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خرداد

ارگان سازمان احتاد فدائیان کمونیست
خودم که به خودم رای دادم!
هیئت تحریریه

تشدید سرکوب فعالین سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی خلق عرب

ماجرای صفر بودن آرای «ران پول» آمریکائی و« میر قنبر» ایرانی!

انتشارات سازمان

درخبرها آمده است که ران پول و باراك اوباما دو نامزد انتخابات رياست
جمهوري امريكا قرباني تقلب انتخاباتي شدند .ژوزف واستن خبرنگار
امريكايي – گفته است که "موارد بسياري از تقلب در شمارش آراي ايالت
نيوهمپشاير در جريان انتخابات مقدماتي رياست جمهوري امريكا اتفاق افتاده
است.

طبق اطالعیه سازمان حقوق بشر اهواز ،رژیم اسالمی سیاست سرکوب
فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خلق عرب را تشدید نموده است
بطوریکه طی روزهای اخیر چندین نفر از جوانان عرب زبان اهواز اعدام
و ده ها نفر دستگیر و روانه زندانها شده اند.

بيشتر آن به ضرر باراك اوباما نامزد مطرح دموكرات و ران پول يكي از
نامزدهاي معترض به سياست هاي امريكا بوده است ".به گفته ي وي بر اثر
اين تقلب ها اوباما و پول به ترتيب جايگاه اول و سوم خود را از دست داده
اند .واستن افزود :هر چند در برخي مناطق اشتباه دستگاههاي راي خوان
باعث اين جابجايي شده است اما بيشتر اشتباهات در مناطقي اتفاق افتاده كه
آرا با دست شمارش مي شده است .گفتني است اوباما در حالي با اختالف 2
درصد نتايج ايالت نيوهمپشاير را به هيالري واگذار كرد كه در نظرسنجي
ها حدود  13تا  15درصد از وي جلو بود .هر چند در اين مدت اتفاق
خاصي به وقوع نپيوست تا بتوان تغيير  17درصدي آراي مردم را توجيه
كرد اما برخي معتقدند احساساتي شدن خانم كلينتون درهنگام پاسخ دادن به
سوال يكي از هوادارانش كه از او خواسته بود در مورد موقعيت و جايگاه
مردم امريكا سخن بگويد ،در باالرفتن آراي وي بي تاثير نبوده است ،اما 17
درصد رقمي نيست كه به اين راحتي قابل توجيه باشد .كلينتون پس از اعالم
نتايج گفت":علي رغم تمامي پيش بيني ها من از ابتدا مطمئن بودم كه راي
اول را در اين ايالت خواهم آورد ".اوباما نيز به منظور حفظ موقعيت خود
نتايج را پذيرفت .اما صفر بودن آراي ران پول در يكي از شهرهاي ايالت
نيوهمپشاير ،اعتراض خانواده ي اين نامزد جمهوري خواه را برانگيخت،
چرا كه آنها مدعي شدند همگي به پول راي داده اند پس چگونه آراي وي
صفر منظور شده است؟! البته پس از پيگيري هاي فراوان ،مسئول اصلي
فرمانداري اين شهر اعالم كرد كه  31نفر به ران پول راي داده اند اما
هنگام وارد كردن به برگه ی خالصه ی آرا و ارسال آن به رسانه ها ،بر
اثر اشتباه فردي ،اين آرا صفر وارد شده است! شايان ذكر است آراي ران
پول در چند شهر ديگر نيز صفر اعالم شده كه اعتراض هواداران وي را
برانگيخته است» .
این خبر مرا یاد یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ایران بنام میر قنبر
انداخت که از سالها قبل هر دوره خود را کاندید ریاست جمهوری میکند
و هر بار با یک دو چرخه فکسنی راهی روستاهای اطراف محل زندگی
خود میشود و با دادن قول های عجیب و غریب مردم را تشویق میکند تا
آرای خود را به نفع وی به صندوقها بریزند .در یکی از همین دوره ها بوده
است که بعد از شمارش آرا ،آرای آقای میر قنبر صفر اعالم میشود .و این
موضوع که نشان از قالبی بودن انتخابات و دست کاری در صندوق های
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طبق اعالمیه مرکز حقوق بشر اهواز «بعد از اعدام  6عرب احوازی در دو
هفته گذشته ،نظام حاکم بر ایران عالوه بر اعدام  4احوازی دیگر بعد از تغییر
احکام زندانشان اخیرا به اعدام ،اقدام به بازداشت بیش از  150نفر از مردم
فاتحه خوان در یکی از مساجد شهر احواز نمود ،بین آنها هنرمندان ،شعرا،
استادان ،معلمان ،وکال حقوقی وجود دارند .علت این بازداشتها ،حضور این
مردم در مجلس عزای یک احوازی است که نیروهاد امنیتی نظام او را در
میان افراد خانواده اش یک هفته قبل از آن بقتل رساندند!
هيئت مركز حقوق بشر احواز اسامي سه نفر از شهداي اعدام شده به اين
شرح دريافت نمود:
 -1شهيد سيد عبدالحسين حربي از شهر معشور" ماهشهر"
 -2شهيد احمد مرمضي فرزند سعيد ،متأهل وداراي  2فرزند خردسال .از
شهر معشور
 -3شهيد حسين عساكرة ،متاهل وداراى  2كودك.
اما اسامي بازدشت شدگانی که اسامی آنها به مرکز رسید وتعداد زیادی از
آنها کودک هستند عبارتند از:
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خودم به خودم ...

تشدید سرکوب فعالین سیاسی و ...

رای میداد مورد اعتراض آقای میرقنبر قرار گرفته بود .راوی حکایت میکند
وقتی اعتراض کسانی که به وی رای داده بودند به جائی نرسید و مسئولین
صندوق ها مدعی سالم بودن انتخابات و رعایت دموکراسی! آن هم از نوع
بهترین اش شدند! میرقنبر پا به جلو گذاشت و گفت :همه آنهائیکه میگوئید
درست .شاید هیچ کس دیگری به من رای نداده است حتی فامیلم ،اما خودم
که به خودم رای دادم!

 -1جابر حميدي  20 ،ساله  -2كريم احمدي 28 ،ساله  -3ياسر ناصري
فرزند هاشم  18ساله  -4شاعر محمد عامر الزويدات -5 ،احمد مجدم ،فرزند
جادر 19 ،ساله -6 ،عبد( عبدالزهرا) سواري 18 ،ساله  -7قاسم دغاغلة،
فرزند حميد  18ساله  -8رحيم دغاغلة ،فرزند محمود  16ساله  -9سيد توفيق
موسوي  -10شاخي أبو حسن  -11سيد محمد موسوي  -12سيد علي موسوي
 -13احمد دغاغلة  -14مرتضى دغاغلة  -15كاظم حيدري  -16مهدي ابو
صالح  -17محمد دريساوي  -18حسين سواري  -19مجيد مجدم  -20سعيد
مجدم  -21ناصر صياحي  -22عمار حيدري  -23موسى دحيمي( سواري)،
 26ساله  -24جعفر سواعدي (دحيمي)  13ساله  -25علي سواري بن حسين
 -26هاشم صياحي بن كريم  20عام  -27جاسم مهاوي بن من منطقة كيان
آباد  -28إبراهيم منيشداوي 17عام -29 .خليل سواري بن رحيم  19عام،
 - 30حسن ساعدي - 31ياسين نيسي  - 32مكي دورقي  -33سيد ابراهيم
 -34مصطفى محمد سواري  -35كمال حيدري فرزند حسون  36احمد
شموسي ،وكيل  -37سيد ضاحي  - 38محمود دغالوي فرزند علي -39
خالد صياحي فرزند عبدالرحيم 30 ،ساله -40عدنان حيدري  26ساله -41 ،
جمال صياحي ،فرزند محسن  16ساله  -42أحمد خالديان( فريسات) فرزند
جليل 16 ،ساله  -43يوسف خالديان فرزند جليل( فريسات) 17ساله -44
شاعرستار بيت صياح أبو سرور 30 ،ساله  - 45لشاعر سيد جمعة سواري
فرزند جبار 28 ،ساله -46 ،شاعر جواد حيدري ،فرزند كاظم  25ساله،
 -47خالد سواري 30 ،ساله -48 ،شاعر حميد حيدري ،ابو امجد -49 ،
أحمد حيدري 28 ،ساله  -50فيصل سواري -51 ،رحيم سواري -52 ،علي
عايد البدوي  -53موسى دحيمي  -54سيد إبراهيم موسوي  -55عبدالرضا
دغاغلة  -56ستارصياحي ابو سرور  – 57هنرمند أحوازي معروف عباس
اسحاقي(أبومسلم)  - 58محمد صياحي  - 59حسن ساعدي  - 60سيد محمد
 -61مزيد زرگاني  -62خالد حلفي  -63حسين نيسي  -64موسى دحيمي
ابو عون  -65قاسم جاللي  -66قاضي تميمي  -67شاعر ابو حسن -68
سعيد سواعدى  -69قادر نيسى -70عقيل نيسى  -72على نيسى  -73قاسم
نيسى  -74رمضان خسرجي -75محمود دغاغلة  -76إبراهيم باوي -شاعر
 -77حسين حيدري  78شاعر-ابوشجاع  -79محمد بتراني فرزند جاسم 80
 قاسم جاللي  -81رمضان نواصري  -82خالد الحلفي  - 83عبد الرضادغاغلة  -84جعفر دحيمي  -85صادق دحيمي  -86امير حيدري  -87سيد
ضاحي موسوي  -88رسول الساري  -89سيد ابراهيم ياسري  -90سعيد
حيدري  -91 32سيد ناجي ياسري  -92حبيب دورقي -93جعفر دورقي
 -94عدنان حيدري  -95سيد فؤاد ياسري --96خالد صياحي  - 97 -جواد
حيدري  98جميل حيدري  -99رضا سواري  -100كامل سواري -101
محسن عبيداوي  -102فاضل شريفي  -103سالم شاخي  -104سيد ناصر
ال سيد نعمة.

حاال خودمانیم درست است که آمریکا با ایران فرسنگها فاصله دارد و دارای
فرهنگ و مذاهب مختلف هستند یکی به دموکراسی بورژوائی آنهم از نوع
مدرنترین اش آراسته است و دیگری به نظام والیت فقیه ،که صد البته اینها
هم مدعی اند بهترین دموکراسی و آزادترین انتخابات را دارند! اما میبینیم
که عملکردشان در حوزه دموکراسی مورد ادعایشان چندان هم باهم تفاوت
ندارد.

**********************************************

کودکان کاردرمصر
کوچک
قصه ی
ِ
ِ

برگردان  :نادر ساده

نویسنده jason Larkin :
این هم ثمره ی بازار جهانی است .با افزایش قیمت مواد غذایی همواره
وبیش ازگذشته کودکان در کشورهای فقیرناچارمی شوند برای کمک خرجی
خانواده شان وارد بازارکارشوند .علی عبدل ناصر تنها یک نمونه است.
این پسر 14ساله دریک کوره ی آجر پزی درحومه ی "کایرو" کار میکند.
ّک بارکش را ازآجرهای قالب گیری شده ی خیس
او پیوسته وتکراری َخر ِ
و سنگین پرمی کند و می برد برای خشگ شدن و بعد آجر ها را باید برای
پختن جمع آوری کند .این کار روزانه ی اوست ،حتی درروزکودک !
اززمانی که  4سال پیش پدرش مرد" ،علی کوچکه" ی ما هرروزدرکارگاهی
مشغول کارشد .او مجبوراست نان آوریک خانواده ی  7نفره باشد .حتی
دراین کوره پزخانه االغ های بارکش بیشتر وقت استراحت دارند و خودش
به تلخی می گوید  " :صاحب کار اینجا هرهفته 2 ،روز به االغ ها استراحت
می دهد ،ولی من نمی توانم استراحت داشته باشم " !
"عبدل موتی" پسر 9ساله دیگری است که از  8سالگی در این کوره پزخانه
کار میکند .مزد او  20پوند مصری برابر تقریبا  3دالر آمریکا درروز است
که باید با این پول یاور مادرش که کارگر خانه ها ست باشد .با مزدی که
"عبدل موتی" می گیرد خانواده اش دارو برای پدری که سخت بیمار است
تهیه می کند .در کوره های آجرپزی بطور متوسط حقوق کودکان  4/5دالر
است.
با افزایش قیمت مواد خوراکی و تورم در مصر وضعیت و شرایط کار رقت
بار کودکان و محرومیت آنان از حقوق قانونی نظرافکارعمومی را جلب
کرد .پارلمان مصر در حال بحث و گفتگو هستند که برای حمایت از کودکان
کار چه اقداماتی مطابق استانداردهای بین المللی برای جلوگیری از استثمار
وحشیانه ی کودکان باید صورت گیرد .بویژه در محیط هایی که کودکان با
مواد شیمایی و سمی ناچار به کار هستند.
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هيئت مركز حقوق بشر احواز از همه سازمانهاى حقوق بشر بين المللي
و منطقهای و ايراني دعوت مى كند تا دخالت كرده بار سنگین دیکتاتوری
را بر شانه احوازیهای مظلوم سبک نمایند .همچنان هيئت از وسايل ارتباط
جمعي ملل تحت ستم وايراني درخواست دارد تا با ما در برمال كردن جنايات
رژیم حاکم ،در ایران و در احواز برمال سازيم».
سرکوب ،زندان واعدام فعالین سیاسی واجتماعی و کارگری خلق عرب
اهواز بخشی از سیاست سرکوب جنبش های اجتماعی درسراسر ایران است
که از مدتها قبل در مناطق مختلف کشور بمورد اجرا گذاشته شده است .راه
مقابله با این تعرضات همانا همبستگی طبقه کارگر و زحمتکشان سراسر
ایران است که باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه رژیم
ارتجاعی و انسان ستیز حاکم را سرنگون کرده و آنگاه بتوانند سرنوشت خود
را در دست گرفته و بر مقدرات خویش حاکم شوند .وظیفه همه جنبشهای
اجتماعی و انسانهای آزادیخواه در همه جای ایران است که مبارزین خلق
عرب و سایر جنبشهای اجتماعی مترقی و انقالبی برعلیه نظام حاکم را تنها
نگذاشته و به هرصورت ممکن از آنها پشتیبانی بکنند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده باد جنبش متحد کارگری
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وضعیت جنبش کارگری در آستانه اول ماه
مه ،مطالبات و شعار
یدی شیشوانی
فعالین جنبش کارگری و کمونیستی درهروضعیتی که قرارداشته باشند،
آستانه اول ماه مه را به تجزیه و تحلیل مبارزات یک سال گذشته و به
جمعبندی از نقاط قوت و ضعف خود اختصاص میدهند .مطالبات و خواست
های خود را بررسی و هماهنگ میکنند .اشکال مختلف مبارزه درگذشته،
حال و آینده را مورد ارزیابی قرار میدهند .برنامه و تاکتیکهای جدید خود
را انتخاب میکنند.
درعین حال اول ماه مه روزجهانی کارگراست بنابراین است که تمام
تالشهای نظری و عملی جنبش کارگری در یک همبستگی جهانی علیه نظام
سرمایه داری متجلی میشود و به همین منظور معموال هر سال در استانه
اول ماه مه اتاق سازمان مباحثی را به جنبش کارگری اختصاص میدهد .تا
دریک گفتگوی مشترک با فعالین جنبش کارگری به سهم خود در جمعبندی
مبارزات یک سال گذشته کارگران و در تدوین خواست ها و مطالبات و
تاکتیها و پیگری آنها در مبارزات پیش روی مشارکت کند .امیدوارم این
مباحث کمکی باشد در نگرشی واقع بینانه تر به مبارزات طبقه کارگر در
ایران و جهان و همینطور در اتخاذ تاکتیکها و روشهای انقالبی و کارآمد در
مبارزه ،همه ما را یاری رساند.
روشن است که دراین جلسه و دراین فرصت نمیشود مسائل جنبش کارگری
را بطور همه جانبه بررسی کرد و نظرات جامعی درباره موضوعات
مطروحه ارائه داد .بنابراین با توجه به فرصتی که بمن داده شده است
سعی میکنم ابتدا هرچند مختصر به وضعیت عمومی جنبش کارگری ایران
در شرایط کنونی بپردازم و سپس اگر وقتی باقی بود به مطالبات عمده و
شعارهای اول ماه مه امسال هم اشاره ای بکنم.
پیرامون وضعیت عمومی فعلی کارگران ایران و جنبش کارگری زیاد گفته
و نوشته شده است .با وجود اختالف نظرات در بین فعالین جنبش کارگری،
اما تقریبا همه متفق القولند که همزمان با تعرض نظام سرمایه داری به
دست آوردها و حقوق کارگران در سراسر جهان ،کارگران ایران نیز در
کنارتحمل همه مصاعب و محدودیت ها و ستم و استثمار نظام حاکم بر
ایران ،بیش از یک دهه است که تبعات پیاده کردن سیاست های نئولیبرالی
را با گوشت و پوست خود تجربه میکنند و از آنجائیکه این اقدامات ضد
کارگری مورد پشتیبانی سرمایه جهانی نیز هست ،بنابراین دست دولت و
سرمایه داران ایران از این بابت نیز در تعرض به ابتدائی ترین حقوق و
معیشت کارگران بازتر شده است.
اگر طبقه کارگر در اغلب کشورهای سرمایه داری بویژه در کشورهای
اروپائی در نتیجه اعمال سیاست های نئولیبرالیستی با بیکارسازیهای دسته
جمعی ،تورم و کاهش دستمزدهای واقعی و از دست دادن دست آوردهای
چندین ده ساله مواجه شده اند ،اما حداقل تاکنون توانسته اند برخی از دست
آوردهای خود را هرچند بصورت تعدیل یافته و سر و دم بریده ،حفظ کنند.
نظیر برخورداری از حق بیکاری ،بیمه های اجتماعی ،حق اوالد ،مسکن و
حق تشکل و اعتصاب و غیره...
اما اما کارگران ایران درحالی با این تعرض متحدانه وحشیانه نظام سرمایه
داری در جهان و ایران مواجه هستند که از حق تشکل ،اجتماعات ،اعتراضات
و آزادی بیان محرومند .به جز بخش اندکی از طبقه کارگر ،کارگران ایران
از بیمه های اجتماعی ،از حقوق بیکاری ،تامین و تضمین شغلی محرومند.
بین سطح دستمزدها با قدرت واقعی خرید شکافی پر نشدنی وجود دارد که
در نتیجه تورم داخلی و انتقال رکود و تورم سرمایه جهانی به اقتصاد ایران
و برداشته شدن سوبسید کاالهای ضروری و ...این شکاف هر ساعت و روز
بیشتر و بیشتر میشود .عدم پرداخت حقوق و دستمزدها ،سردواندن و خسته
کردن کارگران ،همزمان فشار و تهدید برای قبول تصمیمات ضد انسانی و
ضد کارگری کارفرماها و دولت ،زیر سر نیزه نیروهای امنیتی ،به همراه
اخراجهای دسته جمعی به صورت وسیعی در جریان است .قراردادهای
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موقت بعد از زیر و رو کردن کارخانجات و شرکت های خصوصی و نیمه
دولتی به بخش های دولتی نیز تعمیم داده شده است .گروه گروه کارگران
رسمی اخراج و به جای آنها تعداد کارگران کمتری را با قراردادهای برده
ساز به کار میگمارند .ناهنجاریهای اجتماعی محرومیت های وصف ناپذیر
دامنه کودکان ،زنان و جوانان و نوجوانان طبقه کارگر و محرومین جامعه
را گرفته و آنهارا به تباهی کشانده است.
هر اعتصاب و اقدامات کارگری منفک ،یا با سرکوب مواجه میشود و یا با
فریب و نیرنگ آن را از مسیر اصلی خود منحرف میکنند و هیچگونه اجازه
ای به امکان اعتصابات سراسری و همبسته نمیدهند .فعالین و پیشروان
کارگری را شناسائی و به زندان میاندازند و به اعتراضات بین المللی وقعی
نمینهد.
با این همه محرومیت ها و بگیر و ببندها طبقه کارگر ایران راهی نداشته
و ندارد جز اینکه برغم پراکندگی و نبود تشکل و تحزب و با وجود محروم
بودن از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود ،به مبارزه برخیزد .در این مبارزه،
طبقه کارگر ایران تا آنجا که میتوانست چهارچوب های قانونی ارتجاع را
شکسته و دست به اعتصاب ،اعتراض و تظاهرات زده است .بی اغراق
تحرک کارگران ایران در سالهای اخیر بویژه در سال گذشته در سطح جهان
بی نظیر بوده است .صدها اعتصاب ،تحصن ،تظاهرات ،بستن جاده ها،
تعطیل کارخانه ها بوقوع پیوسته است .فقط به اخبار کارگری دو سه روز
اخیر نگاه کنید تا وسعت تحرکات کارگری و خواست ها و مطالبات شان را
در سراسر ایران مالحظه کنید.
بدون اینکه به تاثیر همه جانبه این اعتصابات و تحرکات کارگری در
مهارزدن به تعرضات رژیم و سرمایه داران کم بها دهیم ،و یا این اعتصابات
را بمثابه بزرگترین مکتب آموزش طبقه کارگر حتی تا رده های پائین آن در
مواجهه با نظام سرمایه داری انکار کنیم .اما این واقعیت را نمیشود انکار
کرد که این مبارزات هنوز از انفراد و پراکندگی خود بدر نیامده است .اتحاد
عمل پایدار حتی رشته هائی از صنایع و مراکز کارگری که با بحران های
مشابه و خواست های مشابه مواجه هستند ،تحقق نیافته است.
بی تردید این مبارزات بدون رهبری پیش برده نمیشود که این رهبری ها
عموما از طریق مجامع عمومی خود کارگران انتخاب میشوند .معهذا رژیم
تالش کرده با دستگیری و تهدید و تطمیع رهبران کارگری و یا با دستگیر
و زندانی کردن آنها امکان سازماندهی و بوجود آوردن همبستگی و اتحاد
در عمل کارگران را مانع شود .و یا با فریبکاری نمایندگان خود گماشته
شوراهای اسالمی کار را به جلو صحنه رانده است تا اینها بتوانند با دفاع
ظاهری از کارگران و با وعده و وعیدهای توخالی در بین آنها اختالف
بیاندازند ،از همبستگی و اتحاد کارگران واحدهای مختلف جلوگیری بکنند و
مبارزات آنها را منحرف و زیر سیطره خود درآورند.
درچنین شرایطی بموازات رهبران واقعی رهبرانی که در صورت آگاهی
به منافع طبقاتی خود و آگاهی به روندهای سیاسی اجتماعی و پایداری در
دفاع از کارگران نوش دارویند درغیر اینصورت زهر حالحل ،رهبران
خود خوانده و دلسوزان طبقه کارگر هم از میان طبقات مختلف و نیز ازمیان
خود کارگران بسیارند که بیاد طبقه کارگر میافتند با تئوریهای ضد و نقیض
برای طبقه کارگر نسخه میپیچند ،میخواهند خارج از محیط کار و مبارزه
کارگران با دولت و سرمایه داران ،برای کارگران تشکل ایجاد بکنند ،تومار
امضاء جمع میکنند .تا اگر بورژوازی تاب تحمل اعتصابات کارگری را
ندارد .به درخواست امضاء کنندگان عطف توجه کرده و بگذارند بصورت
مسالمت آمیز به ایجاد تشکل های مورد نظر خویش به پردازند .اگر چه میان
کارگران نبوده اند و حتی یک اعتصاب را هم تجربه نکرده اند ،اما توسط
اتحادیه های زرد کارگری به رهبران شناخته شده جنبش کارگری آن هم نه
در ایران بلکه در سراسرجهان تبدیل شوند .اینها هم البته از بدایع روزگارما
است و طبقه کارگر ناگزیر است با همه این پدیده ها به مبارزه برخیزد.
عالوه بر اینها جناح های مختلف بورژوازی نیز بیکار ننشسته اند .از
اصالح طلبان محو والیت فقیه گرفته تا روشنفکران لیبرال طبقه متوسط،
استادان دانشگاه ها و نویسندگان و روزنامه نگارانی که خود بیشتر از همه
خواهان ثبات سرمایه و پیاده شدن بی درد سر نئولیبرالیسم و قوانین سرمایه
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وضعیت جنبش کارگری در ...
جهانی درایران هستند .سعی میکنند از این نمد کالهی برای خود ببافند.
تهاجم به طبقه کارگر ایران و تحرک متقابل کارگران بقدری شدید و گسترده
است که سازمانهای سیاسی طرفدارطبقه کارگر هم به گردپایش نمی رسند.
حتی ظرفیت انعکاس مبارزات کارگران و کنش و واکنش سیاسی در قبال
آن را در خود نمییابند .حرکت ها بقدری سریع وسیع و زیاد هستند که گاه
در انعکاس اخبار آن هم دچار مشکل میشوند .باید دوید دنبال طبقه کارگر!
هنوز اطالعیه حمایتی از یک حرکت منتشر نشده کارگران حرکت بعدی و
اقدام بعدی را نجام داده اند .تا چه رسد به نقش سازماندهی و شرکت عملی
در مبارزات آنها و مواجهه نظری با تمام گماشتگان بورژوازی ایران از هر
رنگ ولون آن که از وظایف مهم و اصلی سازمانهای کمونیستی و طرفدار
طبقه کارگر است.
اگر بخواهم صحبتم را دراین بخش در یک جمله خالصه کرده و به بخش
دیگر بحث امروزمان بپردازم ،میتوانم با تاکید بگویم این جدالی است که در
صحنه سیاسی ایران جریان دارد .اگر تحوالت در عرصه جهان ،منطقه و
ایران را نیک بنگریم برخالف تزهای خورده بورژواها و بورژوا لیبرالها
این جدال تعیین کننده اصلی روندهای سیاسی در ایران و منطقه است.
تنها از این منظر است که میتوان درک درستی از مظمون و راستای مبارزات
طبقه کارگر ایران بدست آورد و تنها از منظر تحوالت و درگیریهای طبقاتی
است که میتوان تحوالت سیاسی ایران ،سرمایه جهانی در رابطه با ایران را
بررسی و پاسخ درستی دریافت کرد.
برخالف کسانیکه فکر میکنند و تبلیغ و ترویج میکنند که تغیرات در کابینه
های انتصابی دولت ،و نمایندگان انتصابی مجلس و کشمکش بین اینها و یا
قرارگرفتن نظامیان در راس حکومت اسالمی ،بمنظور یک دست کردن
حاکمیت در مواجهه با بحرانهای خارجی و حتی شورشهای داخلی است،
من این تحوالت را ناشی از جریان همین جدال عظیمی که بین طبقه کارگر
و بورزوازی ایران درجریان پیاده کردن قرارهای سرمایه جهانی و معقول
و منطقی کردن نظام سرمایه داری ایران رخ داده و میدهد ،میدانم .سرشت
اجتماعی کشمکشها و تغییرات در روبنا را باید در نتایج همین کشمکشهای
طبقاتی جستجو کرد.
هم سرمایه جهانی در راس آن امپریالیسم آمریکا و هم سرمایداری ایران
در راس آن دولت اسالمی با تمام تضاد و تناقضات اش ،خواهان تغییرات
درجهت هماهنگ شدن با سرمایه جهانی در پیش برد سیاست نئولیبرالی و
استقرار یک نظام سرمایه داری مبتنی بر بخش خصوصی هستند .دولت
قبلی که به دولت اصالحات معروف بود با کمک و مساعدت نهادهای بین
المللی کارگری تالش زیادی کردند تا این روند را بدون مواجهه با حرکتها
و شورشهای کارگری به سرانجام مطلوب اش برسانند .اما نتوانستند و با
اولین موج اعتصابات کارگری و شورشهای دانشجوئی عقب نشستند و به
والیت فقیه پناه بردند.
دولت احمدی نژاد سرکار آمد تا این استراتژی را از یک طرف با تکیه بر
شعارهای پوپولیستی و از طرف دیگر با تشدید بحران خارجی و به مساله
ملی تبدیل کردن پرونده اتمی و خطر حمله نظامی آمریکا ،به رغم همه
تناقضات ساختاری اش بمورد اجرا بگذارد .در این جدال حتی او موفق شد
ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی را بیدار و حامی خود کند .دولت امام زمانی
که افسارش در دست والیت فقیه است با تشدید سرکوب و ایجاد جو رعب و
وحشت تالش کرد قرارهای سرمایه جهانی را به نحوی به اجرا بگذارد که
هم ارکان ساختار مافیائی قدرت و ثروت ترک برندارد و هر گروه به سهم
خود از این خوان یغما منتفع شوند و به آن رضایت دهند .و هم جلوی تعرض
طبقه کارگر و شورشهای ناگزیر توده ای ناشی از طبعات منفی سیاست
اقتصادی دولت را بگیرند.
اشتباه است اگر تصورکنیم که دولت ایران در پرداخت حقوقهای معوقه
کارگران دچار بحران و کمبود منابع مالی است .برعکس؛ درآمد سرشار
نفت تاکنون نه تنها دولت را در سازماندهی ارگانهای سرکوب و اداره
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بورکراسی عرض و طویل ایران یاری رسانده است و بخش مهمی از طبقات
متوسطه جامعه نیز با متمتع شدن از این خان یغما به پایگاه آن تبدیل شده اند،
بلکه این درآمد سرشار در جائی که مقاومت کارگران واحدی شکست ناپذیر
شده است به کمک دولت آمده تا با پرداخت بخشی از حقوق عقب افتاده آنها،
از تشدید مبارزه و گسترش آن به بخشهای دیگر جلوگیری کنند.
مسئله عبارت از این است که قوانین سرمایه جهانی مثل هر کشور دیگر
سرمایه داری باید در ایران هم پیاده شوند .راه گریزی از آن نیست .بدون
این پیش شرط ها نه سرمایه ایران ثبات کافی را خواهد داشت و نه امکان
سوخت و ساز منظم و بی دردسر آن با سرمایه جهانی و نیات امپریالیسم
امکان پذیر خواهد بود.
اما معضل طبقه حاکم مبتنی بر نظام اسالمی در پیاده کردن این استراتژی
عالوه بر تناقضات نظام ساختاری ایران و تضاد منافع گروه های مختلف
طبقه سرمایه دار ایران در چگونگی پیاده کردن قرارهای سرمایه جهانی و
موجی که ناگزیر دامن آنها را هم گرفته است ،که جای بحث آن اینجا نیست.
اما معضل مهم برای کل بورژوازی ایران و حاکمیت اسالمی آن در پیاده
کردن این استراتژی جنبش کارگری است که با توجه به ساختار اقتصادی
قبلی و فعلی ایران ،اجرای چنین برنامه ای اعتراضات و شورشهای کارگری
را اجتناب ناپذیر میسازد .مهار این جنبشها و جلوگیری از رادیکالیزه شدن
آنها تنها از طریق سرکوب و یا ایجاد جنگ و درگیری در داخل ،همچون
دامن زدن به جنگ مذاهب و ملیتها و یا دامن زدن به بحرانهای خارجی،
همچون «بحران هسته ای» امکانپذیر و قابل مهار میتواند باشد.
سرمایه جهانی در راس آن امپریالیسم آمریکا هم که خواهان تغییرات مورد
نظر خود در ایران و سلطه در منطقه است ،از رادیکالیزه شدن جنبش
کارگری بیش از آن هراس دارد تا از یک رژیمی که بتواند زیر سرنیزه
سرکوب منویات آن را در ایران پیاده کند .لذا اگر الزم باشد حاضر است
شاخ و شانه کشیدن های آن را تحمل کند .بشرطی که رژیم اسالمی و طبقه
حاکم این پروسه را آنقدر طوالنی نکنند که جنبش کارگری غیر قابل کنترل
شده و به یک جنبش سوسیالیستی رادیکال فراروید و تحوالت اجتماعی سمت
و سوئی انقالبی بخود بگیرد و مهار اوضاع از دست آنها خارج گردد .چون
اگر چه هنوز در نبود جریانات انقالبی و سوسیالیستی درمنطقه جریانات
ارتجاعی اسالمی با شعارهای پوپولیستی و ضد آمریکائی میدان دار مبارزه
با باصطالح سلطه طلبی غرب شده اند ،اما آنها میدانند که در ایران دیگر
مذهب امتحان خودش را پس داده و با توجه به یک انقالب عظیم پشت سر،
اگر این جنبش کارگری مهار نشود و اوضاع به همین منوال پیش برود،
خطر یک انقالب رادیکال کارگری هم ایران و هم منطقه را تهدید میکند.
لذاست که آنها اگر هم جنگی را سازمان دهند نشانه این است که صبرشان
تمام شده و احتمال گسترش مبارزات رادیکال کارگری میتواند اوضاع را
برایشان غیر قابل کنترل کند .از اینرو جنگ آنها اگر اتفاق افتد جنگی خواهد
بود برعلیه جنبش رادیکال کارگری و سایر جنبشهای رادیکال اجتماعی که
در کمین نشسته و طالیه های آن از هم اکنون در افق ایران نمایان است .این
جنبشها میتوانند در درخواست ها و برنامه کارگران رهائی خود را از قیود
ظلم و ستم حاکم مشاهده کنند .و این خطر بزرگی برای منافع سرمایه جهانی
و طبقه حاکم ایران است که آنها را در سرکوب و امحای جنبش طبقه کارگر
و سایر جنبش های اجتماعی و بویژه آلترناتیو سوسیالیستی متحد میکند.
با توجه به این واقعیت میتوان مدعی شد که جنبش کارگری در ایران و یا
حرکت های کارگری درایران برغم خواستهای اقتصادی و عمدتا دفاعی
جدالی است نه تنها اقتصادی درعین حال سیاسی که افت و خیز آن و نیز
سرانجام آن سرنوشت آزادی ،دموکراسی ،برابری و غیره را در جامعه ما
رقم خواهد زد.
این مختصری بود از وضعیت و موقعیت طبقه کارگر ایران .که در آستانه
اول ماه مه ایستاده است .با توجه به این موقعیت است که میتوان به حدود و
ثغور مطالبات و شعارهای کارگران در اول ماه مه پرداخت.
الزم به گفتن نیست که ،مسئله نئولیبرالیسم یک سیاست جهانی سرمایه داری
است تهاجم سرمایه به کارگران و تبعات آن همانطور که گفتم درحد
بقیه در صفحه 5

5

بقیه از صفحه 4

وضعیت جنبش کارگری در ...
اخراجها ،قراردادهای موقت و پائین بودن حقوق ها وغیره مسئله همه
کارگران جهان است که شعارها و مطالبات کارگران ایران در این روز
درعین حال بیانگر همبستگی با کارگران جهان در اعالم جنگ به سرمایه
جهانی است که باید در شعارهای اول ماه مه تجلی یابد.
اما درعین حال وضعیت طبقه کارگر ایران ویژه است .ویژه گی آن این است
که مبارزات آن بدلیل ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران و وضعیت گذشته
و حال طبقه کارگر و ...در درخواست های صنفی متوقف نمیشود .حرکت
طبقه کارگر در شرایط فعلی ایران از عنصر بسیار قوی ساختارشکن
برخوردار است .بنابراین در کنه خودش سیاسی است ،درعین حال بدلیل
ایستادگی در برابر قوانین جهان شمول سرمایه داری ،یعنی نئولیبیرالیسم و
تبعات آن ،با کارگران سراسر جهان همصدا و بین المللی هم هست.
 -1پس طبقه کارگر در همبستگی خود با کارگران جهان با توده کارگران
دارای منافع مشترک و در خیلی از موارد شعارها و مطالبات مشخص
هستند .بنابراین شعارهای اول ماه مه خود را لزوما باید با توده کارگران
هماهنگ سازد ،نه سران اتحادیه های زرد بوروکرات که خود به نحوی در
پیاده کردن قوانین سازمانهای بین المللی و ملی سرمایه ،همدست آنها هستند.
 -2طبقه کارگر ایران و پیشروان آن باید سعی کند در ارتباط با کارگران
کشورهای دیگر ،ارتباط از پائین را تایید و تشویق کنند و آن را پی گیرانه به
مورد اجرا بگذارند .چرا که اتحادیه ها با حرکتهای رادیکال کارگران ایران
که ناگزیر از انجام آن هستند ،موافق نخواهند بود و از آنها به حمایت عملی
برنخواهند خواست و پشت آنها را خالی خواهند کرد و سیاسیتها و منافع
دولت خود و بورژوازی خود را به منافع کارگران ایران ترجیح خواهند داد.
و در نهایت حمایت آنها از حد نامه نگاری فراتر نخواهد رفت .اما شناسائی
موقعیت کارگران ایران توسط توده های کارگر و ارتباط از پائین ،در آینده
که اتحادیه های زرد در مقابل حرکت رادیکال ضد سرمایه داری کارگران
ایران قرار خواهند گرفت ،میتوانند مدافع عملی جنبش کارگری ایران باشند
و عمال با دست زدن به اقدامات عملی موثر ،ازمبارزات کارگران ایران
حمایت کنند.
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میشوند .من معتقدم که اینها حق طبقه کارگر است .این حق را هیچ کس
دیگری نمیتواند به او بدهد و یا بذل و بخشش کند ،شعار کارگران باید این
باشد که هم زنجیران؛ همکاران؛ خود باید تشکل مورد نیاز خویش را ایجاد
کنیم .این شعار را باید تبلیغ ترویج و درذهن توده کارگران جاگیر کنند،
که تشکل حق ما است .اعتصاب تظاهرات و تجمعات حق ما است .کسی
نمیتواند آنرا از ما بگیرد .اعتصاب حق مسلم ماست.
 -7اگر آزادیهای سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی در مواردی جنبه سمبولیک
به خاطر اهداف مبارزاتی طبقه کارگر بخود میگرد و خیلی ها ازطرح چنین
شعارهائی اجتناب میورزند و آن را چپ روی میدانند .امروز که مدام زندان
و شکنجه کارگران را تهدید میکند .کارگران زیادی درزندان بسر میبرند و
درهر اعتصاب نیز عده بیشتری دستگیر و اگر موقت هم شده روانه زندان
میشوند .شعار آزادی زندانیان سیاسی ربط مستقیمی پیدا میکند با خواستها و
مطالبات توده وسیع و اعتصابی کارگران .بنابر این آزادی زندانیان سیاسی
میتواند جزو شعارهای اول ماه مه امسال باشد.
 -8آزادی زنان لغو کارکودکان
 -9آزادیهای سیاسی....
 -10مبارزات صنفی کارگران یکی از ابزارهای ضروری مبارزه با گرایش
نظام سرمایه به کاهش سطح زندگی کارگران است .روشن است که اگر این
مبارزه بدون و یا جدا از مبارزه سیاسی کارگران صورت گیرد ،سرانجام به
تبعیت از منافع طبقه سرمایه دار کشیده خواهد شد.
از اینرو ،بی شبهه وظیفه کارگران پیشرو و سوسیالیست متشکل در احزاب
سیاسی و یا محافل کارگری است که ضمن رهبری مبارزات روزمره
کارگران ،برخورد ها و اعتصابات منفرد را در یک مبارزه طبقاتی واحد
برعلیه نظام حاکم سازمان دهند.
عالوه بر اینها هرتشکل کارگری ولو به شکل اتحادیه ای ،با توجه به
وضعتی که از آن صحبت کردم باید مد نظر قراردهند که مبارزه اقتصادی
طبقه کارگر در شرایط فعلی تنها در ارتباط صحیح با مبارزه سیاسی آن
میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی آنها کمک کند .از اینرو نه
تنها از منافع اقتصادی بلکه از منافع سیاسی بالواسطه طبقه کارگر نیز باید
و مجبورند دفاع کنند.

 -3پس دراین عرصه شعارهای طبقه کارگرایران میتواند تبعات عمومی
نئولیبیرالیسم را هدف قرادهد که هم جنبه داخلی و هم جنبه جهانی دارند.

دراین مبارزه توامان است که تشکل سراسری و اتحاد اقتصادی و سیاسی
طبقه کارگر میسر میشود .و هرچه بیشتر پرچم الترناتیو سوسیالیستی را
در جنبشهای اجتماعی در اهتراز در میاورد .روندی که در آن بخش آگاه و
پیشاهنگ پرلتاریا متحد و متشکل میشود و مبارزه طبقه کارگر برای ایجاد
نظم سوسیالیستی و شرایط الزم برای تحقق آن را فراهم میسازد.

دراین عرصه کارگران ایران بویژه کارگران پیشرو باید بدانند که امکان
اینکه بتوانند در بلند مدت جلوی خصوصی سازی را بگیرند مانع از تورم
و افزایش قیمتها و برداشته شدن سوبسید کاالهای ضروری و یا بسته شدن
بخشی از کارخانه ها ...باشند و یا جلوی عدم پرداخت بموقع حقوقها و
سردواندن و اخراجهای دسته جمعی را بگیرند ،امکانی ناشدنی و توهمی
بیش نیست .در آن صورت سرمایه داری سرمایه داری نمیشد .باید در
نظرگرفت که کارخانه ها و صنایعی که باید خصوصی بشوند خصوصی
خواهند شد .کارخانه ها و صنایعی که در عرصه بازار آزاد سرمایه داری
و تحت قوانین نئولیبیرالیسم قادر به رقابت با همتاهای خارجی خود در
بازارهای مصرف نیستند ،با همه عظمت شان با هر تعداد کارگری که
داشته باشند ،از دور خارج خواهند شد و کارگران آنها دیر یا زود اخراج و
یا بازخرید خواهند گردید.

درعین حال این تشکلها ،بویژه کارگران پیشرو بموازات فعالیت و رهبری
مبارزات روزمره در میان کارگران ،اگر نتوانند هسته ها و حوزه های
منسجمی که بتوانند با تلفیق کارعلنی و مخفی به مبارزات کارگران تداوم
بخشند ،ایجاد کنند ،هیچ امیدی نخواهد بود که این تشکل ها یا به تشکلهای
قاتونی تبدیل شوند که رژیم از آنها برای تعدیل مبارزات کارگران استفاده
خواهدکرد و یا این تشکل ها در روند خود با سرکوب و محدودیتهای بسیاری
مواجه شده و مضمحل خواهند شد.

 -4عدم پرداخت حقوقهای معوقه بستن کارخانه ها و مراکز تولیدی
اخراجهای دسته جمعی یکی از موارد بسیار عمومی و مهمی است که طبقه
کارگر ایران عموما درگیر مبارزه با آن بوده وهست.

 -5از اینرو درکنار شعار پرداخت حقوق های معوقه و برگرداندن کارگران
اخراجی به سرکارهایشان که بمثابه اهرم فشار عمل میکند .میباید بطور
وسیع و قاطع حقوق بیکاری و بیمه های اجتماعی را در تمام سطوح شاغلین
و بیکاران مطرح کنند .کارگران باید دست کمک های موسسات خیریه را که
بدینوسیله میخواهند اوضاع را بطور موقت برای بخشی از آنها قابل تحمل
تر کنند تا بتوانند بتدریج سیاست های خود را پیاده کنند ،کنار بزنند.
 -6درمورد حق اعتصاب و حق تشکل که اغلب بعنوان درخواست مطرح

و سرانجام شعار استراتژیک کار ،مسکن ،آزادی میتواند بعنوان
شعارمحوری کارگران در اول ماه مه مطرح و جنبه توده ای بخود بگیرد.
من بدلیل ذیق وقت صحبتم را درهمینجا تمام میکنم و ضمن شادباش اول ماه
مه روزجهانی کارگر ،امیدوارم مبارزات طبقه کارگر آن مسیری را طی
بکند و به آن حد از آگاهی ،سازمانیابی و تشکل و تحزب برسد که ضمن
پیروزی در مبارزات جاری و روزمره خود ،به رسالت تاریخی خود در
رهاکردن خود و جامعه از ستم و استثمار و زور و سرکوب نظام سرمایه
داری پی ببرد و در تحوالت آینده آلترناتیو کارگری و سویالیستی خود را
مطرح و برای به کرسی نشاندن آن مبارزه کند.

کار ،مسکن ،آزادی

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش حق مسلم آنهاست

فراخوان بین المللی برای آزادی کارگران
زندانی ترکیه
نادرساده
یادآوری :مبارزه برای آزادی کارگران زندانی دربسیاری از کشورها
منجمله ترکیه وایران به جزجدایی ناپذیرمبارزه ی عمومی بر سرمسائل
اجتماعی؛ معیشتی و مبارزه برای آزادیهای سیاسی تبدیل شده است.
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 IIker Dilcanسخنگوی مطبوعاتی سندیکای  TÜMTISدرسال 1980
در یک دادگاه نظامی محاکمه و به مرگ محکوم شده بود .نامبرده  14سال
تمام در زندان مانده و اخیراً با برگزاری یک محاکمه جنجالی دیگر به 19
سال زندان محکوم شده است.
مورد چهارم :
 Meryem Özsögutعضو هیات مدیره سندیکای  ESEسندیکای کارکنان
بخش درمان و بهداشت در جریان اعتراض به تهاجمی پلیس که منجر به
اصابت گلوله به یک زن گردید ،دستگیرشد و مدت سه ماه است پشت میله
های زندان قرارگرفته است.

درکشورما که کارگران نیشکرهفت تپه آزادی فوری کارگران زندانی
را بالعموم در صدرخواستهایشان نیزقرارداده اند ،همبستگی سراسری با
آنان درسطح کشوری و بین المللی یک ضرورت حیاتی است .امرمسلم
این است این همبستگی هنگامی چند سویه و موثر بسامان می رسد که در
ارتباط متقابل مبارزاتی با کارگران مبارزسراسرجهان بویژه در همبستگی
با کارگران زندانی در دیگرکشورها قرارگیرد .بی تردید دردل همبستگی
های متقابل ،تبادل تجارب مبارزاتی غنی ترگشته و فعالین کارگری ایران
درسطح منطقه ای و بین المللی قادرخواهند بود بسهم خود الگوی همبستگی
مبارزاتی قرارگیرند.

طی  7ماه گذشته در کشتی سازی استانبول  9نفراز کارگران کرایه ای
(کارگرانی که با واسطه دالل ها به کارهای موقت مشغول می شوند) در
اثرحوادث کار جان باخته اند .یکی از فعالین سندیکای DISK/Limter
 –isسندیکای کارگران بندرکه نسبت به بکار واداشتن و شرایط رقت بار
کارگران کرایه ای و بی حقوقی مطلق آنان اعتراض نمود ،توسط یورش
گسترده ی مامورین پلیس دستگیر و بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

کارگران زندانی در ترکیه نباید تنها بمانند!

مورد ششم :

طبق گزارشات کارگری قراراست روز  6جون ( 2008حدود سه هفته
دیگر) فعالین سندیکای  TÜMTISدر آنکارا محاکمه شوند .تجربه اثبات
کرده است بر روند این محاکمات می توان تاثیر گذاشت ،اگر بهر نحو ممکن
ازهم اکنون ،از طریق فاکس یا اطالعیه مطبوعاتی محاکمه ی کارگران
زندانی در ترکیه محکوم شود و هر چه بیشتر درافکار عمومی منعکس
گردد تا با فشارافکار عمومی بتوان موجبات آزادی فوری کارگران زندانی
را مهیا نمود.

در اول ماه مه که در سراسر اروپا این روز جشن گرفته می شود ،دولت
ترکیه اول ماه مه را ممنوع و فعالین کارگری از زن و مرد بشدت مورد
هجوم پلیس قرارگرفتند .شرکت کنندگان که گل های میخک در دست داشتند
با گاز مورد حمله قرارگرفتند و وحشیانه کتک خوردند و دستگیر شدند.

در همین رابطه به ابتکارسندیکای  NGGدر آلمان فراخوانی برای حمایت
ازفعالین سندیکایی ترکیه اعالم شده است.
در بخشی ازاین فراخوان می خوانیم :
« ترکیه فعالین سندیکایی و کادرهای سندیکایی را بشدت با شیوه های
سرکوبگرانه تحت فشار قرار داده است تا مداخله ی اجتماعی و دمکراتیک
آنان را محدود نماید و از این طریق است که حق تشکل سندیکایی وهمچنین
قوانین بین المللی ناظر بر حقوق کارمحدود می گردد».
برای ارائه تصویری ازوضعیت کارگران تحت پیگرد در ترکیه چند مثال
آورده می شود.
مورد اول:
 Nurettin kilicdoganعضو هیات رئیسه ی سندیکای TÜMTIS
سندیکای حمل و نقل ترکیه که عضو  ITFنیزمی باشد ،بهمراه هیات مدیره
سندیکا در آنکارا در ماه نوامبر  2007دستگیرشدند .از نظر دولت ترکیه
آنان متهم هستند که در «محیط کاراخالل و نارامی « ایجاد کرده و همچنین
دست به ایجاد «تشکل خالفکارانه» ( بخوان سندیکا ) زده اند .آنان به حبس
تعلیقی از 15سال تا  60سال تهدید شده اند.
 Verdiسندیکای خدمات آلمان در کنگره اش طی سال  2007با این فعالین
سندیکایی اعالم همبستگی نمود.
مورد دوم :
 Salih Dasdemirو  M.Sirin Örenekنماینده گان سندیکا در «دیاربکر»
و «باتمن» و همچنین عضو دیگری از هیات مدیره سندیکای HABER-IS
سندیکای تلفن و مخابرات ترکیه در جریان یک اعتصاب کارکنان مخابرات
و تلفن دستگیر شدند و همچنین بجرم ایجاد یک «تشکل خالفکارانه» به 5
سال زندان محکوم شدند .بعالوه برعلیه  Ali Acanرئیس هیات مدیره
و دیگر اعضای  HABER-ISدرمجموع  81شهرشکایتی ضد کارگری
صورت گرفته است.
مورد سوم:

مورد پنجم :

بنابر این دالیل ،باید قاطعانه بهرنحو ممکن نسبت به اجحافات روا داشته
شده توسط دولت ترکیه نسبت به فعالین کارگری این کشوراعتراض کرد و
باید خواستار آزادی فوری فعالین سندیکایی ترکیه از زندان و خاتمه ی این
محاکمات شد .جا دارد در این کارزار برای پیوند مبارزاتی برای آزادی
کارگران زندانی در سراسر جهان منجمله در ایران کوشید.
همانطور که فوقا یادآوری شد روز  6جون  2008فعالین سندیکای
 TÜMTISدر آنکارا محاکمه می شوند .باید بهر نحو ممکن به محاکمه
فعالین کارگری و سندیکایی ترکیه اعتراض نمود و به اشکال متفاوت
پیام همبستگی را به گوش کارگران زندانی و خانواده های آنان رساند.
الزم بیادآوری است در همین رابطه دهها تن از اعضا و مسئولین تشکل
های سندیکایی از سراسرآلمان و همچنین نمایندگان مجلس آلمان مشترکا ً
فراخوانی را منتشرکرده اند و قراراست دو هیات نظارت به محاکمات از
آلمان و انگلیس درماه ژوئن به آنکارا سفرنمایند .فراخوان دهنده گان خواسته
اند که نامه های اعتراضی مستقیما به نخست وزیر و دادستاتی ترکیه فاکس
شود و کپی آن به آدرس امیل ذیل ارسال گردد.

فاکس نخست وزیرترکیه:

0098/ 76 04 417 312

فاکس دادستانی ترکیه :

0098/ 1371 714 312

فاکس سندیکای TÜMTIS

0098 / 2125882620

امیل برای ارسال پیام همبستگی در آلمان :
e-mail: region.dortmund@ngg.net

اسامی امضا کننده ی فراخوان سندیکای  NGGدرآلمان:
Manfred Sträter Gewerkschaftssekretär NGG Dortmund
Yilmaz Karahasan Ehem.Geschäftsführende IGM-Vorstand
Sabine Leidig Budesgeschäftsführerin ATTAC
Nafiz Özbek IGM Bundesvorstand Abt. Migration
Neslihan Celik Rechtsanwältin Herne
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اعتصاب  ،تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست

بحران گسترده فقر و گرسنگی
نيما
این بحران گسترده فقر و گرسنگی ،همچون فقر و گرسنگی ای که فی
الحال بخش وسیعی از مردم جهان را در اسارت خود گرفته ،نتیجه حاکمیت
سرمایه بر جهان است .سرنگونی سرمایه تنها راه حل واقعی محو فقر است.
این پاسخ روشن و صریح به مساله است .اما پاسخ کمونیستی نمیتواند صرفا
به ارائه راه حل نهایی خالصه شود .سوال اینجاست که چگونه میتوان این
راه حل را متحقق کرد.
این بحران گسترده فقر و گرسنگی ،همچون فقر و گرسنگی ای که فی
الحال بخش وسیعی از مردم جهان را در اسارت خود گرفته ،نتیجه حاکمیت
سرمایه بر جهان است .سرنگونی سرمایه تنها راه حل واقعی محو فقر است.
این پاسخ روشن و صریح به مساله است .اما پاسخ کمونیستی نمیتواند صرفا
به ارائه راه حل نهایی خالصه شود .سوال اینجاست که چگونه میتوان این
راه حل را متحقق کرد .مخازن فکری سرمایه داری هر یک تالش میکنند
که علت این بحران را توضیح دهند .دالیل ارائه شده ،علیرغم تفاوت هایشان
در یک چیز شریک اند ،همگی نوک تیز نقد را از پایه های نظام سرمایه
داری منحرف میکنند .بطور مثال اتخاذ سیاست های نادرست برای تولید
سوخت جایگزین نفت ،یا اتخاذ سیاست های اشتباه و یک جانبه باصطالح
سبز (سیاست هایی که به محیط زیست آسیب نمیرساند) بعنوان یکی از دالئل
مطرح میشود .ممکن است چنین سیاست هایی در تشدید و تسریع این شرایط
نقش داشته باشد اما  )1موجد این شرایط نیست و  )2خود این سیاست ها
نتیجه حاکمیت سرمایه بر جهان است .نظامی که تنها نقطه محرکه اش سود
است و کامال تحت حاکمیت جنون بازار و نه خرد دیکته شده از نیازهای
انسان و جامعه قرار دارد .برخی گرایشات دیگر گلوبالیزاسیون را دالیل این
شرایط خطیر و اسفناک میدانند .اینها نیز سوراخ دعا را گم کرده اند .مقصر
اصلی سرمایه و نظام سرمایه داری جهانی است .باید مقصر اصلی را به
مردم معرفی کرد .پاسخ به این بحران عمیق و بسیاری از مصائب و بدبختی
های دیگر مردم جهان سرنگونی سرمایه و برقراری سوسیالیسم است .این
واقعیت را باید به مردم گفت .باید پوچی کلیه توجیهات بورژوازی جهانی
را افشاء کرد .این یک بخش مهم یک سیاست کمونیستی در قبال این شرایط
است .مردم زحمتکش باید دشمن اصلی شان را بشناسند .یک تالش گسترده
در نقد سرمایه و نظام سرمایه داری در ایجاد این فقر و فالکت برای میلیون
ها انسان یک جزء مهم سیاست کمونیستی است .متاسفانه در حال حاضر
شرایط در سطح جهانی برای یک حمله همه جانبه علیه سرمایه مهیا نیست.
در واقع آنچه که باید انجام شود عملی بنظر نمیرسد .اما در هر شرایطی
باید کوشید مردم را علیه فقر و گرسنگی سازمان داد .باید کوشید عوارض
این بحران گرسنگی هر چه بیشتر متوجه بورژوازی و نظام سرمایه جهانی
باشد .باید فعاالنه برای کاهش عوارض مرگبار این بحران تالش کرد .در
اینجا مساله بر سر توازن قدرت سیاسی میان مردم از یک سو و سرمایه و
دولت های سرمایه داری است .لذا استراتژی کمونیستی باید اقدامات معینی
را برای کاهش جدی عوارض این گرسنگی برای مردم تعيین کند .این
استراتژی در دو سطح داخلی و جهانی می تواند معین شود .روشن است
که از زوایای مختلف شرایط در هر کشوری متفاوت است .اما تغییر جدی
توازن قوا میان مردم و دولت میتواند و باید یک رکن اساسی هر مبارزه
جدی علیه گرسنگی باشد .در هر جامعه ای مردم باید در شکلی سازمان
یافته دولت را هدف گیرند و دولت را برای کاهش عوارض این شرایط تحت
فشار قرار دهند .این یک استراتژی عمومی است که در هر کشوری باید به
اقدامات معینی ترجمه شود .اکنون سازمان های بین المللی ،از قبیل سازمان
ملل از این سخن میگویند که ظرف چند سال آتی چند میلیون نفر به جمعیت
گرسنگان دنیا افزوده میشود .کسی از ممانعت از شکل گیری این شرایط
صحبت نمی! کند( ،به این خاطر که تحت نظم حاکم کنونی عمال غیر ممکن
است) همه این جریانات نگران شورش گرسنگان و تاثیر این شورش بر نظم
جهانی هستند .لذا تالش ها معطوف به کاهش امکان شورش و در صورت
وقوع کاهش عوارض شورش ها است .خود این واقعیت ،یعنی اولویت
سازمان های بین المللی ،بروشنی وارونگی این نظام را افشاء میکند .حتی
در شرایط وقوع چنین بحران عمیق و خانمان براندازی که به مساله مرگ
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و زندگی میلیون ها انسان مربوط میشود نیز نقطه عزیمت اینها نه انسان ،نه
حیات و رفاه انسان ها ،بلکه حفظ نظام از خشم گرسنگان است باور نکردنی
است .اما واقعیت دارد .اولین باری که سازمان ملل در سطح عمومی و در
رسانه ها خبر بحران گرسنگی را مطرح کرد ،این خبر تحت الشعاع بیان
هراس از شورش گرسنگان و تاثیر آن در بهم ریختن ثبات سیاسی جهانی
قرار گرفت .لذا از این امامزاده ها انتظار معجزه نباید داشت .بلکه باید
کوشید آنها را تحت فشار گذاشت .در سطح بین المللی باید بتوان یک جنبش
جهانی علیه گرسنگی سازمان داد که نوک تیز حمله را متوجه دولت های
"جوامع ثروتمند" میکند و با سازمان دادن یک جنبش قوی این دولت ها و
سازمان های بین المللی را برای کاهش جدی عوارض گرسنگی تحت فشار
میگذارد .در غیر اینصورت این دولت ها و سازمان های متبوع شان هیچ
حرکت و اقدام جدی برای رفع یا کاهش عوارض این بالی خانمان برانداز
انجام نخواهند داد .یک وجه مهم کارشان به نمایش تبلیغاتی اختصاص
خواهد یافت ،به همراه ارسال مقداری مواد غذایی و یک سری تحرکات
دیپلماتیک و بوروکراتیک تمام کاری است که اینها ،اگر بحال خود رها
شوند ،انجام خواهند داد.

برای دریافت نشریات سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست به سایت سازمان مراجعه نمائید
www.fedayi.org/
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فراخوان بین المللی برای ...
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کودکان کار ...
کوچک
قصه ی
ِ
ِ

İbrahim Isik Bundesmigrationssprecher Ver.di
M.Ali Turan BRV,NGG Dortmund
Hüseyin Aydin Mitglied des Deutschen Bundestag, IGM
Duisburg
Ulla Lötzer Mitglied des Deutschen Bundestag, Ver.di Köln
Ulla Jelpke Mitglied des Deutschen Bundestag Dortmund
Torsten Geberhard Gewerkschaftssekretär NGG Dortmund
Kenan Ilhan BR Thyssen Duisburg
Mustafa Parlak BRV Flughafen Dortmund
Zeynep Bicici Gewerk.sekretärin IGBAU Duisburg
Markus Kurth Mitglied des Deutschen Bundestages
Dortmund
Sabine Alker Gewerschaftsekretärin NGG Dortmund
Garip Alagöz BR, NGG Köln
Grünen NRW-/Danielle Schneckenburger Vors. Bündnis90
Dortmund
Manuel Pobliwski BRV NGG Dortmund
Gerd Pfisterer BRV IGM Dortmund
Mirze Ediz BR HKM IGM Duisburg
Ralf Jennecke BRV-IGM-Gevelsberg
Isabel Pallaes Sekretary Intersindikal CSC/Spanien
Gabi Vössing BR NGG Dortmund
Hans Dieter Groß BRV NGG Dortmund
Binali Demir BR,TKS,IGM Duisburg
Erkan Karalar BR,IGM Duisburg
Waldemar Bitgeist IGM-BR-Gevelsberg
Helmut Born BRV Ver.di Düsseldorf
Rudolf Sachs BR, IGM-Lüdenscheid
.Wilhelm Frohn Vorstandsmitglied Ver.di Nordhessen
Bülent Köroglu BR, MAN IGM Nürnberg
Serhat Güclü IGM-BR-Gevelsberg
Uwe Jens Kluge MAV Ver.di Bielefeld
Horst Gobrecht, LBZ-Sekretär NGG Hessen/Saar
Hasan Turan, IGM, BR Stuttgart
Semsettin Kücük
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ascha Erdmann IGM BR Stittgart
Zonguldak Bergarbeiter Essen

Bernhard Rapkay, Mitglied des Europäischen Parlaments/
Dortmund
Susanne Senica Bundesvorstand Abt. Intern/ITF Ver.di
Berlin

کارشناسان و سازمانهای کمک رسانی معتقدند که کار کودکان بعلت افزایش
قیمت مواد خوراکی و هزینه ی زندگی رو به افزایش است .بیش از 20
درصد از  76میلیون نفر ساکن کشورهای شمال آفریقا ،درآمدی کمتر از 2
دالر دارند و مطابق تعریف بانک جهانی در زیر خط فقر مطلق قراردارند.
حتی سوبسید های دولتی روی برخی خوراکی قادربه حل مشکالت ناشی از
رشد سرسام آور قیمت ها نیست .صدها کودک در حدود  200کوره خانه
ی آجرپزی در جنوب "کایرو" مشغول به کارند .این خبرغم انگیز را یکی
ازاعضای گروه های کمک رسانی از انگلیس اعالم کرد و غم انگیزتر
اینکه خود وی در سازمانهای حمایت ازحیوانات در محیط کار فعال است
و تصادفی متوجه حضورگسترده کودکان در کوره پزخانه ها شده است.
کارشناسان و مدافعین حقوق بشرمی گویند که شرایط برای کار کودکان در
کشورها خیلی متفاوت است .کارگاههایی وجود دارند که به کودکان غذا می
دهند و تالش می کنند کودکان کمی سواد یاد بگیرند .در کارگاههای دیگر
کودکان در گرمای وحشتناک مجبور به کارند و تعدادی زیادی ازآنها تمام
عمر بی سواد می مانند .چرا که برای درس و مشق وقت و رمقی برایشان
نمی ماند .در برخی گزارشات آمده که کودکان هنگام کار با ترکه ی چوب
کتک می خورند اگر سر کارگران فکر کنند کودکان آهسته کار می کنند.
آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد که نشان دهد در مصر چه تعداد از کودکان
مشغول کارند .اما مطابق تازه ترین ادعای دولت ،یک و نیم میلیون کودک
خیابانی درسنین بین  6تا  17سال درمصر وجود دارد .اکثرآنان مجبورند
خرج زندگی شان را خودشان درآورند .در شهرهای بزرگی نظیر"کایرو"
بچه های  5ساله مشغول فروش گل ،دستمال کاغذی و لوازم آرایش هستند.
بسیاری از این کودکان حتی وضعیتی وخیم تر از وضعیت کارگران کوزه
پزخانه ها دارند ،آنها یا از خانه فرارکرده اند یا اصال خانواده ای ندارند !

منبع  :روزنامه یونگه ولت
******************************************
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یادی از رفیق سعید سلطانپور ...
زندگی دارد که طرفدار و مداح مرگ باشد » آری حکومت هدف اش تنها
جان سعید نبود بلکه هدف به بند کشیدن آزادی اندیشه و بیان و «مرگ زندگی
» بود .مرتجعین برای رسیدن به هدف شان از بکار گیری هیچ وسیله ای
ابا نداشتند.
از خرداد  60تا کنون ده ها هزار نفر به جرم دفاع از آزادی اندیشه و بیان،
دفاع از حقوق کارگران ،زنان ،جوانان و ملیت های تحت ستم و استثمار،
کشتار شده اند و صدها هزار نفر از خانه و کاشانه خود رانده شده اند .به همان
جرمی که سعید را کشتند.
دراین نبرد هرچند که جان های شیفته بسیاری به خاک و خون افتادند خیل
عظیمی از روشنفکران و فعالین سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آواره شدند ،اما
ارتجاع هرگز قادر نشد اندیشه را دربند کند.
برغم این همه سرکوب و کشتار این بذرها بر خاک نماند .اندیشه آزادیخواهی،
دموکراسی و سوسیالیسم جوانه زد و رشد کرد .امروز درجه رشد و ارتقاء
سطح آگاهی توده های زحمتکش مردم ،کارگران ،زنان ،دانشجویان و جوانان
در سراسر کشور به حدی رسیده است که ارتجاع حاکم را به وحشت انداخته
است .تردید نباید داشت که در آینده ای نه چندان دور تالش و کوشش انقالبی
پیشروان جنبشهای اجتماعی به بر خواهد نشست ،حرکت ها و اقدامات پراکنده
سازمان خواهند یافت و سرانجام با یورش به ارکان نظام مافیائی حاکم ،چشم
انداز رهائی از ستم و استثمار و زور و سرکوب در آسمان ابر گرفته ایران
نمایان خواهد شد.
وظیفه همه ما و هرانسان آگاه و آزاده ای است که به آرمانهای انسانی سعید
سلطانپور و هزاران هزار انسانی که طی این سالها به خاطر عشق به آزادی
جان فدا کردند ،پای بند بمانیم و با تشدید مبارزه برعلیه ارتجاع حاکم یاد و
خاطره آنها را گرامی داریم.
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ز ند ه با د سو سیالیسم

1387  خرداد84 شماره
 نوشابه، کشتارگاهها،  قنادی ها،تولیدی و خدماتی دربخشهای نانوایی ها
. تره بارومیوه وغیره را دربرمی گیرد، رستورانها،سازی
 سندیکای حمل ونقل ترکیهTÜMTIS -2
 سندیکای متحده ی خدمات آلمانVerdi : -3
 سندیکای تلفن و مخابرات ترکیه: HABER-IS -4
 سندیکای کارگران وکارکنان بخش درمان و بهداشت ترکیه: ESE -5
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... فراخوان بین المللی برای
Harald Schartau MDL Ehem.Arbeitsminister NRW/ IGM
Dortmund
Inge Höger Mitglied des Deutschen Bundestag, Ver.di
Herford

 سندیکای باراندازان ترکیهDISK/Limeter – IS -6

Bevollmächtigter IGM Gevelsberg.1 Otto König

 خبری آلمان و فراخوان مربوطه-  شبکه ی کارگری: منبع

Claudia Roth Mitglied des Deutschen Bundestag
Nihat Öztürk Gewerkschaftssekretär IGM Düsseldorf
Hubert Schmalz Bundesverwaltung Abt Intern. Ver.di
Berlin
Annegred Kleine Bundesvorstand der NGG
Ali Kosan Gewer.Sekretär der IGBAU Dortmund
Orhan Akman Gewerk.Sekretär Ver.di München
Jutta Bunse BR NGG Dortmund
Ümit Köseoglu Ehem Gewerkschaftssekretär IGM
Mustafa Güzel BR IGM Lüdenscheid
Yakup Basöz BRV IGM Stuttgart

**********************************************
7 بقیه از صفحه

... بحران گسترده فقر و
سازماندهی یک جنبش وسیع علیه گرسنگی برای تحت فشار گذاشتن این
 یک.نهادها تنها راه عملی پاسخگویی اورژانس به این شرایط خطیر است
 طرح،سیاست رادیکال که در شرایط حاضر برای آن گوش شنوا وجود دارد
 حتی برخی سخنگویان.مطالبه خارج کردن مواد اولیه غذایی از بازار است
 باید از.سازمان ملل از خارج کردن این مواد از بازار بورس سخن میگویند
چنین شرایطی استفاده کرد و خواست چ خارج شدن مواد اولیه غذایی انسان
 زمانی که همه از مرگ میلیون ها نفر.را از بازار بطور کلی مطرح کرد
 چنین مطالبه ای میتواند پشتیبانان بسیاری پیدا،از گرسنگی سخن میگویند
 راه اندازی و سازمان دادن یک جنبش بین المللی علیه گرسنگی که نقد.کند
 فشار سیاسی بر دولت ها و سازمان،را کامال متوجه سرمایه جهانی میسازد
های بین المللی قرار میدهد و مطالبه خارج کردن مواد اولیه غذایی از بازار
 عملی کمونیستی اورژانس و، میتواند یک پاسخ رادیکال،را مطرح میکند
.کوتاه مدت برای این بحران خطیر مر گ آور باشد
**********************************************

Murat Cakir Sprecher der Rosa Lux.Stiftung Berlin
Gregor Falkenhain LBZ Ver.di Düsseldorf
Hüseyin Tokuslu IGM-BR-Jeco
Ihsan Hamurcu IGM-BR-Jeco
Zeynep Dere St.BRV Ver.di Düsseldorf
Jürgen Geehrke IGM-BR-Gevelsberg
Chantal Schulze IGM-BR-Gevelsberg
Hartmut Arndt BR, IGM O-Fuchs
Wolfgang Siwer BR-IGM-Lüdenscheid
Udo Wsetber IGM-BR-Gevelsberg
Frank Hart IGM-BR-Jeco
Turgut Ber BR IGM Köln
Ilhan Turan BR IGM Stuttgart
Ali Cicek BR, Ford IGM Köln
Abu Sehmuz Demir Journalist Ver.di Worms
Sergi Perello National Bord CSC/Spanien
Thomas Zweier VM IGM Dortmund
Holger Vermeer Gewerkschaftssekretär IGBAU Reinland
Gustav Wilden Gewerkschaftssekretär Ver.di Düsseldorf
Wolfgang Nettelstroth
Düsseldorf

Gewerk.sekretär

LBZ-IGM

Sebastian Heitzmann VKL IGM Stuttgart

: اسامی سندیکا ها
 کارگران و کارکنان بخش های مختلف، این سندیکا درآلمانNGG -1

ما خواهان حق تعیین سرنوشت برای همه خلقها هستیم

شماره  84خرداد 1387
یادی از رفیق سعید سلطانپور

یدی شیشوانی
از زمان روی کار آمدن جمهوری اسالمی درایران تاکنون سرکوب و زندان
و شکنجه و ترور و کشتار انسانهای آزادیخواه و کسانیکه با تحجر اندیشه
و عمل این حکومت گران کوچکترین مخالفتی را ابراز کرده اند ،شهره
عام وخاص است .از این جنبه تیرباران سعید سلطانپور اقدامی منحصر به
فرد محسوب نمیگردد .تیرباران سعید درکارنامه سلسه کشتار ها وقتل عام
های فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران از جمله یکی ازجنایت های
نابخشودنی رژیم محسوب میشود .دراین سه دهه ابعاد جنایت رژیم بقدری
فجیع وگسترده بوده است که باورکردن اش نیز برای کسی که درجهنم
جمهوری اسالمی نبوده باشد ،به همان اندازه غیرعادی و دردناک مینماید.
اما درآن مقطع زمانی که سعید سلطانپور به همراه تنی چند از آزادیخواهان
به جوخه اعدام سپرده شد ،صحبت بر سرآن نبود که شاعری جوان که قلب
اش ماالمال از واالترین آرمانهای بشری بود آماج گلوله های مشتی ارازل
تحث فرمان تازه بقدرت رسیده ها قرارگرفت .بلکه از آن فراتر مسئله اصلی
عبارت از این بود که این گلوله ها که درآن زمان برقلب سعید باریدن گرفت،
اهداف بزگتری را دنبال میکردند .مرتجعین ،آزادی اندیشه و بیان و فرهنگ
وهنر ایران را نشانه رفته بودند .ارتجاع و کهنه اندیشی همیشه وهمواره
درخدمت سرمایه وصاحبان زروزور عمل کرده است و این بار با کشتن
سعید میخواست نشان دهد که دیگر به تکفیر این و یا آن نویسنده وهنرمند
بسنده نخواهد کرد .بستن نشریات ،شکستن قلم و برپاکردن کتابسوزان کفایت
نمیکند .ریشه را باید از بیخ وبن برکند ،باید کشتار نمود ،شکنجه کرد و
تیرباران نمود.
بدین سان گلوله هائی که برسینه سعید نشست نه فقط جان او بلکه اندیشه اش
را هدف قرارداده بودند ،اندیشه آزادی انسان از قید و بند ستم واستثمار و
زور و سرکوب ،اندیشه ای که نسل اندر نسل برای عملی شدن اش مبارزه
شده بود .آخرین اش قیام توده ای بهمن  57بود که اندک دست آوردها یش
اینگونه توسط ارتجاع داخلی و هم پیمانان خارجی آنها به خون می نشست.
اما دراین فجایع دست اندرکاران ارتجاع تازه به قدرت رسیده که از همان
اوایل خیزش توده ای مبارزه با هرنوع آزادی اندیشه و بیان و تفکر را در
دستور خود قرار داده بودند ،تنها نبودند.آنها دراعمال این سرکوبها همواره
مورد پشتیبانی ستاد های سرمایه جهانی وچپاولگران داخلی قرار داشتند تا
مبادا درنتیجه استقرار آزادی و انتقال قدرت بدست توده های مردم کارگر
و زحمتکش ،منافع سرشارشان به خطر افتد .چنین بود که ارتجاع داخلی و
خارجی دست دردست هم به مرگ زندگی کمر بستند .بقول ساعدی«هرکسی
را که طرفدار زندگی بود وزندگی را می ستود دهانش را به گلوله می بستند
و این راه و روش همچنان ادامه دارد و در ایران امروز تنها کسی حق
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Kar@fedayi.org

آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org
برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر
تماس بگیرید
کار کمونیستی آنالین
info@kare-online.org
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
kurdistan@fedayi.org
کمیته تهران
tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karaj@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
مسئولین پا لتاک
paltalkroom@fedayi.org
کمیته امور پناهندگی
panahjo@fedayi.org

