و افزایش بیکاری و فقر

بنابراین دیگر تاب تحمل در مقابل این فشارھا را 
ندارند؛ از سوی دیگر در کم تر کشوری نظیر ایران 
شما می توانید چنین حجم زیادی از اعتراضات 
روزمره را مشاھده کنید، ولی مبارزات و اعتراضات 

می.متأسفانھ پراکنده و بدون انسجام و وحدت است
، کارگران شوراھای ١٩٧٩دانید کھ بعد از انقالب 

تجربھ کردند؛ اما کارگری را در محالت و کارخانھ ھا 
خیلی زود بھ شدت مورد سرکوب قرار گرفتند و از آن 
زمان تاکنون ھرگز قادر نبوده اند کھ خود را بھ شکل 
گسترده در سازمان ھای کارگری مستقل خود سازمان 

سرکوب و ارعاب سیستماتیک کھ بالفاصلھ بھ .دھند
دنبال انقالب از پی آمد، منجر شد کھ کارگران تمام 

ورۀ انقالب بھ دست دد بھ نفسی را کھ در طول اعتما
این موضوع، یعنی فقدان .آورده بودند، از دست بدھند

اعتماد بھ نفس، برای درک شرایط کنونی جنبش 

کارگری کلید است و از ھمین رو مجدداً بھ آن باز می 
این مسألھ، فقدان اعتماد بھ نفس، منجر بھ تشدید .گردم

ف وحدت و انسجام یضعپراکندگی کارگران و ت
در عین حال اعتراضات .مبارزاتی آن ھا شده است

کارگری در ایران بیش از پیش خصلت ضّد سرمایھ 
اگرچھ کارگران ایران پراکنده .داری بھ خود می گیرند

و بدون پیوند و ارتباط با یک دیگر ھستند، اماً 
ضرورتاً بھ اشکال مختلف وارد عرصۀ مبارزۀ علیھ 

فشار مبارزات کارگری علیھ .ی شوندسرمایھ داری م
سرکوب، فشار دولت سرمایھ داری، منجر بھ افزایش

در واقع بھ ظاھر یک دور باطل .و ارعاب می شود
وجود دارد و تنھا چیزی کھ می تواند آن را درھم 

ھر چھ سرکوب بیش .بشکند، سازماندھی انقالبی است
ه با آن تر باشد، اھمیت سازماندھی انقالبی برای مبارز

متأسفانھ این سرکوب منجر بھ بروز .بیش تر می شود
.انحرافاتی در درون جنبش کارگری می  گردد

مثالً گرایش ھای رفرمیست و اکونومیست خودشان را 
آن ھا وانمود می کنند کھ .با شرایط فعلی وفق داده اند

در حال مبارزه اند، اما مبارزۀ آن ھا حتی قادر بھ حفظ 
ا در برابر سرکوب نیست، چھ برسد بھ این گرایش ھ

متأسفانھ بخش اعظم آن چھ کھ .حفظ کل طبقۀ کارگر
من فعالین پیشروی سنتی می خوانم، بیش از پیش با 
تشدید سرکوب ھا بھ سراغ فعالیت ھای قانونی و علنی 

این گرایش ھا با محدود کردن خود در .می روند
چارچوب فعالیت قانونی، بھ جای حفظ خود از

تری در معرض شسرکوب، در واقع با سھولت بی
در نتیجھ بھ جای آن کھ .سرکوب قرار می گیرند

بتوانند اعتماد بھ نفس را بھ طبقۀ کارگر منتقل کنند، در 
.عمل منجر بھ کاھش آن می شوند

در شرایطی کھ کارگران اجازۀ برپایی تشکالت 
کارگری خود را ندارند، زمانی کھ بھ شکل پراکنده 

ارزه می کنند و ابزار الزم برای وحدت را ندارند، مب
بھ ویژه ھنگامی کھ ھیچ گونھ رھبری انقالبی وجود 

کارگری حول مطالبات »اتحاد عمل«ندارد، ایدۀ 
مشترک بین فعالین کارگری و بخش پیشروی کارگران 
می تواند ابزاری مؤثر برای بازگرداندن اعتماد بھ نفس 
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ت کھ اتحاد عمل چیزی واضح اس.بھ کارگران باشد

در .متفاوت از اتحاد نظری یا وحدت بھ طور اعم است
این جا حول مطالبات مشترک و مورد توافق فعالین 

مانند برگزاری اول ماه مھ یا دفاع از کارگران (
یک اتحاد، ولو موقت، در عمل صورت می )زندانی

گیرد و توان و امکانات مشترکاً در راستای این اھداف 
از درون این اتحاد عمل، نطفھ ھای .ده می شوداستفا

.سازماندھی انقالبی مبارزات شکل می گیرد

ھمان طور کھ اشاره کردم گرایش ھای رفرمیست و 
راست جنبش کارگری بیشتر فعالیت ھای قانونی و 
علنی را دنبال می کنند و حتی در دفاع از فعالین 

.زندانی خود ھم کاری انجام نداده اند

شبکۀ ھمبستگی (اه با شماری از فعالیت مستقل ما ھمر
طی اتحاد عملی )و احیای مارکسیستیگریکار

تصاویر فعالین زندانی را در تھران و یکی دیگر از 
ھزار نسخھ از قطعنامۀ ٣اخیراً .استان ھا پخش کردیم

.اول ماه مھ را در محالت کارگری توزیع نمودیم
ران، بھ درحال جمع آوری کمک مالی برای کارگ
چرا کھ .خصوص آن ھا کھ در زندان ھستند، بوده ایم

یک زندانی ثانیھ بھ ثانیھ بھ بیرون زندان نگاه می کند 
تا ببیند دیگران چھ کاری برای او و خانواده اش انجام 

شعارھای ضّد اعدام را روی دیوارھا نوشتیم .می دھند
این ھا حداقل ھایی ھستند کھ ھر نیروی .و غیره

.الی باید انجام دھدرادیک

بھ ھر حال بخش پیشرو کارگران نیاز دارد کھ برای 
یکی از .عمل ھای کارگری آماده شونداین نوع اتحاد

مھم ترین تدارکات، ایجاد حمایت بین المللی برای 
وقتی بخش رزمندۀ طبقۀ کارگر .مبارزات آن ھاست

مطمئن باشد کھ تنھا نیست، و متحدینی در سرتاسر 
رد کھ از آن ھا دفاع می کند، در این صورت جھان دا

با شجاعت و تھور بیش تری قدم بھ عرصۀ مبارزه می 
برای نیروھای انقالبی حمایت بین المللی بیش .گذارد

از ھر چیز دییگری بھ منظور تدارک اتحاد عمل و 
از طریق این ھمکاری، .ھمبستگی کارایی دارد

ان بھ یک متحدین بین المللی جنبش کارگری در ایر

ند، و از خالل تداوم سیستماتیک ودیگر وصل می ش
آن، پیشروان کمونیست از مبارزات یک دیگر می 
آموزند و قادر خواھند بود کھ نطفھ ھای اولیۀ حزب 
انقالبی را در سطح جھان و در عین حال ایران ایجاد 

.کنند

بدون حمایت بین المللی، چنین چیزی یا ساختھ نخواھد 
بشود منزوی و محدود بھ مرزھای شد، یا اگر 

از (جغرافیایی و در نتیجھ در برابر انحرافات محتلف 
.آسیب پذیر خواھد بود)جملھ ناسیونالیزم

بنابراین اھمیت فوق العاده زیاد حمایت ھای بین المللی 
.روشن است

اتحاد برای رھایی «من صمیمانھ از آن چھ کھ انتھادر 
ھرخ زمانی و در حمایت از شا)AWL(»کارگر

دیگر فعالین زندانی انجام داده است، عمیقاً تشکر می 
کنم و امیدوارم این رابطّۀ متقابل و چنین اقداماتی در 

.آینده نیز تداوم یابد

بیش از این وقت شما رفقا را نمی گیرم و ممنونم بابت 
.فرصتی کھ در اختیار من گذاشتید

٢٠١۴سوم مھ 



٨٠
از )AWL(»برای آزادی کارگراتحاد «حمایت ھای 

شاھرخ زمانی

در بریتانیا )AWL(»اتحاد برای رھایی کارگر«فعالین 
»احیای مارکسیستی«ن بین المللی کھ از جملھ متحدی

)MR( شبکۀ ھمبستگی کارگری ایران«و«)IWSN(
می باشند، تاکنون فعالیت ھای پیگیر، مستمر و خستگی 
ناپذیری در ایجاد کمپین ھای وسیع در میان کارگران، 
دانشجویان و سازمان ھا و نیروھای مترقی بریتانیا در 

رخ زمانی، جھت افزایش آگاھی عمومی از وضعیت شاھ
فعال کارگری زندانی، و اِعمال فشار برای آزادی وی 

.داشتھ اند

شاھرخ «این فعالین از طریق راه اندازی وبالگی با نام 
، روزانھ گزارش ھای مرتبط با )١(»زمانی را آزاد کنید

بھ .شاھرخ زمانی و فعالیت ھای خود را منعکس می کنند
ملی کارگران راه اتحادیۀ«عنوان مثال در فوریۀ امسال، 

، بھ عنوان یکی از )RMT(»آھن، دریا و حمل و نقل
ھزار عضو، ٨٠اتحادیھ ھای پرنفوذ بریتانیا با بیش از 

از کمپین این رفقا در جھت آزادی شاھرخ زمانی اعالم 
نیز ٢٠١٤اواسط ماه مھ .حمایت و ھمبستگی نمود

و ھمچنین AWLشماری از دانشجویان و فعالین 
طی اقدامی سمبلیک برای شناساندن RMTاعضای 

شاھرخ زمانی بھ مردم جھان و آگاھی از وضعیت حاد او 
در زندان، تصاویر خود را ضمن در دست داشتن 

پوسترھای شاھرخ زمانی در رسانھ ھای اجتماعی نظیر 
از جملھ .فیس بوک و توئیتر در سطح وسیع منتشر کردند

نامۀ اعتراضی، نمونھ ھای اخیر فعالیت آن ھا تھیۀ یک 
جمع آوری امضا با خواست آزادی شاھرخ زمانی و 
دیگر زندانیان سیاسی ایران و متعاقباً انتشار آن در 

و )٢(٢٠١٤روزنامۀ گاردین در آستانۀ اول ماه مھ 
ھمچنین جمع آوری امضای حمایتی از نمایندگان پارلمان 

بوده است کھ در نوع خود اقداماتی کم سابقھ و بسیار)٣(
.تأثیر گذار محسوب می شود

صمیمانھ AWLما از ھمکاری و فعالیت ھای رفقای 
.قدردانی می کنیم

!زنده باد اتحاد و ھمبستگی بین المللی کارگران

(1) http://freeshahrokh.wordpress.com/

(2)
http://www.theguardian.com/world/2014/apr
/30/iran-imprisoned-trade-unionist

(3)http://www.parliament.uk/edm/2014-
15/52

http://freeshahrokh.wordpress.com/
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/30/iran-imprisoned-trade-unionist
http://www.parliament.uk/edm/2014-15/52
http://freeshahrokh.wordpress.com
http://www.theguardian.com/world/2014/apr
http://www.parliament
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حمایت ھا از شاھرخ زمانی

بھ شاھرخ زمانی

، سرپرست شورای *مکسول دالمینی:از طرف
.یندگای دانشجویان در دانشگاه سوآزیلندنما

مردم سوازیلند در مبارزۀ شما کھ نمی تواند جدای از 
حقوق بشر و ھزۀ جھانی برای عدالت، احترام بمبار

ما باید در .ھستنددوشادوش شمامردم باشد، کرامت
تمامی لحظات ھمبستگی خود را با مردمی کھ تحت ستم 

ھمین نوع .نماییم، ابراز دقرار دارنو رنج جوامع نابرابر 
ما.ھمبستگی بود کھ موجب آزادی من از زندان شد

.ھمبستگی خود را با شما و مردم ایران اعالم می نماییم

شورای نمایندگای «مکسول دالمینی، سرپرست *
در دانشگاه سوازیلند و سرپرست سابق »دانشجویان

می باشد کھ در سال »جبھۀ ملی دانشجویان سوازیلند«
بھ دلیل شرکت در جنبش دمکراتیک بازداشت ٢٠١٣
.گردید

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

شاھرخ زمانی را آزاد کنید

جنبش دانشجویی در بریتانیا، سنتی پرافتخار در ایجاد 
ھمبستگی با مبارزات عدالت خواھانھ در گوشھ و کنار 

از پشتیبانی از جنبش علیھ آپارتاید در .جھان دارد
ی جنوبی گرفتھ تا حمایت از جنبش دانشجویی در آفریقا

ما ھمواره در جبھۀ .سوازیلند در برابر سلطنت مطلقھ
اگرچھ ھمبستگی ما فی نفسھ تغییری اساسی .حق ایستادیم
نمی دھد، اما قطعاً این تھور و موجوددر واقعیت

زادی می دھد کھ آن ھا تنھا آدلگرمی را بھ مبارزان 
ا با داستان واقعی زندگی یک مبارز در این جا م.نیستند

زادی در ایران رو بھ رو ھستیم کھ در ھمین لحظھ آراه 
زیر دستان رژیم استبدادی این کشور رنج را تجربھ می 

شاھرخ زمانی یک فعال سندیکایی است کھ از ماه .کند
تنھا بھ دلیل سازماندھی ھمقطاران خود بھ ٢٠١١ژوئن 

ی مستقل در ایران سوی برپایی یک اتحادیۀ کارگر
رژیم این اقدام او را بھ مثابۀ .زندانی گردیده است

.دیده است»تھدید امنیت ملی«و »تبلیغات«گسترش 
طبق گقتھ ھای چندین سازمان حقوق بشری، شاھرخ بھ 

قرار گرفتھ و رفتارلحاظ جسمی و روانی مورد سوء 
حتی مشمول ممنوعیت مالقات و عدم برخورداری از 

شاھرخ در برابر این .زشکی نیز شده استرسیدگی پ
کتیک ھای وحشیانۀ رژیم وارد اعتصاب غذا گردیده تا

اروحیۀ مبارزه جویانۀ وی قطع نگردیده، ولی م.است
روز ٢٩نون بیش از کتا.نگران وضع جسمانی او ھستیم

ما.است کھ او در اعتصاب غذا بھ سر می برد
ی، فعال امضاکنندگان خواھان آزادی شاھرخ زمان

کارگری در بند و برخورداری وی از درمان بھ دلیل 
زودی این نامھ را بھ ما بھ.وضع وخیم سالمتی او ھستیم

لطفاً این نامھ را امضا .نیز ارسال می کنیمروزنامھ ھا
با سپاس.فرمایید

سرپرست امور خارجی و کمپین ھای اتحادیۀ عمر رای، 
»دانشگاه کالج لندن«

، صنف دانشجویی دانشگاه برمینگامراشل او براین

ربورا ھرمان، صنف دانشجویی دانشگاه برمینگام

دانشگاه اتحادیۀ دانشجوییشانتل دو کارپانتیھ، سرپرست 
اتحادیۀ «در »شورای اجرایی ملی«عضو، واسکس

)NUS NEC(»دانشجویی ملی
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معاون آموزشی اتحادیۀ دانشگاه بریستول و تام فالین،

اتحادیۀ دانشجویی «در »جرایی ملیشورای ا«عضو
»ملی

جیمز پاتر، معاون آموزشی اتحادیۀ دانشجویی دانشگاه 
اسکس

گریس اسکلتن، دبیر کل اتحادیۀ دانشجویی منچستر

جیمی گرین، معاون ارتباطات و کمپین ھای اتحادیۀ 
دانشجویی رویال ھالووی

اتحادیۀ دانشجویی «کلی راجرز، منتخب ھیئت متولیان 
»ملی

»اتحادیۀ دانشجویی ملی«اد باور، عضو ھیئت متولیان 

بث ردموند، کمپین ملی علیھ شھریھ و کاھش ھزینھ ھای 
عمومی

تام راتلند، سرپرست اتحادیۀ دانشجویی دانشگاه آکسفورد

»راسکین کالج«ُرشنی جاشی، اتحادیۀ دانشجویی 

کاردینال نیومن «رابرت ایگلتن، اتحادیۀ دانشجویی 
»کالج

نورث «ش یودال، عضو مشاور اتحادیۀ دانشجویی ھمی
»تامبریا

دانشگاه آنگلیای «الیوت فوالن، اتحادیۀ دانشجویان 
»شرقی

مایکل چسام، رئیس اتحادیۀ دانشگاه لندن

دنیل کوپر، معاون اتحادیۀ دانشگاه لندن

ھاتی کریگ، معاون آموزشی دانشگاه برمینگام

ی کالج گیت ھدبکا اندرسن، سرپرست اتحادیۀ دانشجوی

کرستی ھای، معاون خدماتی انجمن دانشجویان دانشگاه 
ادین برگ

پیش (»اتحادیۀ دانشجویی ملی«جو وینسون، معاون 
)دانشگاھی

اتحادیۀ «ھانا پترسن، مسئول دانشجویان معلول 
»دانشجویی ملی

اتحادیۀ »دگرباشان«اسکای یارلت، مسئول کمپین 
)جایگاه ازاد(دانشجویی ملی 

اتحادیۀ »دگرباشان«مک گلدریک، مسئول کمپین فن
)جایگاه زنان(دانشجویی ملی 

اتحادیۀ دانشجویی «گوردن ملونی، رئیس بخش اسکاتلند 
»ملی

»اتحادیۀ دانشجویی ملی«استف لوید، رئیس بخش ویلز 

»اتحادیۀ دانشجویی ملی«مگن دان، معاون آموزش عالی 

»جویی ملیاتحادیۀ دانش«کلی تمپل، مسئول زنان 

»اتحادیۀ دانشجویی ملی«شریا پودل، مسئول دانشجویان 

اتحادیۀ «اما بارنز، نمایندۀ دانشجویان پاره وقت 
»دانشجویی ملی

اتحادیۀ دانشجویی «جاش رولندز، نمایندۀ دانشجویان بالغ 
»ملی

از »دانشجویان معلول«جوآنا اپییانا، عضو بخش 
»نشجویی ملیاتحادیۀ دا«در »شورای اجرایی ملی«

اتحادیۀ دانشجویی «روسی ھازرد، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ دانشجویی «جیمز مک اش، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ دانشجویی «چارلز بری، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ دانشجویی «پیتر اسمال وود، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ دانشجویی «ریانون دورانز، شورای اجرایی ملی 
»ملی
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اتحادیۀ «جسیکا گلداستون، شورای اجرایی ملی 

»دانشجویی ملی

اتحادیۀ دانشجویی «کریس کلمنتز، شورای اجرایی ملی 
»ملی

اتحادیۀ «امی اسمیث، منخب شورای اجرایی ملی 
»دانشجویی ملی

رابرت فاستر، نمایندۀ اسکاتلند در شورای اجرایی ملی 
»ملیاتحادیۀ دانشجویی«

افرین سوالت، اتحادیۀ دانشجویی دانشگاه بث

کریس پگت، اتحادیۀ دانشجویی دانشگاه بث

»شفیلد ھلم«فریا مارتین، اتحادیۀ داشنجویی 

اما بوث، سرپرست دانشجویان کارگر دانشگاه کنت

»وارویک«میگوئل کوستا ماتوس، اتحادیۀ دانشجویی 

الیدرزا سیلھ، معاون انجمن دانشجویی استراث ک

مکسول دلمینی، شورای نمایندگی دانشجویان دانشگاه 
سوازیلند

النا انزلی، انجمن دانشجویی دانشگاه ابیردین

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

فعالین دانشجویی سرتاسر انگلستان، خواھان آزادی 
شاھرخ زمانی شدند

کمپین ملی علیھ شھریھ ھا و کاھش ھزینھ ھای «
، درحال حمایت از در بریتانیا)NCAFC(»عمومی

کمپینی در جھت آزادی فعال کارگری در بند، شاھرخ 
ما ھمبستگی خود را از تمامی مبارزان.زمانی، می باشد

اتحادیھ ھای کارگری و تشکل ھای قراریبرراه
جویی مستقل در ایران کھ ھر دو با سرکوب سنگین شدان

ابراز می از سوی دولت ایران رو بھ رو گردیده اند،
.داریم

، آغاز گردیدNCAFCبیانیۀ زیر کھ بھ ابتکار حامیان 
ی نقاط صویی از اقجشبھ امضای فعالین و مسئولین دان

بھ زودی این متن را بھ .رسیده استانگلستانکشور
چنان چھ .عنوان نامھ بھ مطبوعات ارسال خواھیم کرد

یل زیر نام شما در آن بیاید، با آدرس ایمتاتمایل دارید 
:تماس بگیرید

shreya.paudel2010@gmail.com

جھت اطالع بیشتر پیرامون این کمپین بھ نشانی زیر 
:رجوع کنید

freeshahrokh.wordpress.com

ی آنالینی کھ بھ جھت دسترسی بھ طومار اعتراض
رسیده امضای صدھا نفر از دانشجویان سراسر کشور

:، بھ نشانی زیر رجوع فرماییداست

http://www.change.org/en-GB/petitions/the-
iranian-government-free-shahrokh-zamani

ما مقامات اتحادیھ ھای دانشجویی و فعالین دانشجویی بھ 
عنوان امضاکنندگان این طومار، خواھان آزادی فعال 
کارگری زندانی، شاھرخ زمانی می باشیم کھ چندی پیش 

د روز بھ اعتصاب غذای خود پایان داپس از حدود چھل 
او .و اکنون وضعیت سالمتی او وخیم گزارش می شود

بھ جرم تالش برای برپایی تشکالت ٢٠١١از سال 
.مستقل کارگری در ایران در زندان بھ سر می برد

:فھرست اسامی امضا کنندگان

mailto:shreya.paudel2010@gmail.com
http://freeshahrokh.wordpress.com/
http://www.change.org/en-GB/petitions/the-iranian-government-free-shahrokh-zamani
http://www.change.org/en
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)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمھ

از شاھرخ زمانی از احیای قدردانی کمیتھ حمایت
مارکسیستی

حمایت شماری از اعضای پارلمان بریتانیا از شاھرخ 
زمانی

احیای «کمیتھ حمایت از شاھرخ زمانی از رفقای 
روزی خود در در بریتانیا کھ با تالش شبانھ»مارکسیستی

جھت رساندن صدای کارگران ایران، فعالین کارگری 
سزایی دارند ان نقش بھدربند و شاھرخ زمانی بھ جھانی

.آوردنھایت قدردانی را بھ عمل می

***

حبس و بدرفتاری با شاھرخ زمانی و دیگر فعالین 
کارگری در ایران
این مجلس در نھایت نگرانی خاطر نشان می سازد کھ 
شاھرخ زمانی، عضو سندیکای نقاشان، بھ دنبال تالش 

باھای خود برای تأسیس یک اتحادیۀ کارگری مستقل، 
اتھاماتی نظیر اقدام علیھ امنیت ملی و شرکت در تجمع 
غیرقانونی رو بھ رو و متعاقباً مورد بدرفتاری ھای 
جسمی و روحی، ممنوعیت مداوای پزشکی، و ھمچنین 

اخیراً وی پیش از آن .ممنوعیت مالقات قرار گرفتھ است
کھ مجدداً بھ زندان رجایی شھر بازگردانده شود، بھ 

قزل حصار انتقال یافتھ بود؛ مجلس نمایندگان زندان بدنام 
روزۀ آقای زمانی در ٤٧ضمن یادآوری اعتصاب غذای 

اعتراض بھ بدرفتاری با او و سایر ھمبندی ھا، از 
حکومت ایران می خواھد کھ آقای زمانی را بی قید و 

می خواھد کھ ]بریتانیا[شرط آزاد کند، و از حکومت 
ھ حقوق سندیکایی و رژیم ایران را برای احترام ب

.کنوانسیون ھای سازمان جھانی کار تحت فشار بگذارد

:امضا کنندگان

پیتر باتملی، حزب محافظھ کار
رونی کمپبل، حزب کارگر
مارتین کیتن، حزب کارگر
کتی کالرک، حزب کارگر

دیوید کراسبی، حزب کارگر
جیم دابین، حزب کارگر

نایجل دودز، حزب اتحادیھ گرای دمکراتیک
مارک دورکان، حزب کارگر و سوسیال دمکرات

)Plaid Cymru(جاناتان ادواردز، حزب ولز 

http://anticuts.com/2014/04/25/student-activists-from-across-the-uk-demand-release-of-shahrokh-zamani/
http://anticuts.com/2014/04/25/student


٨٦
پال فلین، حزب کارگر

مری گلیندن، حزب کارگر
راجر گادسیف، حزب کارگر

جیم ھود، حزب کارگر
کلوین ھاپکینز، حزب کارگر

ایان لیوری، حزب کارگر
جان لیچ، لیبرال دمکرات

)Plaid Cymru(الفین لوید، حزب ولز 
دکتر ویلیام مک کریا، حزب اتحادیھ گرای دمکراتیک

الستور مک دانل، حزب کارگر و سوسیال دمکرات
جان مک دانل، حزب کارگر

الن میل، حزب کارگر
ایان میرز، حزب کارگر

لیندا ریودن، حزب کارگر
مارگارت ریچی، حزب کارگر و سوسیال دمکرات

استیو روثرام، حزب کارگر
ن، حزب اتحادیھ گرای دمکراتیکجیم شن

دنیس اسکینر، حزب کارگر
مایک ویر، حزب ملی اسکاتلند

)Plaid Cymru(اوئل ویلیامز، حزب ولز 
مارک ویلیامز، لیبرال دمکرات

http://www.parliament.uk/edm/2014-15/52

http://marxistrevival.com

حمایت کارگران ترکیھ از رضا شھابی

با خبر شدیم کھ رضا شھابی، عضو ھیئت مدیرۀ 
سندیکای شرکت واحد تھران، در اعتراض بھ سرکوب 

شھر، دست زندانیان و انتقال او از اوین بھ زندان رجایی
بھ اعتصاب غذا زد و در بھداری زندان مورد مورد 

.ضرب و شتم قرار گرفت

ما قویاً این حملۀ غیرانسانی از سوی رژیم ایران و 
ما بھ سرکوب .مدیریت زندان را محکوم می کنیم

کارگران بھ دست دولت و ھیئت حاکمۀ ایران اعتراض 
امیداریم و خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط تم

کارگران و فعالین کارگری زندانی، از جملھ رضا شھابی 
.ھستیم

بھ سرکوب و ممنوعیت ھای پیش روی اتحادیھ ھای 
!کارگری و سایر تشکل ھای کارگری پایان دھید

!طبقۀ کارگر ایران تنھا نیست

(UID-DER)انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران

ترجمھ شبکھ ھمبستگی کارگری

http://www.parliament.uk/edm/2014
http://marxistrevival.com


٨٧
!!مانی را آزاد کنیدمانی را آزاد کنیدشاھرخ زشاھرخ ز

رژیم ایران ھمچنان بھ سرکوب کارگران، فعالین تشکل 
.ھای کارگری و سوسیالیست ھای مبارز ادامھ می دھد

اکنون یکی از سازماندھان کارگری سوسیالیست، یعنی 
شاھرخ زمانی، کھ رژیم در تالش است با حبس چند سالۀ 

گرنگاه دارد، بھ شش ماه دیوی او را از مبارزه دور
وی بھ .حبس در زندان رجایی شھر محکوم شده است

مّدت چندین ماه است کھ در بازداشتگاه رجایی شھر کرج 
نگاھداری می شود و اکنون رژیم آخوندی وی را تھدید 
کرده است کھ چنان چھ دست از فعالیت ھای سیاسی خود 

.برندارد، با مرگ رو بھ رو خواھد شد

بستگی بین المللی انجمن ھم«ما بھ عنوان فعالین 
خواھان آزادی فوری و بی قید )UID-DER(»کارگری

بھ -نھ رژیم آخوندی.و شرط شاھرخ زمانی ھستیم
عنوان رژیمی کھ در جستجوی ارعاب کارگران و 
سوسیالیست ھای مبارز از طریق تمامی اشکال سرکوب 

و نھ سایر رژیم ھای -از جملھ شکنجھ و زندان است
و دیگر نقاط جھان، قادر نبوده و بورژوایی در ترکیھ

.نخواھند بود کھ بھ اھدافشان دست یابند

!تمامی زندانیان سیاسی و فعالین کارگری را آزاد کنید

!زنده باید مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر

!زنده باد ھمبستگی طبقاتی بین المللی

)UID-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 

dder.orghttp://en.ui/

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی

http://www.iwsn.org

!!شاھرخ زمانی را آزاد کنیدشاھرخ زمانی را آزاد کنید

)AWL(انجمن آزادی کارگران 

شاھرخ زمانی، فّعال کارگری ایرانی، از ژوئن سال 
اما بھ چھ .بھ این سو در زندان بھ سر می برد٢٠١١

یھ ھای کارگری مستقل جرمی؟ تالش برای ایجاد اتحاد
.جھت دفاع از حقوق خود و دیگران کارگران

شاھرخ، عضو سندیکای نقاشان ساختمانی، بھ مواردی 
و »اقدام علیھ امنیت ملی«، »تبلیغ علیھ نظام«نظیر 

.متھم شده است»شرکت در یک تشکل غیرقانونی«

سازمان ھای بین المللی حقوق بشر می گویند کھ شاھرخ 
قط مورد بدرفتاری ھای جسمی و روانی قرار تاکنون نھ ف

گرفتھ، بلکھ امکان مالقات و ھمین طور درمان و مداوا 
.نیز از او سلب شده است

اگر ما دست .شاھرخ، یک زندانی جنگ طبقاتی است
دولت ایران را بازبگذاریم کھ او را درھم بشکند، نتیجھ 
چیزی جز تحمیل یک شکست بھ تمامی مبارزین حقوق 

.ران در ایران و جھان نخواھد بودکارگ

ھزار ١٠، جمع آوری ٢٠١۴ما از ھم اکنون تا ژانویۀ 
امضا در محیط ھای کار، دانشگاه ھا و دانشکده ھا، 
مدارس و انجمن ھا را با خواست آزادی شاھرخ زمانی 

.پیگیری خواھیم کرد

.لطفاً از این کمپین حمایت کنید

انی ایمیل یا شمارۀ تلفن برای اطالع بیشتر می توانید با نش
:زیر تماس حاصل فرمایید

freeshahrokh@gmail.com

07775 763 750

ھمچنین برای مشاھدۀ وب سایت کمپین، بھ نشانی زیر 
:رجوع کنید

http://freeshahrokh.wordpress.com/

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.uidder.org%2F&h=nAQFKp2II&enc=AZPFHUj63Ow_4kk3E7GeuuL3rXFo2QUBjS-wLSx72SbhPCQnFcW3rFdUugZcMQJCkEFX9gTuCW_NDkan3mLWs1yp2fZlsBs-p2fPfP1KQBkj43uuDovoc8GvU2mCamEslO5o5mdrRP7YooowoOTGjoSl&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iwsn.org%2F&h=NAQEW7uKv&enc=AZM9ksViKX8zc2YSuBT148f02hjQRF9QXzU-XTQJTjgvur8Z9roVRxe8Fs4PYxj8udKjWTp1Fzf-Rowo3-JR0dDU9JmW0WnL2wHNf__7f2CF6YrW1g4qx2luVAZVKzqMidjnfFbN7DU4_QgKQk6bdo_B&s=1
mailto:freeshahrokh@gmail.com
http://freeshahrokh.wordpress.com/
http://en.ui
http://www.iwsn.org
http://freeshahrokh.wordpress.com/


٨٨
پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ با کارگران پلی اکریل

ھمقطاران گرامی،

ما بھ عنوان برادران و خواھران طبقاتی شما در درون 
با»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«و حول 

صمیمانھ ترین حس ھمبستگی، بھ مبارزات 
ما.یمشرافتمندانۀ شما در طی چند ھفتھ درود می فرست

بھ عنوان کارگرانی از ترکیھ، می خواھیم کھ بدانید قلباً 
.با شما ھستیم

کارفرمایان و دولت ھای آنان در سرتاسر جھان تنھا 
سرگرم محاسباتی ھستند کھ سود آنان را بیش تر و 

آن ھا اھمیتی نمی دھند کھ کارگران در .بیش تر کند
و سایر شرایط مھلکی بھ سر می برند، از امنیت شغلی 

حقوق ابتدایی بی بھره ھستند، و دچار سوانح کار می 
شرایط در ایران تفاوتی نمی کند، و چھ بسا بدتر .شوند

شما برادران و خواھران طبقاتی گرامی ما .نیز ھست
مجبورید کھ تحت شرایطی بھ مراتب دشوارتر زندگی 

اما حاکمان ھرگز قادر بھ سرکوب مبارزۀ .و کار کنید
و .ر ایران و ھر جای دیگر جھان نبوده اندطبقۀ کارگ

.شما نمونۀ زنده و حاضر آن ھستید

ما نیز بھ عنوان برادران و خواھران طبقاتی شما در 
خاک ترکیھ، جایی کھ تشکل زدایی، بَرون سپاری و 
تمامی اشکال ربودن حق و حقوق کارگران شایع است، 

یعلیھ این سیستم بردگی مبارزه می کنیم و فریاد م
ھر بی .زنیم کھ این مبارزه، مبارزه ای جھانی است

عدالتی در حق کارگری در گوشھ ای از دنیا، ھر 
یورش بھ حقوق آنان، بی عدالتی و یورشی علیھ ھمۀ 

.ماست

ھمقطاران گرامی،

ما با تمام وجود از مطالباتی کھ در مبارزۀ شرافتمندانۀ 
ی توانید م.خود مطرح کرده اید، اعالم حمایت می کنیم

اطمینان داشتھ باشید کھ انجمن ما تالش خواھد کرد تا 
.صدای شما از سوی کارگران ترکیھ شنیده شود

پایداری شما، پایداری ماست، عزم شما، عزم ماست، 
با یک چنین ایمانی !موفقیت شما نیز موفقیت ماست

.است کھ آرزوی کامیابی شما را در مبارزه تان داریم

!ۀ شرافتمندانۀ کارگران پلی اکریلزنده باید مبارز

!زنده باد مبارزۀ بین المللی طبقۀ کارگر

!نابود باید نظام سرمایھ دارِی کارمزدی

)UID-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 

http://en.uidder.org

٢٠١٣دسامبر ٩

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی

http://en.uidder.org


٨٩
انجمن ھمبستگی بین «!شاھرخ زمانی را آزاد کنید

در ترکیھ (UID-DER) «مللی کارگریال

رژیم ایران ھمچنان بھ سرکوب کارگران، فعالین تشکل 
.ھای کارگری و سوسیالیست ھای مبارز ادامھ می دھد

اکنون یکی از سازماندھان کارگریسوسیالیست، یعنی 
شاھرخ زمانی، کھ رژیم در تالش است با حبس چند سالۀ 

، بھ شش ماه دیگر وی او را از مبارزه دور نگاه دارد
وی بھ .حبس در زندان رجایی شھر محکوم شده است

مّدت چندین ماه است کھ در بازداشتگاه رجایی شھر کرج 
نگاھداری می شود و اکنون رژیم آخوندی وی را تھدید 
کرده است کھ چنان چھ دست از فعالیت ھای سیاسی خود 

.برندارد، با مرگ رو بھ رو خواھد شد

انجمن ھمبستگی بین المللی «الین ما بھ عنوان فع
خواھان آزادی فوری و بی قید )UID-DER(»کارگری

بھ -نھ رژیم آخوندی.و شرط شاھرخ زمانی ھستیم
عنوان رژیمی کھ در جستجوی ارعاب کارگران و 
سوسیالیست ھای مبارز از طریق تمامی اشکال سرکوب 

و نھ سایر رژیم ھای -از جملھ شکنجھ و زندان است
ژوایی در ترکیھ و دیگر نقاط جھان، قادر نبوده و بور

.نخواھند بود کھ بھ اھدافشان دست یابند

!تمامی زندانیان سیاسی و فعالین کارگری را آزاد کنید

!زنده باید مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر

!زنده باد ھمبستگی طبقاتی بین المللی

)UID-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 

http://en.uidder.org

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی

http://www.iwsn.org

پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ با بھنام ابراھیم زاده

-)UİD-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی طبقۀ کارگر 
ترکیھ

کارگران عزیز ایرانی،

، ما بھ عنوان برادران و خواھران کارگر شما در ترکیھ
بھ شکل تنگاتنگی از سرکوب و ارعاب طبقۀ کارگر بھ 
.دست رژیم ایران مطلع ھستیم و آن را محکوم می کنیم

یکی از جدیدترین نمونھ ھای این سرکوب، مورد بھنام 
او بھ عنوان فعال دفاع از حقوق .ابراھیم زاده است

سال حبس محکوم شده ٥کارگران و کودکان کار، بھ 
زندان سپری کرده و اکنون با بی سال را در ٣است؛ 

بھ او اجازه نمی دھند .عدالتی دیگری رو بھ رو شده است
کھ در کنار تنھا فرزندش باشد کھ از بیماری سرطان 

.خون رنج می برد

»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگری«ما کارگران 
)UİD-DER( خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط

مامی دیگر فعالین کارگری و بھنام ابراھیم زاده و ت
ما تماماً از مبارزۀ برادران و .زندانیان سیاسی ھستیم

خواھران طبقاتی خود در ایران پشتیبانی و حمایت می 
بر این اعتقادیم کھ دیر یا زود تمامی رژیم ھای .کنیم

بورژوایی بیدادگر، سرنگون و مجبور بھ پس دادن 
.حساب خواھند شد

!و کارگری دربند را آزاد کنیدتمامی فعالین سیاسی 

!زنده باد اتحاد بین المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر

٢٠١٣سپتامبر۵

شبکھ ھمبستگی کارگری:ترجمھ

http://en.uidder.org
http://www.iwsn.org


٩٠
»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«مراسم بزرگ 

ترکیھ در بزرگداشت مقاوت عظیم کارگران در روزھای 
١٩٧٠ژوئن ١۶و ١۵

)UID-DER(»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«
در ھشتمین سالگرد بنیان گذاری خود، یک مراسم وسیع 

یم کارگران درومت عظارا بھ مناسبت بزرگداشت مق
ھزاران .برگزار نمود١٩٧٠ژوئن ١۶و ١۵روزھای

ژوئن ١۵نفر از کارگران در این مراسم کھ عصر روز 
، استانبول، برگزار گردید، شرکت »میدان کارتال«در 

شرکت کنندگان با ترانھ ھا و شعرھای طبقۀ .نمودند
بھ راستی از کارگر ھمراه با روح مبارزه در مراسم، 

در میان حاضرین، کارگران .خود شدندخود بی 
اعتصابی و کارگرانی از اتحادیھ ھا و سازمان ھای 

بسیاری از شرکت کنندگان .مختلف بھ چشم می خوردند
سازمان داده بود، از UID-DERبا اتوبوس ھایی کھ 

.رسیدندبھ محل برگزارینقاط مختلف کارگری استانبول

بعد از ظھر با یک دقیقھ سکوت برای ٧مراسم ساعت 
بزرگداشت معدنچیانی کھ اخیراً جان خود را در معدن 

برایرزغال سنگ سوما از دست دادند، ھمین طو
جان باختند ١٩٧٠ژوئن ١۶و ١۵کارگرانی کھ در روز 

تمامی برادران و خواھران طبقاتی ما کھ در خالصھو

مبارزه برای جھانی عاری از طبقھ و استثمار زندگی 
معدنچی بھ ٣٠٠بالغ بر.ر کردند، آغاز گردیداخود را نث

معدن تاکنون در ترکیھ جان »سانحۀ«دلیل بزرگ ترین 
سوگند یاد کردند کھ مسئولین و ،حضار با خشم.اندباختھ

خود را خواھند کارمسببن این کشتار جمعی بھای
.پرداخت

١٩٧٠سالم اصلی مراسم، جنبش وسیع کارگران درتِ
مقاومت بزرگ کارگران «بود کھ عموماً از آن بھ عنوان 

، خود را UID-DER.یاد می شود»ژوئن١۶و ١۵در 
بھ این خطّ مبارزۀ طبقۀ کارگر پیوند می دھد، این تجربھ 
را عمیقاً فرامی گیرد، و خود را میراث دار حقیقی این 

-UIDبنیان گذاری تأسیس و این کھ .داندواقعھ می
DER ژوئن صورت ١۵، در تاریخ ٢٠٠۶در سال

م اصلی مراسم افتتاحیھ نیز مقاومت بزرگ گرفت، و تِ 
ژوئن بود، نھ رویدادی تصادفی، ١۶و ١۵کارگران در 

.کھ انتخابی آگاھانھ بود

آن جنبش توده ای کارگران، بزرگ ترین جنبش کارگران 
در تاریخ ترکیھ بود کھ بیش از یک صد ھزار کارگر را 

ف آن، کارگران علیھ ارطدر استانبول و ا.برمی گرفتدر
کنفدراسیون «قانونیت برای تعطیل کردنومکتالش ح

کھ موتور )DISK(»اتحادیھ ھای کارگری انقالبی
طبقاتی کارگران بود، شورش رو بھ رشد مبارزۀ محرکۀ
، کھ مھد طبقۀ »ازمیت«خیابان ھای استانبول و .کردند

کارگر مدرن ترکیھ ھستند، با قدرت تظاھرات ھا در 
رمایان یا خود را در کارف.طول این روز بھ لرزه درآمد

.خانھ ھایشان پنھان کردند یا فوراً استانبول را ترک گفتند

تجارب جنبش کارگري جهانی



٩١
کھ ندگ بھ کارگران حملھ ور شدنپلیس و ارتش با تف

مجروح بر جای ٢٠٠کشتھ و بیش از ٣ھمین امر 
حکومت نظامی اعالم شد، خروج از خانھ ھا .گذاشت

!ممنوع و مقررات منع رفت و آمد وضع شد

،یر برنامھ، مجریان برنامھ بر روی صحنھدر طول مس
ھمراه زژوئن را بھ طور گویا و موج١۶و ١۵داستان 

با ترانھ ھا، شعرھا، کلیپ ھای ویدیویی، تصاویر و 
-UIDترانھ ھا را گروه موسیقی .غیره، روایت کردند

DERکھ از کارگران تشکیل شده است، اجرا کرد.

رزه جویی وجود ترانھ ھا و اشعار زیادی با روح مبا
رزات طبقۀ کارگر را بازگو اداشتھ اند کھ مشکالت و مب

اکثر این ترانھ ھا با کلیپ ھای ویدیویی و .می کنند
از .نمایش ھمراه بودبزرگ تصاویر بر روی یک پردۀ 

ژوئن در دسترس نسل ھای ١۶و ١۵این طریق میرات 
از آن جا کھ اکثر .جدید کارگران قرار گرفتھ است

ان جوان از این حادثۀ مھم مبارزۀ طبقاتی ترکیھ کارگر
آگاھی ندارند، برای آن ھا یادگیری از این تجربھ بسیار 

و ١۵«آن رویداد بھ واسطۀ اما روشی ھم کھ .جذاب بود
ترانھ ھا و اشعار .نیز مؤثر بودگشتمعرفی»ژوئن١۶

مبارزاتی، امکانات بصری و غیره، موجب شد کھ 
شعارھایی کھ .زئی از مبارزه بدانندکارگران خود را ج

کھ یک »کارتال«شرکت کنندگان سر دادند، در میدان 
فضای داخل میدان .طنین انداز شدمنطقۀ کارگری است، 

بسیار شورانگیز بود، بھ طوری کھ صدھا نفر از مردم 
درست کردند »ھاالی«حلقھ ھای بزرگی را برای رقص 

ترانھ ھا ھم بھ .کارگران بودھمبستگیکھ سمبلی از 
.زبان کردی و ھم ترکی اجرا شدند

نکتۀ دیگری کھ در طول مراسم بر آن تأکید شد، نیاز بھ 
.تشکل و مبارزه برای منافع مستقل طبقۀ کارگر بود

دعوت UID-DERکارگران بھ شرکت در فعالیت ھای 
.شدند

این ھمایش خیابانی تجربھ ای جدید و گامی رو بھ جلو 
صدھا شرکت کننده احساسات .بودUID-DERبرای 

ابراز UID-DERمثبت خود را در مورد این مراسم و 
داشتند، و بسیاری از آن ھا خواستار اطالعات بیش تری 

.شدندUID-DERدر مورد فعالیت ھای 

کھ شامل ترانھ ھای (پایانی قبل از آغاز بخش نھایی پیام
رقص محلی برای جلب حضار بھ حلقھ ھای رقص می 

، فراخواندن بھ تشکل و سازمان یابی و مبارزه برای )شد
ما دختران و پسران طبقھ ای ھستم کھ «:دنیای بھتر بود

ما.ژوئن را رقم زد١۶و ١۵مقاومت بزرگ روزھای 
بر ممنوعیت ھای پیش روی حقوق اتحادیھ ھای کارگری 

، اقدامات شرکت ھارون سپاریو حق اعتصاب، بر ب ُ
د کنندۀ حکومت ھای سرمایھ سرکوب گرانھ و محدو

ما.ھمچون حزب عدالت و توسعھ غلبھ خواھیم کرد
جھانی عاری از استثمار،.جھانی دیگر می خواھیم

جھانی بر پایۀ برادری و .اسارت انسانعاری از
تمامیUID-DER.نااھرو خوبرادران .مشارکت

کارگران را فرامی خواند تا متشکل شوند و برای چنین 
زنده باد مقاومت بزرگ کارگران در .ارزه کنندجھانی مب
زنده باید مبارزۀ متحدانۀ بین !ژوئن١۶و ١۵روزھای 

»!المللی کارگران

http://en.uidder.org/a_massive_event_by_ui
d_der_in_commemoration_of_the_great_wo
rkers_resistance_of_15_16_june_1970.htm

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی

http://en.uidder.org/a_massive_event_by_uid_der_in_commemoration_of_the_great_workers_resistance_of_15_16_june_1970.htm
http://en.uidder.org/a_massive_event_by_ui


٩٢
در ترکیھ٢٠١۴روز اول ماه 

روز اول ماه مھ امسال، ده ھ�ا ھ�زار ک�ارگر در ش�ھرھای 
اع��الم و ب��زرگ و کوچ��ک سراس��ر ترکی��ھ مطالباتش��ان را

علی�رغم تم�ام AKPخشم خ�ود را ب�ر س�رمایھ و حکوم�ت 
ۀنت ھم�واره زن�دنوعیت ھا، ب�ھ ش�کل س�سرکوب ھا و مم

ک��ارگر ۀدر اس��تانبول، قل��ب طبق��.ش��ان دادن��داول م��اه م��ھ ن
ترکی�ھ ام�ا، ک�ارگران ب�اری دیگ�ر از برگ�زاری جش��ن اول 

در استانبول، ب�دون AKPحکومت.ماه مھ محروم گشتند
اط�الع قبل��ی، حکوم��ت نظ��امی برق�رار نم��ود؛ گ��ویی ش��ھر 

بھان�ھ ھ��ای حکوم��ت .تح�ت اختی��ار پل�یس ق��رار گرفت�ھ ب��ود
سائل احتم�الی کھ م(برای ممنوع کردن مراسم اول ماه مھ 

ک�الً انج�ام گردی�د )عم�ومی اع�الم ش�دۀایمنی و وسایل نقلی
را آنو اط��راف»می��دان تقس��یم«ت��ا بتوان��د تظ��اھرات در 

حکومت در کوشش خود برای جلوگیری از .سرکوب کند
، تم����ام ترافی����ک ش����ھر »می����دان تقس����یم«ورود م����ردم ب����ھ 

مناطق مرکزی و پرجمعیت شھر بھ حالت استانبول را در
.توقف درآورد

»دیس���ک«در مقاب���ل ای���ن اق���دام حکوم���ت، بوروکراس���ی 
»کس��ک«و )فدراس��یون اتحادی��ھ ھ��ای ک��ارگری انقالب��ی(
ک����ھ ب����ھ )فدراس����یون اتحادی����ھ ھ����ای مس����تخدمین دولت����ی(

»می���دان تقس���یم«اص���طالح م���ی کوش���یدند تظ���اھراتی در 
ت ھ����یچ ک����اری بگذارن����د، در حقیق����ت در مقاب����ل حکوم����

.نتوانستند بھ انجام برسانند

UID-DER و »دیس�ک«کھ می دانس�ت بروک�رات ھ�ای
ک�اری از پ��یش نخواھ�د ب�رد، خ��ود را ب�رای ای��ن »کس�ک«

ک�ھ امس��ال در اس��تانبول اول م��اه م�ھ برگ��زار نخواھ��د ش��د، 
»گب�زه«در UID-DERل�ذا بخ�ش محل�ی.ماده کرده ب�ودآ

ل است، مراس�م کھ شھرک بزرگ صنعتی نزدیک استانبو
ای��ن »ح��زب ک��ارگران«اول م��اه م��ھ را ترتی��ب داده و ب��ا 

برخ��ی جریان��ات چ��پ و س��ازمان .مراس��م را برگ��زار ک��رد
ھ���ا در می���ان آن.ھ���ا پیوس���تندھ���ای کش���وری نی���ز ب���ھ آن

ک��ارگران چ��رم س��ازی و بن��ادر بودن��د ک��ھ در آن زم��ان در 
.حال اعتصاب بھ سر می بردند

ن تظ���اھرات را آدر از مح���ل گردھم���ایی ت���ا می���دانی ک���ھ
برگزار کردند، مینی بوسی این حرک�ت را ھمراھ�ی ک�رده 
و بھ پخش موسیقی و سخنرانی ھای مختل�ف پرداخ�ت، از 

ک�ارگر، س�خنرانی ھ�ا ۀھ چن�دین آھن�گ متعل�ق ب�ھ طبق�جمل
در رابطھ ب�ا برجس�تھ ک�ردن اھمی�ت اول م�اه در رابط�ھ ب�ا 

ب�ر آن ھ�ا مرتب�اً تأکی�د مسائل کارگری پخش شد ک�ھ در آن
.بود کھ ھیچ راه دیگر جز مبارزه وجود ندارد

UID-DER چن��دین م��اه قب��ل از اول م��اه م��ھ، کمپین��ی ب��ا
.گذاش�تھ ب��ود»دس�تمزد ب�االتر، س�اعات ک�ار کمت�ر«ش�عار 

این کمپین در واق�ع بخش�ی از آم�اده ش�دن ب�رای برگ�زاری 
کارگرانی بودن�د از UID-DERدر جمع.اول ماه مھ بود



٩٣
ص����نعتی، مانن����د فل����زات، پتروش����یمی، چن����دین کارخان����ھ

چرمسازی، نساجی، آموزش و پرورش، خدمات بھداشتی 
ای��ن ک��ارگران را ھمس��ران و .ھ��ا آم��ده بودن��دو نظی��ر ای��ن

.فرزندانشان ھمراھی می کردند

-UIDزن���ان ۀکمیت���UID-DERدر خط���وط اول ص���ف 
DER زن�ان ک�ارگر در خط�وط اول مب�ارزه«با پالکارد«

ھا نھ تنھا زن�ان ک�ارگر ک�ھ زن�ان مع آندر ج.قرار داشتند
ھا پالکاردھای بسیاری را آن.خانھ دار ھم حضور داشتند

دس��تمزد «:ھ��ا آم��ده ب��ودب��ھ دس��ت داش��تند ک��ھ ب��ر روی آن
، »کودک در محل ک�ارمھد«، »مساوی برای کار مساوی

، »ن��ھ ب��ھ ش��یف ش��ب«، »مرخص��ی زایم��ان ط��والنی ت��ر«
»!زار زنان دیگر کافی استآخشونت و «

ی���ک مب���ارزه ب���ین الملل���ی، جمع���ی از ۀب���ھ عن���وان نش���ان
ھا پیوستند ک�ھ کارگران ایرانی مھاجر و پناھنده نیز بھ آن

پ��س ص��ف زن��ان حرک��ت پالکاردھ��ای خ��ود را حم��ل و در 
ھ��ا ب��ھ ط��ور اخ��ص آزادی عم��ده آنۀمطالب��.م��ی کردن��د

کارگران سیاسی زندانی در ایران بود ک�ھ در رژی�م مالھ�ا 
.فشار قرار دارندتحت ھمھ گونھ

با فریاد ش�عارھای ک�ارگران در جم�ع »گبزه«خیابان ھای 
UID-DERمده ب�ود و ب�ھ وس�یلھ ع�ابرین ب�ھ آبھ لرزه در

زنده باد اول ماه مھ، «شعارھای اصلی .خوبی پذیرفتھ شد
زن�ده ب�اد اول م�اه «، »زنده ب�اد مب�ارزات س�ازماندھی ش�ده

، »ن متحد ش�ویدکارگران جھا«، »مھ، زنده باد سوسیالیزم
، م���ا م��ا نظ��ام س���رمایھ داری را س��رنگون خ���واھیم ک��رد«

ن��ھ ب��ھ جن��گ ھ��ای «، »ب��ی طبق��ھ خ��واھیم س��اختۀجامع��
بح��ران، جن��گ، بیک��اری، راه ح��ل ق��درت «، »امپریالیس��تی

.»زنده باد اتحاد کارگران، رفاقت مردم«، »کارگری

-UIDعض��و ک��ارگران ب��ا دیس��یپلین و پرش��ور و خ��روِش 
DERت�أثیری ژرف�ی داش�تند و »هگبز«رگران بر روی کا

ک�ارگران عض��و .م�ورد عالق�ھ و تمجی�د آن��ان ق�رار گرفتن�د
UID-DERایبھ ھمران خواھران و برادران ھ�م طبق�ھ

خ���ود فری���اد خش���م خ���ود را ب���ر کارفرمای���ان س���ر دادن���د و 
ۀھم����.ش����ان بی���ان نمودن����دقاطعی���ت خ����ود را در مب���ارزه 

نک�رده بلک�ھ کارگران در این جم�ع ھرگ�ز احس�اس تنھ�ایی
ب�زرگ م�ی ۀبق�ھا خود را بخشی از ی�ک طنآھر یک از 

دی���د و احس���اس م���ی ک���رد ک���ھ ب���ا مب���ارزه ن���ھ تنھ���ا امک���ان 
دستیابی بھ برخی حقوق وجود دارد، بلکھ تغییر کل جھان 

.ممکن است

وقت��ی رژه رون��دگان ب��ھ می��دان مقص��د رس��یدند، از ط��رف 
پسو س��ق��رار گرف��تاس��تقبال م��ورد»اول م��اه م��ھۀرژ«

.می�دان نواخت�ھ ش�دداخ�لاز صحن »انترناسیونال«آھنگ 
س���خنرانانی ک���ھ از ب���االی ص���حن ص���حبت م���ی کردن���د، 
خواھ��ان مب��ارزه ب��رای پای��ان دادن ب��ھ ح��وادث مح��ل ک��ار، 

جن�گ ھ�ای امپریالیس�تی و قراردادھای فرع�ی،استخدام با 
.می دادندسرشعارھا را ھمھ یکصدا .حمالت دیگر شدند

شعارھا آمده بود، آھنگ ھ�ای ک�ارگری و مطالباتی کھ در 
اج�را ش�د، ن�ھ UID-DERرژه ای کھ با موزی�ک گ�روه  



٩٤
.ک��ھ در خیاب��ان ھ��ای آن ھ��م پیچی��د»گب��زه«تنھ��ا در می��دان 

آھنگ ھ�ای مب�ارزه توس�ط ھمگ�ی خوان�ده ش�د و ک�ارگران 
ک�ارگرانی ک�ھ در می�دان حض�ور .در می�دان م�ی رقص�یدند

ب�����رای UID-DERداش�����تند، از ھ�����ر س�����ن و س�����الی از 
مراس�م اول .برگزاری این مراسم سپاسگزاری می کردن�د

ۀس�ازماندھی ش�ده ب�ود، نمون�»گب�زه«ماه مھ کھ بھ وس�یلھ 
ت��وده ای ب��ود ک��ھ ب��ھ دس��ت ک��ارگران ۀز ی��ک جلس��خ��وبی ا

آگاه و مبارز بھ انجام رسیده بود و نھ توس�ط اتحادی�ھ ھ�ای 
س��خنرانی ھ��ا،  مطالب��ات، دیس��یپلین، روحی��ھ، .ب�وروکرات

ک�ارگر ۀمس�تقل طبق�اتی طبق�ھمھ بھ روشنی بازتاب منافع 
.بود

بس��یاری از ک��ارگرانی ک��ھ از ادای مطالب��ات خ��ود مح��روم 
ه کنن�د، زی�را تح�ت ھا مبارزنآبوده و نمی توانستند برای 

ۀرژوازی ق��رار داش��تند، ب��ھ ش��کرانب��وس��تم ای��دئولوژیک
آگاه ت�ر ش�ده و مب�ارزه را آغ�از UID-DERفعالیت ھای 

.ه اندکرد

UID-DERبھ جلو می رود، مبارزه رشد می کند!

)UID-DER(کارگری ھمبستگیبین المللیانجمن 

شبکۀ ھمبستگی کارگری:ترجمھ-٢٠١٤مھ ٢٣

ایمنی کارکمپین 

رکالی کال

»انجمن ھمبستگی بین المللی ترکیھ«رفقای تُرک ما در 
)UID-DER( جدید را »دی وی دی«دو نسخھ از یک

پیش «با نام »دی وی دی«این .برای ما ارسال کرده اند
مستنداتی »!گی علیھ سوانح کاربھ سوی مبارزه و ھمبست

است از کمپینی کھ این دوستان درحال برگزاری آن 
.ھستند

جنبھ ھایی از کمپین مھم و  و تصاویر موجود فیلم ھا
سرزنده ای را نشان می دھد کھ قصد دارد بھ کارگران 

د کھ چرا سوانح کار رخ می دھند و چرا این بیاموز
کارگران را تشویق می .سوانح غیرقابل اجتناب نیستند

در قوانینی وضع کند کھ حکومت ھای خود را برای 
تحت فشار در محیط ھای کار یمنیسالمت و اجھت حفظ
در این فیلم ھا، فعالیت ھای مشخص کمپین و .قرار دھند
، بھ برگزار گردیدآن کھ پس از UID-DERکنفرانس 
بھ عالوهو.ودنشان داده می شو با جزئیاتطور دقیق

ھ غافل نمی ماند کھ طبقۀ باز این پیام مھم و ھمھ جان
سرمایھ دار کارگران را برای سود قربانی می کند و تنھا 
راه توقف آن، این است کھ طبقۀ کارگر بھ شکل سازمان 

مبارزه .ارزه کندیافتھ برای دست یابی بھ سوسیالیسم مب
، مبارزه ای است یمنیبرای تشکل یابی و بھداشت و ا

تمامی.مشترک در میان تمامی کارگران جھان
بسیار مھم را در مورد نکاتیسوسیالیست ھا می توانند 

UID-DERاین کمپین بین المللی از رفقایمان در 
.بیاموزند

مردم را تشویق بھ )AWL(»رھایی کارگر«سازمان 
و نمایش آن در »دی وی دی«از این یایھنسخھ تھیۀ

شعبات اتحادیھ و غیره، بحث دربارۀ فعالیت رفقای بین 
جھت تھیۀ .المللی ما و الھام گیری از آنان تشویق می کند

، با ایمیل زیر تماس »دی وی دی«ایننسخھ ھایی از
:حاصل فرمایید

awl@workersliberty.org

mailto:awl@workersliberty.org
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کشتار در محل کار:فاجعۀ معدن سوما

)UID-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 

روز سیزدھم ماه مھ، نظام استثمار و بھره کشی سرمایھ 
کارگر معدن زغال سنگ را ٣٠٠داری، جان قریب بھ 
سوما، شھری در غرب »حادثۀ«گرفت و نام آن را 

ز ھنوز تعداد نامعلومی از کارگران امرو.ترکیھ، گذاشت
این کشتار، بزرگترین .در زیر آوار بھ دام افتاده اند

دالیل تکنیکی این .در تاریخ ترکیھ است»حادثۀ کار«
اما بھ دلیلی نامعلوم در .رویداد ھنوز نامشخص است

این .معدن، آتش سوزی رخ داد کھ ھنوز ھم ادامھ دارد
اد نمود کھ باعث مرگ آتش سوزی مونوکسید کربن ایج

.کارگران گشت

حادثۀ «اتفاقی را کھ در سوما رخ داده است نمی شود بھ 
آن چھ کھ در سوما پیش آمده، کشتار .تقلیل داد»کار

و »سوما ھولدینگز«دستھ جمعی بود کھ کارفرمای 
)APK(»حزب عدالت و توسعھ«ھمدستش، حکومت 

از وسایل از یک طرف، کارفرمایان طماع .مرتکب شدند
و امکانات ایمنی الزم استفاده نمی کنند، از طرف دیگر، 

، کھ مسئولیت بازدید محل ھای کار را APKحکومت
برای حفظ و رعایت ایمنی کارگران دارد، چشم خود را 

١۴.بھ روی وضعیت حاکم در محل ھای کار می بندد
روز پیش، احزاب اپوزیسیون پارلمان، طرح پیشنھادی 

مورد معدن سوما بھ پارلمان ارائھ کردند، اما تازه ای در 
.رد شدAPKاین طرح پیشنھادی از طرف 

اردغان در ھر فرصتی کھ می یابد، اعالم می کند کھ 
سرسختانھ مشغول برداشتن تمامی موانع از سر راه 

ھا را از پای آن ھا می »زنجیر«کارفرمایان بوده و 
»زنجیرھا«ن خواھد بگسلد و حاال ما نتیجۀ این قطع کرد

معادن کھ نیاز .از پاھای کارفرمایان را در سوما می بینیم
بھ اقدامات بسیار مھم ایمنی داشتھ و برای کار در آن ھا 
نیاز بھ کارگران واجد شرایط است، ھمھ مشمول 
خصوصی سازی گردیده و بھ شرکت ھای خارجی سپرده 

کارفرمایان بھ منظور کاھش ھزینھ، اقدامات .شده است
زم را برای رعایت موارد ایمنی نمی کنند و در نتیجۀ ال

آن، کارگرانی کھ واجد شرایط نیستند، بھ طور موقت 
استخدام شده اند و دستمزد پایینی می گیرند، در این 

سوما«این دقیقاً در مورد معدن .معادن زیاد ھستند
.صادق است»ھولدینگز

یبا صاحب اصل»حریت«در مصاحبھ ای کھ روزنامھ 
کرده بود، گورکان بھ رشد »آلپ گورکان«این معدن 

میلیون تن ۶کمپانی اش می بالید و می گفت کھ سالیانھ 
در این مصاحبھ، او با .زغال سنگ استخراج می کند

غرور بھ این می بالید کھ توانستھ بود مخارج استخراج 
بھ این «:دالر کاھش دھد و گفت٢۴دالر بھ ١۴٠را از 

در نتیجۀ آن ما اکنون شاھد .»!ش خصوصیمی گویند بخ
کارفرمایان، »دستاوردھای«این می باشیم کھ این ھمھ 

.چگونھ بھ قیمت جان کارگران تمام می شود

کارفرمایان بدون )اقتصادی(نیز دولت رشد AKPدولت 
آن ھا خوب می دانند کھ بین .است»مانع«ھیچ گونھ 

.طھ وجود داردرشد اقتصادی و باقی ماندن در قدرت راب
ھزار کارگر ١٣، نزدیک بھ AKPدر دوران حکومت 

محل کار از دست داده »حوادث«تاکنون جان خود را در 
.و تعداد بسیار بیش از این ھم مجروح و معلول شده اند

سال است کھ ترکیھ قانون ١٩قابل یادآوری است کھ 
ایمنی «را در رابطھ با )ILO(سازمان جھانی کار ١٧۶

.پذیرفتھ است»متی معادنو سال

وزیر نیرو کھ در مراسم گشایش این معدن »تانر ییلدیز«
حضور داشت، بھ کارفرمایان عالمت داد کھ نیازی نیست 
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و درسال ھای گذشتھ نخست وزیر .نگران فشارھا باشند

ھا را بھ »حادثھ«وقت، اردغان، سعی کرده بود کھ این 
جان خود را در این صورت در رابطھ با کارگرانی کھ

این ذات «:آن زمان از دست داده بودند، توجیھ کند کھ
.»کار است و خواست خدا است

یا بگوییم قتل ھایی کھ در محل کار (حوادث محل کار 
برای .بزرگ ترین مسألۀ کارگران است)اتفاق می افتد

افزایش آگاھی در این زمینھ، انجمن ھمبستگی بین المللی 
نقداً کمپینی را تحت عنوان )UID-DER(کارگران 

حوادث محل کار سرنوشت ما نیستند، جلوی مرگ «
از .آغاز کرده بود»کارگران در محل کار را بگیریم

بھ صدھا ھزار کارگر UID-DERطریق این کمپین، 
ھزار امضا جمع ١٠٠دست یافتھ و موفق شده بود تا 

.ھدآوری کند و نھایتاً آن طومار را بھ پارلمان تحویل د
.گویای اھمیت کمپین انجمن ما است»حوادث«تداوم این 

اکنون اعتراضات توده ای در کشور شکل گرفتھ است کھ 
وقتی .بدون تعجب با سرکوب پلیس روبھ رو گردیده است

رفت با اعتراضات خانواده »سوما«اردوغان بھ بازدید 
نخست«:جمعیت شعار می داد.ھای معدنچیان مواجھ شد

»!عفا بدهوزیر است

اتحادیھ ھای کارگری یک روز اعتصاب را در اعتراض 
در نواحی صنعتی، کارگران .بھ این اتفاق اعالم کردند

١٠بیش از .کارخانھ ھا و معادن بھ اعتصاب پیوستند
کھ شھرک معدنی است، »زنگول داغ«ھزار معدنچی از 

ھمچنین، .در میان فعالترین این کارگران بوده اند
بین المللی از معدنچیان سوما صورت گرفتھ پشتیبانی 

بھ ویژه (کارگران کوبا، ونزوئال، بولیوی .است
در پشتیبانی از معدنچیان سوما دست از )معدنچیان آن ھا

.کار کشیدند

UID-DER نیز فعاالنھ در اعتراض مناطق کارگری
خاطر نشان می کند کھ UID-DER.عمل کرده است

قت آن ھا اقدامات ایمنی کارفرمایان و حکومت ھای و
الزم را پیاده نخواھند کرد، مگر این کھ طبقۀ کارگر خود 

.را سازماندھی نموده و بھ مبارزه برخیزد

، ٢٠١٤مھ ١٧

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمھ

برگزاری مراسم روز جھانی زن در مرسین ترکیھ 

در مقر انجمن ھمبستگی کارگران ٢٠١٤مارس ٨روز 
یھ جمعی از اعضای انجمن و فعالین زنان بھ ھمراه ترک

نمایندگان کارگران بندر مرسین و سندیکاھای مختلف 
کارگری در گرامی داشت روز جھانی زن گرد ھم آمدند 

مراسم ابتدا با قطعھ ای موسیقی بھ ھمراه سکوت برای .
تمامی جانباختگان راه رھایی طبقۀ کارگر آغاز گردید و 

یکی از اعضای گروه موسیقی سکوت حاضرین را
انجمن با یک سرود کارگری شکست و سپس مسئول 
ھماھنگی شاخۀ جنوب انجمن ھمبستگی کارگران ترکیھ 

اھمیت آن از نظر طبقاتی مارس و ٨در مورد روز 
برای کارگران سخنانی چند ایراد کرد و در نھایت 
سخنانش را با قطعھ شعری از ناظم حکمت پایان داد، در 

ھ ھر یک از نمایندگان تشکل ھا بیانیھ ھا و نظرات ادام
خود را ابراز نمودند و با تأکید بر وحدت و ھمبستگی 
طبقاتی در شرایط پیش روی جامعھ خواستار مشارکت 

.ھر چھ بیشتر زنان در امور تشکالت کارگری شدند

ادامھ مراسم کھ قطعۀ فیلم مستندی بود در مورد زنان 
رفقای انجمن ھمبستگی کارگران کارگر کھ چند نفر از 

ادامۀ مراسم .آن را تھیھ کرده بودند بھ نمایش گذاشتھ شد
نیز ھمراه بود با سخنرانی فعالین کارگری از کشور ھای 

پس از چند قطعھ سرود بخش دوم مراسم کھ ...ایران و 
با رقص و موزیک و میز کتاب ھمراه بود آغاز گشت و 

ان شادی و دست افشانی در نھایت پس از ساعاتی در می
.حاضرین مراسم پایان یافت
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کارگر کمونیست و از فعالین شبکھ ، شجاع ابراھیمی

ھمبستگی 
کارگری

گزارشی از یک تجربۀ کارگری

ادامھ خواھد یافت»حاجت تپھ«مبارزۀ ما در 

جمعی از کارگران بیمارستان دانشگاه حاجت تپھ در 
آنکارا

برادران و خواھران طبقاتی گرامی،

ما جمعی از کارگران ھستیم کھ مدت ھاست مشغول بھ 
کار برای یک شرکت پیمانکاری در بیمارستان دانشگاه 

الت جدی کن سپاری یکی از مشُبرو.حاجت تپھ بوده ایم
ر سراسر جھان با آن داست کھ نھ فقط در ترکیھ، بلکھ 

عدم امنیت شغلی، طوالنی بودن .رو بھ رو ھستیم
ساعات کار، دستمزدھای پایین، سوانح کار و بیماری 
ھای شغلی از جملھ مواردی ھستند کھ بھ دنبال گسترش 

کارگران رو بھ رشد بوده اند، درحالی کھ ،برون سپاری
مشمول برون سپاری مانند ما باید باری را بھ دوش 

.بکشند کھ زندگی را برایشان غیرقابل تحمل می کند

این دقیقاً ھمان اتفاقی است کھ در بیمارستان ما ھم رخ 
در سال ھای ابتدای برون سپاری، نھ اجازۀ .داده

مرخضی سالیانھ بھ ما داده شد و نھ دستمزد ما در 
کسانی کھ .ی عمومی پرداخت گردیدروزھای تعطیل

دچار سوانح کار و درنتیجھ ناتوان از انجام کار شدند، 
در معرض اخراج بدون پرداخت ھرگونھ غرامت قرار 

.اکثریت ما از حقوق خود اطالعی نداشت.گرفتند

حتی آن کارگرانی کھ آگاه تر ھستند بھ دلیل ترس از 
اصلی ما مجبور شدیم کھ بخش.اخراج سکوت کردند

ما سال .انجام دھیمھم با وجود نیاز بھ تخصصکار را
کمپانی.ھاست کھ تحت چنین شرایطی استخدام شده ایم

با آگاھی کامل از این حقیقت کھ ما غیرمتشکل ھستیم، 
شروع بھ پرداخت اقساطی دستمزدھا کرد و مدیریت 

اآلن چھار سال است .بیمارستان ھم خود را بھ ندیدن زد
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باالخره .ب دستمزد نگرفتھ ایمتگز بھ طور مرکھ ما ھر

.فھمیدیم کھ باید بھ این حمالت کارفرمایان پایان بدھیم
درآکسیونی را سازمان دادیم و در مقابل بیمارستان 

دست بھ تجمع ھااعتراض بھ تعویق در پرداخت دستمزد
.زدیم

با گذشت دو روز از آکسیون، آن ھا دستمزدھای ما را 
و دیگر ھرگز مرتکب تأخیر و تعویق در پرداخت کردند

این یک پیروزی مھم بود و ھمۀ .پرداخت ھا نشدند
کارگران فھمیدند کھ تشکل و وحدت تا چھ میزان اھمیت 

.تشکل خود ادامھ دادیمپیشبردما بھ حفظ و .دارد

مشکل پرداخت نامرتب حل شد، اما ما ھنوز با مشکالت 
رار بود کھ ما بھ در اصل ق.بسیاری رو بھ رو بودیم

عنوان کارگران مشمول برون سپاری در محل، کارھای 
جنبی را انجام دھیم، اما وادار شدیم کھ بخش اصلی کار 

نابرابری در پرداخت بین ما و .بھ عھده بگیریمرا ھم 
است و از دستمزدھای شده یعکارگران عادی بسیار شا

التی ھااین بی عدعلیھ کھ ھمکارگرانی.کم می کنندما
.، بھ سایر بخش ھا منتقل شدندگشودنداعتراض لب بھ

یک کارگر پیشرو اخراج شد، اما با مبارزۀ جمعی ما 
.او را بھ کار باز گرداندندمجبور شدند کھ 

ما از .در مبارزۀ ما، سوانح کار بودسائلیکی از م
با عنوان »انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«کمپین 

اثریر نیست، بھ مرگ کارگران در سوانح کار تقد«
حمایت نمودیم و کارفرمایان »سوانح کار پایان دھید

خودرا وادار کردیم کھ اقدامات پیشگیرانھ و احتیاطی 
آن ھا متن پیش نویس قراردادھا .الزم را درنظر بگیرند

را برای دورۀ جدید تھیھ کردند کھ در واقع تالشی بود 
و بی نظمی ھایی کھ برای رسمی کردن بی عدالتی ھا

ما دوباره با آکسیونی بھ آن ھا .تاکنون مرتکب شده اند
مدیریت بیمارستان متعھد شد کھ پیش.واکنش نشان دادیم

روز بعد، ۵اما .قراردادھای جدید را فسخ کندنویس
نفر بودیم خواست ۵٠وکیل شرکت برون سپار ما را کھ 

ھم تجمع کردیم روز بعد ما با .خبر دادنو از اخراج ما
.و جلسھ ای تشکیل دادیم تا ببینیم کھ چھ باید بکنیم

با وجود ھمۀ موانع و .تصمیم گرفتیم کھ مقاوت کنیم
حمالت علیھ ما، در مقابل بیمارستان بھ عنوان یک سنت 

شرکت برون سپار و .مقاومت، چادری برپا کردیم
مانع از حمایت سایر کھندکردشمدیریت بیمارستان تال

اما .ارگران مشغول بھ کار در بیمارستان از ما بشوندک

مبارزه را ادامھ دادیم و در سی و دومین روز مقاومت 
موفق شدیم کھ بھ عنوان کارگران عادی بھ سر کار 

.بازگردیم

آن ھا پیشنھاد کردند کھ ما بھ عنوان کارگران عادی در 
ھم برایشان مبیمارستان کار کنیم، اما نھ بھ این خاطر کھ 

اقدام قاطعانۀ ما، مدیریت را وادار بھ اتخاذ بلکھ.بودیم
می دانیم کھ دائمی .کرداین تصمیم و بازگشت بھ کار ما 

اھمیت ندارد، آن کارگرانیا مشمول برون سپاری بودن 
.کل کارگران استشچھ مھم است مبارزۀ مت

.کارگران متحد شکست نخواھند خورد

٢٠١۴ژانویۀ ١۴

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی
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ھزار امضا علیھ سوانح کارھزار امضا علیھ سوانح کار١٠٠١٠٠جمع آوری جمع آوری 

-UİD(»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«کمپین 
DER( در ارتباط با سوانح کار، توجھ عمومی در سطح

تعدادی از روزنامھ ھا و .کشور را افزایش داده است
را پوشش داده شبکھ ھای تلویزیونی کشور، این موضوع

روزنامھ ای کھ ھمھ (»رادیکال«اند؛ از جملھ، روزنامۀ 
ژالھ اوزگن «).روزه در سطح کشور توزیع می شود

، ستون نویس این روزنامھ، مقالھ ای را دربارۀ »تورک
مقالۀ وی .کمپین مذکور و انجمن بھ رشتۀ تحریر درآورد

،»اخبار روازانۀ حریة«بھ انگلیسی ترجمھ و از سوی 
متن.قدیمی ترین روزنامۀ انگلیسی ترکیھ، منتشر گردید

، منتشره »اوزگن تورک«پیش رو، نسخۀ انگلیسی مقالۀ 
.، است»اخبار روزانۀ حریة«در 

ھزار امضا علیھ سوانح کار١٠٠جمع آوری 

، UİD-DER)(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 
طی کمپینی علیھ سوانح کار، صد ھزار امضا جمع آوری 

.نموده است

از نقطھ نظر شمار سوانح کار، کشور ترکیھ باالترین 
جایگاه را در اروپا بھ خود اختصاص می دھد و رتبۀ 

شور ترکیھ، ماھانھ صد در ک.سوم در جھان را دارد
تنھا در طی ده .کارگر جان خود را از دست می دھند

، تعداد کارگرانی کھ در نتیجۀ ٢٠١٣ماھۀ نخست سال 
مورد برآورد ١٠١٧سوانح ناشی از کار فوت کرده اند، 

ھزار کارگر جان ١١ظرف ده سال، قریب بھ .شده است
.خود را از دست داده اند

پس از .یی ھستند کھ ثبت می شوندالبتھ این ھا رویدادھا
وقوع یک سانحۀ کار، کسانی ھستند کھ مجبور می شوند 
بھ بیمارستان ھای خصوصی مراجعھ کنند، خانواده ھایی 

، وادار و تھدید بھ سکوت »پول خون«ھستند با گرفتن 
ھمۀ این ھا رویدادھایی ھستند کھ در ھیچ جا .می شوند

.ثبت نمی شوند

، ھر چند مخوف، اما صرفاً اعدادی بی این آمار و ارقام
اگر تاب تحملش را دارید، سعی کنید کھ بھ .جان ھستند

من بھ صحبت ھای .روایت این کارگران ھم گوش بدھید
گوش دادم، دو »لیعاکف محمد امین«و »ایلم پینار«

.کارگر بسیار جوان و عضو انجمن

، این دختر جوان، در کارخانھ ای »ایلم«زمانی کھ 
آرنج تنیس «مشغول بھ کار بود، بھ بیماری بھ اصطالح 

با این حال این بیماری در رده بندی .مبتال شد»باز
او شغل خود را از .بیماری ھای شغلی قرار نمی گیرد

۵٣٣تعداد بیماری ھای شغلی در ترکیھ، تنھاد .دست داد
مورد در نظر گرفتھ شده اند، در حالی کھ این رقم در 

.زار مورد می شودھ۴٠اروپا 

کارگر نساجی است؛ شغل خود را طی یکی از »عاکف«
کوچک سازی ھایی کھ اغلب انجام می شود، از دست 

.ر انجمن را می گردانداو اآلن فعالیت ھای تئات.داد

ابتدا از مسائل و مشکالت دوستان »ایلم«و »عاکف«
خود می گویند؛ روایت آن ھایی کھ مجبورند بھ کار ادامھ 
دھند، حتی اگر انگشتان دست خود را یک بھ یک در 
نتیجۀ کار با ماشین االت از دست داده باشند؛ داستان 

از کارگر بیست سالھ و غیر ماھری کھ بھ تازگی 
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روستای خود رسیده بود، اما بدون ھرگونھ تعلیم بھ کار 
با ماشین آالت گرفتھ می شود و در دومین روز از کار، 
جان می بازد؛ داستان کسانی کھ در چادرھای مسکونی 

.سوختند و جان دادند»اسن یورت«موقت خود در 

اکنون انجمن در حال تمرکز بر روی سوانح ناشی از کار 
.است، چرا کھ وضعیت دیگر خارج از کنترل شده است

آن ھا نھ ماه .سوانح، بھ سبعیت و توحش تبدیل شده اند
رسوانح شغلی، تقدی«پیش کمپینی را آغاز کردند با نام 

.»!بھ مرگ کارگران پایان دھیم.نیستند

حتی«:ابعاد این آمار و ارقام را برجستھ کرد»عاکف«
.»در جنگ ھم شما این تعداد آدم را از دست نمی دھید

عاکف می گفت کھ کارگران بھ سوی مرگ فرستاده می 
شوند و در ھمان حال کھ ترکیھ رشد می کند، سوانح کار 

.ھم بھ شدت باال رفتھ است

با وجود صدھا :کمپین روی این حقایق متمرکز می شود
ھزار محیط کار و میلیون ھا نفر کارگر، تعداد 
کارشناسانی کھ وزارت کار برای امنیت و بھداشت 

نفر است؛ در نتیجھ ٢۵٠مشاغل تخصیص داده، تنھا 
اعضای کمپین تالش می .نمی توانند نظارتی داشتھ باشند

ھ سوانح کار و بیماری ھای کنند کھ آگاھی را نسبت ب
آن ھا توجھ را بھ این نکتھ جلب می کنند .شغلی باال ببرند

کھ شمار سوانح کار و بیماری ھای شغلی بھ مراتب 
آن ھا می خواھند .بیشتر از آن چیزی است کھ می دانیم

این واقعیت را برجستھ کنند کھ سنگین ترین مجازات 
ۀ ترکیھ منظور لیر٢٠٠٠برای کارفرمایان خاطی، فقط 

.شده است

کارگران می خواھند بھ کارفرما و حکومت توضیح بدھند 
کھ با انجام اقدامات الزم و نظارت ھای کافی، می توان 

، »فاروق چلیک«آن ھا گقتۀ .از سوانح جلوگیری کرد
درصد از ٩٨«وزیر کار را مجدداً تکرار می کنند کھ 

.»سوانح کار قابل اجتناب ھستند

کھ بعضاً -خواھان این ھستند کھ ساعات کارکارگران 
کاھش پیدا کنند؛ -ساعت ھم می رسند١٢حتی بھ بیش از 

اساسی ترین تمھیدات ایمنی کار، لحاظ شوند؛ ماشین 
آالت در صورت عدم تعمرات الزم و مناسب، متوقف 

.شوند

ھزار امضا ١٠٠آن ھا بھ سھولت طی یک کمپین، بھ 
ند کھ آگاھی عمومی را نسبت دست یافتھ اند؛ و قادر شد

.بھ این مسائل بھ طور جدی ارتقا دھند

در پارلمان HDPو BDPاین امضاھا بھ نمایندگان 
.منتقل خواھند شد

سد کھ گویا کارگر در ترکیھ تنھا یک بھ نظر می ر
ھنگامی کھ کارگری شغلی در ترکیھ پیدا .سرنوشت دارد

.می کند، آن وقت بھ بھای زندگی اش کار می کند

در ھمۀ محیط ھای کار، این شعار نصب شده است کھ 
یا »اول، زندگی بشر«اما چرا .»اول، ایمنی کار«
نوشتھ نشده اند؟ چرا؟»اول، کارگر«

کھ »رادیکال«اوزگن تورک، ستون نویس روزنامۀ ژالھ
.نوامبر انتشار یافتھ است٢١در آن مطلب فوق بھ تاریخ 

بھ »اخبار روزانھ«این مطلب بھ وسیلۀ ھیئت تحریریۀ 
.انگلیسی ترجمھ گردیده است

شبکۀ ھمبستگی کارگری:ترجمۀ فارسی
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ھدِف جمع آوری صدھزار امضا ھدِف جمع آوری صدھزار امضا ::حمایت عظیم کارگرانحمایت عظیم کارگران

!!ددمحقق شمحقق ش

-)UİD-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 
ترکیھ

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمھ

-UİD(»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«کمپین 
DER( مرگ کارگران !وانح کار، تقدیر نیستندس«با نام

بھ ھدِف جمع آوری »!در اثر سوانح کار را متوقف کنید
توده ھای کارگر .یک صد ھزار امضا دست یافتھ است

بھ این کمپین کھ در بسیاری از شھرھا بھ ویژه در 
محالت کارگری پیش برده شد، عالقۀ وافری نشان دادند 

ول این کمپین، با قریب بھ در ط.و از آن پشتیبانی نمودند
ھزار نفر بھ صورت چھره بھ چھره ارتباط گرفتھ ۵٠٠

شد، و تالش گردید تا با توضیح اھمیت حیاتی مسألۀ 
.سوانح کار، سطح آگاھی در این مورد باال برده شود

بھ )UİD-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 
عنوان یک تشکل کارگری برای وحدت، ھمبستگی و 

بارزه، مسائل طبقۀ کارگر را از نقطھ نظر سیاست م
مستقل طبقاتی مورد برخورد قرار می دھد و بھ مبارزه 

این در حالی است کھ اتحادیھ .برای حل آن می پردازد
ھای کارگری، بھ عنوان تشکالتی کھ گمان می رود باید 
تماماً در چنین مواردی درگیر شوند، تمایل چندانی برای 

باUİD-DERاما .بارزۀ کافی ندارنددست زدن بھ م
تمام توان خود تالش می کند کھ کارگران را سازمان 
دھد، روحیھ و نیروی آن ھا را باال ببرد و آن ھا را بھ 

بنابراین .عنوان یک طبقھ علیھ کارفرمایان متحد سازد
UİD-DER با صبر، عزم، انضباط طبقاتی و ایمان بھ

دست .بھ پیش می رودمبارزه در امتداد چنین مسیری
ھزار امضا، آن ھم تحت ١٠٠یافتن بھ ھدِف جمع آوری 

.شرایط دشوار، نتیجۀ این نوع برداشت از فعالیت است

ھدف خود را UİD-DERدر ارتباط با کمپین مذکور، 
صحبت با صدھا ھزار نفر از کارگران، ارتقای سطح 
آگاھی آنان از طریق توضیح حقایق دربارۀ سوانح کار و

بیماری ھای خاص شغلی، و افزایش حساسیت بیشتر 
نشانۀ.کارگران در قبال این مسائل تعیین کرده بود

UİD-DERروشنی وجود دارد کھ نشان می دھد کمپین 
این کمپین در بسیاری از :بھ اھداف خود رسیده است

مناطق صنعتی، شناختھ شده است و برای کارگران و 
سوانح کار و بیماری ھای خانواده ھایی کھ از پیامدھای

یک محل رجوع UİD-DERشغلی رنج می برند، 
.شده استھمیشگی

سوانح کار و بیماری ھای شغلی یکی از جدی ترین 
ما قطعاً نمی توانستیم نسبت .معضالت طبقۀ کارگر است

کارگر را می ١٠٠بھ این مسألھ کھ ماھانھ جان تقریباً 
ول می کند، گیرد، و ھزاران نفر را مجروح و معل

)AKP(»حزب عدالت و توسعھ«حکومت.سکوت کنیم
بھ دنبال نارضایتی و فشار فزاینده، دست بھ تصویب 

تا ظاھراً از سوانح )قانون ایمنی کار(قانون جدیدی زد 
اما این قانون، عالج مشکالت .کار جلوگیری کند

انگیزۀ اصلی این قانون در واقع نھ .کارگران نبود
وانح کار، بلکھ خالص شدن از شّر جلوگیری از س

حتی ھمان تمھیدات ناچیزی ھم کھ قانون .فشارھا بود
درنظر می گرفت، روی کاغذ باقی مانده اند، انجام و 
تکمیل آن ھا بھ تعویق افتاده است و بازرسی از مراکز 

.کار، آن گونھ کھ باید صورت نمی گیرد
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در آغاز کمپین، ما از تجربیاتی برخوردار بودیم کھ در 
گذشتھ از خالل برگزاری کمپین علیھ مراکز نیروی 
اتمی، علیھ تالش دولت برای انحالل پرداخت حق سنوات 

متر بھ ازای خدمت در عمل، برای ساعات کاری ک
ما بھ برنامھ ریزی .دستمردھای بیشتر بھ دست آمده بود

-UİDکارگرانی از .و تدارکات مبسوطی پرداختیم
DER ابتدا خود را دربارۀ سوانح کار و بیماری ھای

UİD-DERصدھا ھا نفر از فعالین .شغلی آموزش دادند
برای بھ راه انداختن این کمپین در سمینارھا و جلسات 

آن ھا آموزش ھای الزم را رفقای .شرکت کردندیتوجیھ
ھمکاری فراگرفتند کھ در زمینۀ سوانح کار و بیماری 

بھ صورت چھره بھ چھره با .ھای شغلی تخصص داشتند
از تولید چرم، فوالد، -کارگران صنایع مختلف

پتروشیمی، کشتی سازی، لجستیک و غیره گرفتھ تا 
ایط آنان مورد صحبت شد؛ این کارگران و شر-نساجی

بررسی دقیق قرار گرفت و سپس انواع متنوع سوانح کار 
و بیماری ھای شغلی ھمراه با راه ھای جلوگیری از آن 

.ھا ارائھ گشت

جزوه ھایی دربارۀ سوانح کار و بیماری ھای شغلی، 
پوسترھا، پارچھ نوشتھ ھا، پالکاردھا و تصاویر و ھمۀ 

ده می شد، ھمگی آن چھ کھ باید در طی کمپین نمایش دا
با کارگرانی کھ سابقاً دچار .بھ خوبی تھیھ گردیده بودند

سوانح کار شده بودند و ھمین طور با خانواده ھای آنان، 
آن .مصاحبھ شد و فیلم ھای کوتاه بسیاری نیز تھیھ گردید
این :چھ در تمامی این موارد اشاره می شد، این بود

سوانح کار و کارفرمایان حریص ھستند کھ باید مقصّر 
بیماری ھای شغلی شناختھ شوند، چرا کھ آن ھا در مورد 
تمھیدات ایمنی پیشگیرانھ ھیچ گونھ زحمتی بھ خود نمی 

و حکومت ھم ھمدست آن ھاست، چرا کھ نھ قوانین .دھند
مناسبی تصویب می کند و نھ بھ بازرسی مراکز کار و 

تکارفرمایان و حکوم.مجازات کارفرمایان می پردازد
AKP کھ مسئول مرگ و میر ھستند، برای توجیھ سوانح

.می خوانند»خواست خدا«کار آن را 

با شور و اشتیاق عظیمی آغاز بھ UİD-DERفعالین 
نخست، ارتقای آگاھی :دو ھدف وجود داشت.کار کردند

کارگران دربارۀ سوانح کار و بیماری ھای شغلی و 
نارضایتی آن دوم، رشد و تکامل.افزایش حساسیت آنان

فعالین .ھا بھ سوی متشکل شدن و حمایت عینی از کمپین
برای فراخواندن کارگران، تحت انواع سختی ھا و 

مشقات در محالت کارگری، ورودی کارخانھ ھا، مناطق 
بھ اصطالح صنعتی و میادین شھر در طول کمپین کار 

غرفھ ھایی را برپا نمودند، فعالیت ھای خیابانی .کردند
-UİDکارگران کھ فعالین .ازمان دادند و غیرهرا س

DERبا کاله ھا و پیشبندھای :را دیده بودند، گفتند
مدت ھاست UİD-DERفعالین !سرخشان این جا ھستند

کھ با کاله و پیشبند قرمز در میان کارگران شناختھ شده 
در واقع این کاله و پیشبند، بیان این واقعیت بود کھ .اند

نیستند و ھمبستگی و مبارزه ھمچنان زنده کارگران تنھا 
.است

در طول کمپین، با بالغ بر نیم میلیون نفر بھ صورت 
اس با صدھا محل کار تم.چھره بھ چھره صحبت شد

بھ خاطر این کمپین، کارگران برای وادار .گرفتھ شد
کردن کارفرمایان بھ انجام اقدامات ایمنی و ایجاد اتحادیھ 

کمیتۀ سالمت و «.ھا در مراکز کار خود، متشکل شدند
بھ بازدید از مراکزی UİD-DERدر »ایمنی کارگران

کھ سوانح کار در آن ھا رخ داده بود و ھمین طوری 
ھ چنین سوانحی را تجربھ کرده بودند، کارگرانی ک

نشست ھایی .پرداخت و موارد بسیاری را ثبت نمود
دربارۀ سالمت و ایمنی کارگران در چندین محیط کاری 

وکالیی کھ از حقوق .و محالت کارگری برگزار گردید
دفاع می کنند، و UİD-DERکارگران و کمپین 

، در فعالیت ھای UİD-DERمتخصصین کارگرِی 
بھ صدھا کارگر از اطراف ترکیھ .ابانی شرکت کردندخی

تماس گرفتھ بودند، کمک و مشاورۀ UİD-DERکھ با 
خانواده ھایی کھ عزیزان خود را در .قانونی ارائھ شد
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نتیجۀ سوانح کار از دست داده و ھمین طور کارگرانی کھ 
از سوانح کار آسیب دیده بودند، از کمپین حمایت کردند و 

امیدواریم ھیچ کسی بالھایی را کھ سر ما آمد «گفتند کھ 
.»تجربھ نکند

UİD-DER بھ عنوان یکی تشکل کارگری حقیقی، بھ ،
یُمن حمایت و مشارکت فزایندۀ کارگران، مرتباً رو بھ 

کارگرانی کھ با ھزار و یک مشکل مبارزه .رشد است
می کنند و زیر استثمار شدید لھ می شوند، درمی یابند کھ 

UİD-DER بھ مسائل و مشکالت کارگران اھمیت می
.دھد و آن ھا را برای حل این مشکالت ھدایت می کند

روحیۀ آن ھا ارتقا می یابد و آن ھا جزئی از مبارزه می 
بھ عنوان یک تشکل UİD-DERآن ھا بھ .شوند

کارگری مبارز اعتماد می کنند و بھ صفوف آن می 
.پیوندند

UİD-DERمھ خواھد داد تا آگاھی بھ تالش ھای خود ادا
و ھوشیاری دربارۀ سوانح کار را از طریق یک سلسھ 

واکنش کارگران .فعالیت ھا در ھفتھ ھای آتی ارتقا دھد
کھ در قالب بیش از یک صد ھزار امضای جمع آوری 

و ھمین طور در قالب UİD-DERشده در طول کمپین 
فات نھ بھ سوانح کار بیشتر، نھ بھ تل«شعار آن ھا، یعنی 

.متجلی شد، بھ پارلمان انتقال خواھد یافت»بیشتر

ما برادران و خواھران طبقاتی خود را فرامی خوانیم تا 
مطالبات کمپین را پذیرا باشند و بھ صفوف مبارزه 

.بپیوندند

٢٠١٣اکتبر ٢٨
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، در سوئیس ، در سوئیس »»شبح سرمایھ داری نخواھد آمدشبح سرمایھ داری نخواھد آمد««نمایش نمایش 
بھ روی صحنھ رفتبھ روی صحنھ رفت

-)UID-DER(لمللی کارگران انجمن ھمبستگی بین ا
ترکیھ

انجمن «یکی از نمایشنامھ ھای گروه تئاتر کارگری 
با نام )UID-DER(ھمبستگی بین المللی کارگران 

بھ وسیلۀ جمعی از »مایھ داری نخواھد آمدشبح سر«
کارگران سوسیالیست مھاجر ترک در کشور سوئیس بھ 

این کارگران جوان مھاجر کھ خواھان .روی صحنھ رفت
١۶ -١۵مقاومت روزھای «بزرگداشت واقعۀ سترگ 

بودند، از طریق پُست الکترونیکی، ما را از »ژوئن
فستیوال «تمایل خود بھ برگزاری یک نمایشنامھ در 

آن .بھ سازماندھی خودشان مطلع ساختند»فرھنگ و ھنر
، UID-DERھا طی پیام خود ضمن درخواست یاری از 

ما قصد داریم کھ یک فستیوال فرھنگ و ھنر «:نوشتند
بھ عنوان یک .را در ماه ژوئن در سوئیس برگزار کنیم

گروه جوان و آماتور موسیقی و تئاتر قصد داریم کھ یک 
منتھا در یافتن درام .وتاه یا چند اجرا داشتھ باشیمنمایش ک

ھا و سناریوھایی بھ زبان ترکی در مورد مبارزات و 
آیا شما این .تجربیات مھم کارگران دچار مشکل شده ایم

گونھ درام ھا و سناریوھا را در اختیار دارید؟ و اگر بلھ، 
آیا لطف می کنید کھ آن ھا را برایمان ارسال کنید؟ 

با احترام، گروه .انھ در انتظار پاسخ شما ھستیممشتاق
»جوانان

ما از صمیم قلب از این درخواست آنان استقبال  کردیم و 
سناریوی یکی از نمایشنامھ ھای گروه تئاتر کارگری 

UID-DER شبح سرمایھ داری نخواھد آمد«را با نام«
بصری برای  -بھ ھمراه تعدادی از داده ھای صنعی

اعضای .برایشان ارسال کردیمUID-DERمعرفی کار 
گروه جوانان با وجود امکانات محدود خود تمامی 

http://en.uidder.org/great_support_from_workers_the_100000_signatures_target_achieved.htm
http://www.iwsn.org/
http://en.uidder.org/great_support_from_wor
http://www.iwsn.org/
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تالششان را در آن زمان اندک بھ کار بستند و نمایشنامھ 

نمایشی کھ در فستیوال اجرا .را روی صحنھ بردند
گردید، با تشویق ھا و شور و شوق حضار رو بھ رو شد، 

ذار صورت و اجرای بازیگران جوان بسیار تأثیرگ
.گرفت

پس از فستیوال، گروه جوانان یک پیام الکترونیکی دیگر 
فستیوال فرھنگ و ھنر کھ ما ...«:برای ما ارسال نمود

ژوئن سازماندھی ١۶و ١۵بھ مناسبت بزرگداشت 
شبح. "کردیم، بسیار موفقیت آمیز، بزرگ و پرشور بود

ار با استقبال بسیار خوب حض"سرمایھ داری نخواھد آمد
بار دیگر از ھمبستگی شما قدردانی می .رو بھ رو شد

از آن جا کھ متأسفانھ ارسال فیلم ویدیوئِی اجرا .کنیم
دشوار است، می خواھیم شما را در برخی از تصاویر آن 

».سھیم کنیم

٢٠١٣اکتبر ٢٠

گروه تئاتر کارگری

http://en.uidder.org/Koseler/workers_theatre

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمھ

طرح پیشنھاد کمیسیون جمع آوری کمک مالی

:مقدمھ

موضوع کمک مالی بھ جنبش کارگری، تاریخی بھ قدمت 
اعم از ایجاد صندوق اعتصاب تا .خوِد این جنبش دارد

ھای برگزار کنندۀ ی و کمیتھحمایت از کارگران زندان
مسائلی...ھا و اعتراضات کارگری ومراسم و آکسیون

ھای مالی مربوط بھ جنبش کارگری و موضوعات کمک
گاه الزم بھ نظر با این حال گھ.مربوط بھ آن بوده است

رسد برخی مسائل در این رابطھ بازتعریف و مورد می
وری کمک از جملھ جمع آ.تدقیق کاملتری قرار گیرد

ای مثالً عده.مالی بدون ھدف روشن و از قبل معین شده
ھای مالی جمع آوری کرده تا بھ کنند تا کمکتالش می

آنکھ معلوم باشد ھدف ای از کارگران منتقل کنند بیعده
از این کار چیست، آیا این یک صندوق خیریھ است یا 
عمل یک مددکار اجتماعی، این صندوقی جھت تأمین 

کار است یا خالصھ چھ ای مالی کارگران بینیازھ
آن چھ .مقصودی برای این عمل از قبل تعریف شده است

مھم است ایجاد صندوق کمک مالی برای پیشبرد 
مبارزات کارگری است کھ بھ این ترتیب یک جنبش با 
تزریق مالی نھادھای وابستھ بھ نظام سرمایھ داری دچار 

.آلودگی و انحراف نشود

:مک مالیاولویت ک

ھای کمک مالی با ثبات و دائمی نیست، بر اساس لویتوا
کند، اما بھ طور ھای متغیر، تغییر میشرایط و موقعیت

ترین اولویت کمک مالی ارتقای توان فعالین و عام مھم
پیشروان کارگری در پیشبرد اھداف مرتبط بھ جنبش 

مثالً برگزاری مراسم اول ماه توسط .کارگری است
از رھبران و پیشروان کارگری نیاز بھ کمک گروھی

مالی جھت تدارک و چاپ اعالمیھ و قطعنامھ و نظایر آن 
و یا .کنددارد کھ جمع آوری کمک مالی را ضروری می

شکل گیری یک نھاد کارگری با افق انقالبی نیازمند 
کمک مالی خواھد بود و حمایت مالی از سوی طرفداران 

ابراین موضوعیت اخص بن.کندخود را ضروری می
کمک مالی ارتقای توان پیشُروی کارگری جھت پیش برد 

ھا است، و بھ غیر از این اھداف برنامھ ریزی شدۀ آن
موضوع، کمک مالی از جنبۀ حمایت انقالبی آن خارج 

http://en.uidder.org/Koseler/workers_theatre
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شده و وارد فاز خیرخواھانھ و نیکو کاری و مددکارانھ 

اھد گردد کھ این خود عواقب بعدی را بھ دنبال خومی
.داشت، از جملھ رشد بوروکراسی و فرقھ گرایی

:کمک مالی بھ زندانیان کارگر

موضوع کمک مالی بھ زندانیان کارگر در مواقعی بھ 
کارگر مبارز .شودموضوع اخص و اصلی تبدیل می

وقتی از حمایت مالی خود و خانوادۀ خود مطمئن باشد 
ستاعتماد بھ نفس الزم جھت ادامۀ مقاومت را بھ د

تواند اعتماد بھ نفس را بھ آورد و در عین حال میمی
کارگری کھ قبل از .جنبش کارگری نیز منتقل کند

توانست مبلغی برای تأمین معاش بازداشت بھ سختی می
اش بھ دست آورد، در دورۀ زندان دیگر بھ خود و خانواده

او در زندان باید بھ وضعیت .کلی از آن ھم محروم است
زندان خود فکر کند کھ برای نان و غذا و ھمسر و فر

اجارۀ خانھ و دکتر و درمان و درس و مشق فرزند چھ 
تواند در ھر مالقات اشک ھمسر و او نمی.خواھند کرد

فرزند خود را ببیند کھ نیازمند پول برای رفع کمترین 
ھای خود ھستند و آن را در اختیار ندارند، ھیچ نیازمندی

یست و قادر نخواھد بود کارگر تر از این نچیز سخت
ھای وسیع در این وضعیت فراخوان.زندانی را بشکند

جمع آوری کمک مالی برای کمک بھ زندانی کارگر و 
.گیردھا قرار میھا در صدر اولویتھای آنخانواده

ای با ابتکار خود مشغول جمع آوری تاکنون نیز عده
خود اند و ھرکس از مجراھایی کھکمک مالی بوده

خواستھ، بھ ھر بخش از فعالین کارگری کھ خود خواستھ 
ھا و اما این موضوع با نارسایی.ارسال کرده است

بھ وجود آمدن .اشکاالت مھمی نیز روبھ رو شده است
ای از اختالفاتی در بین بخشی از محافل کارگری نمونھ

از این گذشتھ، کسی کھ صندوق جمع .ھا استنارسایی
گیرد، خود نیز ی را در اختیار خود میآوری کمک مال

کند کھ مبلغ جمع آوری شده را بھ چھ کسانی تعیین می
داند چھ دریافت کنندۀ کمک مالی نیز دقیقاً نمی.ارسال کند

داند پول این اند، فقط میکسانی بھ آن صندوق پول ریختھ
در .ھا رسیده استصندوق از طرف چھ کسی بھ دست آن

یده شده است کھ اطالعیۀ حمایتی از این شرایط حتی د
شناس در یک شھر در کشوری در خارج، با یک گروه نا

امضای مثالً جمعی از کارگران فالن جا صادر شده 

این سبک کار دقیقاً منطبق با روند بوروکرات .است
.سازی در میان فعالین کارگری است

:کمیسیون مالی

مک مالی و برای جلوگیری از ھرج و مرج در ارسال ک
ھمچنین برای نظم دادن بھ روند جمع آوری کمک مالی و 
ارسال آن بھ کارگران پیشرو بھ طور اعم، و کارگران 

رسد، زندانی بھ طور اخص، راه اصولی کھ بھ نظر می
ایجاد یک کمسیون مالی در خارج از کشور است کھ از 

ای از فعالین شناختھ شده با گرایش ھای مختلف عده
ترین کار این کمسیون این است کھ مھم.شودتشکیل می

ای را در ھای مالی جمع آوری شده از ھر نقطھکمک
ھا و صندوق خود نگھ داری کند و بعد بر اساس الویت

ھا برای کارگران زندانی یا فعالین و پیشروان نیاز
ھای مرتبط با جنبش کارگری جھت پیشبرد پروژه

این صورت اوالً ھمۀ در .ھا برساندکارگری بھ دست آن
دریافت کنندگان کمک از این صندوق، فقط با این 

ثانیاً این کمیسیون .صندوق و کمیسیون سروکار دارند
داند بھ کدام زندانی چھ مقدار کمک ارسال کرده و می

کدام زندانی کمکی دریافت نکرده است و باید برای او 
ن از نیز کمک مالی ارسال شود، ثالثاً، ھمۀ کمک کنندگا

ھای ارسالی بھ این ای با این خیال راحت کھ پولھر نقطھ
شود و کمیسیون مالی انتخاب شده نیز صندوق واریز می

دارای صالحیت الزم جھت تقسیم عادالنۀ مبالغ جمع 
آوری شده است، در نتیجھ با میل و انگیزۀ بیشتری کمک 

این کمیسیون نیز پس از یک فراخوان .مالی خواھند کرد
می، با برگزاری جلساتی و از میان معتمدین فعال عمو

بعد از شکل گیری کمیسیون مالی .شودسیاسی تشکیل می
تواند شود کھ میھا برگزار میجلسات منظمی بین آن
از آن .آزاد باشد)بدون حق رأی(برای ورود سایرین نیز 

ھای جمع آوری پس ھر صندوقی در ھر کشوری کمک
ارسال خواھد کرد و این صندوق شده را بھ این صندوق 

کند چھ مقدار و بھ چھ کسی مرکزی است کھ تعیین می
.باید کمک مالی ارسال کند

:جمع بندی

ویژگی اساسی کمیسیون مالی مرکزیت بخشیدن بھ 
ھای کمک مالی و از این طریق جلوگیری از صندوق
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در .خرده کاری و دوباره کاری و پراکنده کاری است

آوری کمک مالی، با توجھ بھ شناخت یک مرکز جمع
ھای تر بھ موجودی صندوق و بر اساس اولویتنسبتاً دقیق

ھای مالی جمع توان کمکمورد تشخیص کمیسیون می
اما روش تا کنونی این گونھ .آوری شده را تقسیم کرد

دھند و ای فراخوان کمک مالی میاست کھ یک نفر یا عده
در بھترین حالت و بدون کنند و مبلغی ھم کمک جمع می

مشکالت در مسیر، بھ دست مصرف کنندۀ آن ھم 
ھای رسد؛ منتھا ممکن است مبالغ دیگری ھم از کانالمی

ھمان جایی ارسال شود کھ از سوی دیگر ارسال دیگر بھ
در نتیجھ یک نفر یا یک عده از فعالین .شده است

شوند و دیگری یا کارگری از کمک مالی برخوردار می
مثالً پس از پیگیری، در .مانندبھره میدیگران از آن بی

ای کھ از یک مورد از مبلغ جمع آوری شده قابل توجھ
ھا اعالم شد، حتی یک لایر بھ دست طریق یکی از سایت

و این در حالی است کھ .شاھرخ زمانی نرسیده بود
ھای مالی بیشتری دریافت کنندگان شانس دریافت کمک

فرد جمع آوری کنندۀ .انددیگری نیز داشتھھای از کانال
پول با نام کمک بھ کارگران، خود تعیین کرده است کھ 
پول جمع آوری شده را بھ دست چھ کسی یا کسانی 

اگر این موضوع بھ صورت سیستماتیک تکرار .برساند
ای شود، طبیعی است کھ روند بوروکراتیک اعالم نشده

چھ کھ قرار است بھ نفع خواھد بود کھ خیلی بیشتر از آن 
.کارگر و جنبش کارگری باشد بھ زیان آن تمام خواھد شد

کمیسیون مالی جلوی این وضعیت ناھماھنگ را خواھد 
ھایی کھ فراخوان گرفت، بھ این ترتیب کھ افراد و گروه

دھند، ھمچنان بھ فعالیت خود ادامھ خواھند داد، مالی می
کمیسیون ارسال اما مبلغ جمع آوری شده را بھ صندوق

کرده تا مسئولین این صندوق بنا بر لیست و نوبتی کھ در 
.ھا را تقسیم کننداختیار دارند کمک

ھای کارگری بر از این گذشتھ، دیده شده در میان جمع
سر دریافت کمک مالی اختالفات جدی بھ وجود آمده 

تواند وارد دخالتگری در است، این کمسیون از جملھ می
از این .فات شده و با پا درمیانی آن را حل کنداین اختال

ھای مالی دریافت شده نیز معلوم گذشتھ تکلیف کمک
مثالً پس از درخواست جمعی از فعالین .گرددمی

کارگری برای دریافت کمک مالی کھ دقیقاً مشخص 
مثالً انتشار (اند کنند بھ چھ منظور آن را خواستھمی

ھا گزارش ، آن)ل ماه مھاعالمھ و پوستر بھ مناسبت او
مصرف مبلغ دریافتی را نیز بھ ھمین کمسیون ارسال 

کنند، در این صورت مبلغ دریافتی مورد مصرف می
شخصی قرار نخواھد گرفت و زمینۀ بھ وجود آمدن 
اختالف نیز خود بھ خود یا از بین رفتھ یا کاھش پیدا 

.کندمی

کھ در ای اولویت اصلی و برجستۀ کمک مالی در دوره
ھا ھای آنآن قرار داریم، کارگران زندانی و خانواده

ھا تا زمانی کھ در زندان ھستند باید کمک بھ آن.ھستند
در مقطع کنونی ھیچ گروه و محفل و .مالی ارسال شود

جمع کارگری در بیرون از زندان نیست کھ بتواند بھ 
ھایش برای فعالیت سیاسی در دالیل سیاسی و نیازمندی

در نتیجھ مادام .یت دریافت کمک مالی قرار بگیرداولو
کھ کارگرانی در زندان ھستند، خود بھ خود در صدر 

طرفداران .الویت دریافت کمک مالی قرار خواھند گرفت
توانند در ھر جا کھ مایل ھستند، جنبش کارگری نیز می

درخواست جمع آوری کمک مالی برای کمک بھ زندانیان 
ھا داشتھ باشند، اما ضروری ی آنھاکارگر و خانواده

است برای تقسیم عادالنھ و تضمین مسیرھای ارسال 
ھای جمع آوری شده بھ صندوق دریافت آن، کمک

کمیسیون مالی ارسال شود تا در یک مرکز واحد تصمیم 
.ھا صورت بگیردو تقسیم کمک

علیرضا بیانی

٢٠١۴مارس ١٢

ardeshir.poorsani@gmail.com

mailto:ardeshir.poorsani@gmail.com


١٠٧
در دفاع از ھمسران و خانواده ھای فعالین کارگری 

زندانی

در “ھدا .م”گرامی و پویای ما رفیقارزنده ازکلیپی
.ده ھای فعالین کارگری زندانیدفاع از ھمسران و خانوا

در این کلیپ رفیق آرام نوبخت برای تھیھ متن و ترجمھ 
.ھُدا را یاری کرده اند-بھ زبان انگلیسی م

***

کمیسیون کمک مالی بھ خانواده ھای کارگران سیاسی 
این کمیسیون کھ از تعدادی از رفقای احیای :زندانی

بھ کمک مالی مارکسیستی شکل گرفتھ از تمام عالقمندان
خواھد می)بھ خصوص ھمسران آنان(بھ این خانواده ھا 

ثر در دفاع از این کارگران و ؤکھ از این اقدام اساسی و م
باشد کھ در بلند کردن .خانواده ھای ایشان پشتیبانی نمایند

این بار سنگین بتوانیم دست ھمراھی بھ سوی این 
آنان کھ در زندانیان و خانواده ھایشان دراز کنیم و بھ

زندان ھستند توان مقاومت روحی و بھ خانواده ھای آن
.ھا لحظھ ای تنفس بخشیم

در خارج از کشور کمک مالی خود را می توانید بھ 
.حساب زیر در انگلستان واریز نمایید

W.S.N.
Unity Trust Bank

08-60-01
20018467

UK

برای کمک مالی از ایران می توانید از طریق صفحھ
باکارگران ایران تنھا نیسیتندیا احیا مارکسیستیفیسبوک

.ما تماس بگیرد

راھی آزادمنشان کوشا در راه انقالب با سپاس از ھم
سوسیالیستی

کلیپ ھای کمیسیون کمک مالی

:بھ زبان فارسی

https://www.youtube.com/watch?v=lpDvGl
TiEc4

:بھ زبان انگلیسی

https://www.youtube.com/watch?v=lJ3p8dv
viPg

:بھ زبان آلمانی

https://www.youtube.com/watch?v=xfuwSI
LwrZ8

جمع آوري کمک مالی

http://www.youtube.com/watch?v=GNmOkuf6IIA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/ehyaae.marxism?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?v=437544803014749&set=vb.303779269724637&type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=lpDvGlTiEc4
https://www.youtube.com/watch?v=lJ3p8dvviPg
https://www.youtube.com/watch?v=xfuwSILwrZ8
https://www.youtube.com/watch?v=lpDvGl
https://www.youtube.com/watch?v=lJ3p8dv
https://www.youtube.com/watch?v=xfuwSI


١٠٨
آقای اسانلو، با پول ھای آلوده فعالین کارگری را آلوده 

.ای خود نگھ داریدنکنید، لطفاً آن را بر

، شوی ظاھراً غیر برنامھ ریزی »اندیشھ«در تلویزیون 
و در بین ٦شده ای با حضور منصور اسانلو برگزار شد

برنامھ، شومن تلویزیون الزم دانست چند دقیقھ ای برنامھ 
یک کار واجب پیش آمده «را قطع کند، بھ این دلیل کھ 

انس بعدی می پس از این سکانس، برنامھ وارد سک.»بود
شود کھ در آن رئیس این تلویزیون با اعالم پرداخت مبلغ 
یکصد ھزار دالر کمک مالی، منصور اسانلو را غافلگیر 

.می کند

یک آماتور تازه وارد شده بھ عرصۀ سیاست بھ خوبی 
می فھمد تلویزیونی کھ آگھی تجاری پخش می کند، عالوه 

نیز بر اھداف تعریف شدۀ خود، مشغول کسب درآمد
آقای دورمانی مدیر این تلویزیون باید قلب بسیار .ھست

تپنده ای داشتھ باشد کھ برای جنبش کارگری بتپد تا چنین 
رقم پرداختی در .سخاوت ھایی از خود بھ نمایش بگذارد

واقع مبلغی است کھ از تثبیت اسانلو بھ عنوان رھبر 
جنبش کارگری مورد قبول نھادھای امپریالیستی و 

ازی متحد آن پرده برداری می کند، بھ گونھ ای کھ بورژو
گرایش .بتواند برای فعالین کارگری ھم قابل قبول باشد

مارکسیست ھای انقالبی بنا بر شواھد مشخص از قبل این 
مقطع تاریخی را تحلیل کرده و اکنون تحلیل این گرایش 

شاید شخص منصور .صحت خود را بھ اثبات می رساند
قبلی برای ایفای نقش در این شوی اسانلو آمادگی 

تلویزیونی را نداشتھ بود و بھ این ترتیب صحنھ ھای 
طبیعی تری ساختھ می شد، اما مجریان این برنامھ صحنھ 

6 http://andisheh.tv/index.php/hamsedaee

را بھ طور حرفھ ایی پیش بردند و ناگھان امداد ھای 
غیبی نیز از راه رسیدند و ھر کدام مبلغی بھ این رقم 

قط سمبلی از مبالغ کالنی است افزودند کھ یقیناً این مبالغ ف
کھ برای تحت کنترل درآوردن جنبش کارگری در نظر 

درست بھ ھمین دلیل مجری برنامھ کھ .گرفتھ شده است
تلفن یک شنونده را کھ می خواست خطاب بھ منصور 
اسانلو چیزی بگوید قطع کرد و بعد از این، با وجود وقت 

این در .کافی برای ادامۀ برنامھ، موزیک شروع شد
حالی بود کھ شومن این شو می دانست قرار است تماس 

در واقع گویا .ھای بیشتری برای اھدای پول برقرار شود
دیگر کافی است، برنامھ را :از اتاق کنترل ندا سر رسید

.قطع کنید

مسألۀ اصلی در این شوی تلویزیونی این بود کھ با 
نصور پرداخت مبالغ سمبلیک پروژۀ سازش و تثبیت م

اسانلو بھ عنوان رھبر جنبش کارگری آغاز و رسمیت 
اشک ھای شوق اسانلو نیز این شور و ھیجان را آن .بیابد

چنان افزایش داد کھ باعث گردید وی جملۀ سازش طبقاتی 
:خود را این گونھ فرمولبندی کند

انسانیت فراتر از نگاه ھای بستۀ طبقاتی می تواند عمل «
بین ھمۀ انسان ھا برقرار کند بھ کند و یک پیوند عمیق 

»پاس انسانیت

اسانلو ھرچھ مایل است می تواند نظاره »نگاه باز«البتھ 
باشد، اما فعالین رادیکال و انقالبی »انسانیت«گر این 

جنبش کارگری بھ او اجازه نخواھند داد چنین درھم 
بھ جنبش کارگری »انسانیت«آمیزی طبقاتی تحت عنوان 

نبش کارگری ھیچگاه بدین آشکاری مورد ج.تزریق شود
این .گرایش بیرون از خود نبوده است»لطف و عنایت«

مبالغ تنھا بخشی از بودجۀ خریداری فعالین سرشناس 
کارگری است تا با کمک آن ھا و بخش ھای اصالح طلب 
داخل نظام و حمایت ھای نھادھای امپریالیستی مانند آی 

کارگری برقرار شود تا ال او تسلط مورد نیاز بر جنبش
.در پروژه ھای آینده تغییرات از باال بھ کار آید

فعالین حقیقی جنبش کارگری در بدترین وضعیت مالی ھم 
نیازی بھ کمک دشمنان بھ تازگی خیر شدۀ خود ندارند، 

حتی.زیرا کھ اتکای آن ھا بھ خود جنبش کارگری است
ھمواره سنت سندیکالیستی و اتحادیۀ کارگری در اروپا

http://andisheh.tv/index.php/hamsedaee


١٠٩
برای جمع آوری کمک مالی متکی بر دست ھای پر توان 

جمع آوری کمک مالی نیز برای .خود کارگران است
خانواده ھای زندانیان سیاسی کارگر باید بھ وسیلۀ متحدان 
طبقۀ کارگر صورت بگیرد و نھ سرمایھ داری 

کھ پشت سر این خیرخواھی، خواھان تحت »خیرخواه«
کارگری برای خدمت بھ سرمایھ کنترل درآوردن جنبش 

.داری از نوع آمریکایی آن ھستند

ما از ھمۀ فعالین کارگر در بند و یا بیرون از زندان می 
خواھیم چنان چھ در آینده مبلغی از سوی منصور اسانلو  
یا حیطھ ای کھ وی در مرکز آن قرار گرفتھ است بھ آن 

ندھیم اجازه .ھا ارسال شد، از پذیرش آن خودداری کنند
جنبش کارگری را با پول ھای آلوده، از مدار مبارزۀ 

جنبش کارگری جنبشی برای .طبقاتی خود خارج کنند
معاملھ و کسب امتیاز طبقاتی نیست، این جنبشی است 

.برای لغو سیستم امتیاز طبقاتی

شورای دبیری

گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران

١٣٩٣اردیبھشت ٢۵

ارزیابی دریافت کمک مالی توسط 
منصور اسانلو 

علیرضا بیانی

١٣٩٣تیرماه ١

صحبت ھای زیر در قسمت بحث سیاسی جلسات ھفتگی 
پیرامون ١٣٩٣تیرماه ١، مورخ »کسیستیاحیای مار«

موضوع فوق بھ وسیلۀ رفیق علیرضا بیانی ایراد شده 
.است

http://www.youtube.com/watch?v=EwcNc
07hUIA&feature=youtu.be&a

http://www.youtube.com/watch?v=EwcNc


١١٠
!کارگران افغان تنھا نیستند

ایران کھ ھنوز از سوی شماری از جریانات رژیم کنونی
خوانده می شود، »ضّد امپریالیست«اصطالح بھمتوھم 

بار دیگر نشان داده است کھ تا چھ اندازه خوب می تواند 
د، از بسیاری جھات از با تشدید اقدامات ضّد افغانی خو

ھمان سیاست ھای حامی امپریالیسم رژیم شاه در گذشتھ 
بھ عنوان شکل منحصر »والیت فقیھ«نظام .تبعیت کند

مذھبی بورژوایی در ایران کھ -بھ فرد دیکتاتوری نظامی
در این کشور ٥٧پس از بھ خاک و خون کشیدن انقالب 

یاست ھای مستقر شد، درست از ھمان بدایت امر، اکثر س
سلطنتی بورژوازی را کھ تماماً با  -دیکتاتوری نظامی

حمایت امپریالیست ھا مسلح و تربیت می شد، ادامھ داده 
.است

سیاست ھای شووینیستی و حتی نژادپرستانۀ دولت ایران 
علیھ کردھا، عرب ھا، بلوچ ھا و سایر اقلیت ھای ملی، 

ای موارد بدون ذره ای کاھش، تدوام یافتھ و حتی در پاره 
یکی .از سبعیّت رژیم سلطنتی پیشین ھم فراتر رفتھ است

ھای ملی بورژوازی ایران کھ چندان »سنت«دیگر از 
شناختھ شده ھم نیست، تبدیل کردن مھاجرین افغان بھ 

-منشأ اکثر مسائل و مشکالت و بحران ھای اقتصادی
در دورۀ حکومت شاه ھم ھرگونھ .اجتماعی کشور است

صرف نظر از ابعاد -ز سوی ھر افغانیقانون شکنی ا
بھ وسیلھ ای برای تحریک -این تخطی از قانون

ویژه پان و بھ-احساسات ضّد افغانی در بین ایرانیان
بدین ترتیب، جرم یک افغانی .تبدیل می شد-ایرانیست ھا

در رسانھ ھا بھ گونھ ای مطرح می شد کھ گویا تمامی 
.افغانی ھا مجرم ھستند

الی توسط منصور ارزیابی دریافت کمک م
اسانلو 

مازیار رازی

١٣٩٣تیرماه ١

صحبت ھای زیر در قسمت بحث سیاسی جلسات ھفتگی 
پیرامون ١٣٩٣تیرماه ١، مورخ »احیای مارکسیستی«

.ایراد شده استمازیار رازیموضوع فوق بھ وسیلۀ رفیق 

http://www.youtube.com/watch?v=WBUTwj
d-2mg&feature=youtu.be&a

»نیستندکارگران افغان تنها«کمپین

http://www.youtube.com/watch?v=WBUTwj


١١١
ھوری اسالمی، زھر خود را ھم بھ این سیاست البتھ جم

با افزایش شمار پناھندگان .اضافھ کرده است»سنتی«
خصوص پس از تھاجم اتحاد بھ-افغانی در ایران

شوروی، بروز جنگ داخلی، ظھور طالبان، و سپس 
کارزار تبلیغاتی و اقدامات ضّد  -تھاجم ایاالت متحده

.افغانی تشدید شد

ستی و نژادپرستانۀ دولت ایران ابعاد سیاست ھای شووینی
و جوانب مختلفی دارد؛ از موارد کوچک گرفتھ تا موارد 

از موارد نوع اول می توان .بسیار قابل مالحظھ و زننده
ممنوعیت ورود افغانی ھا بھ پارک صفھ در اصفھان در 

امسال نیز گزارش .را مثال زد٩١روز سیزده بدر سال 
ار و اذیت مھاجرین افعان در ھای فراوان دیگری از آز

مثالً از روستای گیرش فارس .ایران بھ گوش می رسد
گزارش شده کھ ده روز است مأمورین جمھوری اسالمی 

.در خیابان ھا کارگران افغان را دستگیر می کنند
مأمورین انتظامی و لباس شخصی ھا بدون اجازه بھ خانھ 

ن دستبند ھای آن ھا داخل شده و با ضرب و شتم بھ آنا
زده و ھمچنین آن ھا را از پشت بام ھا بھ پایین پرتاب می 

در ضمن تمام کودکان افغان از مدارس این روستا .کنند
.اخراج شده اند

»سازمان ھای کارگری«اما موارد نوع دوم، دربرگیرندۀ 
می شود کھ افغانی ھا را -مانند خانۀ کارگر-جعلی رژیم

و خواھان اخراج آن ھا مسئول بیکاری معرفی می کنند
و متأسفانھ بھ دلیل غالب بودن ایدئولوزی !می شوند

حاکم، بخشی از کارگران ایران نیز این دروغ ھای بی 
.شرمانھ را پذیرفتھ اند

بدیھی است کھ حاکمیت سرمایھ داری ایران بھ خوبی 
وضعیت این کارگران افغان را می شناسد؛ اما او عالوه 

ی کھ از کارگران و مردمان بر ھمۀ بھره کشی ھای
زجرِکش افغانی دارد، باز ھنوز چیزی در آن ھا سراغ 
دارد کھ بتواند از آن نیز بھربرداری کند؛ و آن انداختن 
گناه ھای موجود ناشی از بحران ھای خوِد این نظام، بر 

این در حالی است کھ .گردن افغان ھای مقیم ایران است
ناچار است کار کند؛ یک افغانی برای ھرروز زندگی اش

.در غیر این صورت ھمان روز را گرسنھ خواھد ماند
یک افغانی بالغ و آمادۀ کار می بایست ھر روز در امر 
تولید و کارھای خدماتی شرکت فعال داشتھ باشد تا بتواند 

در نتیجھ چندین میلیون افغانی .امکان حیات پیدا کند
اره در سخت شان، ھموساکن ایران در ھمۀ دورۀ سکونت
ترین دستمزدھا زندگی ترین شرایط کاری و با نازل

اصالً تصادفی نیست کھ در .مشقت باری را گذرانده اند
چھرۀ آن ھا بھ ندرت نشاط دیده می شود و دچار پیری 
بسیار زودرس می گردند و دردھای ناعالجی را در خود 

.فرو می ریزند

رژیم بھ سیاست ھای شووینیستی و نژادپرستانۀ اخیر 
وضوح تاحدودی تحت تأثیر تحریم ھا و وضعیت رو بھ 

با این حال از آن جا کھ .وخامت اقتصادی قرار دارد
تاریخچۀ تبلیغات و سیاست ھای ضّد افغان ھا بھ ھر دو 
رژیم بورژوایی ایران بازمی گردد، روشن است کھ تا 
وقتی کارگران ایرانی و افغانی برای سرنگونی سرمایھ 

د نشوند، فرجھ ای برای افغان ھا وجود نخواھد داری متح
منافغ کارگران ایران و افغانی یکی است، درست .داشت

ھمان طور کھ دشمن مشترک آن ھا، یعنی سرمایھ داری، 
در این جاست کھ ضرورت حمایت از .یکی است

بخشی از این .کارگران افغانی مقیم ایران اھمیت می کند
رد تا برخورد وحشیانۀ رژیم حمایت، جنبۀ بین المللی دا

حمھوری اسالمی با مھاجرین افغانی در میانۀ انواع 
اخبار، مورد توجھ جھانی نیروی ھای مترقی قرار 

حامیان می توانند این متن را بھ زبان محل زندگی .بگیرد
.خود ترجمھ و امضاھایی جمع آوری کنند

١٣٩٣اردیبھشت ٢٣

:نشانی ایمیل

Afghan.campaign@gmail.com

mailto:Afghan.campaign@gmail.com


١١٢

برنامۀ تلویزیونی گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایران

به وقت  22:30الی  21:30جمعه ها، ساعت : زمان پخش
ایران

به وقت ایران 10:30الی  9:30شنبه ها، ساعت : بازپخش

تلویزیون دیدگاهنام شبکه
Yahsatنام ماهواره

11765فرکانس

27500سیمبل ریت

Verticalپوالریزاسیون

6/5اي اف سی

:نشانی سایت اینترنتی

www.didgah.tv/fa

طی )آلمان(در ھامبورگ »احیای مارکسیستی«سمینار 
برگزار ٢٠١۴ژوئیۀ ١٢و شنبھ ١١روز ھای جمعھ 

.یدگرد

:مشخصات این برنامھ بھ قرار زیر بود

بھ (٢٠١۴ژوئیۀ ١١مشخصات برنامۀ روز جمعھ، 
)زبان فارسی

١٣الی ٩از ساعت ):میزگرد(بخش اول 

از شبکۀ (مراد شیرین 
)همبستگی کارگري

تاریخچۀ اتحادیه هاي 
کارگري در انگلستان

فعال (غالمحسین حسینی 
)کارگري از ایران

ر ایرانمسائل کارگري د

از احیاي (آرام نوبخت 
)ایران -مارکسیستی

فعالیت هاي کارگري 
احیاي مارکسیستی در 

ایران
از گرایش (علیرضا بیانی 

مارکسیست هاي انقالبی 
)ایران

مسائل مالی در جنبش 
کارگري

سؤاالت و بحث آزاد شرکت کنندگان
پاسخ به سؤاالت و بحث و جمع بندي سخنرانان

٢٠الی ١۴:٣٠از ساعت ):اظرهمن(بخش دوم 

مفهوم دمکراسی و اهمیت آن در جنبش : موضوع
کارگري

منصور اسانلو، از رهبران سابق سندیکاي کارگران 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مازیار رازي، از گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایران

برگزاري سمینارآغاز کانال ماهواره اي

http://www.didgah.tv/fa
www.didgah.tv/fa


١١٣
)بھ زبان انگلیسی و آلمانی(مشخصات برنامۀ روز دوم 

برای مشاھدۀ فیلم ھای سخنرانی، بھ لینک ھای زیر 
:رجوع کنید

روز اول

http://militaant.com/?p=4155

روز دوم

http://militaant.com/?p=4175

http://militaant.com/?p=4177

، ٢٠١٣نوامبر ٢٢مورخ »احیای مارکسیستی«سمینار
چشم):ایران(بحران خاورمیانھ «ینار و ھمین طور سم

نوامبر، در شھر کلن ٢٣مورخ »اندازھا و راھکارھا
.برگزار گردیدند)آلمان(

:سرفصل موضوعات بھ قرار زیر بودند

٢٠١٣نوامبر ٢٢جمعھ ):پیشنھادی(جلسھ بھ فارسی 

)١۶تا١١ساعت(بخش اّول 

:موضوع

کارگری، ارزیابی اوضاع کنونی سیاسی ایران و جنبش 
مسألۀ پناھندگان و وظایف مارکسیست ھای انقالبی

١-١١۴ :سخنرانان

ھمبستگی سوسیالیستی (بھروز فراھانی :رفقا
؛ علیرضا بیانی )فرانسھ-کارگران ایران

؛)گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران(
ھستۀ کارگری از کانون پناھندگان (جھان 

د .خ و آرش.؛ اشکان)سیاسی ایران
؛ سیروس کفایی )ندگان سیاسی در آلمانپناھ(
چند تن از فعاالن کارگری -)فعال کارگری(

)از طریق اسکایپ(ایران 
١۴-

١۵:٣٠
پرسش و پاسخ

-
١۵:٣٠

١۶

وقت تنفس

)٢٠-١۶ساعت(بخش دوم 

١٧تا١۶ انجمن (دکتر فرشید فریدونی :سخنران اول
)ھای اجتماعی ایرانپژوھش جنبش

روبنا ـ نقش منطق زیربنا و«:موضوع
ھگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ 

و شیوۀ احیای مارکسیزم»دیالکتیکی
دقیقھ١۵ وقت تنفس

١٧:١۵-
١٨:١۵

گرایش (مازیار رازی :سخنران دوم
)مارکسیست ھای انقالبی ایران

ضرورت احیای مارکسیزم، :موضوع
ھمگرایی مارکسیست ھا در راستای 

ستیتدارک انقالب سوسیالی

http://militaant.com/?p=4155
http://militaant.com/?p=4175
http://militaant.com/?p=4177
http://militaant.com/?p=4155
http://militaant.com/?p=4175
http://militaant.com/?p=4177


١١٤
دقیقھ١۵ وقت تنفس

١٨:٣٠-
١٩:٣٠

بحث آزاد و سؤالت حاضرین

١٩:٣٠-
٢٠

دقیقھ برای ھر سخنران١۵:پاسخ

بستھ نشود و ٢٠چنان چھ سالن رأس ساعت :تبصره
:امکان ادامۀ بحث ھا باشد

٢١-٢٠ بحث آزاد
٢٢-٢١ دقیقھ برای ھر سخنران١۵:جمع بندی

می توانید بھ لینک ھای برای مشاھدۀ فیلم سخنرانی ھا
:رجوع کنید۶۶زیر و ھمچنین نشریۀ ملیلیتانت شمارۀ 

:روز نخست

)فعال سیاسی و کنشگر پناھندگی(بھروز رضوانی 

http://militaant.com/?p=3376

)ایرانھستۀ کارگری از کانون پناھندگان سیاسی(جھان 

http://militaant.com/?p=3421

)پناھندۀ سیاسی در آلمان(د .آرش 

http://militaant.com/?p=3406

-ان ایرانھمبستگی سوسیالیستی کارگر(بھروز فراھانی 
)فرانسھ

http://militaant.com/?p=3368

)گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران(علیرضا بیانی 

http://militaant.com/?p=3347

انجمن پژوھش جنبشھای اجتماعی (ونی دکتر فرشید فرید
)ایران

http://militaant.com/?p=3339

سخنگوی گرایش مارکسیست ھای انقالبی (مازیار رازی 
)ایران

http://militaant.com/?p=3326

:روز دوم

مازیار رازی

://militaant.com/?p=3413http

:حامیان

کمیتۀ حمایت از شاھرخ زمانی

»کارگران ایران تنھا نیستند«کمپین 

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

Solid Aachen -سازمان جوانان حزب چپ

)آلمان(سازمان آلترناتیو سوسیالیستی 

اندره ھنکو، نمایندۀ حزب چپ در (آخن -حزب چپ
)پارلمان آلمان

:رکنندهبرگزا

)میلیتانت(گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران 

http://militaant.com/?p=3376
http://militaant.com/?p=3421
http://militaant.com/?p=3406
http://militaant.com/?p=3368
http://militaant.com/?p=3347
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmilitaant.com%2F%3Fp%3D3339&h=bAQEs0uMx&enc=AZOWyujea39dJ-QYFQ9Z2XdePizA5vQUc3Hjpzwztt5uEM5UJIL_x9wTZTqb4IIhplHVkarWaHEXTXugwDDOhVmAMn5KHLPpd5BBPzXDvgLBZhykot73BjYzuYh1NO8yvTm5fgChSOYgDN6KR1qATChA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmilitaant.com%2F%3Fp%3D3326&h=uAQExBIij&enc=AZPRVPu3k0am017j2qMhJiDA8OHdI2Z8Mdsvklev_V9_507Bgoxm0YPx1wfCmO1Q5ONa_zEhEg_1NAPX2EClLyE84c-s0bHxelCmBk1uMFql9wl74Gvn2hjZvk6yEpIwr_26c55YedFreTVdy2inH8ac&s=1
http://militaant.com/?p=3413
http://militaant.com/?p=3376
http://militaant.com/?p=3421
http://militaant.com/?p=3406
http://militaant.com/?p=3368
http://militaant.com/?p=3347
http://militaant.com/?p=3339
http://militaant.com/?p=3326


١١٥
شماره بھ زبان فارسی و ٢تاکنون »احیای مارکسیستی«
.شماره بھ زبان انگلیسی منتشر نموده است٢

:دانلود

http://militaant.com/?p=3196

:دانلود

http://militaant.com/?p=3302

:دانلود

http://www.marxistrevival.com/

نشریات احیاي مارکسیستی

http://militaant.com/?p=3196
http://militaant.com/?p=3302
http://www.marxistrevival.com/
http://militaant.com/?p=3196
http://militaant.com/?p=3302
http://www.marxistrevival.com/



