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وضعیت جنبش کارگری در آستانه اول ماه بمناسبت سی و سومین سالگرد شهادت
رفیق بیژن جزنی ویاران اش،
مه ،مطالبات و شعارها
صحرگاه سی ام فروردین ماه 1354رفیق
بیژن جزنی به همراه شش تن از یاران
اش به نامهای  :حسن ضیاءظریفی ،عزیز
سرمدی ،مشعوف (سعید)کالنتری ،عباس
سورکی ،محمد چوپانژاده ،احمد جلیل
افشار .به همراه دومجاهد بنامهای کاظم
ذواالنوار و مصطفی جوان خوشدل
درحالیکه دستهایشان از پشت بسته شده
بود در تپه های اوین بدست جالدان رژیم
شاه به رگبار گلوله بسته شدند وجان خویش راه درراه آزادی وبرابری
فدا کردند.

فعالین جنبش کارگری و کمونیستی درهروضعیتی که قرارداشته باشند،
آستانه اول ماه مه را به تجزیه وتحلیل مبارزات یک سال گذشته وبه
جمعبندی از نقاط قوت وضعف خود اختصاص میدهند .مطالبات وخواست
های خود را بررسی وهماهنگ میکنند .اشکال مختلف مبارزه درگذشته،
حال وآینده رامورد ارزیابی قرار میدهند .برنامه وتاکتیکهای جدید خود
را انتخاب میکنند .درعین حال اول ماه مه روزجهانی کارگراست بنا براین
است که تمام تالشهای نظری و عملی جنبش کارگری در یک همبستگی
جهانی علیه نظام سرمایه داری
متجلی میشود وبه همین
منظور معموال هرسال در
استانه اول ماه مه اتاق سازمان
مباحثی را به جنبش کارگری
همه این زندانیان سیاسی
اختصاص میدهد .تا دریک
قبال دربیدادگاه های شاه
گفتگوی مشترک با فعالین
محکوم شده بودند و
جنبش کارگری به سهم خود
درحال سپری کردن دوران
درجمعبندی مبارزات یک
زندان خود بودند که رژیم
سال گذشته کارگران ودر
شاه درترس از نقش انقالبی،
تدوین خواست ها ومطالبات
روشنگرانه و سازمانگرانه آنها
و تاکتیها و پیگری آنها در
درتحوالت اجتماعی پیش روی
مبارزات پیش روی مشارکت درزندان و
کند .امید وارم این مباحث کمکی باشد در نگرشی واقع بینانه تر به فرمان داد تا آنها را دست بسته به تپه های اوین برده و به رگبار ببندند.
مبارزات طبقه کارگر در ایران و جهان و همینطور در اتخاذ تاکتیکها و رژیم بعد از این جنایت درترس از افکار عمومی درروزی نامه های خود
اعالم کرد که آنها درحال فرار کشته شده اند .ادامه در صفحه 4
روشهای انقالبی و کارآمد در مبارزه ،همه ما را یاری رساند.
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زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
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درآستانه اول ماه مه قرار داریم .اول ماه مه روز تجلی همبستگی واتحاد
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وضعیت جنبش کارگری در
آستانه اول ماه مه ،مطالبات
و شعارها
روشن است که در این جلسه و در این فرصت
نمیشود مسائل جنبش کارگری را بطور همه
جانبه بررسی کرد و نظرات جامعی درباره
موضوعات مطروحه ارائه داد .بنا براین 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 دربین فعالین جنبش
کارگری ،اما تقریبا همه متفق القولند که همزمان
با تعرض نظام سرمایه داری به دست آورد ها
وحقوق کارگران در سراسر جهان ،کارگران
ایران نیز درکنارتحمل همه مصاعب و محدودیت
ها و ستم و استثمارنظام حاکم برایران ،بیش از
یک دهه است که تبعات پیاده کردن سیاست
های نئولیبرالی را باگوشت وپوست خود تجربه
میکنند و از آنجائیکه این اقدامات ضدکارگری
مورد پشتیبانی سرمایه جهانی نیز هست ،
بنابراین دست دولت وسرمایه داران ایران ازاین
بابت نیز در تعرض به ابتدائی ترین حقوق
ومعیشت کارگران بازترشده است.
اگر طبقه کارگر دراغلب کشورهای سرمایه داری
بویژه درکشورهای اروپا ئی در نتیجه اعمال
سیاست های نئولیبرالیستی با بیکارسازیهای
دسته جمعی  ،تورم وکاهش دستمزد های
واقعی و از دست دادن دست آوردهای چندین
ده ساله مواجه شده اند،اما حد اقل تا کنون
توانسته اند برخی از دست آوردهای خود را
هرچند بصورت تعدیل یافته وسرودم بریده
،حفظ کنند  .نظیر برخورداری از حق بیکاری ،
بیمه های اجتماعی  ،حق اوالد ،مسکن و حق
تشکل و اعتصاب و غیره..
اما کارگران ایران درحالی با این تعرض متحدانه
وحشیانه نظام سرمایه داری درجهان 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
وتضمین شغلی محرومند .بین سطح دستمزد
ها با قدرت واقعی خرید شکافی پرنشدنی
وجود دارد که درنتیجه تورم داخلی وانتقال
رکود وتورم سرمایه جهانی به اقتصاد ایران و
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برداشته شدن سوبسید کاالهای ضروری و ..این
شکاف هر ساعت وروز بیشتر و بیشتر میشود
.عدم پرداخت حقوق و دستمزدها  ،سردواندن
وخسته کردن کارگران  ،همزمان فشار وتهدید
برای قبول تصمیمات ضد انسانی و ضد کارگری
کارفرماها ودولت  ،زیر سرنیزه نیروهای امنیتی،
به همراه اخراجهای دسته جمعی به صورت
وسیعی درجریان است .قراردادهای موقت بعد
از زیر وروکردن کارخانجات وشرکت های
خصوصی و نیمه دولتی به بخش های دولتی
نیز تعمیم داده شده است .گروه گروه کارگران
رسمی اخراج وبه جای آنها تعداد کارگران
کمتری را با قرارداد های برده ساز به کار
میگمارند .ناهنجاریهای اجتماعی محرومیت
های وصف ناپذیر دامنه کودکان  ،زنان وجوانان
ونوجوانان طبقه کارگرومحرومین جامعه را
گرفته وآنهارا به تباهی کشانده است.
هراعتصاب و اقدامات کارگری منفک ،یا با
سرکوب مواجه میشود ویا با فریب ونیرنگ آن
را ازمسیر اصلی خود منحرف میکنند و هیچ
گونه اجازه ای به امکان اعتصابات سراسری و
همبسته نمیدهند .فعالین وپیشروان کارگری را
شناسائی و به زندان میاندازند و به اعتراضات
بین المللی وقعی نمینهد.
با این همه محرومیت ها و بگیر و ببند ها طبقه
کارگر ایران راهی نداشته وندارد جز اینکه برغم
پراکندگی و نبود تشکل و تحزب وبا وجود
محروم بودن از ابتدائی ترین حقوق انسانی
خود ،به مبارزه برخیزد .دراین 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 درسالهای
اخیر بویژه در سال گذشته درسطح جهان بی
نظیر بوده است.صد ها اعتصاب  ،تحصن ،
تظاهرات  ،بستن جاده ها  ،تعطیل کارخانه ها
بوقوع پیوسته است .فقط به اخبار کارگری
دوسه روز اخیر نگاه کنید تا وسعت تحرکات
کارگری و خواست ها ومطالبات شان را در
سراسر ایران مالحظه کنید.
بدون اینکه به تاثیر همه جانبه این اعتصابات
وتحرکات کارگری درمهارزدن به تعرضات
رژیم وسرمایه داران کم بها دهیم ،و یااین
اعتصابات را بمثابه بزرگترین مکتب آموزش
طبقه کارگر حتی تارده های پائین آن درمواجهه
با نظام سرمایه داری انکار کنیم .اما این واقعیت
را نمیشود انکار کرد که این مبارزات هنوز از
انفراد وپراکندگی خود بدر نیامده است .اتحاد
عمل پایدار حتی رشته هائی از صنایع و مراکز
کارگری که با بحران های مشابه وخواست های
مشابه مواجه هستند ،تحقق نیافته است.
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بی تردید این مبارزات بدون رهبری پیش برده
نمیشود که این رهبری ها عموما از طریق
مجامع عمومی خودکارگران 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 درعمل 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 وعید های توخالی دربین
آنها اختالف بیاندازند ،از همبستگی و اتحاد
کارگران واحد های 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 روند های 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 وسرمایه داران ،برای کارگران تشکل
ایجاد بکنند ،تومار امضا جمع میکنند .تا اگر
بورژوازی تاب تحمل اعتصابات کارگری را
ندارد .به درخواست امضا کنندگان عطف توجه
کرده و بگذارند بصورت مسالمت آمیز به ایجاد
تشکل های مورد نظرخویش به پردازند .اگر چه
میان کارگران نبوده اندو 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 ازبدایع روزگارما است
وطبقه کارگر ناگزیر است با همه این پدیده ها
به مبارزه برخیزد.
عالوه براینها 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 جهانی در ایران هستند .سعی
میکنند از این نمد کالهی برای خود ببافند.
تهاجم به طبقه کارگر ایران وتحرک متقابل
کارگران بقدری شدید و گسترده است که
سازمانهای سیاسی طرفدارطبقه کارگ رهم به
گردپایش نمی رسند .حتی ظرفیت
انعکاس مبارزات کارگران و
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کنش وواکنش سیاسی درقبال
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 واقدام بعدی را انجام داده اند.
تا چه رسد به نقش سازماندهی و شرکت
عملی درمبارزات آنها و مواجهه نظری با تمام
گماشتگان بورژوازی ایران ازهر رنگ ولون آن
که ازوظایف مهم واصلی سازمانهای کمونیستی
وطرفدار 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 ترهات خورده
بورژوا ها و بورژوالیبرالها این جدال تعیین
کننده اصلی روند های 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 تغیررات 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 درمواجهه با بحرانهای
خارجی وحتی 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 درنتایج
همین کشمکشهای طبقاتی جستجو کرد.
هم سرمایه جهانی درراس آن امپریالیسم آمریکا
و هم سرمایداری ایران در راس آن دولت اسالمی
با تمام تضاد وتناقضات اش ،خواهان تغییرات
درجهت هماهنگ شدن باسرمایه جهانی در
پیش برد سیاست نئولیبرالی واستقرار یک نظام
سرمایه داری مبتنی بر بخش خصوصی هستند.
دولت قبلی که به دولت اصالحات معروف
بود باکمک و مساعدت نهاد های بین المللی
کارگری تالش زیادی کردند تا این روند را
بدون مواجهه با حرکتها وشورشهای کارگری
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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
وازطرف دیگر با تشدید بحران خارجی و به
مساله ملی تبدیل کردن پرونده آتمی 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 هرگروه به سهم
خود از این خوان یغما منتفع شوند و به آن
رضایت دهند .و هم جلوی تعرض طبقه کارگر
وشورشهای 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 درسازماندهی ارگانهای سرکوب و اداره
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
درجائی که مقاومت کارگران واحدی شکست
ناپذیر شده است به کمک دولت آمده تا با
پرداخت بخشی از حقوق عقب افتاده آنها ،از
تشدید مبارزه وگسترش 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
وساز منظم وبی دردسر آن با سرمایه جهانی و
نیات امپریالیسم امکان پذیر خواهد بود.
امامعضل طبقه حاکم مبتنی بر نظام اسالمی
درپیاده 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 وحاکمیت اسالمی آن در پیاده
کردن این استراتژی جنبش کارگری است که
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باتوجه به ساختار اقتصادی قبلی و فعلی ایران،
اجرای چنین برنامه ای اعتراضات و شورش
های 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 ملیت ها و یا دامن زدن به بحرانهای
خارجی ،همچون «بحران هسته ای» امکانپذیر
وقابل 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 وطبقه
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 درنبود
جریانات انقالبی و سوسیالیستی در منطقه
جریانات ارتجاعی اسالمی باشعارهای
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 باتوجه 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 درکمین نشسته وطالیه های آن از هم اکنون
درافق ایران نمایان است .این جنبشها میتوانند
در درخواست ها و برنامه کارگران رهائی خود
را از قیود ظلم وستم حاکم مشاهده کنند .واین
خطر بزرگی برای منافع سرمایه جهانی وطبقه
حاکم ایران است که آنها را درسرکوب و امحای
جنبش طبقه کارگر وسایر 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 در ایران برغم خواست
ادامه در صفحه 6
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بمناسبت سی و سومین سالگرد شهادت
رفیق بیژن جزنی ویاران اش،ا
ما هیچ کس این دروغ آشکاررا باور نکرد.
وسرانجام با قیام مسلحانه توده های مردم
زحمتکش سرنگونی رژیم شاه پرده ازروی
این جنایت وحشیانه نیز برداشته شد .اما فقدان
این رفقا بی شک تاثیرات بسیار منفی درمسیر
مبارزات سازمان فدائی وازاین طریق جنبش
انقالبی ایران برجای گذاشت .یادشان گرامی
باد
					
«بیژن تابلوی سیاهکل
را در سال  ۱۳۵۰در
زندان عشرت آباد
كشيده است .در تابلو،
«جنگل» ی است پر
از دار و درخت و،
خورشیدی...
خورشید پیدا هست
و پیدا نیست! گوزن
با تاریکی و با موانع
راه (علف هايى
هرز و خشك و يك
الشه خوار و يك
گاو  )...میستیزد .آیا
گوزن سمبل مبارزین
دلیری است كه علیه
ستم و استثمارسالح
به دست گرفتند؟ آیا گوزن نماد پویائی و از
خودگذشتگی است؟
گوزن با شمشيرى که در دست چپ گرفته
فریاد زنان صف خفاشها را مید َرد و پیش
میتازد با اینکه میداند شاخ های زیبایش را
شاخه های خشکیده جنگل شکار می کند!
دست راست گوزن روى نورى درخشان قرار
گرفته و چشمى (عنصر آگاهى) در كف دست
و ميان نور نقش شده که نشان میدهد گوزن
بیگدار به آب (به جنگل) نمی زند یعنی
میداند که به عروسی نمیرود !
در رنگ بندي ها و قلمگيرى سعى شده پيكر
گوزن به تنه درختان جنگلى شبيه باشد چرا
که اوالً گوزن آشنا است ،بیگانه نیست رنگ و
بوی جنگل را دارد ،ثانی ًا قدرت و عزم استوار
را تجسم میبخشد ،استواری همراه با آرامش
و زیبائی ،که در تابلو با خطوط منحنی که
بیانگر حس آرامش و اطمینان است مشاهده
می کنیم»...
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دونامه از بیژن به همسرش
عشق من
امسال  21مهرماه ،یعنی روز رسمیت دادن به
روابط عاشقانه مان در 9سال قبل ،درشرایطی
فرا میرسد که من وتو درمقابل آزمایش بزرگی
قرارگرفته ایم،درحالیکه عضق ما از بوته آزمایش
سربلند بیرون آمده است .خودمان درمقابل
حوادثی قرارگرفته ایم که صداقت وراستین
بودن ما را به آزمایش فرا میخواند .این دومین
باری است که در 9سال اخیر چنین روزی
را درزندان بسر
ولی
میبرم.
این زندان با
زندان  44تفا
زیادی
وت
دارد  .شاید
این بزرگترین
حادثه زندگی
ما باشد .اینک
مدتی است که
درانتظار احکام
جابرانه محکمه
تشریفاتی بسر
می برم .ومیدانم
که تو حق داری
پیش از من از
این آرا اندیشناک
باشس .به هر حال بگذار برای تو اعتراف کنم که
درحالیکه بیش از هروقت دیگر شیفته زندگی
هستم وبیش از هروقت تورا می پرستم و به
تو احترام میگذارم و قلبم از شوق دیدار بابک
و مازیار و تو (ولی نه اینکه تو موخرباشی)به
تپش درمیاید ،آماده ام تا بدون تاسف و اندوه
شدید اززندگی خود بگذرم .چند روز پیش با
بچه ها صحبت میکردیم .بعضی نگرانند که
فدای هیچ میشوند ،گرگ دهن آلوده و یوسف
ندریده بشوند .به آنها گفتم :اگر قرار است
هریک از ما درراه آرمانهای بشری وفکری خود
جان بدهیم ،تفاوت زیادی نخواهد داشت که
دراین مرحله و یا به این صورت و یا درمرحله
دیگر و یا بصورت دیگری جان خود را فدا
کنیم .آنچه مهم است این است که تا به زندگی
عشق داریم ،جانفشانی درهرحال این گذشت را
ایجاب میکند ،چیزی که هست مردن درشرایطی
ازقبیل شرایط فعلی دشوارتر است .زیرا که
درمحیطی سرد وراکد جان میدهیم ومیدانیم
که مردن در محیطی که از هرطرف بوی مرگ
میآید و درهر آن ده ها نفر جان خود را ازدشت
میدهند،آسان تراست.
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خوب ،مرگنامه ننویسم .امروز سالروز ازدواج
ماست .در چنین روزی توحلقه ازدواج بدست
کردی و در گل وسرور غرق شده بودیم -هرچند
که فراموش نمیکنم که درهمین روز ناراحتی
هائی هم داشتیم .به هرحال ما در هرشرایطی
که باشیم ،این روز را گرامی خواهیم داشت.
این روز را سمبل عشق خود قرارخواهیم
داد .هرچند که از چند سال پیش از این روز،
روابط عاشقانه ما آغازشده است .در این روز
بوسیله این نامه لبهایت را می بوسم و تو بابک
ومازیاررا ،من هم چنان امیدوارم که درروزهای
بهتری بتوانیم در 21مهرماه دورهم باشیم.
توخوب میدانی که ما خود این نحوه زندگی
را اختیار کرده ایم ولی بهتر از من میدانی که
در این اختیار ضرورتی اجتناب ناپذیر وجود
دارد .یعنی که ما نمیتوانستیم جز این بیاندیشیم
و خود را تسلیم خورد وخواب ولذت فردی
بکنبم.دراینجا به نامه کوتاه خود خاتمه میدهم
ودرعالم خیال تورا درآغوش میگیرم.
بیژن 21-مهرماه 1347
نامه دوم
میهن عزیزم  ،همسرم
چشمان ستمکشیده ات را میبوسم و بابک و
مازیار را نیز که باید رنجی بزرگ را تحمل
کنند ،میبوسم.
دیروز چهارشنبه هفتم اسفند ماه دلقکان که
نام قاضی نظامی برخود گذارده اند ،رای به
محکومیت ماصادر کردندومصالح هیات حاکمه
را دراین تشخیص دادند که من پانزده سال و
دوستانم اغلب ده وهشت سال درزندان بمانیم.
در اینکه صادرکنندگان آرا این شکم های
متحرک نبوده اند تردیدی نیست .ولی کسیکه
و یا کسانیکه رای را انشا کرده اند ،آشکارا رای
به محکومیت بی چون وچرای نظام موجود
داده اند .متن رای بیش از صد بار تکرارکرده
است که متهمین اظهار داشته اند که درجامعه
ما آزادی وجودنداردوحقوق ملت پایمال شده
ومیشود.درچنین جامعه ای وباچنین دستگاه
حاکمه مستبدی جزمقابله قهرآمیزراهی باقی
نمانده است .دادنامه یعنی آنچه درمقدمه رای
نوشته میشود( ،.).....به شرح اظهارات متهمین
درمرحله تحقیقات ساواک پرداخته ودرپایان
نظریه ساواک راتائید کرده است.
اگراین رای که تقریبا شامل بیست صفحه است
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درهرزمان ومکان منتشر شود ،زره ای حیثیت و
آبرو برای دستگاه حاکمه باقی نمیماند وبهترین
معرف کسانی است که بموجب این رای
محکوم شده اند .حتی برای گ.ا .نشان میدهد
که نه تنها عقاید قبلی متهمین وروابط آنها
مستوجب محکومیت است  ،بلکه دردرجه اول
پایداری آنها دردفاع از آزادی وسرفرود نیاوردن
درمقابل دستگاه حاکمه مستبده ای که دارای
همه نوع امکان وقدرت است  ،علت یک چنین
مجازاتهای ستمگرانه ایست .همانطورکه شما
درجلسه همین دادگاه حاضر بودید ودیدید که
ک.ا .درآخرین دفاع اصالخات دولتی وشخص
شاه را تایید کرد .من نسبت به عمل او اظهار
نظر نخواهم کرد ولی برائت او بخاطر این تائید
وبا توجه به شش سال محکومیت دردادگاه
قبلی واینکه سایر محکومیت ها کوچکترین
تغییری نکرد ،نشان میدهد که ما بخاطر آخرین
عملمان یعنی دفاع از آزادی وملت ستمدیده
مان محکوم شده ایم و این ننگی است برچهره
دستگاه حاکمه فعلی وازسوی دیگر هدیه است
به دوست داران آزادی وانسانیت وحق شناسی
است نسبت به ملت ما.
درمورد ک...باید بکویم صرف نظر ازروابطی
که ما ده نفر قبل از بازداشت داشتیم که قطعا
یکسان وهمانند نبوده است ولی دردادگاه اخیر
برای همه آزادی عمل کامل وجود داشت.
وهرکس میتوانست خود سرنوشت خودرا
انتخاب کند .وحتی برای اینکه دوستان ما که
درردیف آخر متهمین قرارگرفته اند ،دچار
رودربایستی نشوند ،من با آنها ازرنجهای
آینده ،ازواقعیتهای تلخ گفتگو کردم ولی بجای
تشجیع به سرسختی توصیه کردم که حال که
شرایط مساعدی برای آزادی آنها وجود دارد،
آزاد شوند وطوری نشود که بعد ا پشیمان شوند
و از کرده خود رنج ببرند .من به این دوستان
تبریک میگویم که علیرغم توصیه من توانستند
روی پای خود بایستند .وصرف نظر از اینکه در
آینده چه نقشی درزندگی سیاسی خود داشته
باشند ،شهامت و دالوری آنها قابل ستایش
است .در این میان ا ...درآن حد مطالبی نوشت
واز من خواست ،اگر اظهار این مطالب لطمه ای
از هرنوع که باشد به دیگران وارد میاورد ،به او
بگویم تا از بیان آن صرف نظر کند .همانطور
که در جلسه دادگاه به تو گفتم (قبل از آخرین
دفاع متهمین ردیف آخر) من از کم وکیف دفاع
او اطالع داشتم .سایر بچه ها نیز میدانستند او
چه خواهد گفت .بله من به ا....گفتم  :مطمئن
باشید اظهار این مطالب و یا هرمطلب دیگری
زیانی متوجه ما نخواهد کرد و امروز میگویم
صرف نظر از نتیجه این اظهارات که آزادی
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فردی خود ا....بود برای ما این امر را مسلم
کرد که نقش اصلی را درمحکومیت ما روش
ما درتسلیم نشدن به سازمان امنیت و دادستانی
ارتش و بطور کلی دستگاه استبدادی داشته
است .اما ا .....چندان محکوم نمیکنم .زیرا
او مدتها بود از مبارزه کناررفته بود واگر در
دادگاه اول ودرمرحله بازپرسی هماهنگی خود
را بادیگران حفظ کرده بود ،صرفا بخاطر منافع
عموم بوده است که خود او چنان مصلحت
میدید.
درپایان این مطلب متذکر میشوم که روش ا.....
قبل از بازداشت ودرتمام مراحل تحقیق خالی
از زیان بود وهیچ نوع اتهام پلیسی و همکاری
واز این قبیل براو چسبندگی ندارد  .وباید
تمایل عمومی را که دراین مورد میخواهند
فردی ا نابود کنند واورالجن مال کنند ،کنترل
کرد .وحدالمقدور نظرمارانسبت به او که بطور
کلی شبیه نظر من است متذکر شد .دکتر م....نیز
عینا مثل ا....آزاد ومختاربود که هرچه میخواهد
بگوید وآنچه کرد صرفا به تصمیم خود اوبود.
بااین تفاوت که روش او درمراحل بازداشت
وتحقیق علیرغم روش او درمحکمه ،را بچه ها
فراموش نمیکنند .زیرا زیانی جبران ناپذیر بر ما
روا کرده است.
عزیزدلم واقعه تازه ای اتق=فاق نیافتاده است.
شوهرتو که هنوز سرش برگردن اش چسبیده
است ،مثل هزاران نفر بخاطر حق وعدالت
رنجهای بردگی را تحمل کرده اند ،محکوم به
زندانی سنگین شده است .من محکوم شده ام
که درسن چهل وپنج سالگی آزاد شوم وحال
آنکه اینک بیش از سی ویک سال ندارم .ولی
تو آیا اجازه میدهی که با تو به لفظی که ما
را دو فرد جلوه دهد سخن بگویم .من خود
نمیتوانم چنین کنم .تو محکوم شده ای که
بیش از من رنج ببری .ولی من مطمئنم که من
وتو میتوانیم بخوبی این سالهارا تحمل کنیم.
ما میدانستیم که مبارزه درراه آزادی فداکاری
وجانبازی میخواهد وتو امروز که میبینی اگر
من در دادگاه دستگاه فعلی را تایید میکردم و
یا حتی قدمی جلوتر ،سازشکارانه ازرسوائی آن
جلوگیری میکردم  ،نه فقط امروز نزد تو و بچه
ها بودم بلکه تا خرخره در آلودگیها میتوانستم
غرق بشوم .رنجی که ما تحمل خواهیم کرد
به این دلیل قابل تحمل است که ما با پوست
وگوشت خود نتیجه انتخاب خود را میتوانیم
درک کنیم  .آنچه شده بود میتوانست به هیچ
انگاشته شود .آنچه اخیرا شد ،نمیشد .وانتخاب
من وتو بود که آنچه را که شد برگزید.
میهنم ،چه دراین زندان باشم که با تو امکان
مالقات هفتگی دارم وچه در صدها فرسنگ
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دورتر درتبعید باشم دمی ازخیالت و زندگی
ات و رنجهایت غافل نخواهم بود وبچه ها با
بهانه هایشان با احساسات شان .سرنوشت من
وتو نه فقط سرنوشتی پرافتخاراست بلکه سند
محکومیت جباران ،ستمگران و دشمنان ملت
ماست وسند محکومیت سازشکاران و واحش
سیاسی است .من امیدوارم طی سالهای آینده
که امیدوارم برای ما اگرچه غم انگیز است
ولی نوید بخش باشد ،بتوانیم بکمک تو شرف
وخیثیت خودمان را که خوشبختانه باخیثیت
مردم ما گره خورده است ،حفظ کنیم وتوار
هرلحاظ دراین مبارزه نقش بزرگی خواهی
داشت  .از نظر یک همسر درغیاب شوهراش ،
واز نظر یک مادر درغیاب پدرفرزندان اش که
نقش مربی برای آنها دارد  ،از نظز یک رفیق
درسنگری تنها ودور از رفیق اش و از نظر
معشوق دور از عاشق اش وبیش از این نمی
نمویسم  .واقعیتهای دور وبرما آنقدرگویاست که
نیازی به لفظ ندارد  .بازهم ترا میبوسم و هرجا
که باشم هرگز،هرگز ترا وزندگی مشترکمان را
از جلو چشم دورنخواهم داشت.
بیژن هشتم اسفند ماه چهل وهفت

کارکمونیستی نشریه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

		
 11اردیبهشت May 2008 // 1387

وضعیت جنبش کارگری در آستانه اول حرکتهای رادیکال کارگران ایران که ناگزیر از
انجام آن هستند ،موافق نخواهند بود واز آنها به
ماه مه ،مطالبات و شعارها
حمایت عملی برنخواهند خواست وپشت آنها
های اقتصادی و عمدتا دفاعی جدالی است نه را خالی خواهند کرد و سیاسیتها
تنها اقتصادی درعین حال سیاسی که افت
وخیز آن ونیز سرانجام آن سرنوشت آزادی  ،و منا فع
دموکراسی برابری وغیره را درجامعه ما رقم
خواهد زد.
این مختصر ی بود از وضعیت وموقعیت
طبقه کارگر ایران .که درآستانه اول
ماه مه ایستاده است.
با توجه به این موقعیت است
که میتوان به حدود وثغور
مطالبات وشعارهای کارگران
دراول ماه مه پرداخت.
الزم به گفتن نیست که ،مسئله
سیاست
نئولیبرالیسم یک
جهانی سرمایه داری است
تهاجم سرمایه به کارگران وتبعات
آن همانطور که گفتم درحد اخراجها،
قراردادهای موقت وپائین بودن حقوق
ها وغیره مسئله همه
کارگران جهان است که شعارها ومطالبات
کارگران ایران دراین روز درعین حال بیانگر
همبستگی با کارگران جهان دراعالم جنگ به
سرمایه جهانی است که باید درشعارهای اول
ماه مه تجلی یابد.
اما درعین حال وضعیت طبقه کارگرایران ویژه
است .ویژه گی آن این است که مبارزات آن
بدلیل ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران و
وضعیت گذشته وحال طبقه کارگر و...در
درخواست های صنفی متوقف نمیشود .حرکت
طبقه کارگر درشرایط فعلی ایران از عنصر بسیار
قوی ساختارشکن برخوردار است .بنا براین در
کنه خودش سیاسی است  ،درعین حال بدلیل
ایستادگی دربرابر قوانین جهان شمول سرمایه
داری  ،یعنی نئولیبیرالیسم وتبعات آن،باکارگران
سراسر جهان همصدا و بین المللی هم هست.
پس طبقه کارگر درهمبستگی خود با کارگران
جهان باتوده کارگران دارای منافع مشترک
ودرخیلی از موارد شعارها ومطالبات مشخص
هستند  .بنا براین شعارهای اول ماه مه خود
را لزوما باید با توده کارگران هماهنگ سازد،
نه سران اتحادیه های زرد بوروکرات که خود
به نحوی درپیاده کردن قوانین سازمانهای بین
المللی و ملی سرمایه ،همدست آنها هستند.
 2طبقه کارگر ایران وپیشروان آن باید سعی کند.
درارتباط با کارگران کشورهای دیگر ،ارتباط از
پائین را تایید و تشویق کنندو آن را پی گیرانه
به مورد اجرا بگذارند .چرا که اتحادیه ها با

د و لت
خود و بورژوازی خود را به منافع کارگران
ایران ترجیح خواهند داد .ودر 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 بادست زدن به اقدامات
عملی موثر ،ازمبارزات کارگران ایران حمایت
کنند.
 / 3پس در این عرصه شعارهای طبقه
کارگرایران میتواند تبعات عمومی نئولیبیرالیسم
را هدف قرادهد که هم جنبه داخلی وهم جنبه
جهانی دارند.
 -4عدم پرداخت حقوقهای معوقه بستن
کارخانه ها ومراکز تولیدی اخراجهای دسته
جمعی یکی از موارد بسیار عمومی ومهمی
است که طبقه کارگر ایران عموما درگیر مبارزه
با آن بوده وهست.
دراین عرصه کارگران ایران بویژه کارگران
پیشرو باید بدانند که امکان اینکه بتوانند دربلند
مدت جلوی خصوصی سازی را بگیرند مانع از
تورم وافزایش قیمتها و برداشته شدن سوبسید
کاالهای ضروری و یا بسته شدن بخشی از
کارخانه ها..باشند و یاجلوی عدم پرداخت
بموقع حقوقها و سردواندن و اخراجهای دسته
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جمعی را بگیرند ،امکانی ناشدنی و توهمی
بیش نیست .در آن صورت سرمایه داری
سرمایه داری نمیشد .باد در نظرگرفت که
کاخانه ها و صنایعی که باید خصوصی بشوند
خصوصی خواهند شد .کارخانه ها وصنایعی که
در عرصه بازار آزاد سرمایه داری وتحت قوانین
نئولیبیرالیسم قادر به رقابت با همتاهای
خارجی خوددربازارهای مصرف
نیستند ،با همه عظمت شان با
هرتعداد کارگری که داشته
باشند ،از دور خارج
خواهندشد وکارگران
آنها دیر یا زود اخراج
ویا بازخرید خواهند
گردید.
-5از این رو درکنار
پرداخت
شعار
حقوق های معوقه
وبرگرداندن کارگران
اخراجی به سرکارهایشان
که بمثابه اهرم فشار عمل
میکند  .میباید بطور وسیع وقاطع
حقوق بیکاری و بیمه های اجتماعی را
درتمام سطوح شاغلین وبیکاران مطرح کنند.
کارگران باید دست کمک های موسسات
خیریه را که بدینوسیله میخواهند اوضاع را
بطور موقت برای بخشی از آنها قابل تحمل
ترکنند تا بتوانند بتدریج سیاست های خود را
پیاده کنند ،کنار بزنند.
 -6در مورد حق اعتصاب وحق تشکل که
اغلب بعنوان درخواست مطرح 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 همزنجیران؛ همکاران؛ خود باید تشکل
مورد نیاز خویش را ایجاد کنیم .این شعار را
باید تبلیغ ترویج ودرذهن توده کارگران جاگیر
کنند ،که تشکل حق ما است.
اعتصاب تظاهرات وتجمعات 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 میورزندوآن
را چپ روی میدانند .امروز که مدام زندان
و شکنجه کارگران راتهدید میکند  .کارگران
زیادی درزندان بسر میبرند و درهراعتصاب
نیز عده بیشتری دستگیر و اگر موقت هم شده
روانه زندان میشوند .شعار آزادی زندانیان
سیاسی ربط مستقیمی پیدا
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میکند با خواست ها و مطالبات
توده وسیع واعتصابی کارگران.
بنابراین 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 ،سر انجام به تبعیت از
منافع طبقه سرمایه دار کشیده خواهد شد.

اقتصادی طبقه کارگر درشرایط فعلی تنها
درارتباط صحیح با مبارزه سیاسی آن میتواند
به بهبود وضعیت اقتصادی وزندگی آنها کمک
کند .از اینرو نه تنها از منافع اقتصادی بلکه از
منافع سیاسی بالواسطه طبقه کارگر نیز باید و
مجبورند دفاع کنند.
دراین مبارزه توامان است که تشکل سراسری و
اتحاد اقتصادی وسیاسی طبقه کارگر میسر میشود
 .وهرچه بیشتر پرچم الترناتیو سوسیالیستی را
درجنبش های اجتماعی دراهزازدرمیاورد.
روندی که درآن بخش آگاه و پیشاهنگ پرلتاریا
متحد ومتشکل میشود ومبارزه طبقه کارگر
برای ایجاد نظم سوسیالیستی وشرایط الزم
برای تحقق آن را فراهم میسازد.
درعین حال این تشکلها ،بویژه کارگران پیشرو
بموازات فعالیت ورهبری مبارزات روز مره
درمیان 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 برا تعدیل مبارزات کارگران

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

خویش محروم کرده است حتی ازبرگزاری
مستقل مراسم های اول ماه مه روزجهانی
کارگرنیز جلوگیری میکند .اما علیرغم تمهیدات
سرکوبگرانه وفریبکارانه رژیم ،کارگران مبارز
میباید از هم اکنون خود رابرای رویاروئی
مستقیم با رژیم وعوامل چماقدار آنها آماده کرده
وبابرپائی مستقل مراسم اول ماه مه این روز
را به عرصه قدرت نمائی خود دربرابر سرمایه
داران ورژیم سرکوبگر آنها تبدیل کنند.
ما باید در این روز بزرگ همانند کارگران
سراسر جهان بابرگزاری تظاهرات ومتینگها و
طرح خواسته ها و مطالبات خود  ،قدرت ،
آگاهی و همبستگی طبقاتی خود را در مبارزه
علیه نظام سرمایه داری نشان دهیم.

از این رو ،بی شبهه وظیفه کارگران پیشرو
و سوسیالیست متشکل دراحزاب سیاسی و
یا محافل کارگری است که ضمن رهبری
مبارزات روز مره کارگران  ،برخورد ها
واعتصابات منفرد را دریک مبارزه طبقاتی واحد
برعلیه نظام حاکم سازمان دهند.
عالوه براینها هرتشکل کارگری ولوبه شکل
اتحادیه ای ،با توجه به وضعتی که از آن
صحبت کردم باید مد نظر قراردهند که مبارزه

کارگران پیشرو ومبارز

چندین سال است که سرمایه تحث عنوان «
نئولیبرالیسم » طبقه کارگر درسراسر جهان
را مورد یورش قرارداده است .طبیعتا طبقه
کارگرایران نیز از این یورش همه جانبه درامان
نبوده است  .اما طبقه کارگرایران درشرایطی با
طبعات این سیاست ضد کارگری مواجه بوده
است که فاقد ابتدائی ترین حقوق برای دفاع از
حق معیشت وزندگی خود بوده است  .درکنار
بیکاری وافزایش سرسام آور هزینه مسکن
وسایر مایحتاج زندگی  ،بیکارسازیهای وسیع
 ،عدم پرداخت حقوق ودستمزد های معوقه،
تشدید استثمار ورواج قراردادهای موقت کار -مسکن  -آزادی
 .نبود تضمین شغلی و بیمه های اجتماعی
افزایش دستمزد ها توقف اخراجها وبازگشت
وبیمه بیکاری و...بیانگر تنها گوشه کوچکی
اخراجیها به سرکارهایشان
از فشار زاید الوصفی است که توسط نظام
سرمایه ودولت ارتجاعی آنها برکارگران ایران پرداخت فوری حقوق و مزایای عقب افتاده
اعمال میشود  .طبقه کارگرایران درشرایطی به برچیده شدن بساط قراردادهای موقت
مصاف هجوم وتعرضات وحشیانه سرمایه رفته واستخدام رسمی کارگران
است که از حق تشکل وابتدائی ترین آزادیهای
حقوق بیکاری و بیمه های اجتماعی با شمولیت
سیاسی ومدنی محروم بوده است .
رژیم جمهوری اسالمی بمثابه تجسم خشن همه کارگران شاغل وبیکار
ستم واستثمار سرمایه داری که طبقه کارگر
را از ابتدائی ترین حقوق صنفی وسیاسی برابری زنان و لغو کارکودکان
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استفاده خواهدکرد ویااین تشکل ها دروند خود
باسرکوب ومحدودیتهای بسیاری مواجه شده و
مضمحل خواهند شد.
وسرانجام شعار استراتژیک کار  ----مسکن
---آزادی میتواند بعنوان شعارمحوریکارگران در اول ماه مه مطرح وجنبه توده
ای بخود بگیرد.من بدلیل ذیق وقت صحبتم را
درهمینجا تمام میکنم وضمن شادباش اول ماه
مه روزجهانی کارگر،امید وارم مبارزات طبقه
کارگر آن مسیری را طی بکند و به آن حد
ازآگاهی  ،سازمان یابی وتشکل وتحزب برسد
که ضمن پیروزی درمبارزات جاری وروز
مره خود،به رسالت تاریخی خوددررهاکردن
خود وجامعه ازستم واستثمار وزور وسرکوب
نظام سرمایه داری پی ببردو درتحوالت آینده
آلترناتیو کارگری وسویالیستی خود را مطرح
وبرای به کرسی نشاندن آن مبارزه کند .
یدی شیشوانی
جلسه سخنرانی  15آپریل 26فروردین 2008
بمناسبت فرارسیده اول ماه مه

آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب  ،تشکل حق
مسلم ماست
مادیگر حاضر به تحمل وضعیت موجود
نیستیم

ازجمله شعارها و مطالباتی است که میتوانند
دراول ماه مه بطور سراسری مطرح شوند.
دراول ماه مه امسال ما کارگران هرجا که هستیم
باید دست از کارکشیده و با تجمع و تظاهرات
همبسته به سرمایه داران و حکومت اسالمی و
به تمام مرتجعین نشان دهیم که دربرابر قدرت
کارگران هیچ نیروئی را یارای مقاومت نیست.
زندا باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
زنده باد انترناسیونالیسم پرلتری
مرگ برسرمایه داری
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
اردیبهشت ماه 1387
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دراین میان نقش بازی می کند .درآن زمان
اول ماه مه 2008در مرکزاستانبول
گروههای مسلح برروی جمعیت کارگران آتش
سندیکاهای کارگری ترکیه می خواهند با وجود گشودند و 34نفرگشته شدند.
ممنوعیت ،روز اول ماه امسال درمیدان مرکزی وازسال  1980برگزاری جشن اول ماه مه دراین
میدان رسم ًا ممنوع شده است .البته سندیکاهای
استانبول گردهمایی داشته باشند .
انتظارمی رود حداقل 500هزارنفرشرکت داشته بزرگ کارگری ترکیه امسال روحیه ی مبارزه
باشند.
مابین
کشمکش
سندیکاهای کارگری
ترکیه و دولت برسر
محلی که باید مراسم
اول ماه مه درآنجا
برگزار شود ،بشدت
حاد شده است.
نماینده گان بزرگترین
سندیکاهای کارگری
ترکیه * روزجمعه
برتصمیم خود مبنی
بربرگزاری مراسم
اول ماه درمیدان
بزرگ شهراستانبول
با وجود ممنوعیت
های اعمال شده
تاکید کردند.
ار ُدوکان»
«تَیپ
وشهرداری استانبول
درمقابل نیزبا چنین
تصمیمی به بهانه ی
مشکالت شهرداری
مخالفت
قاطعانه
کردند .
«مصطفی تُورکل»
می
ازسندیکاها
گوید:
«این بهانه است .
هرساله برای جشن
سال نو یا برای بازی
فوتبال و کنسرت ها
دراین محل مراسم
برگزارمی شود ،فقط
برای کارگران این
میدان ممنوع است!»
فعالین سندیکاها دالیل دیگری را علت مخالفت جویی بیشتری ازخود نشان می دهد .حداقل
دولت با برگزاری اول ماه درمرکزاستانبول برمی نیم میلیون نفربرای برگزاری اول ماه مه بسیج
شمارند .به این بهانه ها جنبش کارگری ترکیه خواهند شد و با  3000اتوبوس کارگران از *  Türk , DISK ,KESKاسامی سندیکاهای
اززمان کودتا درسال  1980درهرفرصتی ناکام سراسرترکیه به استانبول حرکت خواهند کرد بزرگ ترکیه به اختصار:
گذارده می شود وبه خواستهای آنان مدام وقعی وتوسط هیچ چیزی نمی توان جلوی این
حرکت را گرفت  .صدها هزار گل میخک منبع  :روزنامه یونگه ولت  27آوریل 2008
نمی گذارند.
بخاطر کارگران کشته شده دراین میدان قرارداده  Nico Sandfuchsگزارش ازآنکارا:
به نظر»مصطفی تُورکل» :
«همچنین واقعه ی دردناک اول ماه مه  1977می شود و درصورت الزم سندیکاها ریسک برگردان  :نادرساده
حمله پلیس به مراسم را قبول خواهند کرد».
شنیدن چنین سخنانی اززبان یک سندیکای
کارگری نزدیک به دولت ( سندیکای تُرک .آی.
اس ) کمی غیرعادی است .چرا که هر ساله
برگزاری مراسم اول ماه درچنین محلی ازسوی
دولت رد می شود و سندیکاهها مطیعانه بجای
تجمع دراین محل می روند به جای تعیین شده
ازسوی ماموران دولت
بیرون مرکزشهر
واین درحالی است که
مثال سندیکای مایل به
چپ ( سندیکای د.آی
.اس .ک ) سال گذشته
حین راهپیمایی بسمت
میدان شهرتوسط پلیس
مورد حمله و ضرب
وشتم قرارگرفتند.
برای تصمیم غیرعادی
امسال سندیکاهای
بزرگ کارگری ترکیه
؛» تَیب ار ُدوکان»
خودش دخالت کرده
وآنان را مورد توهین
قرارداد.
تصمیم
اگرچنین
ازسوی
مشترکی
سندیکاها واقعا دوام
یابد آنان دراول ماه
مه امسال یک پیروزی
مهم را اززمان 1980
کسب کرده اند وبعید
«ممنوعیت
است
میدان تاکسیم» ازسوی
قدرت
کاربدستان
درترکیه بتوانددرمقابل
مارش سه سندیکای
بزرگ کارگری ترکیه
دوام یابد ،حتی با
دخالت دادن 18200
که
مامورپلیسی
فرمانداراستانبول می
خواهد بسیج نماید.
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فدائیلرین ئدیلر .
کمونیست
بیرلشمیش
نئولیبرالیسم سیاستی پیاده ئه له مک اوچون
آذربایجان ایالتی کمیته سی
دسته دسته کارگرلری ایش ده ن بری سالیل
الر ،اونالرین حق وخقوقالرینی آیالر
یا شاسین بیر مای دنیا ایشچیلرین بیرلیک دالی سالیب وورمیلر .اجتماعی بیمه ده ن،
بیکارچیلیخ حقوقیندان محروم اوالن ایشچی
مجادله دایانیشما گونو
یرمای ایشچیلرین وچالیشانالرین توم
دنیا عرصه سینده آینی زماندا بایرامی
اوالراق ،بیرلیک ده کاپیتالیسمین قاباقیندا
قوه قدرتلرینی نشان ویرمه ک اوچون
حاضیرالشیلالر .
بیرمای دا هرئیل دنیا ایشچیلری هر یرده
اولوب اولسون آنجاق کی بتو ایشدن
الچه کیب و ئوز ایستکلرینی دوریمجی
چیخیش الرینان اورتایا قویوب وبیرلیکده
کاپیتالیسمه و اونون سیاسی و اقتصادی
ارگانالرینین قاباقیندا دایانماالرینی چوخ
آچیخ شکلیده ایفاده ئیدلر.
یا شاسین بیر مای دنیا ایشچیلرین بیرلیک
مجادله دایانیشما گونو
بیرمای ایشچیلرین وچالیشانالرین توم دنیا
عرصه سینده آینی زماندا بایرامی اوالراق ،
بیرلیک ده کاپیتالیسمین قاباقیندا قوه قدرتلرینی
نشان ویرمه ک اوچون حاضیرالشیلالر .
بیرمای دا هرئیل دنیا ایشچیلری هر یرده اولوب
اولسون آنجاق کی بتو ایشدن الچه کیب و ئوز
ایستکلرینی دوریمجی چیخیش الرینان اورتایا
قویوب وبیرلیکده کاپیتالیسمه و اونون سیاسی
و اقتصادی ارگانالرینین قاباقیندا دایانماالرینی
چوخ آچیخ شکلیده ایفاده ئیدلر.
آذربایجاندا بیرمای بایرامینین تانیلینماسی
یوز ئیله قه درتاریخیه مالیکدی .وبواوزون
ئیله رده ظلم وستم وسرکوبا معروض قاالن
ایشچیلر ومخصوصا آذربایجان کمونیست و
پیشرو ایشچیلری بوپیس شرایط وقره گونلره
باخمیاراق گوهلل وسرنیزه آلتیندادا اوالرکن
بیرمای بایرامینیندا کچیک ویا بویوک دسته لرده
توپالنیب و چیخیش ئدیبلر.
بوگون بیر شرایط ده بیرمای بایرامینا
یاخینالشیروخ کی اسالم جمهوریتینین وسرمایه
دار طبقه سنین فشار و تعرضنین آلیندا ایشچی
طبقه سی سراسر ایراندا چوخ چتین ویامان
وضعیته دچار اولوب  .آذربایجان ایشچی لری
اوندان چوخ ملی سیتمه ده معروض قالیب الر.
قدرت وثروت مافیاالری چالیب چاپاخدان
دویمیالر ،ایشچیلرین و چالیشانالرین
تشکلسیزلیگینده ن واونالرین تک توشوب بیر
ال اولماماقالریندان استفاده ئدیب هرنه جور
که ایستیل له ر ایشچی لری استثماررا مجبور

لر ئوز ئائله لرینین معیشتین تامین ئتمک اوچون
نه ایله دیکلرینی بیل میللر .تحزب وتشکلین
ایشچی طبقه سینه قدغن اولماسی  ،آزادلیغین
بوغولماسی  ،دانیشاتالری و ییغیشانالری
توتوب زندانا سالماق واونالری ایشکنجه آلتینا
آپارماق و چوخ سوزده نسونرا سرنیزه آلتیندا
الی آچیق اوالن ثروت وقدرت صاحیب الری
هرنه بیلدیکلرینی ئدیللر .خوراک ،مسکن،
تمام بیرنجی معیشت نیازالرینین گون به گون
بهاالنماسی ،دوغوردان کی ایشچی و اشاغی
درآمد صاحیبالرین و مخصوصا بیکارالرین جان
الرین بوغازالرینا ییغیب .گیچه ن ئیل یوزلرجه
اعتصاب  ،تظاهرات ،آیری بیر شکلیده گوروالن
توپالنتیالر سراسر ایراندا ازجمله آذربایجان دا
جوابسیز قالیب .اما بواعتصابالردان و اعتراضی
ییغینجاالردان درس آالن ایشچیلر ئوز باشالرینا
چاره قیلمالیدیالر ،ایشچی طبقه سنین ئوز
قدرتین ده ن سونرا هیچ بیر کس اونون ایستک
لرین ییرینه یتیرمک اوچون ایاقا قالخمییاجاخ.
وهیچ قدرت وقوه ده ایشچیلرین قدرتینه برابر
اوال بیلمز ،هرگاه اونالر متشکل ومتحد و آگاه
اوالالر.اوندا هم ئوزلرین و همده جامعه نی
کاپیتالیسمین ظلم وستم واستثماریندان آزاد ئده
بیلر.
آذربایجان ایشچیلری !
بیرمای دنیا ایشچیلرین بیرلیک مجادله
دایانیشما گونو دیر؛ رژیمین واونون ایادیسنین
و چماقدارالرینین تشبثینه باخمییب  ،وئوز
شهرلریزده و کندیلریزده و هرییریرده کی
ایشلیسیز ویاشییرسیز ،خیابانالرا ومیدانالرا
چیحین .قول قوال وچیرین به چیرین ئوز
ایستکلریزی و هدف لریزی اوجا سه سینن
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مطرح ئدین.
بوگون یاخشی فرصت دیر ،آیری کارگرلریله
کارخانه به کارخانه و منطه قه به منطه قه تانیش
ئولون  .ئوز هم طبقه لریزایله رابطه قوشون ،
بورابطه لری ارگانیزه ئدین  .تجربه لری  ،چتین
نیک لری آریا قویون  ،ایستک لری هماهنگ
الیین ،رژیمین وسرمایه دارالرین تعرضنین
قاباقیندا نه اله مه لیسیز  ،انو آریا قویوب گه
له جک چالیشماالری و وروشماالری نه طحه
راولماسینی آیدینالدین.
بیرمای دا ظلم وستم واستثمار علیهینه چیخیش
ادیب وئوز ایستکلریزی آریا قویماقینان
دنیا ایشچیلرین بوگونکی بیرله شمه سینده
وآذربایجان ایشچیلرینین وزحمتکش خالقینین
آیینیشی ومبارزیه ال ویرماسی ودشمنه غلبه
تاپماسی وآچیق گونلره چاتماسینا یاردیم
ئدین.
ایش  -----ئو  -----آزادلیخ
تشکل ،تحزب واعتصاب بیزیم دانیلینماز
حقیمیز دیر ،نه اونو بیری قراردیر بیزه وره
ونه ده بیزده ن آالبیلر.ئوز قدرتمیز ایله مستقل
تشکل لری یاراداخ وهروقت الزم اولسا اعتصابا
ال ورراخ
حقوقالرین چوخالماسی  ،ایشیگه سالماخالررا
سون قویماق وایشیگه سالینانالر گرک ئوز
ایشلرینه قایتسینالر
موقت قراردادالر یغیشیلسین
بیکارلیق حقوقی تمام ایشچیلره شامل اولومالی
دیر
اجتماعی بیمه لر عمومیت تاپاسی
اوشاقالری ایشلتمگه سون قویماق
خانیمالر گرک آزاد و برابر اوالالر وارتجاعی
سنت لره گرک سون قویماق
توتگون باسقین وزندان وشکنجه ییغیشیلمالیدی
و سیاسی زندانیله ر آزاد اولمالی
آذربایجان خالقی ئوزسرنویشتینه حاکم
اولمالیدی وبیز ایشچیلر بوظلم و ستمه به
زمریک
یاشاسین دنیا ایشچیلرینین بیرلیک مجادله
دایانیشماسی
یاشاسین آذربایجان ایشچیلرین بیرلیگی
محواولسون کاپیتالیسم
یاشاسین سوسیالیسم
بیرلشمیش کمونیست فدائیلرین آذربایجان
ایالتی کمیته سی
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فراخوان کارگران مبارز کارخانه
به
نساجی «ماهاال»Mahalla
کارگران جهان
اعتصاب درمصر
طبقه کارگر ،سازمانهای انقالبی وکمونیستی
ایران را به حمایت از کارگران اعتصابی
درمصر فرامیخوانیم.
طی هفته پیش اعتراضات گسترده کارگران
نساجی« ماهاال» ،مصر را به لرزه در آورده
است .این تظاهرات که خیابانهای شهر
و دهات اطراف مهاال را در آتش خشم
کارگران فرو برده است  ،در پاسخ به
افزایش قیمت مواد غذایی ،گرسنگی حاد و
دیکتاتوری موجود در جامعه مصر است.
نیروهای انتظامی حسنی مبارک با استفاده
از تیر اندازی ,گلوله های پالستیکی ،گاز
اشک آور و دیگر تدارکات پلیسی تاکنون
چند نفر از کارگران را کشته و صدها نفر را
مجروح کرده اند وتالش میکنند اعتصاب
کارگران را در هم شکنند .تاکنون بیش از
 800نفر بازداشت شده اند که  200نفر آنان
از فعالین سیاسی و  600نفر کارگران نساجی
( که اکثرا زن و کودک اند) هستند .از این
دستگیر شدگان بسیاری از رهبران کارگری
را هم شامل میشود .نیروهای انتظامی رژیم
از تردد پزشکان ,وکیل ها و فعالین سیاسی
که به قصد مالقات از مجروحین و دستگیر
شده ها عازم ماهاال هستند ،جلوگیر بعمل
میاورند.
کارخانه نساجی« ماهاال» با  25000کارگر
از بزرگترین کارخانه های نساجی در خاور
میانه بشمار میاید.
کارگران نساجی« ماهاال» -پیشگامان
اعتصابهای دو ساله اخیراست -که از
بیجواب ماندن مطالباتشان که افزایش
دستمزدها به  350پوند مصری( 60دالر)
در تناسب با نرخ سنگین تورم ،و بهبودی
شرایط کلینیک کارخانه – به خشم آمده
اند از دیگر کارگران هم طبقه ای خود
میخواهند همبستگی و حمایت طبقاتی
خود را در مبارزه و مقاومتشان علیه رژیم
ضد کارگری حسنی مبارک اعالم کنند.
کارگران مبارز وپیشرو ،سازمانهای انقالبی
مدافع طبقه کارگر!
وظعیت کنونی طبقه کارگر درمصر کم
وبیش باوضعیت طبقه کارگر ایران مشابه
است .رژیم ضد کارگری وسرکوب گر
مصر تا کنون هرگونه صدای آزادیخواهی
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وبرابری طلبی را در مصر با کمک وحمایت تقدیم به کارکران شریف ایران زمین و همه
سرمایه جهانی  ،درراس آن امپریالیسم یاوران صدیقش بمناسبت فرا رسیدن اول ماه
آمریکا به خاک وخون کشانیده است  .مه روز جهانی کارگر.
برزمینه نارضایتی عمومی و فقدان آزادیهای
سیاسی وسرکوب شدید جنبشهای انقالبی
و حرکتهای سوسیالیستی وکارگری  ،روز کارگر
جریانات ارتجاعی مذهبی که دست کمی
از رژیم فعلی مصر ندارند ،سعی میکنند
شاد از این روز
خود را بعنوان آلترناتیو حکومت مصر اول ماه مه رسید،کارگر
جازده وتوده های مردم ناراضی وجان به خوشت،برزگر
روز شماست،روز
لب رسیده را به پشتیبانی از خود جلب بیرق سرخ تو،بر افراشته تر
کنند.
خوش کارگر
مصر
ی
«ماهاال»
کارگران
بزرگ
اعتصاب
رنجبرا،روز تو
باز دمید پرتوی عشق و امید
درکنار اعتصابات واعتراضات گسترده از راه رسید
راحت عالم،همه
کارگران ایران میتواند نقطه امید به وجود نعمت دنیا،همه از کار توست
آلترناتیو انقالبی و کارگری وسوسیالیستی از نام توست
کار تو،کار ساخت
 ،امید به مبارزه مستقل و رهائی از یوغ کو،کرم و معجزه،این کار کرد ؟
ستم واستثمار وزور وسرکوب را در میان و آباد کرد
بند به بندش،نبود
کارگران وزحمتکشان ومردم تحت ستم گر تو نبودی و نساختی کار
واستثمار مصر ،ایران وسایر کشورهای روزگار
دولت شان،حاصل
منطقه روشن سازد  .از این رو وظیفه سفره رنگینشان،از کارتوست
نیروهای انقالبی  ،سوسیالیست و بویژه آزار توست
خشم تو،افزون
طبقه کارگر ایران است که به هرنحو ممکن رنج تو،گنج شیخ و دارا شده
از مبارزات کارگران مصر به حمایت تا ثریا شده
سیل خروشان
برخاسته و همبستگی خود را با مبارزات می زنی از درد و محن سازها
آنها اعالم کنند.
شو چو ابتازها
تا شکنی،طلسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بعنوان حلقه بزن،جرگه یاران را
بخش هرچند کوچک اما متشکل از کارگران دیوان را
ولوله کن جمع
کمونیست ایران  ،حمایت وپشتیبانی خود هی بزن و ها بکن و ما بشو
را از کارگران اعتصابی نساجی «ماهاال» توانا بشو
روز خوش دیو
وسایر کارگران مصر اعالم و سیاست تنها و بی کس،نتوان کار کرد
سرکوب اعتصابات کارگری توسط دولت و ددان،زار کرد
سنگر پوران و
سرکوبگر مصر را محکوم میکند .وکارگران راهبر این راه،تا به فرجام،تویی
مصر را به اتحاد  ،مقاومت وپایداری دلیران،تویی
پس نکش،پیش
در برابر تعرضات طبقه سرمایه دار مصر یک دل و یک جا،بمیدان شو
ودولت سرکوبگر آن فرا میخواند.
برو ،آزاد شو
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کار
گرایران و مصر
زنده باد اتحاد طبقه کارگر انقالبی
درسراسر جهان
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 23فروردین ماه 1387
بیانیه کارگران نیشکر هفت تپه به مناسبت
روز جهانی کارگر
روز جهانی کارگر را در حالی برگزار می
کنیم که کارگران شرکت کشت و صنعت
نیشکر پس از  49سال تولید برای اولین
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بیانیه کارگران نیشکر هفت تپه به مناسبت
روز جهانی کارگر
روز جهانی کارگر را در حالی برگزار می کنیم
که کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر
پس از  49سال تولید برای اولین بار در تاریخ
افتتاح شرکت ،کارگران شرکت سال نو را بدون
دریافت عیدی و پاداش آغاز نمودیم ،و به قول
معروف " سالی که نکو است از بهارش پیدا
است" پس از گذشت  2ماه از سال جدید یعنی
سال  1387تاکنون حقوق اسفند
ماه از سال  1386و فروردین
م��اه از س��ال  1387دریافت
نکردیم و شایعاتی است مبنی بر
فرستادن کارگران برای چندین
ماه به خانه بدلیل عدم توانائی
پرداخت حقوق از طرف شرکت
و کارگران شرکت بیش از هر
زمان در خصوص امنیت شغلی
خود احساس خطر می کنند و
البته در نظر دارند که کارگران را
بدین شکل از شرکت فراری داده
تا راحتر بتوانند آنان را باز خرید
کرده و اقدام به تعدیل نیرو نمایند.
متاسفانه دلیل مشکالت شرکت
را نیروی مازاد میدانند در حالی
که مشکل شرکت سیاستهای غلط
دولت در خصوص صنعت شکر
بوده و قصد خصوصی سازی
شرکت را به شکل شتاب زده
انجام داده اند در صورتیکه بدین
شکل شرکت خصوصی شود
سرنوشت شرکت قند دزفول در
انتظار نیشکر خواهد بود  .البته
باندهای مافیای شکر در سطح
گشور و واردات شکر متاسفانه
توسط دول��ت و ع��دم خرید
تضمینی تولیدات شرکتهای تولید
کننده ،با پایین آوردن تعرفۀ کمرگی توسط
دولت و عدم توجه ساعدی نماینده شهرستان
شوش در مجلس به مشکالت شرکت با توجه
به جایگاه ایشان در مجلس که به عنوان رئیس
کمیسیون گشاورزی مجلس است و یکی از
افرادی است که در تعیین بودجه سال 1386
نظر خاصی داردد .اظهارات او در خصوص
محصول شکر مبنی بر اینکه تولید شکر به
صرفه نبوده و توان رقابت با وارد کنندگان
محصول در داخل نیست جای نگرانی دارد  .از
ایشان انتظار می رفت تا حداقل بتواند مانع قطع
برق شرکت توسط سازمان برق باشد و کاهش
آب توسط سازمان آب شود آب آبیاری که باید
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حداقل در حدود  32متر باشد االن در حدود 4
متر که متاسفانه حتی در سطح شهرستان نیز این
مشکالت را حل نکرده .شرکت نیشکر هفت تپه
به فرزند ناخلف دولت تبدیل شده است ،وهمۀ
مسئولین تاکنون از حل مشکل شرکت به شکلی
شانه خالی می کنند و بار سنگین مشکالت بر
شانه کارگران زحمتکش این شرکت بیش از
هر زمان دیگری سنگینی می کند البته کارگران
شرکت هم قسم شدن تا به هر شکل ممکن در
حفظ شرکت کوتاهی نکنند و تولید را بیش از

هر زمان دیگر بیشتر کرده و دست افراد سودجو
از این شرکت کوتاه نمایند .چون به این مسئله
پی بردن که افراد ی هدف مند قصد به تعطیلی
کشاندن شرکت را دارند و لی کارگران شرکت
هوشمندانه به این نیت سوء پی برده و تا آخرین
نفس در حفظ آن  ،که حفظ ناموس و شرف
آنها می باشد ادامه خواهند داد .
یکبار دیگر خواستهای خود را به اطالع عموم
می رسانیم که به قرار زیر می باشد:
مشخص نمودن وضعیت مدیر عامل شرکت
یعقوب شفیعی که به ندرت در شرکت حاضر
است
تغییر مدیران ناالیق که با سوء مدیریت باعث
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کاهش تولید محصول شده اند
برگزاری انتخابات ،جهت تشکل آزاد کارگری
( انجمن صنفی)
رسمی کردن کارگران قراردادی
پایان دادن به پرونده سازی و احضار فعالین
کارگری
پایان دادن به سرکوبی کارگران توسط فردی
بنام زیبدار که رئیس حراست شرکت است
پرداخت به موقع حقوق کارگران
اجرای بازنگری در سطح مشاغل بندی
بازپس دادن  200دستگاه
منازل سازمانی شرکت به
کارگران آن  ،که در حال
حاضر در دست نبروهای
اطالعاتی و انتظامی است
ع��دم واگ���ذاری زمینهای
زراع��ی شرکت به بخش
خصوصی ک��ه ب��ه کشت
محصوالت غیر از نیشکر
اختصاص داده می شود
به جریان انداختن امکانات
رفاهی متوقف شده شرکت
که از جمله سلف سرویس
شرکت
پیگیری و برخورد با افراد
ی که در بین بردن مزارع
شرکت نقش دارند و در
جلوگیری از ورد احشام
کوتاهی می کنند
اص�لاح روش مزایدها و
مناقصها در سطح شرکت
در پایان به اطالع مسئولین
مربوطه می رسانیم که در
خصوص تحقق خواستهای
کارگران مصمم بوده و تا
رسیدن به اهدافمان دست از
مبارزه نخواهیم کشید.
علیرغم درد ورنجهای که
ما کارگران روزانه با آن مواجه هستیم ،روز
جهانی کارگر را گرامی میداریم و به تمامی
کارگران ایران تبریک می گوییم و همگام با
سایر کارگران امروز چهارشنبه در شرکت طرح
ونیشکر هفت تپه مراسم گسترده ای برگزار
خواهیم نمود.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت
تپه شوش
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بذى يةكةمى مانطى مةى ( رؤذى
جيهانى كر َيكار )
زةحمةتكيشان و سةرجةم خة َلكى
كر َيكاران ،
َ
ليكراو و ضةوساوة :
ستةم َ

ئةمساأل وةك ساالنى ثيَشوو لة حاليَكدا دةضينة
ثيَشوازى يةكةمى مانطى مةى رؤذى جيهانى
كريَكار كة دةسةآلتى سةرمايةدارى و ماشينى
ترس و سةركوتى ئةو بة اليةنطرى ثشتيوانانى
ناوخؤيى و دةرةكى خؤى لة هةموو بواريَكةوة
هيَرشى كردووتة سةر ريزةكانى كريَكاران و
زةحمةتكيَشان و بؤ تووندتر كردنى زنجيرةكانى
ديلى بة دةست و ثيَى ئةوان لة هيض
كؤششيَك دريغى ناكات ز ئةمة لة حاليَكداية
كة ريزى ضينى كريَكارى ئيَران و هاوثةيمانة
سرووشتيةكانى ئةو واتة زةحمةتكيشانى وآلت
لة هةر كاتيَكى ديكة بآلوةتر و ثةرتةوازةترة .
هيَشتا ضينى كريَكارى وآلت نةيتوانيوة لة سةر
ئيستراتيَذيَكى روون و ئاشكرا تاكتيكةكانى
خؤى بؤ ثةرةثيَدانى خةباتى ريَك خراوى خؤى
هةلَبذيَرى  .لة ئاوا هةلومةرجيَكدا نة تةنيا ضينى
كريَكار بةلَكو سةرجةم زةحمةتكيَشانيش لة
بةرانبةر رووداوة خيَراكانى ناوضة و وآلتةكةمان
ضةك دةكرن و بآ هةلَويست ماونةتةوة  .ضينى
كريَكارى ئيَران هيَشتا نةيتوانيوة بؤ ثةرةثيَدانى
خةباتى سياسى ريَك خراوى خؤى خاوةن
ثيَكهاتة سةربةخؤةكانى خؤى بيَت  .لة ئاوا
هةلومةرجيَك دا سرووشتية كة ريزةكانى
دةسةآلتى مافيايى حاكيم و ماشينى سةركوت
و زةبر و زةنطى ئةو هارتر بيَت و خؤى بؤ
زةوت كردنى هةرضةشنة ئازادى ديموكراتيكى
سةرةتائيش ئامادة بكات و دةستة دةستة لة
ئةرازأل و ئةوباشةكانى خؤى كة بريتين لة

حمله نیروهای سرکوب
رژیم به کارگران اعتصابی
ایران صدرا ودستگیریهای گسترده کارگران
سرانجام اعتصاب کارگران ایران صدرا دربوشهر
با یورش سرکوبگرانه نیروهای انتظامی و امنیتی
رژیم اسالمی مواجه شد و طبق گزارشات
منتشره در پیک ایران بعد از اینکه اعتراضات
واعتصابات مکرر کارگران از سوی کارفرما
ودولت بی جواب ماند وکارگران اعالم کردند
که به اعتصابات واعتراضات شان ادامه خواهند
داد .صبح امروز «بر اساس فرمان شورای
تامین استان بوشهر و بر اساس فرمان مستقیم
استانداربوشهر ،علی افراشته و امام جمعه بوشهر
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ئةفرادى لومثةن و ضةقؤ كيَش و ويَ َلطةرد لة
غالَبى طةشتةكانى ئاشكرا و نهيَنى رةوانةى
ناو كوضة و كؤآلنةكان بكات تاكو هةرضةشنة
دةنطيَكى نارةزايى خةفة بكةن و ئيجازة نةدةنة
خةلَك تاكو بة راحةتى هةناسة هةلَكيشن .
بةر راستىدا لة هةلومةرجيَكى وا دا ضارةى
كريَكار و رةنجدةر ضية ؟ جطة لة يةكطرتن ئايا
ثيويست نية ضةكى كاريطةر واتة قةهر و كينة
بيَت مةيدان و كريَكار و ضينى ستةم كيَش بؤ
لة ناو بردنى دةسةآلتى سياسى و هيَزى مادى
لة سةر ئةساسى قةهر و جةبر ضةكى قةهر و
كينة هةلَطرآ  .ئايا جطة لةمةية كة هيَزى مادى
بة هيَزى مادى دةرووخآ و بيرووكةيَك جطة
لةمة بيرووكةيَكى خاريج لة عةقأل و شعورى
مرؤظة .

مالَى و ئيدارى و نيزامى دةسةآلتى حاكيم
بكةن بة ئامانجى هيَرشى كينةيى خؤيان
و ذيَر و روويان بكةن نةك لة ضةنبةرةى
ريَورةسمةكانى روشنفكرانةى وردة بورذوايى ،
خؤيان بةربةست بكةن و لة كؤتايى دا بة وتنى
دوو ثارضة شيعر و طورانى و هةلَثةركى ريَز
لة خةباتى ميَذوويى هاوضارةنووسانى خؤيان
بطرن  .ئةطةر ستةم كيَشانى والتةكةمان نةتوانن
وةزعةكة بة قازانجى خؤيان بطؤرن  ،دةبآ
ضاوةروانى ئةوةى بكةن كة وةزعةكة لةمةى كة
ئيَستاكة هةية خراثتر بيَت .
رؤذ بة رؤذ زياتر دةكةونة بةر هيَرشى سةرماية
لى زةوت دةركرى .
و دةسكةوتةكانيان َ
هةلَومةرجى كار و ذيان بؤيان سةختتر دةبيَت و
ئةو كات لة هخةلومةرجيَكى نالةبارتر مةجبوور
دةبن ريزةكانى خؤيان بؤ موقاومةت لة بةرانبةر
هيَرشى سةرماية ريَك بخةن .
كريَكاران و زةحمةتكيَشان :
يةكةمى مانطى مةى ( رؤذى جيهانى كريَكار
) بكةن بة رؤذى رذةى طوردانةكانى سوورى
كار و زةحمةت لة سةر شةقامةكان و هيَرش
كردن بؤ سةر بنياتةكانى ثاراستنى سيستةمى
داسةثاوى سةرمايةدارى حاكيم  .جةذنى
كريَكار و زةحمةتكيَش لة نةبوونى هةلومةرجى
زالَمانةى كارة و كؤتايى هاتنة بة دذايةتى كار و
سةرماية و نةك شتيَكى ديكة !
كار  ،خانوو  ،ئازادى
بذى سوسياليزم
,
برووخآ ريَذيمى كؤمارى ئيسالمى ئيَران
دامةزرآ كؤمارى فيدراتيوى شوورايى ئيَران !

آیت اهلل ایمانی و دست اندر کاری سرهنگ
جعفر کبگانی فرماندار بوشهر تجمع کارگران
اخراجی شرکت ايران صدرا با سرکوب شدید
یگانهای ویژه نیروی انتظامی بوشهر روبر و
وتا ساعت مخابره خبر در گیری روبروی کاخ
استانداری بوشهر بشدت ادامه دارد بر اساس
آخرین مشاهدات میزان دستگیریها  .همچنین
مجروحین این حادثه به محض تکمیل اخباربه
اطالع ملت ایران و افکار آزاده جهانیان خواهد
رسید بر اساس همین گزارش در جریان این
درگیری تعدادی از روزنامه نگاران دستگیر و
بازداشت و وسایل آنان توسط نیروهای امنیتی
ضبط گردید .اسامی 3تن از بازداشتی های
خبرنگار به این شرح است:
-1میترا انبارکی هفته نامه بیرمی و هفته نامه
دریای جنوب.

-2مریم خویینی هفته نامه نصیر بوشهر
-3اسماعیل جعفری هفته نامه نصیر بوشهر
الزم بذکر است که سرگرد پاسدار شجا عی
معاونت یگان ویژه نیروی انتظامی استان بوشهر
از آمران این سرکوب است که با عملیت سبعانه
خود به همراهی تعدادی از مزدوران رژینم
سهم بسزایی در سرکوب امروز کارگران بهعده
داشت.
کارگران این شرکت هفته گذشته با مسدود
کردن دربهای ورودی و خروجی کارخانه
اعالم کرده بودند که درصورت عدم رسیدگی
به خواست هایشان به اشکال دیگر اعتصاب
و اعتراض دست خواهند زد .صبح همان
امروز نیرو های انتظامی با قرق راه مواصالتی
جزیره صدرا عمال وارد مرحله کنترل حرکت
و
اعتصابی کارگران شدند

زةحمةتكيشانى والت :
كر َيكاران و
َ
لة حاليَكدا رذيمى سةرمايةدارى حاكيم بة سةر
والت و وآلتانى ئيمثرياليستى لة ناوضةكةدا
خةريكى طةمةى مشك و ثشيلةن و هةموو
رؤذيَك لة ناو طؤرةثانى عيَراق و ئةفغانستان
و شويَنةكانى تر بدة و بستان دةكةن و هيَندى
جاريش شاخ و شانة بؤ يةكتر دةوكيَشن و لةم
نيَوانةدا بؤ ضاوترسن كردنى خةلَكيش قسة لة
هيَز و تواناى نيزامى خؤيان دةكةن  ،ئةركى
ستةم ليَكراوةكان ئةمةية كة بة خةباتى ريَك
خراو تيَطةيشتنى ضينايةتى خؤيان زةمينة بؤ
خةباتى سياسى جةماوةرى و مانطرتنى طشتى
و خةباتى ضةكدارانةى طشتى بة مةبةستى
رووخاندنى دةسةآلتى ث ِر لة نةنط و نفرةتى
سةرمايةدارى حاكيم خؤش بكةن  .ضينى
كريَكار و زةحمةتكيَشانى وآلت دةبآ رؤذى ريَكخراوى يةكيَتى فيدائيانى كؤمؤنيست
جيهانى كريَكار بكةن بة رؤذى ثةرةثيَدانى كوميتةى ئةيالَةتى كوردستان
خةباتى قةهرى سةرشةقامةكان و بنياتةكانى طوآلنى 1387
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از ورود خبرنگاران به محل اصلی
اعتصاب جلو گیری کردند .یکی از کارگران
شرکت میگوید  :در واقع کارخانه صدرا از دو
سال گذشته که در بازار بورس سهام به بانک
ملی ایران فروخته شد ،مدیران جدید در پی
کوچکتر نمودن کارخانه هستند و با اینکه
قصد و اگذاری آن را به بخشها و پیمانکاران
خصوصی دارند اما عمال با سیاست جدید
تعدیل نیرو دست به اخراج گسترده کارگران
در شب عید نوروز زده اند  .خبر دیگر حاکی
از آن است که  :کارخانه صدرا تحت عنوان
خصوص سازی به شرکت های تحت پوشش
سپاه پاسداران واگذار خواهد شد.
گزارشات امروز صبح حاکی از آن است که
سردواندن کارگران این شرکت ووعده وعید
های کارفرما تنها بمنظور اختالف انداختن
بین کارگران و آماده سازی زمینه سرکوب آنها
صورت گرفته است.
درهمین رابطه ما درنشریه کار آنالین نوشتیم
که ..:کارگران ایران صدرا همچون ده ها هزار
کارگر کارخانه ها ومراکز صنعتی کشور درپی
اجرای سیاست های ضد کارگری رژیم مشمول
اخراجهای دسته جمعی و عدم پرداخت حقوق
و مزایای معوقه شده اند .اهرمی که رژیم با
اجرای آن کارگران را آنقدر سر میدواند تا از
این دوندگی خسته شده و تن به اخراجهای

دسته جمعی با کمترین مزایا بدهند  .این
سیاست سالها است که توسط رژیم وسرمایه
دارانی که میخواهند صاحب این کارخانه ها و
مراکز صنعتی شوند و یا هم اکنون صاحب آنها
هستند بمورد اجرا گذاشته میشود .
سیاست دولت با این هدف اجرا میشود که
این کارخانه ها را بعد از اخراج بخش وسیعی
از نیروی کار آن قابل عرضه به سرمایه داران
جدید که همان وابستگان به مافیای قدرت
هستند  ،بنماید و سرمایه داران نیز که متکی
به سرنیزه ارگانهای دولتی هستند  .میخواهند تا
قبل از تحویل گرفتن این کارخانه ها کارگران
رسمی آنها توسط دولت اخراج شده باشند تا
آنها اگر هم قصد راه اندازی کارخانه رادارند(
که اغلب اینطور نیست و آنها با خرید ارزان
قیمت کارخانه ها و گرفتن وام های کالن
دولتی زمینهای آنها را به قیمت گزاف فروخته
و سرمایه هنگفت حاصل از آن را در تجارت و
داللی پرسود به کار میگیرند ) تا با استخدام
تعداد کمی کارگر قراردادی آن هم گزین شده
توسط ارگانهای تفتیش عقاید  ،خیال خود را
از بروز مسائل کارگری راحت کنند و درعین
حال با دادن دستمزد کمتر و حذف مزایائی که
به کارگر رسمی تعلق میگرد ،شدت استثمار
را بیشر و هزینه تولید را کم کنند تا به سود
بیشتری دست یابند .

این معضل البته تا کنون با مقاومت ومبارزه
کارگران مواجه بوده است .معهذا تا وقتی که
کارگران موفق نشده اند مبارزات خود را متحد
انه به پیش ببرند و آنرا سراسری بکنند این
مشکل به جای خود باقی خواهد ماند وظیفه
کارگران پیشرو این کارخانه ها ومراکز صنعتی
است که ضمن سازمان دادن مقاومت پایدار
کارگران محل کار خود تالش کنند با کارگران
سایر کارخانه ها بویژه کارخانه هائی که با
مشکالت مشابه ای مواجه هستند ارتباط برقرار
کرده و اعتراضات و اعتصابات خود را تحت
خواست ها ومطالبات مشخص سازمان دهند
وازاشکال مختلف مبارزه از جمله کشیدن
اعتصابات درون کارخانه ها به اعتصابات
تظاهراتی در خیابان ها و میادین شهر ها توده
های مردم را درجریان اعتراضات و خواست
های خود قرارداده و پشتیبانی عملی آنها را
از مبارزات خود جلب کنند.ما ضمن پشتیبانی
از اعتصابات کارگران ایران صدرا بار دیگر
کارگران را به اتحاد و مبارزه فرا میخوانیم و
سایر کارگران و نیروهای انقالبی را به پشتیبانی
از اعتصابات کارگران ایران صدرا و دیگر
کارگران اعتصابی دعوت میکنیم .
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

پیرامون تشدید سرکوب دربلوچستان و اعدام
رهبران مذهبی دراین منطقه

جنبشهای اجتماعی درسایر نقاط ایران صورت
میگیرد .درعین حال رژیم با تشدید سرکوب و
اعدام روحانیون اهل سنت دراین منطقه ،ایجاد
اختالف و کشمکش بین گروه های مختلف
مردم وسود جستن از این کشمکشها را دنبال
میکند.
هم اکنون اعدام روحانیون اهل سنت به
اختالف میان مذاهب گوناگون بویژه شیعیان
وسنی ها که تاکنون با مسالمت درکنار هم
زندگی میکردند دامن زده است بطوری که
بعد از این اعدامها ،گروه «جند اله» از مردم
غیر بومی خواسته است تا منطقه را ترک کنند
وتهدید کرده است که افراد غیر بومی را نیز
مورد حمله قرار خواهد داد .درصورت عملی
شدن چنین تهدیدی  ،امکان گسترش درگیری
بین افراطیون گروه های مختلف مذهبی وقومی
بیشتر خواهد شد که نتیجه فاجعه بار چنین
درگیریهائی از پیش معلوم است.
آن چه که مسلم است ،سیاست تشدید
سرکوبگریهای رژیم در مناطق مختلف کشور
ناشی از ترس از وجود نارضایتی های گسترده
مردم از وضعیت اقتصادی  ،فرهنگی  ،ملی
وسیاسی است که خود را در اعتصابات و
اعتراضات گسترده نشان میدهد و ورژیم حاکم

گسترش چنین روندی را تهدیدی برموجودیت
خود میداند.
ما ضمن محکوم کردن دستگیری شکنجه
واعدام فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی
ومذهبی این منطقه  ،نیروهای انقالبی و پیشرو
را مورد خطاب قرارداده و از آنها میخواهیم
که باهشیاری تمام تحرکات وتوطئه های رژیم
وعوامل آن درمنطقه را افشا کنند و با آگاه کردن
مردم به عواقب شوم تحریکات رژیم وگروه
های مرتجع منطقه توطئه آنها را نقش برآب
سازند و درعین حال مبارزات برحق خلق
زحمتکش بلوچ را درراه آزادی و رفع ستم
واستثمار وکسب حق تعیین سرنوشت
درپیوند با مبارزات کارگران وزحمتکشان
سراسر ایران به راه انقالبی وضد نظام
ارتجاعی حاکم سوق داده وچشم انداز رفع
ستم واستثمار وزور وسرکوب را دربرابر
کارگران وزحمتکشان خلق بلوچ بگشایند.
سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری
اسالمی ایران برقرار باد جمهوری فدراتیو
شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسم

رژیم جمهوری اسالمی اخیرا به بهانه ناآرامیها
واعتراضات سال گذشته در بلوچستان دستگیری
و اعدام مخالفین خود دراین منطقه را شدت
بخشیده است .
طبق اخبار منشره روز  21فروردین ماه به حکم
دادگاه شرع زاهدان عبدالقدوس مالزهی رئیس
حوزه علمیه «چاه جمال»ایران شهر و مولوی
محمد یوسف سهرابی مدرس این حوزه به
همراه دو نفر دیگر به اتهام ارتباط با گروه جنداله
عبدالمالک ریگی به دار آویخته شدند.
رژیم اسالمی که سیاست سرکوب گسترده
جنبشهای اجتماعی درسراسر ایران  ،از جمله
جنبش کارگری  ،زنان  ،دانشجویان  ،روشنفکران
وفعالین ملیت های مختلف را دردستور قرارداده
است .با دستگیریهای گسترده و سرکوب و
اعدام فعالین سیاسی اجتماعی ومذهبی خلق
بلوچ برآن است تا با ایجاد جو رعب و وحشت
از گسترش اعتراضات دراین منطقه جلوگیری
بعمل بیاورد .دستگیری  ،گرفتن اعتراف زیر
شکنجه و سپس اعدام روحانیون اهل سنت
و دیگر فعالین بلوچستان درامتداد سرکوب
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است که میبایست با برپایی تشکلهای طبقاتی
خویش صفوف خود را در برابر بورژوازی
هرچه منسجم تر گردانند چرا که در برابر
سرمایه داران متحد تنها کارگران متحد توان
ایستادگی دارند .حرکتهای اعتراضی و طرح

برپاخیز ای داغ لعنت خورده,
روز روز تو و پیکار پیکار توست.
بار دیگر  11اردیبهشت روز کارگر
روز فریاد علیه سرمایه داری روز
تجلی قدرت طبقه کارگر روز
برابری و برادری فرا رسیده آن هم
در شرایطی که کارگران ایران بحرانی
ترین و سخت ترین روزها را سپری
میکنند .گرانی و تورم افسار گسیخته
بیداد میکند ,فقر و بیکاری و تبعات
آن سایه سنگین و سیاه خود را بر
زندگی کارگران گسترانیده  ,صدها
کارخانه و کارگاه و مراکز تولیدی یا
به تعطیلی کشیده شده اند یا بدون
پرداخت حقوق کارگران با کمترین
توان با کار ادامه میدهند .عدم
دریافت حقوق و تورم تامین ابتدایی
ترین نیازهای روزمره زندگی را برای
کارگران مشکل کرده است درحالی که عده
قلیلی با داراییهای سرسام آور و نجومی خود
که از چپاول و غارت ماحصل کار کارگران و
زحمتکشان در پناه قوانین ارتجاعی رژیم ضد
کارگری جمهوری اسالمی بدست آورده اند
در بهترین شرایط زندگی میکنند .سرمایه دارن
همیشه در تالشند با استفاده ازتمامی امکانات
و ابزارها با کمترین حقوق و مزایا در ابتدایی
ترین شرایط کاری از کارگران بهره کشی کنند.

مطالبات در مراکز مختلف کارگری هرکدام
ضربه ای بر پیکر سرمایه داری حاکم است
ولیکن پراکنده ماندن و تداوم این پراکندگی
این امکان را به رژیم سرمایه داری میدهد که
با سرکوب سریع آن از همراهی و همبستگی
سایر کارگران با این حرکتها جلوگیری کند.
رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی برای
حمایت از منافع سرمایه داران از هیچ اقدامی
روی گردان نیست و طرح هر خواسته ای از
طرف کارگران و زحمتکشان را به منزله اقدام
تنها سالح برنده و قدرتمند کارگران برای طرح علیه نظام و پذیرفتن حتی بخش ناچیزی از
مطالبات خویش و تحقق شرایط بهتر کاری و آن را به معنی تضعیف نظام میداند .در این
افزایش حقوق و مزایا و .....اتحاد و همبستگی راستا حتی طرح ابتدایی ترین مطالبات کارگران

		

کار کمونیستی

		
روابط عمومی
کمیته آذربایجان

azer@fedayi.org

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

زنده باد سوسیالیسم
کمیته ایالتی تهران
87/2/9

info@kare-online.org
کمیته کردستان

webmaster@fedayi.org

به مانند دریافت حقوق ماهیانه پاسخی جز
سرکوب و شکنجه و زندان نمیابد و به وضوح
نشان میدهد هرگونه حرکت صنفی با پاسخی
که رژیم به آن میدهد خود به خود جنبه سیاسی
میابد و خود به خود بقای رژیم را زیر سوال
میبرد .باید این باور را
توضیح دهیم که تنها
راه تحقق ابتدایی
ترین حقوق انسانی ,
حذف فقر و بیکاری
و فحشا و اعتیاد ,
تنها راه تحقق آزادی
و برابری برچیدن
سرمایه
مناسبات
داری و بساط رژیم
داری
سرمایه
جمهوری اسالمی
و برقراری حکومت
کارگری و تحقق
سوسیالیسم است.

کار کمونیستی آنالین

زیر نظر شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست منتشر میشود.

kar@fedayi.org
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امور پناهندگی

kurdistan@fedayi.org

panahjo@fedayi.org

