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ادقرار گرفتن سپاه در لیست تروریسم ،مین گذاری اقتصاد ایران
رضا مقدم
دولت مریکا ستو فقرات رژیم اسالمی ،سپاه یاسدارا را در لم مسمت گمروههمای
تروریستی گناشت .هدف مریکا محدود کرد قدرت موشکی و مقابی با نفوذ رژیم اسالمی در لمبمنما ،
سوری  ،عراق و یهن است .مریکا با خروج از برجام و برقراری مجدد تحریهها اقتصادی در تمالش اسمت
رژیم اسالمی را وادارد با خ زش دیهاه  69عی

روز كارگر و تاكید مجدد بر
”نان كار آزادی اداره شورایی“

کی ت نظام سمرممایم

داری اسمالممی

بقیه در صفحه ۳

سمفونی مردگان!! ()۱
محمد حسین مهرزاد
با باال گرفتن جدال بر سر ایجاد سندیکای دولتی همهم
ی احزاب  ،جریانات و افراد ناچار شدند ک یا عمیم م
موضع بگ رند .حتی احزاب و جریاناتی ک سعی داشتند
بر حسب مناقعشا از کنار مسی بمگمنرنمد و سمکموت
اخت ار کنند تا با چراغ خاموش س است خمود را یم م
ببرند ناچار ب موضعگ ری شدند.
بقیه در صفحه ۶

كارگران ایران و افغانستان به پیش!

اعتراضات و اعتصابات جنب

کارگری ایمرا

از

روز کارگر سال قبل تا کنو هم از نظر تعداد و
هم از نظر نوع مطالبات ی شرفمت عمظم مهمی
داشت و تجهعات ،راهپ هایی ها و اعتصمابمات
کارگرا فوالد اهواز و ن شکر هفت تپ در راس
نها بود .امسال اول ن روز کارگر بمعمد از حمر
شعار " نا کار زادی اداره شمورایمی" تموسم
جنب

مستقل کارگری است ک با سرعت
بقیه در صفحه ۴

ا
بار دیگر روز جهانی کارگر فرا رس ده و ههۀ کارگرا فارغ
از می ت ،منهب ،نژاد و  ...بم خم مابما ممی یمنمد و
ههبستگی خود را عی سرمای داری جمهمانمی اعمالم
می کنند .جهانی شد سرمای داری جمهمانمی شمد
کارگرا را ن ز ب دنبال داشت اسمت بما
بقیه در صفحه ۶

تیترها
هشت مارس،پیش بسوی اتحاد جنبشها....

صفحه ۳۲

كارگران ساكت نمی شوند

صفحه ۸۱

من هم شکنجه شدم

صفحه ۸۱

استقالل مسیح علینژاد......

صفحه ۳۱
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۳
بقیه “قرار گرفتن سپاه “...از ص ۸
تا رفتارش را تغم م مر دهمد.گمناشمتمن

اسالمی با کارگرا  ،زنما و ممردم
ایرا ههواره با زبا زور ،دستگ ری،

و اذیت قرار داد و بعضا دستگ ر و بم
زندا انمداخمت .در دورا خماتمهمی

شکنج و زندا سخن گفت اسمت.

کارگرا

تشدید

با قطع ت ممی تموا گمفمت رژیمم
اسالمی ب خواستهمای ممریمکما و

خواها ادام کمار در ممجمتمهمعمی
شدند ک خود نرا ساخت بودند ،ب

اصیی اقتصاد ایرا است در تهاممی
رشت های صنعتی ،مالی ،تجاری و

قدرتهای بزر ارویایی گرد خواهمد
گناشت اما هرگز بم خمواسمتمهمای
زادیخواهان و رفاهی کارگرا  ،زنما

گیول بستند و کشمتمنمد .در دورا
خاتهی و مجیس ششم اصمالحمات
هه کارگرا صنعت قالی بمافمی و

سممپمماه در ل م ممسممت سممازممما
تروریستی فشار اقتصادی را

هممای

می کند زیرا سپاه یکی از بازیمگمرا

قاچاق کاال .بعالوه مریمکما بما عمدم
تهدید معاف ت هشت کشمور بمرای
خرید نفت ،حیق محاصره اقتصمادی
رژیم اسالمی را تنگتر کرد.
در ل ست تروریستی بمود سمپماه
دست ممریمکما را در یمنمده بمرای
یماسمدارا و
اقدامات گوناگو عی
فرمانده کل  ،عیی خامن ای بماز
می کند منتها از هه ن ابتدا تاث رات
مخرب خود را در عرص اقمتمصماد ی
خواهد گناشت .تهامی شرکتهای
کوچک و بزرگی داخیی و خمارجمی
ک ب نوعی با یمروژه همای سمپماه
ههکاری دارند ،ممی تموانمنمد ممورد
مجازات امریکا قرار بگ رند .با تموجم
ب حضور گسترده سپاه در اقمتمصماد
ایرا و ب ویژه در یروژه همای بمزر
ک ن ازمند ههکاری با دهها شرکمت
دیگر اسمت ،تمروریسمتمی خموانمد
سپاه در واقع م ن گمناری اقمتمصماد
ایرا است.
رژیم اسالمی در ممنمگمنم

نمفمرت و

اعتراض مردم و فشار ممریمکما قمرار
دارد .اهداف مردم ایرا عی م رژیمم
اسالمی با اهداف مریکما ممتمفماوت
اسممت .در چممهممل سممال گممنشممت م
ههکاریها ،مناکرات و اختالفات رژیمم
اسالمی با مریکا فراز و نش مبمهمای
بس اری داشمتم

اسمت امما رژیمم

و ممردم ایمرا

روی خموش نشما

خماتمو

بماد را کم

فمقم

تهام کارگاههای تا ده کمارگمر را از

نخواهد داد و نها را سرکوب خواهمد
کرد.

شهول هها قانو کار ضد کارگمری
خممودشمما هممم خممارج سمماخممتممنممد.
کارگرا ممعمتمرض بم ایمن اوضماع

بعنوا نهون  .اعتصابات سمراسمری
ممحموری در
حبق کارگر ایرا نق
سرنگونی نظام دیکتاتوری سیطنتی

جهنهی را دستگ ر ،شکنجم و بم
زندا انداختند و بعضا شالق زدند.

داشت .اما رژیم اسالمی از همهما
بدو ب قدرت رسم مد حمهمیم بم
تشکیهای کارگری و مع شت حبقم

کارگرا و مردم ایمرا تمحمت هم م
شرایطی از رژیمم اسمالممی و یما
دفاع نخواهمنمد
جناحها و نهادهای

کارگر را غاز کرد .شوراهای کارگری
را منحل و فعال ن کارگری ک نمقم
عظ هی در اعتمصمابمات سمراسمری
عی رزیم شاه داشتمنمد را اخمراج،

کرد .اهداف مبارزه کارگرا و ممردم
ایرا عی رژیم اسالمی بما اهمداف
مریکا و دیگر قدرتهمای ارویمایمی بما
رژیم اسالمی متفماوت اسمت و در

انمداخمت و

یک راستا ن سمت .ممریمکما و رژیمم

کشت و یا ترور کرد .یک قمانمو کمار
ضد کارگری را ب تصویب رساند .فقر

ایرا مانند سابق مهکن اسمت بماز
هم بتوافق برسند و با هم ههکاری

دهمهما

کنند اما رژیم اسالمی با کمارگمرا ،

م ی و حبق کارگر تمحمهم مل و همر
اعتراض و مبارزه برای مقابی با ایمن

زنا و مردم ایرا هرگز بم تموافمق
نهی رسد و ب خواست نها نمهمی

شرای حاقت فرسا را سرکوب کرد.
در دورا خاتهی اصال حیمب ،قمرار
دادهای موقت و سف د امضا را رواج

گنارد.
مردم ایرا

داد .با تحه ل دستهزدهای چنمدیمن

اسالمی و ایجاد جامع ای شماد و

بسم ماری از

مرف هستند .اما مریکا ب مشمتمر از

دستگ مر ،و بم

زنمدا

و فالکت وحشتناکی را بم

برابر خ
کارگرا

فقر ،فرزنمدا

ب ناچار بجای درس خواند

خواها

سرنگونی رژیمم

رژیم اسالمی مخالف انقالب ممردم

و حی کرد یک دورا کودکی شماد

ایرا است .فعال ممریمکما خمواهما

و سالم از ههام اوا کودکمی بمکمار
گرفت شدند و فمراتمر از  ،حمتمی
گروههایی ک برای کهک ب کودکا

تغ ر رفتار رژیم اسالمی و ممحمدود
کرد قدرت رژیم اسالمی ب داخمل
مرزهای ایرا است اما مردم

کار درست شده اند را هم مورد زار

بقیه درصفحه ۲

شماره ۱9

۲
بقیه “قرار گرفتن سپاه “...از ص ۳

هستند .مردم
خواها یایا عهر
ایرا خواها تمحمصم مل رایمگما تما
باالترین سطو دانشگماهمی انمد و
درمما رایمگما
بهداشت و
خواهند .ترامپ ک حتی قانو
بند بهداشت و درما

ممی
نم مم

اوباما را تماب

ن اورد ،همهمراسمتما بما
مممردم ایممرا نم ممسممت.
مممردم ایممرا و دولممت

در سرکوب ن روهای ممخمالمف را از
درگاه خود راند.
سپاه یاسدارا

ستو

فقمرات رژیمم

اسممالمممی اسممت .کممل خممونممهمما و
ادامم حم مات
جنا های مختیف
خود و رژیهشما را در گمرو قمدرت
سرکوب سمپماه ممی دانمنمد و لمنا

خروج اکثر فرودگاههای کشور کنترل
مطیق دارد .دارای ن مروی زمم منمی،
هوایی ،دریمایمی و هموافضماسمت.
عامل س اسمت خمارجمی رژیمم در
خاورم ان سپاه است ن وزارت امور
خارجم  .بمطمور ممثمال.
سپاه ب

از ده نفر از

کارکنا دولت در اممور
مح م زیسمت را بم
اتممهممام جمماسمموسممی

مممریممکمما عممی م م رژیممم
اسممالمممی مممنممافممع و
اهداف واحدی ندارند.

دستگ ر ،شمکمنمجم
یکی از نها را کشمتم
است .مطابمق قمانمو

با تروریستمی خموانمد
سپاه یاسدارا اصمال
حیبا ک از دیهماه 69
عینی با کل رژیم بمرای

وزیر احمالعمات بمارهما
عینا اعمالم کمرده کم
نها جاسوس ن ستنمد
اما قوه قضای ک باید

سپاهی بدانمنمد و بم
دفمممماع از بممممرادرا
قمماچمماقممشممی خممویمم

مجری قمانمو

بماشمد

گوش ب فرما سمپماه
است و فعاال ممحم م

بممپممردازنممد .سممازممما
فدای ا اکثریت و اتحماد
جههوری خواهما همم

زیست را بدو

داشتن

حمممق وکممم مممل دارد
محاکمهم ممی کمنمد.

اقدام مریکا را محمکموم
کممردنممد و بم دفمماع از
سمممپممماه یممماسمممدارا
اکمثمریمت کم

ههراه با حزب توده حهایت از رژیمم
اسالمی را تا ههکاری بما رژیمم در
دستگ ری و سرکوب مخالفا رژیمم
ادام دادند ،تعجبی ن ست .فدائ ا
اکثریت و حزب توده ه شگاه با اتمکما
ب تحی یهای خود از رژیم اسمالممی
فاصی نگرفمتمنمد بمیمکم ایمن رژیمم
اسالمی بود ک این ههکمارا

و

خمممود رژیمممم ،ارگممما
تشمخم ما جماسمموس
وزارت احالعات است و

سرکوب مردم ههمصمدا
شدند بهمانم جمدیمدی
یممافممتممنممد تمما خممود را

برخاستند .از فدای ا

خروج جنس از کشور بمدو نمظمارت
دیگر نهادها است .بر مبادی ورود و

خمود

دست

با کهی غرولنمد بمرای همر

نوع فعال ت اقتمصمادی ،نمظماممی و
س اسی و امن تی باز است .سپماه
یاسدارا
سازما

بود سپاه در ل مسمت
سازمانهای تروریستی
در عهل گناشتن کل رژیم اسالممی
در این ل ست است و دفاع فدائم ما
اکثریت و اتحاد جههوریخواها  -کم

سمایمبمری،

در حزب چپ هم فعال ت دارنمد  -از

احالعاتی موازی بما وزارت

سپاه با فرماندهی خامن ای ،دفماع

دارای ارتم

احالعات ،زندا  ،شمکمنمجم گماه و
شکنج گر ،بازجو و قماضمی و قموه
قضائ گوش بفرمما اسمت .دارای
از شصت اسکی برای ورود و
ب

از کل نظام اسالمی است.

هشت اردیبهشت 7931
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۴
بقیه “روز کارگر و تاکید “...از ص ۸

دانشمجمویمی ،زنما
ب جنبم
اعتراضات معیها و بازنشستمگما

و

سرایت کرد .یکی از ممعم مارهمای
موفق ت مراسم و ب ان همای روز
کارگمر تماکم مد ممجمدد بمر شمعمار
کمار زادی اداره

استراتژیک " نما
شورایمی" بمعمنموا

ممحمور اتمحماد

تنها گریبانگ ر کارگرا ن ست بیکم

نظام راسا سمرکموب نمرا بمعمهمده

اکممثممریممت مممردم ایممرا دچممار
هسمتمنممد .سمراسممر ایممرا روزانم

گرفت .بس اری از فعال ن اعتصماب
فوالد اهواز و هفت تپ دسمتمگم مر

شمماهممد اعممتممراضممات مممعممیممهمما ،
بازنشستگا  ،زنا  ،دانشجویا و

شدند و اکنمو بمجمز اسمهماعم مل
بخشی بق ب قم مد ضمهمانمت و

فمقمر و فمالکمت،

کفالت زاد شمدنمد و یمرونمده بماز

و فسماد سماخمتماری

و

کارگرا

عمیم م

دیکتاتوری

مقامات و کل رژیم اسالمی است.

جممنممبممشممهممای کممارگممری ،زنمما ،

دارند .حام ا کارگرا هفت تپم

سمپم مده

فوالد اهواز ن ز از جهمیم

اوضاع اسفبار کنونی نت ج چمهمل

قی ا و ینج نفر از اعضای نشمریم
اینترنتی گام دستگم مر و زنمدانمی

سال حاکهم مت دیمن در دفماع از

شدند .در روز کارگر تاک د بمر "نما

در سمال

صاحبا سرمای و صنایع اسمت و
ادام ح ات رژیم اسالمی نتم مجم

کار زادی اداره شورایی" حهایت از
راهی است ک اسهاع ل بخشی

ن شکر هفت تپ بودند .اعتراضمات

ای جز گسمتمرش فمقمر ،فمالکمت،

برای مطمر

کمرد

در دسمت

کارگرا

فموالد اهمواز و بم

ویمژه

دیکتاتموری و ویمرانمی بمرای کمل

دشهنما

کمارگمرا

اسم مر شمده

کارگرا

ن شکمر همفمت تمپم

کم

کشور ندارد .مردم ایرا با اتکا بم
تجرب عهیی و ممیمهموس چمهمل

است.

دانشجویی و اعتراضات معیهما
بازنشستگما
جنب
گنشت

و

اسمت .یم مشمتمازا

کمارگمری ایمرا
کمارگمرا

فموالد اهمواز و

وس عا مورد حهایمت قمرار گمرفمت
محور یک تحرک اجتهاعمی عمیم م

سال خود حکم ب یایا عهر رژیمم

موفق ت روز کارگر امسال در گمرو

خصوصی سازی شد و بما ممطمر
" نممما کمممار زادی اداره
کممرد

دادند و نرا در دیهاه  69بما شمعمار
"اصال حیب ،اصولگرا ،دیگ تمهمام

فراخوا ب ایجاد تشکل و شورا در
محل کار ،عزم جزم سازممانمدهمی

شورایی" مرزهای نمویمنمی بمرای

ماجرا" ب جها اعالم کردند.

مبارزه برای حداقل دستهزد هفمت
م ی ونی و مبارزه برای زادی کی م

هویت جنب
ترس م کرد.

مسمتمقمل کمارگمری
رژیم اسالمی در هه عمرصم

با روز کارگر امسال جنب
وارد یکی از خط رترین دورا

کارگری
ح ات

خود م شود .تورم و گرانی افسمار
گس خت کارگرا را هر روز فق ر تر
م سازد .همر اعمتمراض و ممبمارزه
کارگرا

عی

اوضماع غم مر قمابمل

تحهل اقتصادی ،س اسی نم مز بما

هما

در تنگنای شدید قرار دارد و بمرای
تنها ب دستمگم مری،
ادام ح ات

زندان ا س اسی و در راس نمهما
اسهاع ل بخشی است.

شکنج و زنمدا ممتمکمی اسمت.
اعتراضات کارگمرا همفمت تمپم و

نان کار آزادی حکومت کارگری

فوالد اهواز یک تمحمرک وسم مع و

کمیته اجرای

سریع در جنب

دانشجویی ،زنما

و اعمممتمممراضمممات ممممعمممیمممهممما

و

بازنشستگا ایجاد کمرد و همهم
جناحهای رژیم را نگرا ساخت تما

دستگم مری ،شمکمنمجم و زنمدا
سرکوب م گردد .اوضاع فمالکمتمبمار

جایی ک شورای اممنم مت ممیمی

اقتصادی ،س اسی و اجمتمهماعمی

یعنی باالترین نهاد تصه مم گم مری

اتحاد سوسیالیستی کارگری
سوم اردیبهشت 7931

زنده باد جنبش مستقل كارگری
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 هما و از
زندانی کرد رهمبمرا
جهی اسهاع ل بخشمی و عمیمی

است .اساسما ممریمکما همرگمز بما
ن روهای اسالمی مرتجع مشکمیمی

استثهار می شوند و هر روز سهمم

نجاتی نهی تواند خمیمیمی در عمزم

نداشت است ،مگر نجا ک در تضاد

کهتری از نش فریده اند ب دسمت
می ورند .جهانی شد سمرممایم
داری مساوی با جهانی شد فمقمر
برای کارگرا و اکثریت ممردم دنم ما

کارگرا عی حکومت سرمای داری
اسالمی ایجاد کند .اکنو شعار نا

قرار گرفت باشند .بارهما
با منافع
با ن روها و دولمت همای اسمالممی

کار زادی بم شمعمار اسمتمراتمژیمک
کارگمرا ،ممعمیمهما  ،دانشمجمویما ،
بازنشست گا و  ...تمبمدیمل شمده

مرتجع منطق ههراه و حتی متمحمد
شده است و اکنو در افغمانسمتما
ن ز نقشۀ راه سازش با حالبا را در

است و بدین سبب لترناتم موهمایمی

دستور کار دارد .اما کارگرا  ،زنا

و

ک م تممالش دارنممد در چممهممارچمموب
سرمای داری جههوری اسالمی را
کش مده شمده
کنار بزنند ب چال

دیگر مردم برای دفماع از حمد اقمل
زادی ها ک دست ورد و حق نمهما
است مقاومت ممی کمنمنمد و ایمن

اند .کارگرا در مبارزه برای تمحمقمق
نا  ،کار و زادی ن ازمند ممتمشمکمل
شد ب شتر در تشکل همای تموده

ن روی معترض می تواند جنبشی را
شکل دهد ک عهیی شد نقشم
را بم چمالم
مریکا و متحدانم

ای مح کار و متحد شد ب شمتمر
های دمکرات ک بما جمنمبم
جنب
کارگری هستند.جامعۀ ایرا بستن

بکشد .ب کاری و فقر در افغانسمتما
ب داد می کند و کارگرا راهمی بم
جز متشکل شد ندارند .متشمکمل

تحموالت بمزرگمی اسمت و ممبمارزۀ
سرنوشت ساز برای حفظ سرممایم
هر روز نزدیکمتمر
داری و یا نابودی
می شود.

شد کارگرا افغانستا ن روی نها
را در مممقممابممل سممرمممای م داری و
امپریال ست ها چند برابمر افمزایم
می دهد .کارگرا با شکل داد بم

و اکنو

ب

از گمنشمتم

کمارگمرا

است .مطابمق خمریمن ممار ثمروت
نفر در دن ا برابمر بما
ب ست و ش
ثروت ن هی از مردم دن ا است و این
در شرایطمی اسمت کم بم مشمتمر
کارگرا دن ا زیر خ فقر زندگی می
کنند .ی شرفت تکنولوژی ،صنعمت و
انباشت سرمای مساوی اسمت بما
ی شرفت فقر ،اسمتمثمهمار ،ممحمروم
بممود از خممدمممات اجممتممهمماعممی و
بهداشتی .ما این جها نابرابر را ب
مبارزه می حیب مم و در همر جمای
جها ک باش م عمیم م سمرممایم
داری بم ممبممارزۀ حمبممقماتممی مممی
یردازیم.
مرزها و دولت های سرممایم

داری

نهی توانند ما کارگرا را از هم جدا
کنند .ما کارگرا افغانستا و ایمرا
دوشادوش همم و ممتمحمد عمیم م
سرمای داری و دولت های "خودی"
مبارزه می کن م و همهمۀ کمارگمرا
جها را ب اتحاد و ههبستمگمی در
این راه دعوت می نهای م .تنمهما بما
اتحاد و ههبستگی جمهمانمی ممی
توا سرمای داری را نمابمود کمرد و
دن ایی بدو فقر و استثهمار بمر یما

در افغانستا حمکموممت فماسمد و
ارتجاعی در اتمحماد بما نم مروهمای
امپریال ستی برای کارگرا

روز و همفمتم

ن ست ک دسمت بم

ای

اعمتمصماب و

اعتراض نزنمنمد .سمرکموب کمارگمرا
ن شکر هفت تپ و فموالد اهمواز و

توانند در تع ن سرنوشت جامع و
بارز و
نق
شکل داد ب یندۀ

و ممردم

مرکزی ادأ نهایند.

چ زی جز فقر و ب کاری ب شمتمر بم
ارمغا ن اورده است .مم میم مو هما

ما کارگرا

در ایرا

کارگر ههشنا یا ب کار و یا ناچار بم
کار در دیگر کشورهای منطق اند و
با دستهزدی چند برابر زیر خ فمقمر

منافع مشترکی عی سرمای داری
داریم .اجازه نده م با تبع ض همای
می تی ما را از هم جدا کننمد .اجمازه

زنده گی شا را ب سر می بمرنمد.

نده م ک رژیم جههوری اسمالممی

نا امنی و کشمتمار ممردم تموسم
ن روی ارتجاعمی حمالمبما

نهود.
در ایرا کارگرا

صف مستقل و قدرتهند شا

ممی

و دیمگمر

و افمغمانسمتما

سرمای در ایرا از م ا کمارگمرا

و

مممردم بممرای ن م ممروهممای مممزدور و

جریانات اسالمی و ن روهای ناتو بم

تممروریسممت مممنممطممقمم

رهبری مریکا ،ههشنا ادام دارد و
اکنو قدرت حاکه در ممریمکما راه
سازش و شریک کرد حمالمبما در

سربمازگم مری کمنمد و لشمکمرهمای
فاحه و  ،حشدالشعبی ،حزب هللا
و  ...را تقویت نهاید .ههۀ این

قدرت س اسی را در ی م

گمرفمتم

ای خممود
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نشانده و تهاس با رانندگانی ک از
هه ی مسائل مطیع ن ستند و
فعال ن
برای
امن تی
موانع
سندیکای شرکت واحد و شناخت
از جریانات بغایت راست ک قابی ت
چن ن
شناختن
رسه ت
ب
سندیکای دولتی را دارند یروژه را
استارت زدند و در نهایت ب اصطال
مجهع عهومی را برگزار کردند .اما
در این گ رو دار یک مولف معادالت
نها را بهم زده و تن ج دلخواه ابتدا
کش ده شده
ب ساکن ب چال
است .این فق سندیکای واحد نبود
ک با یروژه ی امن تی مخالفت کرد
در سطح وس ع و با
بیک
ههبستگی حبقاتی تهام تشکل
های توده ای کارگری و معتبر ب
دفاع قاحع از سندیکای واحد
یرداختند و دست رد ب دعوت
مجهع قالبی زده و سندیکای
دست ساز دولتی را ب رسه ت
نشناختند .سندیکای ن شکر هفت
تپ ،اتحاد بازنشستگا و که ت ی
ههاهنگی برای کهک ب ایجاد
تشکل های کارگری از این جهی
اند .اما در سطح احزاب و افراد ن ز
دفاع وس ع از موجودیت سندیکای
فعیی و افشای یروژه ی دولتی
و شرکا
سندیکا سازی تراب ا
تاث رات شگرفی برجای گناشت و
زم ن را زیر یای سندیکاسازا
دولتی ب لرزه در ورد .با وجود چتر
امن تی ایجاد شده برای تراب ا و
یایان
شرکا ک از این یایان ب
می رفتند و با رانندگا تهاس می
گرفتند و روان کرد مددی ب زندا
احضار مجدد رضوی و محدودیت
های دیگر ،فعال ن کارگری توانستند
موضوع را برای ح ف وس ع رانندگا
روشن نهایند و از حدود هشت هزار
راننده شرکت واحد در تهرا جهعی

کهتر از چهل نفر ک تعدادی از افراد
انجهن اسالمی و شوراهای
اسالمی و حراست و دیگر عوامل
خودفروخت ی مهها مثل رضا
رخشا و محسن ثقفی در
شرکت داشتند -مطابق عکس
های منتشر شده -را گرد وردند و
ب دروغ تعداد رای دهندگا راچند
صد نفر اعالم کردند .تا اینجای
ماجرا موفق ت برای سندیکای
شرکت واحد و جنا چپ جنب
کارگری و شکست برای یروژه ی
امن تی است.
یایا
هنوز ب
اما جدالی ک
بخشی از گرای
نرس ده نق
راستی است ک در این ماجرا
استحال ی کامل یافت و برای زد
کارگری با تهام
جنا چپ جنب
ن رو ب ههکاری با یروژه ی امن تی
یرداخت .است صال در مبارزه ی
س اسی و کارگری ک این جریانات
کارگری ب حاش
را در جنب
رانده بود و تصور می کردند با
متوصل شد ب جریانی ک مهکن
است رانندگانی را بتواند با خود
ههراه کند  ،نها را یکبار دیگر ب
ن رویی فعال دراین کارزار تبدیل کند.
از این رو در خارج کشور حزب
کهون ست کارگری و در داخل
جریاناتی مثل اتحادی
مدافعا

و

زاد ،کانو
مثل

افرادی

جوانه رمرادی وال زمانی و رخشا
ب دفاع از یروژه امن تی یرداختند و
سهفونی ههاهنگی را نواختند .در
این سهفونی هر کس می
توانست دو خ
وس

هم بنویسد را ب
فق

از حداکثر

وردند تا ن

انرژی بهره ببرند بیک

ظاهر

ب

تعداد افراد و جریانات شریک در این
سهفونی را زیاد جیوه دهند .موج
وس ع افشاگری عی

سندیکاسا

زا دولتی -تراب ا و شرکا -و
حهایت از سندیکای شرکت واحد
چنا گسترده بود ک مدافعا یروژه
ی دولتی نهی توانستند واقع ت
های شکار را انکار کنند در نت ج
یک سهفونی ههاهنگ اما با
سازهای مختیف را نواختند تا
س استشا موثر ب فتد.
نها منکر یروژه ی امن تی -دولتی
تراب ا و
سندیکا سازی توس
شرکا هستند تا قابل دفاع بشوند و
هر چ مهکن است ضرب ب نها
کهتر بشود تا احتهال ی وستن
نها ب شتر
رانندگانی متوهم ب
بشود و راه برای ههکاری های
ینده ی نها با این سندیکای دست
ساز برایشا باز باشد .بر این مبنا
در تهام نوشت های نها این نکت
ب چشم می خورد ک هر چند نها
ایراداتی دارند و اشتباهاتی اما ب
هر شکل امن تی و دولتی ن ستند.
از سوی دیگر سندیکای شرکت
واحد ک اکنو یک رکن مهم از
مبارزات سازماندهی شده ی
عهیی
کارگری است و رهبرا
شناخت شده ای دارد را متهم ب
مهاشات و سازش با جریانات
حکومتی کنند تا هر دو جریا در
این مرحی هم سنگ شوند و در
این ههسانسازی اماج حهالت را
متوج سندیکای واحد و رهبرا
نها نهایند .چند نهون از این
سهفونی ههسا با میودی های
متفاوت را بب ن م:
اتحادی زاد حی ب ان
چن ن نوشت:

ای رسهی
بقیه درصفحه 7
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"گفت می شودجنا سع د تراب ا
مسئول و مشغول یروژه ی سندیکا
سازی دولتی است.س عکس از
با
دیدار حضوری سع د تراب ا
اعضای شورای اسالمی کار
شرکت واحد تهرا -2عدم مهانعت
نهادهای امن تی از برگزاری
مجهعی ک از سوی جنا تراب ا
اعالم و هنوز برگزار نشده است- 3
اظهارات شفاهی رضا شهابی"
اتحادی زاد در رد این دالیل چن ن
می نویسد:

 -"1جنا مقابل ک خود را مستقل
می نامد هه ن ت ر ماه امسال ب
حور عینی در انتخابات ه ئت
تشخ ا صالح ت کاندیداهای
شورای اسالمی کار شرکت کرد و
حی فراخوانی با معرفی ل ستی ب
کارگرا شرکت واحد تهرا  ،از نا
خواست تا ب این ل ست رای
بدهند(اسناد این فراخوا و شرکت
در انتخابات شوراهای اسالمی کار
شرکت واحد منتشر شده است)2
ههسویی عریا با س است های
خان کارگرو نهایندگا ضد کارگری
در شورای عالی کار برای افزای
دستهزد در حوماری ک اخ را برای
مزد جهع کرده اند) -3ب
افزای
یکی از اعضای خوشنام و قابل
احترام این جنا با محکوم ت ش
سال و مهنوع الخروجی ،مجوز
خروج از کشور و مالقات با نهادهای
ب ن الهییی کارگری داده شد".
اتحادی زاد سندیکاسازا دولتی را
ب یک جنا سندیکای شرکت واحد

معرفی می کند ،دالیل سندیکای
شرکت واحد در اثبات ادعای
سندیکاسازی

را

دولتی

بس ار

مبنی بر شرکت در
احالع
شوراهای اسالمی شرکت واحد ب
روی سایت تیگرام گناشت ک

سطحی نشا می دهد-ک جیوتر
خواهم یرداخت -و سپس با
ب

بالفاصی با تشخ ا درست ه ئت
 ،از
مدیره مبنی بر اشتباه بود

تاختن ب سندیکای واحد در واقع از
تراب ا و یارا دفاع می کند .می
گوید سندیکای واحد در ت ر ماه

روی کانال برداشت شد .چن ن
تاکت ک هایی در گنشت و در جریا
برگزاری روزهای کارگر توس خان

امسال در ه ئت تشخ ا صالح ت

کارگر در ابتدای ده

ی هشتاد و

کاندیداهای شورای اسالمی کار
شرکت کرد و حی فراخوانی با
معرفی ل ستی از کارگرا خواست

در خ ابا مهکن بود .در چندین
مورد با حضور فعال ن و ی شروا
کارگری تظاهرات بر ضد خان کارگر

این ل ست رای بدهند.
تا ب
سندیکای واحد از ابتدا تا کنو با
زمو و خطا راه خود را باز کرده و

و حکومت و سرمای دا تبدیل شد
ک دو مورد در خ ابا حالقانی و
در امجدی و تظاهرات
بزرگترین

ب جیو رفت است .فراموش نهی
کن م زمانی اسانیو در این سندیکا
حرف اول و خر را م زد و کارگرانی

ب حرف م دا هفت ت ر بود ک در
نهایت با حهی یگا ویژه کارگرا
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و

ک س اسی نبوده و صرفا در یک
ی ابتدایی در تشکیی
تجرب
صنفی برای دفاع از حقوق خود گرد
مده اند راه خود را ی دا کردند با

متفرق شدند .این اشتباه تاکت کی
از جانب یکی از اعضا انجام شد و
بالفاصی ن ز جبرا گردید .حال
زاد این اشتباه تاکت کی
اتحادی

او در افتادند و در

درس

اسانیو و مدافعا

از

سندیکای واحد ک

نهایت از خ انحرافی او گسست
کردند .در این گ رودار نها ب نق

گرفت شده را می خواهد بر سر
نها خراب کند و ههکاری نها را با

نهادهای

شوراهای اسالمی ثابت کند .نها

سرمای داری یی بردند و بر ضرورت
استقالل مالی حبق کارگر گاه

ه ههکاری با شوراهای اسالمی
نکردند بیک در تالش برای ی شروی

زاد
شدند در این رابط اتحادی
سعی دارد ب اشتباه تاکت کی یک
نفر از اعضای سندیکای واحد ک

اشتباهی کردند ک صرفا چند
ساعت احالع ای ب روی تیگرام
را جبرا
گناشتند و ب سرعت

تصور می کرد با شرکت در انتخابات

کردند ک امری حب عی است .هه

سول داریتی

تشخ ا

سنتر

صالح ت

و

می

تواند

شوراهای اسالمی را از دست

فعال ن سندیکای

می دان م ک

شرکت واحد تا کنو

دولت و کارفرما در ب اورد و ب

داده

شوراهای کارگری تبدیل کند،
انگشت گناشت تا این کارگرا را
محکوم و جنا دولتی را تقویت کند.

حبس،
متحهل
حکومتی
شکنج ،تهدید،اخراج و  ...شده اند
از
و هم اکنو ن ز مددی را با ب

سندیکای شرکت واحد فق

یک

اند

و

از

چقدر هزین

حرف

نهادهای
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شصت سال سن و ب مهماری همای

اعضای شورای اسالمی در سامان
شهاره  4در مجهع شرکت داشتنمد

سال داشت و
ک محکوم ت ش
مهنوع الخمروج بموده -داود رضموی-

کمرده انمد تما

تشمویمق

اجازه می دهند از کشور خارج شود

جدی روان ی زندا

و دیگرا

را ب

رای داد

می کردند.

و با نهادهای ب ن الهییی دیدار کند.
اتحادی زاد ب همر چم مزی چمنمگ

و در خر اتحادی زاد می گوید حرف
های شفاهی رضا شمهمابمی .چم
کسی معتبرتر و قابل اعتمهمادتمر از

انداخت تا شاید بتواند فضا را عیم م
مسهوم
سندیکای واحد و فعال ن
کند اما چ کسی است ک نمدانمد

ایممن رهممبممر عممهممیممی کممارگممری در

سال های زیادی است سم ماسمت

سندیکای واحمد اسمت .شمرح اول
یرات ک هر سوس ال مسمتمی و همر
فعال کمارگمری صمداقمت او اسمت،

وزارت احالعات جدای از بگ ر و ببنمد
فعال ن س اسی و کمارگمری ،ایمن
اسممت کمم بمما اجممازه خممروج از

چ زی ک اتحمادیم زاد و شمخما
جممعممفممر عممظمم ممم زاده و دیممگممر
هسمتمنمد.
ههکارانشما فماقمد

کشورداد ب نها از شر نها خالص
شود و حب عتا برای نها ایده ل بمود
ک چن ن کسانی از سندیکا کمنمده

باالخره در هر واقع ای و یا تغ ر و
تحوالتی و تمنماقضمات نمظمری ،یمک
هست اصیی حق قت وجود دارد و

شوند و در خارج زندگی کمنمنمد .بم
هه ن دل ل در بازگشت یاس رضوی
گرفت شد و ممورد بمازجمویمی قمرار

این هست ی حق قت نمهمایمنمدگما
فکری دارد ،اما این ن ب معنای این
است ک نها هرگز اشتمبماه نمهمی
اسمت کم
کنند و ن ب معنای

تا کنو چمنمدیمن
گرفت و یس از
بار بم احمالعمات احضمار شمده و
شدیدا تهدید ب زنمدانمی شمد و
اجرایی شد حمکمم قمرار گمرفمتم

سندیکای واحد ب س عکس دیدار

هه ب یک اندازه اشتباه می کنند.

اسممت .در واقممع داود رضمموی در

حضمموری تممرابم مما و نممهممایممنممدگمما
شوراهای اسالمی شمرکمت واحمد
است .اوال س عمکمس نم مسمت و

اگر حق قت ب معنای وس ع کمیمهم
نزد همهمگما اسمت ،امما ممنمافمع

ستان ی زندانی شد است و بما
وجود اینک ممی دانسمت چمنم من

متحهل ینج سال حبس گمردد .ایمن
ب معنای حکم اعدام برای اوسمت.
داود رضوی را ب حور جدی تمهمدیمد
سال زنمدا
ب اجرایی کرد ش
شده است تا دسمت از فمعمالم مت
بردارد و اکنو اتحادی ی زاد نها را
متمهمم بم همهمکماری بما شمورای
اسالمی می کنمد .سمال هما رضما
شهابی در زندا متمحمل حمبمس و
شکنج

شمد .اگمر نمهما همهمکمار

شورای اسالمی بودند ک ههانمنمد
تراب ا  ،م رزایی ،صادقی و محجوب
نانشما در روغمن بمود و چمنم من
وضممع م ممتممی نممداشممتممنممد .اممما بممی
یرنس بی اتحادی زاد ب نها اجمازه
می دهد تا هر واقع متمی را کماممال
وارون جیوه دهند.
اما اتحادی

زاد می گویمد اسمتمنماد

تراب ا ک سال های مدیدی اسمت
ب دل ل همهمکماری بما کمارفمرمما و
فعال ت های ضمد سمنمدیمکمایمی از
سندیکا اخراج شده است بم

حمور

مرتب و س ستهات ک با مسئمولم من

بس اری در الیوشانی و یا انمکمار و

خطری تهدیدش می کند بم

وارون جیوه داد حق قمت اسمت و
منافع کارگرا گاه منطبق بر ب ا و

بازگشت تا مبمارزه در کمنمار دیمگمر
کارگرا را ادام دهد.

شکار شد حق قت است .اکمنمو
با اتکا ب شناخت از اتحادیم زاد و
جعفر ک در خبر سازی و شمایمعم

در چن ن شرایطی اتحادی زاد او را
متهم ب چ می کند؟ حمتمهما اگمر

یراکنمی یمد حموالیمی دارنمد را بما

شمود و

شممرکممت واحممد ،افممراد شمموراهممای
اسالمی کار و حتی حراست رفت و

نهایندگا راستم من کمارگمرا

مد دارد و ههکاری می کند .نهونم

مقایس کرد تا بتوان مم بم

ی خر

در هه ن مجهمع کمنایمی

است ک با وجود تعداد بس ار قی مل

بمایمد
گمفمتم

ش

سال حبس بکشد و سمپمس

زاد شود این اتحادی

چمهمار نمفمره

های یک حرف اعتهاد کمنم مم و در

ادعا خواهد کرد داود رضوی با اجازه

مورد دیگری شک کن م.

ی زندا با ها و مامورا امنم متمی
ب رو مده و حتها کاس ای زیر ن م
کاس است .واقعا وقاحت و سقوح

شرکت کننده ،ام ر قامتمی مسمول
شورای اسمالممی در سماممانم 4
شرکت واحد وعبماس بمهمادی ونمد

داود رضموی روانم

زنمدا

ایمرا

در این احالع

ادعا می شمود کم

چو ب یکی از اعضای ه ئت مدیره

تا کجا؟

بقیه در صفحه ۱

شماره ۱9

۱
بقیه “سمفونی مردگان“ از ص ۱

در مراسم های ترت ب داده شده در

می کند هه فعال ن کارگری می
دانند جهع وری ب اصطال چهل

کشورهای ارویایی ،داود رضوی ب

هزار امضا کار مشترک اتحادی

ههراه رضا شهابی ب حور شفافی
از مواضع سندیکای واحد و جنب
کارگری دفاع کردند و تا نجا ک می
توانستند دست ب روشنگری زدند

و خان کارگر بود و ب شتر امضا های
انجام شده در ح ات خان کارگر ک

و با وجود شرایطی ک

داشتند

ریسک هزین های امن تی را ب
جا خریدند .یا این ب اصطال
سال زندا
اتحادی نهی داند ش
گرو کشی است از حرف وزارت
احالعات برای اینک

داود رضوی

در
دیگر فعال ت نکند و اکنو
بازجویی ها کهپ ن های خارج
کشور و فعال ت های داخل را ابزار
فشار قرار داده اند تا او را در ستان
روان شد ب زندا قرار دهند .تنها
مانع سد راه ن روهای امن تی این
است ک می دانند با زندانی شد
داود رضوی موج وس عی از
راه خواهد
اعتراضات برای زادی

زاد

م ز گناشت بودند توس اتحادی
زاد انجام شد .یروین محهد نایب
ریئس جعفر خود سال های زیادی
در هه ن خان

کارگر محجوب و

صادقی عضو و فعال بود و رواب
گنشت خود را حفظ کرده است.
اتحادی زاد با چن ن رویکردی ک
سعی کرده باند تراب ا – م رزایی
را ک در یک برنام ریزی امن تی
اند را ههسنگ
شکل گرفت
را
سندیکای واحد نشا دهد و
جناحی از این سندیکا می نامد ،در
واقع جاده صاف کن یروژه ی امن تی
حکومتی است و دیگر ه جایی
کارگری نخواهد داشت و
در جنب
از این یس ناچار است صرفا با
تشکل های کاغنی و دست

افتاد و این فعال سندیکای واحد در

نشانده ی حکومتی ارتباح داشت و

سطح جامع ب چهره ای شناخت
شده تبدیل خواهد گردید .اتحادی
ی زاد چشم خود را بر این واقع ات

فعال ت کند.

بدیهی بست تا بتواند ههدستی با
سندیکاسازا دولتی را تکه ل کند.
زاد هر دو جنا را در
اتحادی
ههکاری با خان

وری امضا از حرف سندیکای
شرکت واحد و در نهایت تجهع در
مقابل وزارت کار مستقال از حرف
اتفاقا خان

برده شد و

کارگری ها با وزارت کار

تالش داشتند چن ن تجهعی برگزار
نشود .اما اتحادی

ی چهار نفره نائب ریس جعفر،
یروین محهدی خود را ب شتر
معرفی کرده و چن ن نوشت است:

کارگر متهم می

کند .این اتهام صحت ندارد .جهع

سندیکای واحد ی

در ادام ی این جاده سازی اتحادی

زاد فرار ب

جیو

" هشت هزارتا از امضاها را ممن
مموقمع عضمو
یروین محهدی ک
شورای اسالمی کارخان و نهاینمده
صنایع فیزی کارخان بودم با تموجم
ب روابطم در بدن کارگری شمورای
اسالمی در کارخانمجمات ممخمتمیمف
جهع وری کردم اگمر ایمن کمار بم
معنای جهع وری حموممار تموسم

ممی

خان کارگر است ممن بم
بالم".

یروین محهدی ک می دانست در
نها در خان
این گ ر و دار نق
کارگر و شوراهای اسالمی کار رو
سخن

خواهد شد خود لب ب

و
گشوده و سعی کرده عضویت
ههکاری خود را با شوراهای
اسالمی کار و خان کارگر را ماست
مالی کند و ب سع دی ایراد گرفت
ک تو خود ن ز از جهی ی جهع
وری کنندگا امضا بود و ...
چند نکت مهم در این رابط قابل
تعهق است .اوال سع دی و دیگر
در سندیکای واحد ک
دوستان
یک تشکل توده ای کارگری است
اقدام ب جهع وری امضا کردند و
مکان زم نها ههانا
جریانات نزدیک ب
یروین

محهدی ک

سندیکا و
است .اما
سال های

مدیدی عضو شورای اسالمی
است و با مکان زم های نها خود را
تطب ق

داده

است

و

هه ش

ههکاری مستهری با خان کارگر از
زاد داشت است.
حرف اتحادی
قابل توجهی از امضا ها را
بخ
یروین محهدی در مراسهی در خان
کارگر جهع کرد و شورای اسالمی
در قزوین برای نها س هزار امضا
ارسال کردند .یروین محهدی ب
اینک

با خان

کارگر و شورای

اسالمی ههکاری کرده ب

صرف

اینک امضا جهع کرده است ب این
ههکاری چندین و چند سال

ی

خود می بالد .اگر با شوراهای
اسالمی و خان کارگر می شود
بقیه در صفحه ۸1
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مجهعی ک برگزار می کنند تماکم مد
گناشت ایم".

ههکاری کرد حتها بما سمنمدیمکمای

در یک جدال وس ع ک اتفاقا بخم
بر سر استقالل مالمی
مههی از

دست ساز دولتی نم مز ممی شمود

حبق کارگر و سندیکا بود و اینک

از

کنار ممد و همهمکماری را یمس از
خواب د گرد و خاک مباحثمات غماز
خواهند کرد .فعال در ممقمام جماده
صاف کن و دفماع از ایمن یمروژه ی

نهادهای سرمای داری ممی شمود
یول گرفت یا نم در جمریما بمود و

روشن است کم اتمحمادیم زاد در
چن ن فضای ههبستگی در مقمابمل

اتحادی زاد در کنار خ اسانیو قمرار
داشت و هنوز هم ه مرزبندی بما
کهک گرفتن از همر کسمی و همر

سندیکا سازا نهمی تموانسمت در
مجهع شرکت کند امما ممی گمویمد
جنا مقمابمل را نم مز همهمسمو بما

در کنار اسانمیمو

کمارگمر ممی

امن تی گام برمی داریمد فمردا ممی
توان د در جاده ی ساخمتم بما همم
سواری کن د .یروین محهدی ب همر
چ زی چنگ می انمدازد تما شمایمد
سندیکای واحد را مورد تهاجم قمرار
دهد و ب سراغ اسانیو می رود تما
شاید چند دم نا گاه را تحت تماثم مر
قرار دهد.

" ...اما ما دهها سند برایتا منتشمر
می کن م ک هها از اول تشکم مل
سندیکا ک ریئس ممحمبموب شمهما
دوره ( کم
جناب اسانیو در
موقع می یمرسمتم مدش) وقمتمی بم
فاصی  6ماه از حهی خان کمارگمری
ها ب محل م ز گرد تمحمت عمنموا
" وحدت روی تشکل های کارگری" با
سرا شورای اسالمی کار شرکمت
کرد دب ر اتحادی ی ما جعفر عظم مم
زاده تنها کسی بود ک با مطمیمبمی
تحت عنموا " وحمدت رویم تشمکمل
های کمارگمری بما ایمجماد بسمتمری
مناسب برای تحه ل تشکمل همای
را ب شدت ممورد
زرد ب کارگرا
انتقاد قرار داد".
چ

کسمی اسمت کم

احالعی از جنبم

کمارگمری ایمرا

داشت باشد و نمدانمد کم
اسانیو در

کمهمتمریمن

سندیکا نق

دورانمی
اصمیمی

داشت و ب مرور رانندگا و ه مئمت
مدیره با مواضع او مرزبندی کردند و

جایی ندارد .تراب ا

س است های خمانم

بود و ارتباح اتحمادیم زاد فمقم بما
سع د تراب ا بود ک حتی یمس از
خروج اسانیو از سنمدیمکما و اخمراج

دان م ،یعنمی سمنمدیمکمای مموجمود
یکی
ههسو با خان کارگر است
ن ز ،و بدین شکل هر دو هم سنمگ

تراب ا  ،وی ههشنا ب نام سندیکا
احالع می داد و سمایمت قمالبمی
داشت و اتحادی زاد با او همهمکمای

و ههسانند .اتحادی زاد و شمرکما
جاده صاف کن ایمن یمروژه دولمتمی
هستند و این وظ ف ای ب ممراتمب

می کرد و تمهماس داشمت .در
و
زما ک شهابی و دوسمتمانم
دیگر فعال ن کارگری ب نقد اسانمیمو

مههتر از خود یروژه است چمرا کم
یروژه توس عوامل حمکموممتمی در
حال رقم خورد است و فمقم اگمر

مشغول بودند اتمحمادیم زاد کمجما
ایستاده بود؟ تب ن اتحمادیم زاد و
یروین محهدی اساسا بمر یمایم ی
و جایگماه
سناریویی است ک نق

را حمتمی
راه ههوار شود و بتوا
گرایشی راست و بم همر شمکمل
کارگری ارزیابی کرد ،می شود برای
بماز شمود و
جایی در جمنمبم

کنونی این سندیمکما را در مم مدا

سپس و در دراز مدت وقمتمی

مبارزه حبقاتی ایرا مغایر با منمافمع
می داند و بمر
خود و هم ک شان

ههسا سندیکای شرکت واحمد و
حتها بس اری جمریمانمات دیمگمر در

ممی تموانمد

کارگری ارزیمابمی کمنمنمد در

هه ن یای

همر نمشم

جنب

را

سرهم می کنند تا ثابت کننمد ایمن
سندیکای دولتی
سندیکا بدتر از

نهایت یروژه ی حضمور در جمنمبم
کارگری رقمم خمورده اسمت .همدف

است .نایب ریئس چن ن می گویمد
تا ظاهرا موضع نمهما را مسمتمقمل
نشا دهد:

نها این است ک اعتبار حداقیی را
برای نها ایجاد کنند و دولتی بمود
را الیوشانی کنند و سمنمدیمکمای
واحد را هم یک جنا دیگر بمنماممنمد

" ما را متهم ب ههراهمی بم زعمم
خودتا با سندیمکماسمازا دولمتمی
کرده اید .این در حالی است ک مما
جنا مقابیتا را نم مز همهمسمو بما
س است های خمانم کمارگمر ممی
دان م و ب عمدم شمرکمت خمود در

ک " اختالف نها اتفاقا ناچ ز و بمی
مورد است" و کار را بجایی رسانمده
ک می گوید:

" ...و هه نجا تاک د می کنم مم کم
اتحادی ما اسم مر جمنمگ حم مدری-
نعهتی کسانی در بقیه درصفحه ۸۸
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خارج کشور ک اممروز در جمنمگ و
رقابتمشما را بم مم ما کمارگمرا
کشانده اند نخواهد شد و با تمهمام
وجود از سندیکای مستقل کارگمرا
شرکت واحد دفاع خواهد کرد".
کسانی ک چن ن اختالف روشمن و
یروژه ی دولتی امن تمی را نمادیمده
می گ رند و الیوشانی می کننمد و
دفاع از سندیکای واحد در ممقمابمل
جریا دولمتمی را دعموای حم مدری
نعهتی می نامند جایمی در مم ما
کارگرا ندارند و ب
این نام این اتحادی
می تموا اتمحمادیم
گناشت .می گوید

راستی یمس از
چهمار نمفمره" را
ضمد کمارگمری
با تهام وجمود از

سندیکای مستقمل شمرکمت واحمد
دفاع می کنند امما در عمهمل ممی
ب ن م ک با تهام وجود و در عهل از
سندیکای دولتی امن تی دفاع ممی
کنند .می گوید "اتحادی اس ر جنگ
ح دری نعهتی کسانی ک در خارج
نشست اند نهی شود" تمو گمویمی
سندیکای واحد ک خود را در مقابل
چن ن تهاجم حمکموممتمی بمرای بم
کش ده شد قمرار گمرفمتم
چال
یدیده ای خمارج کشموری اسمت و
هه کسانی ک از سندیمکما دفماع
می کنند خارج کشوری هسمتمنمد.
نایب ریئس سطح تکامل اجتهاعمی
را دست کم گرفت
س اسی جنب
و حهایت هه جانب ی بزرگترین و
معتبر تریرین تشکل همای کمارگمری
داخل کشور و سوس ال ست ها در
خارج و جریانات و افراد را ب

جمنمگ

ح دری نعهتی کسمانمی در خمارج
کشورنمد تشمبم م ممی کمنمد .یما
سممنممدیممکممای هممفممت تممپ م ،اتممحمماد

بازنشستگا ،که ت ی ههاهنمگمی
و سندیکای واحد  ،کسانی در خارج

مسائل کارگری کرد-نقل ب مضهو
 . -و " با شهامت" نهاینمده ی ایمن

کشورند؟ یا هه ی ایمنمهما درگم مر

تشکل خانوادگی سم

جنگ ح دری نعهتی شده اند؟ یما
ی ش ن تراب ا و م رزایی با رهبمرا

مجهع دولتی رفت  -محسن ثقفمی-
و یایبندی خود را ب گفت ی معروف

کارگری یکی اسمت؟
عهیی جنب
یا مخالفا و موافقا کهک ممالمی
گرفتن از سول داریتی سنتر و دیمگمر

"دو صد گفت ن م کردار نم مسمت" را
نشا داده است -البت با بار منفی
 . -کانو مدافعا حقوق کارگر کم

داری جمنمگ

ی

نهمادهمای سمرممایم

حی چند سال فعال ت

نمفمری بم

همهم

ح دری نعهتمی بمود؟ واقمعما دریم
ازکهی وقاحت و شرافت .اما اکنمو
جای بسی خوشبختی و ام مدواری

فعال ن صدیق خود را ب دل مل خم
بغایت راسمت و فمرقم ای حماکمم
ثقفی از دست داد و عهال تبدیل ب

قمابمل تموجمهمی از
است ک بخ
جریانات چمپ و افمراد در ممقمابمل
سندیکا سازی دولتی موضع گرفتند

کانو خانوادگی س نفره شد و در
حول این دوره ی فعال ت همر نمشم
توانست عی تشکل های واقمعمی

و با جریانات واقعی کارگری ههسمو
شدند.

کارگری در موضع راست انجام داد،
اکنو با شرکت در مجهع عهموممی
دولتی -امن تی نقط ی یمایما کمار

را

کمارگمری اعمالم
خود را در جنمبم
کرده است .کانو مدافمعما ممدت
مدیدی است ب جمز سمهمپماشمی
عممیمم مم فممعممالمم ممن کممارگممری و

در خر یروین محهدی مطمیمبم
چن ن امضا کرده است:

"یروین محهدی نایب رئ س اتحادی
زاد کارگرا ایرا و نهاینده سابق
کارگرا صنایع فیزی ایرا "
چرا نایب رئ س ههانطور کم

خمود

اعتراف کرده ،ننوشت هشت سمال
عضو شورای اسالمی صنایع فیمزی
ومن اضاف می کمنمم سمال همای
حوالنی عضمو خمانم
ننوشت راب

اتحادی

کمارگمر؟ چمرا
زاد بما خمانم

کارگر بوده و هست؟
اما کانو مدافعا حقوق کارگمر بم
این هه حول و تفص ل نپرداخت بما
یک بم مانم م کموتماه اخمتمالفمات را
شخصمی دانسمتم و ممی گمویمد
اینگونم

اخمتمالفمات را نمبمایمد وارد

سوس ال ست ها ،کار دیگری نمدارد
مضافما بمر ایمنمکم نمهما یمکمی از
دفممماع از خممم
سمممردممممدارا
سول داریتی سنتر بودند و انمتمظمار
ب شتری از سرنوشت نمهما نمهمی
رفت.
رضا رخشا فاسد ،یکمی دیمگمر از
معدود شرکت کنندگا در ممجمهمع
عهومی دولتی بود .در شرایطی ک
هفت تپم

رودروی رژیمم و

کارگرا

کارفرما قرار گرفت

انمد و سمرکموب

می شوند و مردم شوش ،کارگرا
فوالد اهواز و  ...از نها حهایت ممی
کنمنمد رضما رخشما یشمت کمرده
بههبارزات کارگرا هفت تپم بمرای
نشا داد

بقیه درصفحه ۸۳
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۸۳
بقیه “سمفونی مردگان“ از ص ۸۸

بص رت دارند .از این یس فمعمالم من

کارگری است .اکنو ک

کارگری خواهنمد دانسمت کم بما
چن ن جمریمانماتمی حمتمی اممکما

کارگری در هفت تپ و فوالد اهمواز
درگ ر مبارزات وس معمی اسمت و

احالع ای مشترک و یا ههکاری
حداقیی ن مز وجمود نمدارد .ایمنمهما

ن ازمند حهایت هه جانب اسمت،
ن ازمند گسست و مرزبندی کاممل

قابی ت هرگون خ انت ب جمنمبم

با مدافعا و ههراها یروژه همای

هر چ ب شتر ماه ت و سهت و
سوی خود را نشا داده است.

کارگری را دارند و در این تند یم م

موازی سازی دولتی ن مز هسمت.

مبارزه حبقاتی ایمن حمقم مقمت را

نها ب باتالق یناه بردند اما غمافمل

هر چند تهاجم ب سندیکای واحمد

کارگمری نم ماز
برمال کردند .جنب
ب چن ن تشکل هایی س چمهمار

غرق و دفن خواهمنمد
از نک در
شد .صدای نمهما اکمنمو چم مزی

ادام دارد و فشار بر نمهما افمزوده

نفره و با قابی ت دفاع از یمروژه ی

ن ست جز سهفونی مردگا .

شده اما این جدال حبقاتی باعم
شد تا هر چ ب شتر جمنما چمپ

رژیم را ندارد .و از این یس نبایمد و
نهمی تموا بم چمنم من افمراد و

 ۰۳آبان  ۱۷ - ۷۰۳۱نوامبر ۱۳۷۲

منسجهتر گردد و راست ک ب م

جریاناتی ذره ای اعتهماد داشمت.

منزوی شده و ن روهای
از ی
ریزش کرده بمود ،نشما داد کم

باید هه ی افمراد و جمریمانمات و

خوش خدمتی ب حکومت ا و
کهک با یارا فاسد در سندیکای
واحد "زحهت کش ده" ب تهرا
مده و در مجهع عهومی دولتی
شرکت کرده است و با این عهل

کارگمری
کامال خارج از مدار جنب
است و ب یماک را بمروی دسمت
هه ی کسانی ریخت ک چشمم

بخصوص ن روهای ب ناب نی بداننمد
ک ههکاری مشخما و دفماع از
بر دارد و این خ

قمرممز جمنمبم

بقیه “کارگران ایران و افغانستان “...از ص 9

ن روها در درجمۀ اول دشمهمنما

در اول ماه می نشا دهم مم کم

کارگرا

و مردم خود

هستند ک هر زما الزم بماشمد
نها را عی ۀ کارگرا و مردم ب کار
می گ رند .عی

ههۀ دارو دستم

***

یروژه ای امن تی چ هزین ای در

افغانستا را تغ ر دهد.

کشمورهما

جمنمبم

تنها راه رهایی کمارگمرا

به پیش به سوی سوسیالیسم!
و ممردم

نابودی سرمای داری و
زحهتک
برقراری سوسم مالم مسمم اسمت.

زنده و فرخنده باد اول ماه می
روز همبستگی جهانی کارگران!
زنده باد سوسیالیسم!

سرنوشت خود را بما شموراهمای

ها و دولت های اسمالممی بمایمد
متحد شویم .سرنگونی انقمالبمی

کارگری و مردمی می توانم مم در
دست بگ ریم و دن ایی سرشار از

سازمان سوسیالیست های
کارگری افغانستان

جههوری اسالمی ایرا می تواند
ریشۀ بس اری از دارو دست های

خوشبمخمتمی و رفماه و زادی و
برابری ایجماد کمنم مم .کمارگمرا و

اتحاد سوسیالیستی کارگری

ارتجاعی منطق را خشک کنمد و

زحهتکشا

می توانند یمنمده ای

سرنگمونمی انمقمالبمی حمکموممت
اسالمی افغانستما ممی تموانمد

برای خود و فرزندا  شما ایمجماد
کنند ک تول د کمنمنمدگما  ،خمود

سممرنمموشممت کممارگممرا

و مممردم

 81آوریل 8173

مالک وسایل تول د باشند.

سرنگون باد رژیم های اسالمی ایران و افغانستان!
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۸۲
نقش اسماعیل بخشی در عروج جنبش مستقل كارگری
برای جنب

رضا مقدم
مصاحب شاهد عیوی با فمردی کم
گفت م شود از بستگا اسهماعم مل
بخشی است با نک

اهمدافم

بما

تممردیممدهمما و سممئممواالت بممی جممواب
سمکموت

بس اری روبروست اما بم

درباره دورا شکنج شد جسهی
و روحی رهبر اعتصاب کارگرا هفت
تپ در زندا

یمس از

و روزگاری کم

زندا دارد ،یایا داد.

مستقل کارگری ایمرا

حر " نا کار زادی اداره شمورایمی"
در تجهع کارگرا هفت تپ
بسرعت ب جنب

بمود کم

دانشمجمویمی و

اعتصاب کارگمرا

همفمت تمپم

بمود.

روانی حاضر نشد عی
خواست کمارگمرا

اعمتمصماب و

چم مزی بمگمویمد،

تعدادی مرغ خانگی با اسارت عقاب
هفت تپ م دا یافتند تا سندیمکمای
کارگرا

را غ ر موجود و عیی نجاتی

را ه شکاره اعالم کنند و خود را بم
دروغ هه کاره جمیموه دهمنمد و بما
اعالم یایا

اعتصماب بم

دشمهمنما

کارگرا برای خاته اعتمصماب یماری
رسانند .منتها اکنمو

بمرای جمعمفمر

عظ م زاده و اتحادی

زاد ک نهاینده

شورای اسالمی کمارخمانم
فیزی ایرا

را چو

عضوشا

صمنمایمع
اسمت

نهاینده کارگرا جا زده انمد تما یمک
چهمره دروغم من از خمود بسمازنمد،
روشممن شممد ک م

حممتممی سممکمموت

اسهاع ل بخشی موثرتر از سمر و

یک سوس ال سم عج ن با جمنمبم
کارگری بجیو بردارد .اکنو

جریمانمات

سوس ال سم غ ر کارگری ایرا خود
مستقل کمارگمری

را با عروج جنب

س هفت اعتصاب کارگرا ن مشمکمر

می کوشند تا فعالم من

عجز ب عب

هفت تپم

تماثم مرات ممانمدگماری بمر

و شعارهای نرا نمادیمده انمگمارنمد و

جممنممبمم

مسممتممقممل کممارگممری و

سانسور کنند.

سوس ال سم ایرا گناشت .جنب
مستقل کارگری از خواست عضویت

"نمما

زادی" بممرای اتممحمماد

کممار

جنبشهای زنا و دانشمجمویمی و...
گناشت.

گامی اساسی ب ی
جنبم

مسمتمقمل کمارگمری ایمرا

شوراهای کارگری کنتمرل تمولم مد و
تمموزیممع را در انممقممالب  75داشممت.
مخالمفمت بما ممالمکم مت خصموصمی
کمارخمانم

کارخان ها و این کم

هما

حاصل کار کارگرا است را نم مز در
انقالب  75داشت .در دورا انمقمالب
 75و مطابق نظری های مسیم
سوسم مالم مسمم ایمرا
جنب

برای کنمار زد

بمر

در نمزمما

مستقل کارگری ایمرا

حهی ب رضا شهابی ک از تابستا
امسال و هنگام مسمافمرت وی بم
ارویا شروع شد ،دفاع از سمنمدیمکما
سازی نهادهای امن تی در شمرکمت
خماتمهم

واحد و کهک ب

اعمتمصماب

هفت تپ  ،ههگی تالشی ههاهنگ

هنگامی ک اسهاع ل بخشمی زیمر
شکنج های سمخمت جسمهمی و

تغ ر چهره سوس ال سم ایمرا

بم

زنا و دیگر اقشار ن ز سرایمت کمرد.

سال  75تا حر شعار اسمتمراتمژیمک
مههترین و موثرتریمن اقمدام عمیم م

م رود تا یمک گمام اسماسمی بمرای

ایرا روبرو یافت اند و بعضا و از سمر

یک نهاینده برای شورای انقمالب در

دستگ مری اسمهماعم مل بمخمشمی

م ا جنبشهای دیگر باز می کنمد و

بمایمد

اخمتمنماق ابمتمدا بما

جریانات دیگر متحد م شد تا شرایم
برای ایجاد تشکل کمارگمری و بم ما

و ب حکم شرای

عم منمی از یم م

شکست خورده برای مقابی با رشد
و انسجام جنب
است .جنب

مستقل کمارگمری
مستقل کارگری ایرا

می رود تا حول "نا کار زادی" یمک
جنب

م ی ونی عی

لترناتم موهمای

سیطنتی و جههوریهای ل برالی کم
جممز تممبمماهممی بممرای کممارگممرا
زحهتکشما

و

نمخمواهمنمد داشمت را

سازما دهد .این مسئی گرهمی و
روز جنبشهای اجتهاعی و حبقماتمی
ایرا

است .نق

و اهه ت تعم م من

کننده اسهاع ل بخشی در همهم من
جاست و جنب

مستقمل کمارگمری

منافع مستقل حبقاتی کارگر فراهم

ایرا

شود .اکنو و در ذر  65جمنمبم

اسهاع ل بخشی هرگز تنها ن ست

مسممتممقممل کممارگممری ایممرا
استراتژی خود و شعار ب ا
نممرا کمم

"نمما

کممار

راسمما
کمنمنمده

خود را مدیو

وی ممی دانمد.

و نخواهد بود .وی در قیب جمنمبم
مستقل کارگری ایرا قرار دارد.

زادی" بممما

صدای نهاست.

یسوندهای مختیف اسمت را حمر

اهه ت تاریخی اسهاع ل بمخمشمی

کرده و بسرعت دارد جای خود را در

اول دیماه ۷۰۳۱
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در دفاع از كارگران
نیشکر هفت تپه
اسماعیل بخشی آزاد باید گردد
کارگرا

ن شکر هفت تپ نزدیک بم

یک مماه اسمت کم

بم

فمراخموا

سممنممدیممکممای خممود بممرای دریممافممت
دستهزدهای معوق و یایا داد بم
خصوصی سازی بپماخماسمتم
ههراه مردم زحهتک

و بم

شهر شموش

اعتصاب و تجهعات خ ابانمی بمرگمزار
کممرده انممد .کممارگممرا ضممهممن ب م مما
مطالبات فوق یک یارچ با شعار نا
 کار -زادی اداره ی شورایی موضععهومی حبمقم کمارگمر در ممقمابمل
س ستم سرمای داری را ن ز اعمالم
کرده اند .کارگرا هفت تپم

صمدای

خود را ب گوش دیگر کارگرا و مردم
در ایرا و حمتمی فمراتمر از ممرزهما
رسانده اند و بدین سا تاث رات ایمن
مبارزه وس عتر مبارزه در یک کارخان
است .ب موازات ممبمارزات کمارگمرا
هفت تپ کارگرا فوالد اهواز ن ز ک
دستهزدهای معموقم دارنمد و ایمن
کارخان ی بزر

و صنعتی را با خطر

تعط یی و بم مکمار شمد

کمارگمرا

مواج می ب نند یکپارچ دست بم
اعتصاب و تظاهرات های خ مابمانمی
زده اند .کارگرا ن شکر هفت تپ و
فوالد اهواز با سرداد شعمارهمایمی
در ههبستگی و حهایت از یکمدیمگمر
صف قوی تری در مقمابمل سمرممایم
دارا حاکم ایجاد کردند.
کارفرمای بخ

هفت تپ و تهام کارخانم همای
شده است کم ارزش واقمعمی
صدها برابر ب شتر است ،اکمنمو

خصوصی با یرداخت

مبی اندکی مالک کشت و صنمعمت

زادی اداره شممورایممی" در
کممار
همای
مبارزات کارگری و دیگر جنب
در

انقالبی م رود تا این شمعمار ممحمور

مقابل موج وسم مع ممبمارزه ی یمک
یارچ با تک ب ابزار سرکوب توس

اتحاد هه این جنبشها شود و راه
را برای ی روزی حبق کارگر باز کمنمد.

ویمژه را

شعار نما  -کمار -زادی یمرچمم ضمد

راهی شوش کردند و درگ ری همای
یراکنده ای با کارگرا جهت متمفمرق

سرمای داری کارگرا در این دوره از
مبارزه است و بسم ماری از بمیموک

نها انجام دادند .اما وقتمی بما

بندی های بورژوایی را ک در تمالش

صف یکپارچ و متحد کارگرا روبمرو
شدند و فهه دند حهی ی گستمرده

کارگمری
برای سوار شد بر جنب
و مردمی هستند ،کنار می زند.

جههوری اسمالممی یمگما

کرد

عواقب بس اری دارد ،عقب نش نمی
کرده و می کوشند تا ب روشمهمای
دیگری مبارزات کارگرا را خنمثمی و
مهار کنند .با نفوذ نم مروهمای حمزب

موج وسم مع حمهمایمت از کمارگمرا
ن شکر هفت تپ در داخمل و خمارج
کشور ادام دارد اما کارگرا همفمت

الممهممی و مممزدور در صممف تممظمماهممر
کنندگا و خوندها از یمک حمرف و

تپ ن از ب حهایت ب شتر کارگمرا و
مردم دارند .و بخصوص تهرکز ب شتر

دستگ ری نهایندگا

شورای همفمت

فعال ت و مبارزه بمرای زادی بمدو

تپ  ،کوش دند ایمن ممبمارزات را بم
رنگ و بموی
بکشند و ب
چال

ق د و شرح سپ ده قی ا از حامم ما
کارگرا هفمت تمپم و اسمهماعم مل

رژیهی بدهند .اما تا کمنمو راه بم
جایی نبرده انمد .بما وجمود ایمنمکم

بخشی ک نهاینمده و سمخمنمگموی
کارگرا در این دوره از مبارزات بوده،

زاد شدند اما بما

ح اتی است .تنها بما مموج وسم مع

تعدادی از کارگرا

ممدنمد و
وث ق و مشمروح بم مرو
اسهاع ل بخشی و سپ ده قیم ما ،

اعتراض و ممبمارزه اسمت کم رژیمم
هممزیممن م ی ادام م ی بممازداشممت

یک روزنام نمگمار همهمراه کمارگمرا
ههشنما در بمنمد و تمحمت فشمار

افمزایم
اسهاع ل بخشی برایم
می یابد و تمحمت فشمار قمرار ممی

هستند .اما مبارزه ی کارگرا

بمرای

زادی اسهاع ل بخشی و سمپم مده
قی ا

ن ز ب دیگر مطمالمبمات افمزوده

شده و هرگون مناکره را ممنموح بم
زادی نها کرده اند .در هه ن راستما
ب منزل عیی نمجماتمی
دو روز ی
" عضو ه مئمت ممدیمره سمنمدیمکمای
کارگرا ن شکر هفمت تمپم " یمورش
بردند اما وی در انجا نبود و موفق ب
دستگ ری او نشدند.

گ رد .ما ن ز ب نوب ی خود خواهما
زادی بدو

ق د و شرح اسمهماعم مل

بخشی و سپ مده قمیم ما

و دیمگمر

کارگرا در بند هست م.
زنده باد جنبش مستقل کارگری
نان کار آزادی ،حکومت کارگری
کمیته اجرایی اتحاد
سوسیالیستی کارگری
هفتم آذر  ۱۲ – ۷۰۳۱نوامبر ۱۳۷۲

اکنو با فراگ رتر شد شمعمار "نما
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جسممهممی و

نامه اسماعیل بخشی علیه شکنجه و شروط اتحادیه آزاد

روحی نشده

"نان کار آزادی ،نه به شکنجه"
بود تا از قمول
او یایا اعتصاب کارگرا هفت تپ را

رضا مقدم

نام اسمهماعم مل بمخمشمی عمیم م

اعالم کننمد ،وگمرنم
اعتصاب کارگرا

بمرای خماتمهم
نم ماز بم

محهدی ک سالها نهاینمده شمورای

هفت تپ

شکنج حمی کمهمتمر از دو روز بمر
ایرا تاث ر ماندگاری گناشت و یمایم

دفماع از
بعد از دو رسموایمی بمزر
سندیکا سازی نهادهای امن تمی در

صمحمنم

موضوعات بح

های یک کهپ ن بمزر

در داخمل و

خارج از کشور عمیم م

چمهمل سمال

در زنممدا

هممای رژیممم

شممکممنممج م

گممناشممت.

اسممالمممی را بممنمم مما

"نما

اسهاع ل بخشی با حر

کمار

زادی  ،اداره شممورایممی" مممرزهممای
مستقل کارگری ایمرا

هویت جنب

را ارتقا داد" .نا کار زادی" بسرعت
در جنبشهای زنا

و دانشمجمویمی

مورد استقبال قرار گرفت و زمم منم
اتحاد کارگرا  ،معیها  ،دانشجویا ،
زنا  ،یرستارا  ،بازنشستگا و دیگر

زاد و جعفر عظ م زاده نبمود.

شرکت واحد و کمهمک بم

اعتصاب کارگرا هفت تمپم  ،اکمنمو

برای کارگرا شرکت واحمد ،یمرویمن

تمکما

محهدی ن تنها ناچار شد فاش کنمد

دهنده اسهاع مل بمخمشمی عمیم م
شکنجم بمرخماسمتم اسمت .نمامم

ک سالها نهاینده شورای اسمالممی
بوده بیک از اینک بعنموا نمهمایمنمده

اسهاع ل بخشمی همم ممرد همزار

شورای اسالمی برای کهپ ن اضاف

زاد ب مقابی با نامم

اتحادی

چهره همفمت تمپم

و همم

زادی ب ا

و اندیش  ،حق تشمکمل،

اعتصاب ،وعی

بمازداشمت ،زنمدا ،

شکنج و اعدام قمرار داد .جمنمبم
مستقل کارگری ایمرا بما حمهمایمت
کامل از نام اسهاع ل بخشی ممی
کوشد حول " نا کار زادی ،نم

بم

شکنج " حرکتی را سازما دهد تما
ریش شکنج و شکنجم

گمر را در

زاد

زاد امضا جهع کرده

دستهزد اتحادی

بخود بال مد .شمایمور احسمانمی راد،

را ب تقال انداخت تما بما مضمهمونمی

جعفر عظ م زاده و اتحادی

مشترک و تحت لوای دلسوزی برای

چرا از یروین محهدی نهی خمواهمنمد

خواستهای کارگمری در راه ممبمارزه

ک از شورای اسالمی برائت بجوید.

مستقل کارگری ایرا عمیم م

جنب

رژیم اسالمی ،فراهم ساخمت .حمال
مسمتمقمل کمارگمری
شکنج جنب
ایرا را جمیموی صمف ممبمارزه بمرای

شمایمور

احسانی راد از رهبرا اتحمادیم

شایور احسانی راد نوشمتم

اسهاع ل بخشی با نام اش عیم م

و ههزما از رهبرا اتحادی زاد بود،
اعممالم بممرائممت نممخممواسممت .هممنممگممام

خماتمهم

اقشار تحت ستم را برای بریایی یک
جنب

اسالمی کارخان صنایع فیزی ایمرا

سندیکا سازی نهمادهمای اممنم متمی

شکنج سنگ اندازی کنند.

م ی ونی برای جایگزیمنمی بما

این شایور احسانی راد ک خمواهما
اعالم برائت اسهاع مل بمخمشمی از
شورای اسالمی است چرا از یرویمن

اتحادی

سم ماسمی

است ،نشده است".

"شممجمماعممت ایشمما

زادشما

مخالفت شایور احسانی راد با نمامم
اسهاعم مل بمخمشمی در راسمتمای
مقابی اتحادی زاد و جعفمر عمظم مم

اسمت:

در افشممای

زاده عی

جنب

است .اتحادی

مستقمل کمارگمری
زاد هر روز بم مشمتمر

شکنج و دعوت وزیر احمالعمات بم

اثبات می کند ک ب جنب

مناظره زمانی برای کارگمرا همفمت
تپ خ ر دارد ک با اعمالم بمرائمت از

مستقمل
کارگری تعیق ندارد .جنب
کارگری ایمرا بما خمواسمت رو بم

تحریمم

زادی" بمما

شورای اسالمی کار خواها
م شد و دین خود را بم

کمارگمرا

گسممتممرش "نمما

کممار

مستقل

یسوندهای مختیف مم مرود تما یمک

می یرداخت تا از منافمع ،مصمالمح و

جنب

مطالبات کارگرا دفاع کند ،این نامم
مبارزات حق حیبان کارگرا را در حد

سیطنتی و جههوریمهمای لم مبمرالمی
سازما دهد تا دیگر مبارزات ،مرارت

یک مسئی شخصی تقی ل مم مدهمد

ممتمحمهمل

چو

هم مشمگمونم

اشماره ایمی بم

م ی ونی عی

لترناتم موهمای

ها و شکنج هایمی کم
م شود در کم مسم

نم مروهمای ضمد

ایرا برای هه ش بخشکاند.

مشممقممات و مصممائممب ،سممرکمموب و

کارگری ،مانند نش در سال  75روی

نام اسمهماعم مل بمخمشمی عمیم م

ههشن ن مطالبات ب حمق کمارگمرا
ک در این مدت بر سر نها و خانواده

داد ،نریزد.

شکنج بار دیگر نشا
تسی م شکنمجم

داد کم

وی

همای وحشم مانم

هایشا

توس

حکموممت روا شمده

شنبه  ۷1دیماه ۷۰۳۱
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ما هم شکنجه شدیم!
محمد حسین مهرزاد
با اعالم عینی اسهاع ل بمخمشمی
مبنی بر شکنج های شدید عیم م
او و ب راه افتاد افشاگری در بماره
ی شممکممنممجم

تمموسم

جممهممهمموری

اسالمی ،بر دیگری از ممبمارزه بما
جهمهموری اسمالممی بم رهمبمری
کارگرا رقم خورد .افشای شکنجم
یممکممی از مممهممهممتممریممن راه هممای
اسممت .هممر چ م
بممازدارنممدگممی
جالدا شکنج را ب شتر بمتموانمنمد
مخفی کنند ،امکا استفماده از
ن ز ب شتر است .اکنو کارگرا نم
تنها فعال ممبمارزه حمبمقماتمی خمود
هستند بیک سمکما دار ممبمارزات
زادی خواهان ایرا ن ز می توانمنمد
باشند .تنها با دخالتمگمری همر چم
وس عتر کارگرا و شرکت فعال همر
چ ب شتر مردم است ک مطالمبم
ی زادی خواهان ی

خواهد رفت

و نت ج خواهد داد.
اکنو

و از این یس ههم

کسمانمی

ک در نظام سرمای داری جههموری
اسالمی شکنج شدند می تواننمد
لب ب سخن بگمشمایمنمد و سم مل
عظ هی ب راه ب ندازند تا شکنمجم
هر چ بم مشمتمر بمرای جمهمهموری
اسالمی همزیمنم
کارگرا

داشمتم

کارزار بزرگی عی

بماشمد.
شکنجم

ب راه انداختند ک هه می توانمنمد
با شعار نما

کمار زادی و نم

بم

شکنج یا همر یسمونمد ممنماسمب
بپ وندند.
دیگری در این رابط ب
ما هم شکنج شدیم .چرا از ضه ر
" ما" استفاده می کنم چو من بم

عنوا یک زندانی ده ی شمصمت
سال در زندا های
ک حدود ش
جههوری اسالمی بمودم نم فمقم
شاهد شکمنمجم خمود ،بمیمکم تما
حدودی شاهد شمکمنمجم همزارا
نفری بودم ک اعدام شدند و یا زیمر
شکنج جا باختند و اکنو نمهمی
توانند شهادت بدهمنمد کم چمطمور
شکنج و اعمدام شمدنمد .در حمول
سال زندا من را با کابمل در
ش
دورا بازجویی زدند ک متداول ترین
شکنج بود .ده ها و صد ها نفمر را
در حول چند ماه بمازجمویمی در زیمر
زم ن  ،206در راه روهمای  ،206در
انفرادی هایی ک ب دلم مل تمعمداد
زیاد زندان ا چندین نفر را نگهمداری
می کردند ،در اتاق های در بسمتم
ی بندها و در بهمداری زنمدا و ...
دیدم ک با یاهای خو لود ،یاهمای
باند ی شی شمده ،یماهمای سمورا
شده ،یشت و کهرهای س اه شده
از کابل شکنج شمده بمودنمد .ممن
حتی در دفعات متعدد شاهد کمابمل
خورد زندان ا ب حور مستق م در
اوین و قزل حصار بودم .چندین نمفمر
را ب بهان های واهی در اتاق ما و
در مقابل ما کابل زدند .تعدادی را در
حالی ک ب تخت بست شده بودم
و کابل خورده بودم بم روی تمخمت
های دیگر در حال کابل خورد از زیر
چشم بمنمد دیمدم .در قمزل حصمار
شاهد "تنب " با کابل بودم .در قمزل
حصار و گوهر دشت زنمدانم مانمی را
دیدم ک با وجود اینک سال هما از
بازجویی نها گنشت بود یاهایشا
گوشت اضاف ورده بود .وقتی یکی
از یاهای من در اثر شالق عمفمونمت
کرده بود و هر روز عفونت بم مشمتمر
م شد در بهداری اویمن وزیمر رژیمم
سابق سیطنتمی -شم ما االسمالم
زاده ک م در خممدمممت جممهممهمموری
اسالمی بود و خمدممات زیمادی بم

جههوری اسالمی کرد-مثل اختمراع
ب
داروی ضد س انور و  -...با فح
من گفت مپول بی حسی نمداریمم
اگر تحهل می کنی گوشت یایت را
ببرم و اگر ن گهشو ب سمیمول ،بما
ق شی ب جانم افتاد من بی هموش
شممدم .بسمم مماری از زنممدانمم مما
سرنوشت هایی بم ممراتمب بمدتمر
داشتند .اما شکنج فق ب کمابمل
محدود نه مشمد .کمتمک زد همای
وحش ان باع شد ب ن م بشکنمد،
یک انگشت دست و یک انگشت یما
و دو دندانم شکمسمت .شمکمسمتم
شد دنده های زنمدانم ما و یماره
شد یرده گوش از ممتمداول تمریمن
نت ج های ضرب و شتم بود .سریما
نگهداشتن زندان ما از جمهمیم ی
متداولترین شکنج ها در زندا قزل
حصار بمود کم تموسم حماج داود
رحهانی و باند جنایت کارش انمجمام
م شد .از  24ساعت تا  52ساعمت
با چشم بند رو ب دیوار زندان ما را
نگ م داشتند .و اگر می نشستی
نممقممدر مم ممزدنممد تمما نمماچممار دوبمماره
بایست م .یاها ورم می کمرد ،خمو
ب مغز کم م رس د ،درد کهمر و یما
حاقت را می بمریمد و کمتمک همای
ش فتی و ضربات بمر تمن خسمتم
دردی دوچندا داشت.
بس اری را در اوین ب جوخم

همای

اعدام می سپردند و بس ماری نم مز
اعدام مصنوعی م شدنمد کم ثمار
تا سمال هما بماقمی ممی
روانی
ماند .انفرادی های حموالنمی یمکمی
دیگر از شکنج های فمرسمایشمی
بود .بس اری از زندان ا را در زنمدا
گوهر دشت از یمک سمال تما سم
سال در انفرادی نگهداشتمنمد و در
قزل حصار تابوت یا قفس همای راه
اندازی شد ک صدها زندانی در
بقیه درصفحه ۸7
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مح یک متر ممربمع مماه هما بما
چشم بند نگهداری شدنمد و عمده
ای در این رابط روانی شدند.
در اویممن وقممتممی کم اخممتممالف بمما
الجوردی باال گرفت بود و مما را در
حس ن گرد ورده بودند و اعضمای
شورای عالی قضمایمی و حمجمازی
حضور داشتند در مشاجره عمیمنمی
حجازی و الجوردی ،حجازی گمفمت
برو استغفار کن ک  1900نمفمر بم
دستور تو زیر شکنج کشتند.
اگر از شکنج های زندا بخمواهمم
کامل تر بگویم کتابی خواهمد شمد
هها گون ک بس اری از زندانم ما
سابق نوشتند و من هم نوشت ام
و ام دوارم در ینده منتشر شود.
شکنج عهری ب درازای ممبمارزه
حبقاتی دارد اما در نظام جهمهموری
اسالمی وس عا ب کار گرفت شمد.
اکنو زما افشا و مقابی ب شتر با
است .ب ای م با خود و یمکمدیمگمر
قراری بگناریم هر شکنج ای کم
بر ما و یا کسانی ک می شناس م
اعهال شد را افشا کن م و بم همر
مقابی کن م .بم
شکل مهکن با
ههت کارگرا و مردم با شکمنمجم ،
این ابزار یی د ضد بشری جهمهموری
اسالمی مقابی کن م.
ننگ و نفرت بر شما شکنجه گران و زندان بانان
ننگ و نفرت بر شما آدم كشان
نه می بخشیم و نه فراموش می كنیم
نان كار آزادی ،علیه شکنجه

دی ماه ۳۱
ژانویه ۱۳۷۳

رضا مقدم

به تخریب كنندگان و همدستان
شکنجه گران اسماعیل بخشی

یکی از وجوه سرکوب اعتصاب کارگرا ن شکر هفت تپ تخریب اسهماعم مل
از این تخریب بعهده شکنج گرا رژیم اسمالممی
بخشی است .یک بخ
است تا اسهاع ل بخشی عی خود اعتراف کند و ب سناریوهای دروغ ن و
دیگر تخریب همم
نا نهای دمکشا احالعات سپاه گرد گنارد .یک بخ
سایبری احالعات سپاه افتاده تا تحت لوای چپ اسمهماعم مل
بعهده ارت
بخشی را تخریب کنند .هر دو این حرحها نا نهاست.
وقتی موسوی ک خواها بازگشت دورا حالیی کشتارهای امام شا بود
را در خان خودش حبس کردند ،حس ن حائب رئ س احالعات سپاه و یکی
از خطرناک ترین دمکشا رژیم اسالمی ی اده کرد حرحی ،شب ههم من
ک عی اسهاع ل بخشی در جریا هست ،را برای تخریب موسوی فماش
ساخت .حس ن حائب فاش کرد ک توس چند جریا اینترنمتمی کم بمرای
موسوی در کشتار سمال 95
هه ن روزها در ب نهک خوابانده بودند ،نق
حرف بزند حمرفمدارا خمهم منمی از احمرافم
را مطر کردند تا اگر عی
یراکنده شوند و اگر تائ د کند ل برالها دورش را خالی کنند.
اکنو ن ز ک اسهاع ل بخشی اسم مر سمازمما احمالعمات سمپماه و زیمر
شدیدترین شکنج های جسهی و روحی است و قدرت دفماع از خمود را
ندارد ،س یست اینستاگرام از وی در دفاع از موسوی و رهنورد و ههشن ن
تصویری از یک ز ی شهرگ از کردستا سوری را ک وی نوشت "از ایمنمکم
ریایی و هم خو هست م ب خود می بالم" را برای تمخمریمب اسمهماعم مل
بخشی نزد سوس ال ستها بکار گرفت اند.
است ک برای تخریب اسهاع ل بخشی بابت
گاف و دم خروس این حر
این نظرات عده ای تحت عنوا چپ و سوس ال ست را زیمن کمرده انمد .در
صورت ک نزد تهام نظرگماهمهمای سموسم مالم مسمتمی ،وظم مفم نم مروهمای
سوس ال ست گاه کرد کارگرا است .اگر اسهاع ل بخشمی ظمرف ایمن
مدت کوتاه ب یک رهبر کارگری گاه ب منافع حبقاتی خمود تمبمدیمل شمده
است ،نظرهای گنشت وی موضوع افشاگری ن ست بیک موضموع مموفمق
بود گاهی بخشی سوس ال ستها و مای افتخار است.
اسهاع ل بخشی با حر شعار "نا کار زادی اداره شورایی" ،مشخصاتمی
مستقل کارگری را مطر کرده و در حال سرایت ب
از نظام مورد نظر جنب
دیگر بخشهای جامع است .ه درج از تخریب اسهاع ل بخشی چ زیر
شکنج و چ افشاگری های این چن نی ،مانع حرکت بمهمهمنمی کم بمراه
افتاده ،ن ست.
 ۷۱آذر ۷۰۳۱
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كارگران ساكت
نمی شوند!
مجددا اسهاع ل بخشی و سپ مده
قی ا را بازداشمت کمردنمد .ایمن در
حالی اسمت کم عمیمی نمجماتمی
ههشنا در بند است و از اعضمای
ه ئت تحریری نشری گام بم نمام
های ام ر ام ر قیی ،ام مر حسم من
محهدی فرد و ساناز اله اری خبری
در دست نم مسمت .یمس از تمالش
منبوحان دستگاه احالعاتمی رژیمم
برنام ی اعمتمرافمات زیمر
در یخ
شکنج  ،تصور کردند می توانند بمار
دیگر ب کارگرا متشکل ضرب بزنند
کارگری را عقب برانند .اما
و جنب
نهی دانند ک مبارزه ی حمبمقماتمی
شتاب گرفتم
از ی
کارگرا ب
نما کمار زادی بم
است و جنب
چنا مدارجی رس ده است ک نم
را ممهمار کمنمنمد
تنها نهی توانند
های انقمالبمی را
بیک دیگر جنب
ن ز متحد خود ساخت و دیگر مهکن
ن ست با دستگ ری و شکنمجم ی
رهبر کارگری مانعی در راه
این یا
نا کار زادی،
ایجاد کرد .جنب
ن تنها ارکا جههوری اسالممی را
ب لرزه در ورده بیک بم تمهماممی
خود را در مقابل سرمای داری قمرار
داده است.
اسهاع ل بخشی وعیمی نمجماتمی
تنها ن ستند و دستگاه احالعاتی با
ه خ ه شب بازی نهمی تموانمد
حهایت وسم مع کمارگمرا و ممردم
را از نها بگ رد .س است
زحهتک
نا نهای شکمنمجم بمرای اعمتمراف
اگر در ده
گ ری قالبی و یخ
کمارگمری و
شمصمت کم جمنمبم

مردمی سرکوب شده بمود کمهمی
کاربرد داشت تا احزاب و گروه همای
س اسی را بزنند ،امما اکمنمو کم
م ی و ها کارگر ،معیمم ،دانشمجمو
و  ...با تمهمام وجمود تمحمت فشمار
اقتصادی ،س اسی و اجتهاعی بم
جا مده اند و ب صف مبارزه بمرای
نا و کار و زادی می ی وندند را بما
سرکوب و شمکمنمجم نمهمی تموا
مرعوب کرد .اکنو احزاب ،سازمما
ها و افراد اعتبار خود را در حهمایمت
از نا کار ازادی ب دست می ورند
ن بر عکس .شخص ت همایمی کم
هسمتمنمد در
متعیق ب این جنب
نزد مردم ممعمتمبمر ممی ممانمنمد و
جههوری اسالمی قادر ن مسمت بما
زد شخص ت ها ک ریش در ایمن
وس ع دارند کاری از یم م
جنب
ببرد.
موقع ت جههوری اسالمی متزلمزل
است .بحرا اقمتمصمادی سمرایمای
جامع را در بر گرفت و روزی ن ست
ک اعتصابات و اعتراضات کارگری و
ممردممی وجمود نمداشمتم بماشممد.
جههوری اسالمی ب عمقمب رانمده
شده و ضع فتر از گنشت اسمت و
ب هه ن دل ل ههشو گر زخهی
حهی می کند ،اما تهاجم جههوری
اسالمی ب کارگرا و ممردم نم از
سر قدرت ک از مموضمع ضمعمف و
است صال اسمت تما شمایمد چمنمد
صباحی بر عهر خود ب افزاید .اکنو
جههوری اسالمی ه ابزار دیگری
برای ادام ی ح ات ب جز سرکموب
ندارد .نفرت توده ها از رژیم با توج
ب شرایطی ک ایجاد شده بسم مار
زیاد است ب این اعتبار و در ممتمن
اوضاع س اسی کمنمونمی دفماع از
کممارگممرا زنممدانممی و بممخممصمموص
اسهاع ل بخشی وعیمی نمجماتمی
موثر تر از گنشت می تواند انمجمام

شود.
باید نشا ده م ک س است کث ف
اعترافمات گم مری قمالبمی تموسم
شکنج ذره ای از حهایت کمارگمرا
و مردم در حهایت از رهمبمرا خمود
کم نهی کند .موج وسم مع دیمگمری
برای زادی کمارگمرا الزم اسمت.
ساکت ننش ن م .بم یم م ! بمرای
زادی کارگمرا و دیمگمر زنمدانم ما
! برای مقابی بما
س اسی .ب ی
شکنج و شکنج گرا  .باید نشا
ده م ک شکنج گرا چ مزی جمز
ننگ و نمفمرت عمهموممی بمدسمت
نخواهند ورد .کارگرا و زحهتکشا
اجازه نده م فعال ن ما را تمحمقم مر
کنند .هر یک ب نوب ی خمود وارد
کارزار حهایت از کارگرا زنمدانمی و
زندان ا س اسی بشویم .ما تموا
زاد کرد نها را داریم خود را دست
!
کم نگ ریم .ب ی
اتحاد سوسم مالم مسمتمی کمارگمری
خواهما زادی بمدو قم مد شمرح
اسممهمماعمم ممل بممخممشممی ،عممیممی
نممجمماتممی،سممپم ممده قممیم مما ،اعضممای
تحریری نشری گام و دیگر کمارگمرا
و زندان ا س اسی است.

سرنگون باد رژیم جمهوری
اسالمی،
زنده باد سوسیالیسم
نان کار آزادی حکومت
کارگری
کمیته ی اجرایی اتحاد
سوسیالیستی کارگری
8711718173
برابر با یک بهمن 7931
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یدی عزیزی از بنیانگذاران
اتحادیه صنعتگر سنندج و عضو
کمیته برگزاری روز کارگر
سنندج در سال  ۷۰11و ۷۰1۱

من هم شکنجه شدم

حاکم شرع ک یک خوند بمود صمد
اال

 00سممال اسممت ک م

جههوری اسالمی ب

جممواب

ضرب شالق می نوشت و شکنجم

خواستمهمای

گر می گفت اگر خمواسمتمی حمرف

کارگرا و اعتراضاتشا دستگ مری،
شکنج  ،شالق و اعدام است .من

بزنی دستمت را بمیمنمد کمن و اگمر
دستت را بیند نکنی تا خر و تا حمد

کمارگمری

و

هم یکی از فعال ن جنب

بی هوشی شکنج می شوی

هستم ک دستمگم مر و شمکمنمجم
شدم .حدود یمک همفمتم بمعمد از

شالق می خوری .من ینج ماه زیمر
بازجویی و شکنج بودم .تهام ایمن

یدی عزیزی

برگزاری مراسم با شکوه روز کمارگمر

دورا

یمماهممایممم ورم داشممت ،یممک

اسهاع ل بخشی یکمی از همزارا

سال  1335سنندج دستگ ر شمدم.
این دوم ن سالی بود ک در سنندج

دندانم شکمسمت ،کمهمرم شمدیمدا
س ب دید و یمس از سمی سمال

کارگری در تماریما بم

روز کارگر عینی برگزار م شد و ممن

هنوز کهر درد دارم .بازجوی ممن را

هر دو سال عضو کمهم متم بمرگمزار
کننده روز کارگر و ههشن ن از بنم ما
گنارا اتحادی صنعتگر بودم .هنگام

مهندس صمدا مم مکمردنمد و دادیمار
شهرام کرمانشانی بود و یکی بنمام
جودی ک نهی دادنم حاکمم شمرع

دسممتممگم ممری بممعممنمموا بممرقممکممار در
ب هارستا کودک سنندج کمار ممی

بود یا بازجو .هر چی از شمکمنمجم
های وحش ان زندا حرف بزن م باز

کردم و اول ن فرزندما  ،روژیمن تمازه

هم کم است و باید درباره

کتابها

ب دن ا مده بود .بجای اینک شاهد
رشد و اول ن خنده های دختمر تمازه

نوشت.

شکنج هایی ک شد را عینی کرد
بیک خواها یاسخگویی مسمئمول

متولد شده ام باشم بدل ل فعال مت
در ایجاد اتحادی صنعتگر سنمنمدج و

یس از ینج ماه شکنج در ب دادگماه
چند دق ق ای انقالب سنندج ب دو

برگزاری روز جهانی کارگر دستمگم مر

سال حبس محکوم شدم و تازه بم

وزیمر احمالعمات

شدم و از هها اول تا مدت ینج ماه

بند عهومی مده بودم .هوا خوری و

هسممت ،شممد .نممام م اسممهمماع م ممل
بخشی عی شکنج فراخوانی بود
کمارگمری و
ب هه فعال ن جنبم

همای

مالقاتها قطع شده بمود .یمک شمب

وحشم ممانم جسممهمی و روحممی و
بازجویی های حوالنی مدت بودم.

رئ س زندا مد و اساممی یمنمجماه
نفر را خواند ک بس اری از نمهما را

فعال جنب

سرکار ممد جمهمهموری اسمالممی
است ک دستگ ر و شکنج شمده
است .شکنج گرا ههم مشم بم
زندانی اخطار می دهند ک یمس از
زادی نباید درباره شکنج ب هم م
وج صحبت کند .ویژگی اسهاع مل
این است ک با شجاعت و از خمود
حبق
گنشتگی ک در تاریا جنب
کارگر ایرا

بی نظ ر است ن تمنمهما

این شکنج ها ک

زیر شدید تمریمن شمکمنمجم

کابل زد

ب کف یا و کهر ،لگد زد

م شناختم .در بند هههه ی ش د و

دیگر زادیخواها ک درباره شکنج
ای ک شده اند ،صحبت کمنمنمد .بما

ب اعضای حساس بد  ،سماعمتمهما

هر کسی چ زی ممی گمفمت .عمده

اسمهماعم مل

روی یا ،نشستن سماعمت

بممرای

کارزاری ک

بما نمامم

ایستاد

ای فممکممر مممی کممردنممد ک م

بخشی عی شکنج ایجماد شمده
صحبت از شکنج گالی و شکمایمت

ها با چشم بند در وس یک سالمن
و شن د و شاهد شکنمجم سمایمر

انتقالشا است ب زندا کامم مارا
و یا کمرممانشماه اسمت امما همهم

از جههوری اسالمی ن ست بمیمکم

زندان ا بود  .در جههوری اسالمی
ب شکنج می گویند تعمزیمر و بم
بازجو می گویند کارشناس یمرونمده.

ینجاه نفر نفر
اشتباه می کردیم.
را هها شب در زیر زم ن زندا

ت ری است ب مرکز ارکا
این رژیم.

جمنمایمت

بقیه درصفحه ۳1
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سممنممنممدج اعممدام کممردنممد .بممعممدهمما
فهه دیم ک اعدام نها بمخمشمی از
کشتار زندان ا س اسی بود کم از
تابستا  35و با فرما خه نی جالد
در سراسر ایرا اجرا شد.
اال ک این نامم را ممی نمویسمم
عیی نجاتی یکی از رهبرا باسابق

كارگران فوالد و

سندیکای کارگرا ن شکر هفت تپم
و از كممارگممرا فمموالد اهممواز حممارق
خیفى ،کریم سم ماحمی و بمهمزاد
عی خانی و محهدرضا نعمهمت زاده
هم چنا اسم مر شمکمنمجم گمرا
هستند.

در سال  1331ک چند روز بعد از روز
کارگمر دسمتمگم مر شمد و بمدسمت
جنایتکارا جههوری اسالمی اعدام
شد.

پنجشنبه بیستم دیماه ۷۰۳۱

در یایا یادی کنم از جمهمال چمراغ
ویسی سخنرا روز کارگر سمنمنمدج

نان کار آزادی ،نه به شکنجه

باشد .بغ ر از خمبمر رسمانمی و

در بر گرفت ک تا کنو

بی نظ مر

بوده است .از جمهمیم

یمکمی از

انتشار احالع

فعال ت اتمحمادیم

هفت تپه نیازی به

زاد برگزاری تظاهرات کموچمک و

موضوعمات ممطمر

محدود مقابل ممجمیمس و وزارت

دانشممجممو امسممال حممهممایممت از

تظاهرات در

کار است .حبعا برای گروههایمی
از مردم ک صمدایشما تمنمهما از

کارگرا فوالد و هفت تمپم بمود.
ههشن ن از حمرف ممعمیمهما و

تهران ندارند
رضا مقدم
جعفر عظ م زاده در مصاحبم بما
رادیو ی ام اظهار داشمت کم بم
کارگرا هفت تپ ی شنهماد داده
بود ک تعدادی را بفرستند تما در
تهرا و مقابل مجیس تظماهمرات
کنند و کارگرا اعتصابمی همفمت
تپ حبعا لمزوممی نمداشمت نمرا
بپنیرند.

و در

حریق تظاهرات در تمهمرا

زیرا تشکل محل کار ن سمت کم
حرف حساب و گفتگوی کارفمرمما

و فعال ن جنب

ممقمابمل ممجمیمس و وزارت کممار

زنا ن ز مورد حهایت قرار گرفمتم

شمنم مده مممی شممود ،ایمن کممار

اند.

ضروری است.
ب هه ن دلم مل ایمن ممقماممات
همفمت

کشوری ،قضایمی و نمظماممی و

کارگرا

فوالد و کمارگمرا

تپ برای شن ده و دیمده شمد
ن از ندارند مقابل مجیس و وزارت

نهایندگا مجیس رژیم اسالممی
هستند ک ناچار شمده انمد بم

کار بروند .صدا و تصویر کمارگمرا

اهواز و شوش و هفت تپ برونمد

اعتصابی هفت تپ و فوالد اهمواز
فراتر از ممرزهمای ایمرا

تا با کارگمرا

اعمتمصمابمی دیمدار

دیمده و

گفتگو کنند و این تنهما یمکمی از

شن ده شده است .حمهمایمت از

همای قمدرت اعمتمصماب

کارگرا اعتصابی همفمت تمپم
تظاهرات جیوی مجیس یا وزارت
کار مناسب اتحادیم زاد اسمت

رانندگا

کام و

 19ذر ،روز

و

فوالد اهواز محدود ب بخشمهمای
بزرگی از تشکیهمای کمارگمری و
کارگرا کارخانجات مختیف نهاند
و ح فهای مختیف مردم ایمرا

نشانم

کارگرا هفت تپ و فموالد اهمواز
است.
 ۱۲آذر ۷۰۳۱

را

نان كار آزادی ،حکومت كارگری
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۳۸

گرامی باد
روزجهانی زن

ب حقوقی در جههوری اسالمی بمار

ایرا

دیگر ب استمقمبمال هشمت ممارس

یک جنب

م روند ،قدرتهند و مصهم.

حالی ک بر دار کرد روسمری هما
بم نشمانم اعمتمراض بم حمجمماب

زنمما

هممرگممز تسممی م ممم

در ایممرا

جیب کرد اما این اعتراضات ب
جهعی ن نجامم مد و در

اسالمی س اسی ترین و ارتجاعی

رویا آزاد

شرایطی ک حمکموممت اسمالممی
ایرا با قوان ن قمرو وسمطمایمی و

بار دیگر  1مارس فرا مم مرسمد ،روز

مرد ساالربرانا تحه ل کرده اسمت
نشدند .زنا غیی رغمم افمت و

روز اتحاد زنا برای حقوق لگد ممال
شده شا تحت س ستم تا دندا

دراین چمهمل سمال

اعتراضی کم داشت تسری و ی وند

ب ش وه های گمونماگمو فمردی و
جهعی ب مقابی با قوان ن ضمد ز

با دیگر مطمالمبمات زنما ممانمنمد
مطالبات وس ع اقتصادی و حقوقمی

برخاستند ,مبارزه کردند ودر عمرصم
های گوناگو رزیمم را بم چمالم
کش دند و در حد تموا گماممی بم

مثل اعتمراض بم قمانمو خمانمواده
،قوان ن مدنی ،اعتراض ب نابرابمری
در اشتغال و بق ی قوان ن ضد ز

رفتند زنا در ایرا در بدتمریمن
ی
شرای سرکوب و خمفمقما هشمت
مممارس را مممخممف م ممان م وجممهممعممی

بود.

بزرگداشت اعتراضات زنما

کمارگمر،

مسیح سرمای داری و ممرد سماالر
مستقل از اینک کجای این جمهما
نابرابر زندگی م کن م در دن ایی کم
ب کارگر و کمارفمرمما ،ز و ممرد،
سف د یوسمت و رنمگم من یموسمت
تقس مم شمده همهم ی زنما از
ب حقوقی و ستم جنس تی در رنمج
هستمنمد .مما وارثما زنما کمارگمر
از
ن ویورک هست م زنانی ک ب
یک قر

ی

عی

نابرابری ،ستمم

و با ممطمالمبم ی بمهمبمود شمرایم
کارتظاهرات کردند ما ادام دهمنمده
ی راه زنا کارگمری هسمتم مم کم
در 150سال گنشت درجها بمرای
مطالباتشا ممبمارزه کمردنمد و در
مممقمماحممع حسمماس تمماریممخممی بمما
حضورم ی ونی در خ مابمانمهما تماریما
جنب

زنا

را رقمم زدنمد .مما زنما

کارگردر جها ههشنا در حیب نا
و ازادی کشت م شویم زنمدانمی و
شکنج م شویم و س ستم همای
سرمای دارو مرد ساالر را ب مصاف
م طیب م.

درگردههایی های خصوصی گرامی
داشتنمد  .و درممقماحمعمی نم مز بما
فشارهای اجتهاعی رزیم را وادار
ب عقب نش نی کرده و تمجمهمعمات
خ ابانی برگزارکردند.

امسمال

مصادف باچهمل سمال سمرکموب و

ی دا م کرد از یک کن
نرفت  .انمشم را کم

زنا

ایرا

فردی فمراتمر
ایمن حمرکمت

چهل سال عی

تبع مض

و خشونت دولتی و س ستهاتم مک
مبارزه کرده اند و در این م ا زنما
کارگر در عمالوه بمر ایمنمکم تمحمت
حکومت اسالمی مانمنمد همهم ی
زنا ایرا از تبع ض در رنج هستنمد
اما در زم ن ی اقتصادی ن ز فشمار
مضاعفی مرا متحهل شده اند زنا

از سال گنشت و بعد از خم مزش
دیهاه و مشارکت وسم مع زنما در
اعترا ضات خ ابانی شاهد حضمور

در خانواده های کمارگمری بم
فقررا مدیریت م کنند.

" دخترا خ مابما انمقمالب " بمودیمم
دخترانی ک بر سمر گمنرگماهمهما و
م ادین شهربا بردار کمرد روسمری

زنما بم دلم مل سم ماسمت هممای
ن ول برالی و خصموصمی سمازی از

ها بار دیگر رزیم را بم

چمالشمی

جدی کشاندند  .دخمتمرا

خم مابما

حمجماب اجمبماری را کم
انقالب
ازابمزارو ارکما اصمیمی سمیمطم و
تممحممقمم ممربممر زنمما

در ایرا اما زنما تمحمت حمکموممت
منهبی اسالمی از ستم چند گان
در رنج هستند .زنا ایمرا

خ زهای فراوا

ترین قانو ضد ز را نشان گرفمتم
بود وعیی رغم دستگ ری ها ادامم

بممود نشممانمم

گرفتند .جمهمانمی شمد "دخمتمرا
خ ابا انقمالب " و حمهمایمت دیمگمر
جنبشهای اجتهاعی بار دیگر نمگماه
جهان ا را ب مطالبات حقوقی زنا

واقمع

چند ده گنشمتم ممتمحمهمل بمی
حقوقی ها تبع ض های اشکارتمری
شدند از جهی زنانی کم قمربمانمی
س است های تمعمدیمل اقمتمصمادی
شده و از بازار کار رسمهمی اخمراج
شده وجنب بازار غ ر رسمهمی کمار
شدند حبق امار  15درصد زنما

از

بازار کار محروم هستمنمد بم م

از

س میو
ب کار

دختر فمارق المتمصم مل
بقیه درصفحه ۳۳
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۳۳
بقیه “گرامی باد روز جهانی زن“ از ص ۳۸

را ک ب

از الویت استخدام محروم شده ا نمد
و م ی ونها ز خان

دار کم

در

نم

امار ب کاری ب حساب م اینمد و نم

از صد نمفمر از فمعمالم من

حقوق زنا

کمار

در دفاع ازشعار نا

ازادی و در دفاع از حقوق مزد بگ را

توده های زنما

یم مشمروی خمواهمد

کرد  .ضرورت یک تشکل وسم مع کم
بتواند اقشارمختیف زنا مانند زنما

و

کارگر در مراکز تول دی و زنا معیم و

جامع از جهی معیها یرستمارا

روشمنمی

خان داروسریرست خانمواده را

شاغل محسوب م شوند واغیب ب

کارگرا منتشر کردند بم

موازات کار بی اجر و مزد خان بمرای

مرزبندی خود را بما المتمرنماتم موهمای

در یک شبک ی اجتهاعی گرد همم

داد و

اورد  ،تشکیی ک مستقل ازدولت و

رقمم

فهن ست های ل برال سکوالر باشد

زد چرا ک تا کنو فعال ن لم مبمرال و

همای

کهک ب معاش خانواده تبمدیمل بم
کارگرا خانگی ارزا و بدو ب ه

ل برال سکوالریستمی نشما
و

بازنشسمتمگمی بمرای کمارفمرممایما
کارگاهها و تمولم مدی همای کموچمک
زنما

شده اند در .اما وجمود

سمر

نقط عطفی را در جنب
اصال

حمیمب در جمنمبم

زنا

از

زنما

مطالبات مدنی زنا وبا استهمداد از

زنا

وبتواند زنا
مشترکشا

را حول خواسمتم

متمشمکمل کمنمد ،ایمن
کمار و

تشکیها م توانمد در ممحم م

یرست خانواده ک تا ینج مم میم مو

قدرت و تک

اساسی فراتر

زیست زنا ایجاد شده و در ارتمبماح

رقم زده م شود دریی تورم و گرانمی

نرفت و با داشتن رسان و بیمنمد گمو

با یکدیگرقرار بگ رند  .المبمتم

نمبمایمد

های سرسام اورو نمبمود حمهمایمت

مطالبات زنا را تقی ل داده ند.

موانع موجود را از نظر دور داشمت از

دولتی ب خ

بر قانو

فالکمت رسم مده نمد

جهی فضای امن تی در مح

نشا از حق قتی انکار ناینیر از زنان

حضور یررنگ زنا در جنب

شد فقر است.زنا معیم و یرستار

تجهعات اعتراضی کارگرا معمیمهما

ک سالهاست برای بهبمود شمرایم
کاری مطالبات خود را فریاد م زنند.
هشممت مممارس سممال گممنشممتمم
بخشی از فعال ن جنمبم

زنما

بما

یرسمتمارا
باختگا

دیهاه و
و ممال

بمازنشمسمتمگما

در حمول سمال  65نشما

همای

کاری و ترس از اخراج و مانع مههمتمر
در تشکی ابی زنا
بود

بی شک یراکنده

نهاست ب عنوا ممثمال زنما

خان دار  .سالهاست کم

زنما

بما

دهنده مطالبات مشترک مع شمتمی

ایجادصندوق های خانگی و یا حضور

کارگری بود.مطالباتی

در مراکز ورزشی این امکا را بمرای

زنا با جنب

ک حول شعار نا کار زادی ب زنما

خود ایجاد کرده اند تا در دور همهمی

فراخوا تجهع در جیموی وزارت کمار

این امکا را داد تا بما شمعمار "نما "

های مشترک ب تبادل نظر بپردازنمد

تالش کردند با حر مطالبات وسم مع

خواها مع شت ورفاه اجتهاعی " ,

و ههشن نن جهع های مطالعاتمی و

اقتصادی وحقوقی زنا

از مطالمبمات

در

فضای مجازی تا حدی این مشکل را

مدنی زنا فراتر رفتم

و بمرای رفمع

کار " ک تبیور حضور بمرابمر زنما
بازار کار است و زادی ک

حقوق ب

تبع ض در بازار کار و اشمتمغمال زنما

غارت رفت زنا در قوان ن ممدنمی و

تجهع اعتراضی برگزار کردند در ایمن

حجاب اجباری را ماج قرار م دهد .

" نما

کمارازادی" کم

تجهع شعار

مطالب ی محموری

اکمثمریمت زنما

زنا کارگر برای مطالبات حمقموقمی

مم مگمنمجمد از جمهمیم

ومممع م ممشممتممی و ی م ممونممد بمما دیممگممر

جامع در ا

تالش و حرکت برای ب م دا

مد

شعارهای اصیی تجهع بود هر چمنمد

جنبمشمهمای اجمتمهماعمی نم ماز بم

در ایممن تممجممهممع تممعممداد زیممادی از

ههگرایی فعال ن تشکیهای فعال در

معترض ن دستگ ر و زندانی شمدنمد

دارد زیمرا ایمن

اما این تجهع و بدنبال ا ب ان م

ی

زم ن حمقموق زنما
جنب

تنها با اتکا ب ن روی جهمعمی

بر حرف کرده است.
نه به الترناتیو های آمریکایی و
سکوالر لیبرالیستی

نان کار آزادی
تشکل مستقل زنان
اسفند ۳۱
***
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۳۲
هشت مارس ،پیش بسوی اتحاد جنبشها حول نان كار آزادی
امسال هشتم ممارس ،روز ز  ،در
موقع ت ویژه ای فرا مم مرسمد .حمی
عمیم م

چندین ده اعتراضات زنما

انواع تبع ض های جنس تمی حمتمی
هنگاهی ک اهداف مستقل خود را
داشت عهال در خدمت جمنماحمهما و
باندهای رژیم اسالمی برای سمهمم
ب م ممشممتممری از غممارت مممردم قممرار
م گرفت .خ زش مردم در دیهماه 69
عی

هر دو جنا اصال حیب ،اصول

گرا و کی ت رژیم اسمالممی بم

ایمن

دوره یایا داد .اکنو سئوال محوری
این است ک جنب
بم

زنا در خدممت

قممدرت رس م ممد

کممدام م ممک از

لترنات وهای متعددی است ک ممی
کوشند تا جانش ن رژیمم اسمالممی
شوند .اکنو م رود تا بمهمرور همهم
جنبشها تحقق خواستهایشا
شمد

فردای یس از سماقم

را در
رژیمم

اسالمی دنبال کنند.
رژیم اسالمی چنا

تمحمهم مل

مفرحی ب زنا

در ایمرا

کرده است کم

حمتمی یمک نمظمام

مردساالر ،دینی و ارتجاعی ممانمنمد
رژیم افغانستا هم ممی تموانمد در
مقابل
زنمما

ژست حرفداری از حمقموق
بممگ م ممرد .بممعممنمموا

افغانستا
زنا

مممثممال در

حجاب اجباری نم مسمت.

از دید

فوتبمال در اسمتمادیموم

محروم ن ستند و خوانندگا ز حمق
دارند در کنمسمرت هما بمخموانمنمد و
صدایشا

مهنوع نم مسمت .مسم مح

عی نژاد با زادیهای های یواشکی و
چممهممارشممنممب م

هممای سممف م ممد در

افغانستا نهی تواند یا بگ رد و تنها

مبارزه جنبم

عمیم م

جنسی و حبقاتی مکهل یکدیگرند و
تحقق مطالبات جنب

محصول ضدیت افسمار گسم مخمتم
حکومت اسالمی عی
است .بم

زنا در ایرا

ایمن اعمتمبمار ممخمالمفمت

لترنات وهمای ممخمتمیمف بما حمجماب
اجباری و نظایر

ب تنهایی نشانم

عممرصم

زنا در ههم

همما بممدوا در گممروه اتممحمماد

سمممراسمممری
تشکیهایشا

زنممما

در

و اتحادشا

انمممواع
با جنب

کارگری ،دانشمجمویمی ،اعمتمراضمات
معیها

اسمت کم

و بازنشستگما

ای از دفماع نمهما از حمقموق زنما

ه

ن ست.

ن ست .اتحاد هه ایمن جمنمبمشمهما

یک جنمبمشمی صمرفما ممردانم

حول " نا کار زادی" ک ب انگر تهمام
جنب

زنا عی

ستم جمنمسمی و

خواستهای ممعم مشمتمی ،رفماهمی،

ای

ایمن

ستم حبقاتی بر زنا  ،مجهوع

از مطالبات حمقموقمی ،سم ماسمی،
اجتمهماعمی و اقمتمصمادی دارد کم
بر ورده شد

نموع

نها بستگی بم

نظام جایگزین با رژیم اسالمی دارد.
تقی ل خواستهای جمنمبمشمزنما

بم

زادیخواهان و برابری حمیمبمانم

جنبشهاست ،راه مبارزه ممتمحمد را
ههوار ممی کمنمد .اکمنمو

سمئموال

محوری س است ایرا این است ک
و

اعتراضات معیها  ،بازنشستمگما

مبارزات جنبمشمهمای دانشمجمویمی،

حجاب اجباری و کنار گناشتن کی ت

کارگری و زنا ب تقویت و مقبولم مت

همای

کممدام لممتممرنمماتم ممو جممانشم ممن رژیممم

س اسی ،اجتمهماعمی ،اقمتمصمادی،

اسالمی کهک می کند .اتحماد ایمن

کار تمحمت

کمار زادی"

خواستهای زنما

در عمرصم

موزشی ،خانواده ،مح
هر عنوا

بمی حمقموقمی

زنما

سمتمم

و بمهمانم

فروختن جنب

زنا

ای کمهمک بم
لترنات وهای

ب

هما حمول "نما

جنب

سدی اسمت تما نم مروی ممبمارزه و
اعتراض کارگرا  ،زنا  ،دانشجویما ،
و بازنشستگا

در خمدممت

جههوری ل برالی و سیطنت حیبانم

معیها

است .این لتمرنماتم موهما عمیم مرغمم

ب قدرت رس د

ساختمار سم ماسمی ممتمفماوتشما

خواستهای این جنبشها بگمونم

ههگمی بمر یمک نمظمام اقمتمصمادی

بن ادی متحقق گردد.

رژیهمی گمردد کم
ای

نئول برالی متکی هستند در تمهمام
دنم ما فمقمر را زنممانم

کممرده اسممت.

س ستم اقتصمادی لمتمرنماتم موهمای
ل برالی و سیطنتی بمر خصموصمی
سازیهای وس ع و از جمهمیم
کرد

یمولمی

مدارس و دانشگاهها اسمتموار

است .کارگمرا

ایمرا

و از جمهمیم

زنده باد هشت مارس،
روز جهانی زن
زنده باد جنبش نان کار آزادی
کمیته اجرایی اتحاد
سوسیالیستی کارگری

کارگرا ن شکر همفمت تمپم  ،فموالد
اهواز و هپکو اراک تنها چند نهون از
صدهما همزار قمربمانم ما
سازیها هستند.

خصموصمی

اول مارس ۱۳۷۳
دهم اسفند ۷۰۳۱
***
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بیانیه همبستگی بیش از صد نفر از فعالین حقوق زنان با معلمان ،پرستاران و كارگران
از بیانیه فعالین حقوق زنان:
شعار نا کار زادی ک ب درستمی
بر ی وند مع شت و زادی تاک د دارد
فمراگم مر ممیشمود
از یم م
ب
از بیانیه فعالین حقوق زنان:
خواستهای شها خواستهای مما
اسممت و مسم ممر یم ممروزی جممز بمما
ههبستگی ی هوده نخواهد شد

اجممتممهمماعممی هسممتم ممم .گممروههممای
مختیف اجتهاعی از زنا

( در تجهمع

کارگرا  ،کام وندارا و بازنشستگا
و  ...هر بار در اعتراض ب وضمعم مت
مع شتی و اقتصمادی بم

خم مابما

مدهاند .ب عبارت دیگر در حالی ک
در تهام این سالها چگونگی نزدیمک
کرد جنمبم همای اجمتمهماعمی از
سواالت و دغدغ های مهم فعال من

متتتتتتتن کتتتامتتتل بتتتیتتتانتتتیتتته
این روزها فریاد عمدالمتمخمواهمی از

همای

گسمتمرده
از یم م
ک هر روز ب
مممیشممونممد ب م مممرور الی م هممای
راستگرایان را کمنمار ممیزنمنمد و
ماه ت مترقی و رادیمکمال خمود را
نهایا میسازند .دیگمر بم وضمو
میتوا دید ک شعارهای مردم در
بمطمن خممود ،مسم مر رسم مد

بم

خواستهای ممعم مشمتمی را نم مز
مینهایاند .اکنو خصموصمیسمازی
ک جا س استهای نئول برالی در
تهام جها است ،ماج حمهمالت و
اعتراضات صفوف ب هم ی وسمتم ی
مزدبگ را از معیم و یرستار و کارگمر
قرار گرفت است و شمعمار نما کمار
زادی ک بم درسمتمی بمر یم مونمد
از
مع شت و زادی تاک د دارد ب
ی

فراگ ر میشود.
شماهمد

از سوی دیگرب

از ی م

نزدیمکمی جمنمبم

همای ممخمتمیمف

س استها را محکوم میکن م.

 1مارس گمنشمتم ) تما ممعمیمهما ،

جنب های مختیف بوده است ،این
روزها شاهد نم مم کم ذغمدغم ی

گوش گموشم کشمور بمرخماسمتم
است .اعتصابات سراسری معیها ،
کام و دارا  ،تجهعات مالباختگما
و بازنشستگا و اعتصابات کارگمری

و بازداشت معترض ن و مخالف ن این

مع شت موجب ی وند جنمبم
مختیف اجتهاعی شده است.

میگوی م ما نم مز همهمشمو شمهما
معتقدیم س استهای نئول برالی و
خصمموصممیسممازی
در قممیممب
دستاوردی جز فقر و ت رهروزی بمرای
مردم نداشت است ،از این رو خمود
را در کمنمار شمهما ممیبم منم مم .مما
معتقدیم این س استها در موزش
و یرورش ب بازمانمد از تمحمصم مل
از یسرا منجر شمده
دخترا ب
زنا

بهداشت و درمما

بس اری را از دسمتمرسمی بم

خممدمممات بممهممداشممتممی و درمممانممی
مناسب محروم کمرده اسمت ،و از
از ممردا
زنا بم ممراتمب بم م
کارگرا ارزانی ساخت است کم

هه ش ینیرای کارگرا

و معیمهما

عدالت حیبند ،فریاد میزن م زنمدا
مممعممیممم و کممارگممر

حممق همم مم

بریاخاست ای ن ست و رو ب هه ی
برخاستگا

بم

خصموص کمارگمرا

مبارز هفت تپ و فوالد اهواز اعمالم
میکن م مما در کمنمار شمهمایم مم،
خواستهای شها خواستهای مما
است و میدان م ک مس ر ی مروزی
جز با ههبستگی ی هوده نمخمواهمد

ما جهعی از فعاال زنما در ایمرا ،
ضهن اعالم ههبستگی با معیها ،
یرستارا و کمارگمرا بمریماخماسمتم

است ،در بخ

ما در این روزها ک زندا ها ب

از

از

حداقلهای قانونی ن ز محرومند .ما
معتقدیم اعتراض ب این شرای نم
تنها حق ما ،بیک وظ ف ی تک تمک
ماست .از این رو ،هرگون سمرکموب

شد.
اسامی امضا کنندگان
به ترتیب حروف الفبا:

ذر گ النی ،ذیمن رضمایم ما  ،زاده
بهک

 ،زاده صابری ،زاده مالکی،

زاده مولوی ،لها بههمن یمور ،یمدا
جمودکمی ،احمتمرام شمادفمر ،المنمماز
انصاری ،الهام عابد عمبمادی ،المهم
فراهانی ،المهم

ممحمهمدی ،امم مر

یعقوبعیی ،بهار احهدی فمرد ،بمهمار
اصالنی ،بهار صحرائ ا  ،ب تا حاجی
صادق ا  ،بم متما حماهمبماز ،یمرسمتمو
قربانی ،یروان شهم مرانمی ،یمرویمن
گازرانی ،یریشهر نعمهمانمی ،ثمهم من
چراغی ،جیموه جمواهمری ،حمهم مد
سرداری ،حمهم مد شمرقمی ،دالرام
عممیممی ،رقمم مم

رضممائممی ،رهمما

عسممکممریزاده ،ریممحممانمم (زهممرا)
جمدیممدفمرد ،زهممرا احممهمدی ،زهممره
اسممدیممور ،زهممره صممابممری ،،سممانمماز
محسنیور

بقیه درصفحه ۳9
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را
فرصت
داشت و دارند
تا با گامهای
و
سنج ده
مستحکم خود
را برای مصافهای بزرگتر بر سر نظام
جانش ن رژیم اسالمی ماده کنند .این
تهام الترنات وهای دست
حبعا عی
راستی است ک ب دخالت مریکا ام د
بست اند و یا در تالشند تا تغ رات
مورد نظرشا بدو ب م دا مد و
دخالت وس عترین توده های مردم و از
باال صورت ینیرد .اعتصاب و تحصن
سراسری معیها در  22و  23مهرماه
در کنار اعتراضات یایا ناینیر کارگری،
دانشجویی و زنا بخشی از روند رو ب
شکل گ ری و اتحاد جنبشهای
ی
اجتهاعی برای نظام جایگزین با رژیم
اسالمی است .اتحاد این جنبشها
یاسا محکهی ب ارعاب مردم توس
اصال حیبا ن ز هست ک ترس از
سوری ای شد ایرا را جار می زنند.

تحصن سراسری معلمان یک گام روبه پیش
زمان علیه رژیم اسالمی است
حاکها ایرا است .رژیم
زما عی
اسالمی راه حیی برای بحرانهای
متعدد اقتصادی ،اجتهاعی و س اسی
ایرا ندارد .س است خامن ای و سپاه
ب ناچار انتظار برای تضع ف ترامپ در
انتخابات دو مجیس قانونگناری مریکا
در نوامبر امسال و ههشن ن انتخاب
نشد دوباره ترامپ در انتخابات 2020
ریاست جههوری مریکاست تا بتوانند
حداقل نفت بفروشند و خرج دم و
دستگاه حاکه ت فاسدشا را تام ن
کنند .در واقع رژیم اسالمی سرنوشت
خود را ب جنگ قدرت در مریکا سپرده
و ام دوار است در این مدت بتواند
اعتراضات مردم را سرکوب کند و دوام
ب اورد.
اوضاع اقتصادی ،اجتهاعی و س اسی
در دوره انتظار رژیم اسالمی وخ م تر و
غ ر قابل تحهل تر خواهد شد و نت ج
اش فراهم مد زم ن برای بریایی،
سازماندهی
و
شد
متشکل
جنبشهای رادیکال اجتهاعی است.
لترنات وهای
بدین ترت ب زما عی
راست سیطنت حیب و ل برال هم
کارگری،
اعتراضات
هست.
دانشجویی ،زنا و معیها ههگی این
بقیه “بیانیه همبستگی  “...از ص ۳۴

سپ ده ثقف ا  ،ستاره لعل ،سمتماره
هاشهی ،سهان عابدینی ،سوداب
رخ  ،س ها احسا خواه ،سم مهما
شاه عباسمی ،سم مهم من فمروهمر،
س ه ن کاظهی ،شریف محمهمدی،
شقایق وح دی ،شک با شریف یمور،
شه م شرافت ،شمهمال فمروزانمفمر،
شهال همویمدا ،ضم ما زممانسمرائمی،
حاهره مه ز ،ح ب مطهری ،عاحفم
خسروی ،عی رضا جباری ،غزل صدر،
غنش قوامی ،فخری شادفر ،فرانمک
فرید ،فرزان راجی ،فرشت ارسطمو،

دستهزد معیها ،
خواست اضاف
ههراه با خواست بازنشستگا برای
حق بازنشستگی و خواست
افزای
حداقل دستهزد
کارگرا برای افزای
زم ن ساز شکل گ ری یک جنب
سراسری ضد فقر است و بعالوه
خواست موزش رایگا در تهامی ادوار
تحص یی ک خواست صریح و شفاف
کارگری و دانشجویی هم
جنب

فرشت سبزواری ،فروغ سه ع نم ما،
فروغ عزیزی ،ف روزه خیفی ،فم مروزه
مممهمماجممر ،کممامممرا حمماهممبمماز ،کمماوه
مظفری ،کم مانما شم مبمانمی ،گمیمی
رضایی ،گوهر شه مرانمی ،لمیلمی
ال کایی ،مت ن یزدانی ،محهود شاد،
مرض شک با ،مریم ام مری ،ممریمم
رحهانی ،مریم روسمتمایمی ،ممریمم
زنممدی ،مممریممم کمماویممانممی ،مممعممزز
خواهشی ،معصوم زمانی ،مالحت
مداحی ،منصوره بهکم م  ،ممنم مژه
فممروزنممده ،مممنم ممژه نممجممم عممراقممی،
مهمدیمس صمادقمی یمویما ،ممهمرداد

یافتن یک
سازما
هست حی ع
حرکات اجتهاعی و م ی ونی عی
لترنات وهای ل برالی است ک خواستار
خصوصی سازی و یولی شد موزش
و یرورش در تهام سطو هستند.
اصال حیبا با شادی از فقدا رهبری
رژیم اسالمی
اعتراضات مردم عی
بعنوا یک ضعف نام می برند ک در
واقع تهج د از کشتار مخالفا و اختناق
حاکم بر ایرا است ک خودشا نق
داشت اند .ارتباح
مهتازی در ایجاد
فعال ن جنبشهای مختیف با هم و
ههاهنگی در انتخاب خواستها ،نوع و
زما اعتراضات روندی است ک رهبری
رژیم اسالمی را
مبارزات مردم عی
هم شکل خواهد داد .از این زاوی
تحصن سراسری معیها نقشی رو ب
در روند استحکام اتحاد جنبشها
ی
برای شکل گ ری یک حرکت
سازمان افت  ،متحد ،سراسری و عظ م
عی رژیم اسالمی و برای نا و کار و
زادی دارد.

سرنگون باد رژیم اسالمی
نان ،کار ،آزادی،
حکومت کارگری
کمیته اجرایی اتحاد
سوسیالیستی کارگری
 ۱۱مهر ۷۰۳۱
فالحی ،مهرنوش جوشنی ،ممولمود
حاجیزاده ،مونا محهدزاده ،مم متمرا
زرم ،مممم مممتمممرا هممماشمممهمممی،
م تراابراه هی ،م تراههایونی ،م نما
ش ری فرد ،مم منما کشماورز ،مم منما
محبوبی ،نازن من سماالری ،نماهم مد
جعفری ،ناه د مم مرحماج ،نمجم مبم
اسدیور ،نرگمس حم مبمات ،نسمتمر
قویدل ،نسریمن صمفمایمی ،نسم مم
بههن ا  ،نقی رش دی ،نگار نجاتی،
نوش ن کشاورزن ا.
هشتم دسامبر ۱۳۷۲
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شانزده آذر و ” نان كار آزادی اداره شورایی“
امسال

بعنوا

یافت.

رضا مقدم
دانشجویی

جنب

در

دانشجویی این ظرف ت را
جنب
دارد ک با حر مجدد "اتحاد کارگر

موقع ت س اسی بس ار ويژه ای
بسراغ شانزده ذر خواهد رفت .در

– دانشجو" در شانزده ذر غازگر

حیب
"اصال
دانشگاه تهرا
اصولگرا دیگ تهام ماجرا" فریاد زده

دانشجویی
دورا جدیدی در جنب
گردد ک رژیم اسالمی با سرکوب
دانشجویی در
خون ن جنب

دیهاه  63در تجهع دانشجویا

شد و بسرعت در س است ایرا

اردیبهشت  1376با رهبری بنی

جای خود را باز کرد زیرا عصاره
تجرب ب هودگی دست ب دست

صدر ،نرا برای نزدیک ب چهار ده
قطع کرد 13 .ذر امسال می تواند

رژیم بود .هر دو جنا حکومت جار
زده شد یایا بازی بد و بدتر را بر

روز حهایت از کارگرا فوالد و هفت
تپ  ،روز اعتراض ب دستگ ری و
شکنج فعال ن کارگری اسهاع ل

شد قدرت ب ن جناحهای بد و بدتر

نتاب دند و با دستگ ری ،شکنج
زندانهای حویل الهدت هزین
سنگ نی ب

فرزندا

کارگرا

و

در

دانشگاه ها تحه ل کردند.
بس ج دانشجویی و تحک م وحدت
شاخ های دانشجویی جناحهای
رژیم

اسالمی

دانشجویی
اصواگراهاست،

هستند.
ک
ادام

بس ج
تشکل
ارگانهای

سرکوب در دانشگاههاست .تحک م
وحدت هم ناام دان دو بار دست ب
دامن خاتهی شدند تا اصالحات و
در نت ج این دانشجویا را از کها
ب رو ورد ک بی نت ج بود .تهام
شد ماجرای این دو جنا در
دانشگاهها م دا وس عی برای

بخشی ،عیی نجاتی و سپ ده
قی ا و در ع ن حال روز اعتراض
عهومی عی شکنج در زندانهای
ایرا و خواست زادی هه زندان ا
س اسی و عق دتی گردد.
مستقل

برای اول ن بار جنب

کارگری ایرا با ی شتازی کارگرا
هفت تپ با خواست "نا کار زادی
اداره شورایی" ،مشخصات نظام
س اسی مورد نظر جنب

کارگری

را در مقابل نظام سیطنت و
جههوریهای متکی بر اقتصاد
نئول برالی ک خصوصی سازی در
کردند تا
مرکز نهاست ،حر
تضه نی باشد ک
کارگرا
مبارزات

دیگر حاصل
کس
در

ی شروی سنج ده تهام جریانات غ ر

دشهنانشا

رژیهی را فراهم ورده و اکنو
سئوال این است ک کدام گرایشات

حر هدف
قدرت یابی کارگرا
شورانگ ز ،تاریخی و دراز مدت "نا

حبقاتی و س اسی در ینده جنب
دانشجویی نق

مههی خواهند

نریزد .حبعا مخالفا

کار زادی اداره شورایی" ک توس
کارگرا

بسرعت می رود تا جای خود را در
س است ایرا باز کند ،ن تنها

هفت تپ

با

شد و

یکی از مع ارهای ارزیابی

این مبارزات یک ماه مد نظر قرار
می کوشند مانع
ندهند بیک
گسترش
جنب

ن ز بشوند.
با

مستقل کارگری ایرا

اعتصابات عهومی در سال  75ک
در قر ب ستم بی نظ ر بود ،با
ی شتازی کارگرا صنعت نفت تا
نجا ک ب سهم خود در نظام ینده
یس از سیطنت بر می گشت تنها
خواها حضور یک نهاینده کارگر در
توس
شورای انقالب بود ک
خه نی حبعا نشن ده گرفت شد.
مستقل کارگری ایرا
جنب
نگاهی ب سه م شد در قدرت
ک
نداشت و حاصل هه مبارزات
کهر رژیم شاه را شکست ،اکنو
حق تشکل و اعتصاب،
فقدا
حداقل دستهزدهای یک ششم
خ

فقر،

م ی ونها

کودک

کار،

م ی ونها ب کار بدو ب ه ب کاری،
اوضاع اسفناک ب ه و درما و
حقوقهای ناچ ز بازنشستگی و
شکنج و زندا
شده است.

و اعدام فعال ن

مستقل کارگری
لترنات و جنب
برای ینده ایرا " ،نا کار زادی
حکومت کارگری" است .حکومت
کارگری،

حکومتی

ایدئولوژیک

ن ست .حزبی ن ست ،چ برسد ب
تک حزبی .یارلهانی ن ست و بر
ساختار شورایی استوار است .تا
فراهم شد تناسب قوایی ک
بتوا "نا کار زادی حکومت
بقیه درصفحه ۳7
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و نقل بار متوقف م شود ک هر روز
ضرب مهیکتری ب اقتمصماد
ادام
در ستان فرویاشی رژیم اسالممی
است.

اعتصاب رانندگان
كامیون علیرغم
دستگیری بیش از ۱51
راننده و تهدید به
اعدام ادامه دارد
اعتصاب سراسری رانندگا کام و
با وجود دستمگم مریمهمای وسم مع و
تهدید ب اعدام دهه ن روز خمود را
یشت سر گناشت .اعتصابم مو بما
سرکوب ب سر کار باز نهی گمردنمد
زیرا با ق هتهای فعمیمی و افمزایم
سرسام ور الست ک ،لوازم یدکی و
دیگر عوارض جاده ای ،ضرر م کنند.
بحرا عه ق اقتصمادی ایمرا روال
عادی حهل و نقل بار را با بن بست
روبرو کرده و ادام وضع مموجمود را
غ ر مهکن ساخت اسمت .یما بمایمد
ق هت حهل بار ممطمابمق خمواسمت
یمابمد
رانندگا تا  50درصد افزایم
قم مهمت کمیم م
ک این ب افزایم
اجناس منجر م شود .یا اینک حهل
بقیه “شانزده آذر و“ از ص ۳۶

کارگری" را ن
بیک

فق

در نوشت

ها

تظاهرات کارگری هم فریاد زد" ،نا
کار زادی" می تواند با یسوندهای
ی روزی

نظ ر،

اداره

شورایی،

نهایی،

مح

زیست

سالم ،تحص ل مجانی،
رهایی ،درما مجانی ،و یا مطالبات
دیگر مطر شود.
موزش

ادام اعتصاب راننمدگما کمامم مو ،
رژیم اسالمی و اقتصادش را ب بمن
بسممت م م ممرسممانممد و شممایسممت م
یشت بانی ههگانی است.
کمیته اجرایی اتحاد
سوسیالیستی کارگری

رژیم اسالمی چهل سال از اسمالم
کهک گرفت تا نظام سرمایم داری
ایرا را از خطر نابودی نجات دهمد.
اکنو ک بحرا تهامی س ستم را
در بر گرفت و رژیم اسمالممی بمجمز
قدرت سرکوب خود در تهامی اممور
جنب

در خ ابانها و در تجهعات و

متفاوتی

اتحادی ههاهنگکنندگا راننمدگما
سراسر ایرا ضمهمن فمراخموا بم
اعتصاب 15 ،خمواسمت رانمنمدگما
کام و و ترانزیت را منتشر کرده ک
حممقمموق
از جممهممیمم «افممزایمم
بازنشستمگمی و سمخمتمی کمار»،
ق هت السمتم مک و لموازم
«کاه
 50درصدی نمر
یدکی» « ،افزای
کرای » « ،کسر حق یرداختی ب مهم
رانممنممدگمما » « ،حممنف دالال و
واسط ها از یایان ها و باربمریهما»،
و «نظارت بر بمرخموردهمای غمیم و
سی ق ای مأممورا راهمنمهمایمی و
راننمدگمی و ممجمازات مماممورا و
افسرا رشوهگ ر» است.

نمماکممار مممد و فممیممج شممده ،حممتممی
بازگشت ب روال کار عمادی نمظمام
سرمای داری هم ب تمغم م مر رژیمم
اسالمی گره خورده است .چنانشم
رژیممم اسممالمممی هممهممشممنمما ب م
س استهای فعیی داخیی ،منطقم
ای و جهانی خود ادامم دهمد ،بما
غاز تحریههای نفتی و بمانمکمی در
بانهاه اوضاع از هر نظر وخم مم تمر
خواهد شد و اکثریمت ممردم ایمرا
برای ادام ح ات ناچار از سرنگونی
رژیم اسالمی م شوند.

13

ذر

دانشجویی

امسال این ظرف ت را دارد ک

در

تکه ل "اصال

حیب اصولگرا دیگ

تهام ماجرا" ک

غاز مبارزه عهومی

و توده ای عی
بشارت

داد،

در

کی ت رژیم را

حرکت

دانشجویا

یردیس و هنر دانشگاه تهرا
"نا

را با

کار زادی اداره شورایی" ادام

دهد و در کنار جنب
کارگری

ایرا

بایستد.

مستقل
13

ذر

 ۷۳مهر ۷۰۳۱
دوم اکتبر ۱۳۷۲
***

امسال این ظرف ت را دارد ک حامل
ی امی برای مردم ایرا
جنب

باشد ک

دانشجویی در سازماندهی

یک جنب

عظ م م ی ونی در اتحاد

با کارگرا  ،معیها  ،بازنشستگا ،
زنا

و جنبشهای رفع ستم میی حول

"نا کار زادی حکومت کارگری" در کنار
جنب

مستقل کارگری ایرا است.

 ۷۱آذر ۷۰۳۱

زنده باد هشت مارس ،روز جهانی زن

شماره ۱9
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پیش به سوی اعتصاب و اعتراض عمومی در كردستان
علیه جنایات اخیر جمهوری اسالمی!
س زندانی س اسی ب نام همای
زان ار مرادی ،لقها مرادی و رام من

در شرایطی ک بحرا هه جمانمبم
اقتصادی و س اسی جامع را فمرا

حس ن یناهی با یایوش دوزی قموه

گرفت و رژیم اسالمی در ممنمگمنم

اخ ر و حمهمیم

فاسد قضائ و یس از تحهل چمنمد
سال حبس و زار و شکنج اعمدام
شدند و ب خ ل جا باخمتمگما راه

نارضمایمتمی ،خشمم و اعمتمراضمات
کارگرا و مردم قرار گرفت  ،ب عب
می کوشد تا با فرار ب جیمو قمدرت

دمکرات ،در اعتراض ب جنایات اخ ر
جممهممهمموری اسممالمممی و بممرای
بازدارندگی از تکرار چن ن جنمایماتمی

زادی و سوس ال سم یم موسمتمنمد.
هم زما حهی مموشمکمی سمپماه
یاسدارا ب مقر دو حزب دممکمرات

نهایی کند .این تهاجم فق ب مردم
کردستا ن ست .این تهاجهمی بم
اعتمراضمی ممردم ایمرا
کل جنب

کمارگمرا و ممردم
ب سهم خوی
کردستا را ب شرکت در اعتصاب و
اعتراض عهومی در روز چهارشنبم ،

ک منجر ب کشت شد یانزده نفمر
و زخهی شد  40نفر شد ،نشما
می دهد کم جمنمایمات جمهمهموری

اسممت کمم از دیممهمماه  69بممرای
سرنگونی رژیم اسالمی بپا خاست
اند .اعتراضات عی رژیم اسالمی از

 21شهریور فرا می خموانم مم .بمایمد
اراب دمکشی جههوری اسمالممی
را متوقف کرد .باید ب رژیم اسالمی

اسالمی مرز نهی شناسد و بمرای
ادام حاکه ت ننگم من خمود هم م
ابزاری جز سرکوب ندارد.

محدوده فعال ن احزاب ایموزیسم مو
فراتر رفت و ب الی های توده همای
وس ع کارگرا و مردم سرایت کمرده
و لنا دم کشی های رژیم اسالمی

فههاند ک سمرکموب دیمگمر ارعماب
ایجاد نهی کنمد بمیمکم دعموت بم
اعتراض و مبارزه ب شتر است.

جنایات فوق در سالگرد  15شهریور

رعب و وحشت ایجاد نه کند بمیمکم

سال  55انجام شد ک رژیم شاه در
م دا ژال تهرا صدها نفر از ممردم

ب اعتراضات و افشاگری ها عمیم م
این جان ا دامن می زند.

سرنگو باد رژیم

معترض را ب گیول بست و کشمت.
اکنو  15شهریور روز ننگ و نمفمرت
ب هر دو رژیمم شماهمنمشماهمی و

مبارزات حوالنی ممردم کمردسمتما
عی رژیم اسالمی از هها بدو بم

مالمشماهمی اسمت .ایمن جمنمایمت
هنگامی روی داد کم همنموز ممردم
کردستا و سایر نقاح ایرا عمزادار

قدرت رس د این جان ا  ،همهمواره
یکی از شاخصهای ممهمم ممبمارزات
کل مردم ایمرا بمرای سمرنمگمونمی

کشت شد چهار تمن از فمعمالم من

حاکه ت جهل و جنایت بوده اسمت.

مح

زیست در تشی بودند ک ب

دل ل بهبارا جنگمل همای ممریموا
توس

سپاه ایجاد شده بمود .ممردم

مریوا با راهپ همایمی و سمر داد
شعارهایی از جهی "نا کار زادی"
بر عزم شا در مبارزه با جمهمهموری
اسالمی تاک د کردند.

جممنممبمم
زحهتکشا

کممارگممری و مممبممارزات
کردستا

مطالبات ویژه خوی

بما اهمداف و
ههانند دیمگمر

مناحق ایرا وزن ای قوی در ممتمن
اوضاع س اسی کردستا هستند و
بممدو دخممالممتممگممری کممارگممرا و
زحهتکشا ه

مبارزه قدرتهمنمد و

تاث ر گناری نهی تواند صورت بگ رد.
ما ضهن محکوم کرد اعمدام همای
بم

ممقمر دو حمزب

جههوری اسالمی
زنده باد سوس ال سم
که ت اجرایی اتحاد
سوس ال ستی کارگری

 91شهریور 9911
دهم سپتامبر 8192
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استقالل مسیح علینژاد و بلوک پرو امریکایی !
محمد حسین مهرزاد
مالقات مس ح عی نژاد با یهپئو
وزیر امور خارج مریکا در متن
اوضاع س اسی کنونی بح
های زیادی ب راه انداخت است.
اگر بخواه م مستق م و فشرده
ب بح بپردازیم ب نظرم ب این
سواالت باید یاسا بده م .یا
مریکا ایوزیس و یرو مریکایی در
ایرا دارد؟ این ایوزیس و چ
مختصات و مشخصاتی دارد؟ یا
در متن اوضاع س اسی کنونی
مریکا دست ب کار تقویت بیوک
س اسی یرو مریکایی و ب حور
عهومی راست از زاوی منافع
مریکا ن ست؟ یا این ایوزیس و
حق قی
های
شخص ت
مشخصی دارد و چ مولف هایی
برای تشخ ا نها وجود دارد؟ یا
دیدار با مقامات یک کشور
سرمای داری مجاز است؟ و
باالخره شخص ت های مستقل و
مس ح عی نژاد در این م ا چ
جایگاه و نقشی دارند؟
هه می دان م ک در یکی دو
ده ی اخ ر اختالفات منطق ای
جههوری اسالمی با مریکا و
باال گرفت است و
متحدان
جنگ های ن ابتی بس اری در
عراق ،سوری  ،فیسط ن ،یهن و
افغانستا وجود داشت است ک
در بس اری از موارد جههوری
اسالمی و مریکا سرشا بوده
اند .اما فراتر از جنگ های ن ابتی
تحریم های اقتصادی جههوری

اسالمی و تالش جههوری
توا
اسالمی برای باال برد
موشکی است ک خود را نشا
می دهد .حی چند سال گنشت
بحرا اقتصادی ب شدت افزای
یافت و کارگرا و ب شتر مردم
چند برابر ب زیر خ فقر رانده
شدند .ارزش یول ایرا چند برابر
یافت و ب کاری افزای
کاه
یافت .بحرا اقتصادی ب موازات
تحوالت س اسی بس اری ههراه
بود ک صحن ی س اسی ایرا را
وس ع توده
دگرگو کرد .جنب
ای دی ماه نود و ش  ،افزای
اعتراضات و اعتصابات کارگری،
گنر از اصال حیبا حکومتی،
گنر از اسالم س اسی ،مطر
شد شعار نا کار زادی اداره ی
توس
شورایی و سر داد
بس اری از کارگرا  ،دانشجویا
بازنشستگا  ،معیها و فعال ن
زنا و ب راه افتاد موج اعتراض
شکنج از جهی تحوالت
عی
بزر در عرص ی س اسی ایرا
بودند .در چن ن شرایطی ک
اسالمی
جههوری
موقع ت
متزلزل است و ینده ای مبهم
دارد ،مسی ی لترنات و های
موجود اهه ت ب شتری م ابند.
اتاق فکر مریکا ک تهام تحوالت
ذکر شده را ب دقت رصد می کند
و کارشناسا زیادی دارد تحوالت
در ایرا را با توج ب یراکندگی و
راست و
ضعف ایوزیس و
مریکایی و تقویت جنا چپ
کارگری از زاوی منافع مریکا
خطرناک می دانند .در این رابط

مریکا کنفرانسی را در لهستا
تدارک دیده است ک از جهات
زیادی با کنفرانس گوادالوپ
مشاب است و ب حور عهومی
تالش دارد تا ایوزیس و راست و
مریکایی را سروساما دهد و
را در جامع ب شتر مقبول اذها
عهومی کند.
دیدار ها و مصاحب ها و دعوت ب
ههکاری و تشدید فعال ت های
تبی غی رسان های مریکا و غرب
هه در این رابط است .هر چند
کنفرانس گوادالوپ سرنوشت
ینده ی س اسی ایرا در جریا
انقالب  55را رقم زد اما اکنو
بس ار متفاوت است.
شرای
کارگری
فعال ن و رهبرا جنب
ایرا عهوما بر منافع خود گاهند
و هر چ ب شتر از جنا راست و
ل برال فاصی گرفت اند .جنب
دانشجویی بافراز و نش ب های
کارگری
بس ار ب متحد جنب
تبدیل شده و دیگر کارگرا و
زحهتکشا مثل بازنشستگا و
معیها ن ز هه نطور .هه ی نها
با شعار استراتژیک نا کار زادی
اداره ی شورایی منسجم شده و
در مقابل سرمای داری صف
کش ده اند مختصات نها دیگر
و یا
ضد رژیهی بود
فق
مطالبات محدود ن ست بیک ضد
سرمای داری بود است .بر این
مبنا گنشت زما ن فق ب نفع
جههوری اسالمی ن ست بیک ب
نفع مریکا و غرب ن ز ن ست و لنا
باید دست ب اقدامات ب شتری و
تغ ر مس ر تحوالت س اسی
بزنند.
بقیه درصفحه ۲1
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دیدار مقامات رده باالی مریکا با
سرعت
ایرا
افراد ایوزیس و
گرفت است .در گنشت جریاناتی
مثل مجاهدین و سیطنت حیبا

برسک ل توفسک .اما دیدار های

جهت گ ری های اجتهاعی با هر

ایوزیس و راست ایرا با مریکا
برای جیب یشت بانی مریکا از

داشت
موقع تی ب نسبت نق
اند .افرادی مستقیی چو عیی

نها ،کهک مالی گرفتن ،استفاده

و شامیو را در

از امکانات رسان

ای نها و در

نظر بگ ریم .ب

هر شکل نها هر

قدرت

و رب

س اسی خاصی

معهوال تنها می توانستند با

نهایت

کهک

برای

مقامات دست سوم مریکا دیدار

رس د

نها

است.

سابق،
سناتورهای
کنند.
بازنشستگا حکومتی و افرادی با

دیدارها

ک

اشرف درویش ا

ب
این

چند خ

نوع

نداشتند اما در سطح عهومی

و

جنا چپ و مردمی را تقویت می

کارگرا

سوس ال ست ها با دشهنانشا
انجام می دهند از زم ن تا سها

کردند .عبدالکریم سروش و فر
های
نگهدار هم با ی ش ن

ن تنها دیدارها شتاب گرفت است

با دیدارهای حهایتی در جبه

متفاوت سال های زیادی است

بیک در سطح باال و رسهی انجام

سرمای داری متفاوت است .در
واقع نها یک رابط ی متقابل

فعال ن و روشنفکرانی ب اصطال
مستقل هستند .اما این استقالل

مشروع ت ب ابند .دیدار وزیر امور

دارند .مریکا در تالش برای تثب ت
منافع ینده ی خود در ایرا است

مانع این ن ست ک سهت و
سوی س اسی نها را نادیده

دیدار باحبی با مشاور ترامپ و
دیدار ول عهد یهیوی با مقامات

و ایوزیس و راست ک هر روز
ب شتر یرو مریکایی می شود و

بگ ریم ک
سرمای

س اب
ریزند.

در تالش برای جیب حهایت مریکا

ل برال سم ایرا

مسئول ت های یای ن .اما اکنو

شود

می
خارج

مقبول ت

تا

و

مریکا با مس ح عی نژاد

ب ب
می

چگون
داری

دست باال حکایت از این دارد ک
ایوزیس و یرو مریکایی دست

برای ب

است.

های مستقل بس اری دارد ک در

یاچ در تدارک تقویت جنا راست

دیدارهای مس ح عی نژاد با یهپئو،

سهت

س اسی

در مقابل جنا چپ جامع است.
دیدار با مقامات یک دولت و یا یک

شاهزاده یهیوی ،کانزول زا رایس
و  ...ن ز در این رابط است .این

ایوزیس و راست را تقویت می
کنند .استقالل یک مقول ی

گروه قدرتهند از زوایای مختیفی
می تواند صورت گ رد .گاه کارگرا

دیدارها معنای س اسی دارند و

انتزاعی ن ست و ه

انسانی با

یرو
ایوزیس و
در
تحرکات
مریکایی را نشا می دهد .حتی

این استقالل ما ورا حبقاتی نهی
ما ب دنبال این
شود .اکنو

اگر فرض کن م مس ح عی نژاد،
اسانیو ،باحبی ،شاهزاده یهیوی

ن ست م ک بدان م ایا مس ح
عی نژاد از مریکای ا یول می گ رد

ن ز با دولت و کارفرما بر سر
دستهزد و یا هر چ ز دیگر بر سر
م ز مناکره می نش نند .کارگرا
ن شکر هفت تپ

در موجی از

و  ...افرادی مستقل هستند -ک

اعتصابات و اعتراضات مناکره ن ز

ب

می کردند و یا در جریا افشای
شکنج اسهاع ل بخشی حاضر

یاسا ب

ب

حضور در که س و

برای دفاع از ادعای

مجیس

قدرت رس د

ه

وج

چن ن ن ست-

این سوال ک

در
افراد

مستقل چ نقشی در عرص ی
س اسی دارند و یا هر یک با

یا ن

و

ن ز شخص ت

سوی

و یا چقدر از بابت فعال ت

حقوق بشری در مد دارد و ...
بیک جایگاه س اسی او ،روابط
او را در ایوزیس و
و منفعت
راست مریکایی قرار داده است.

بود .یک

موضعگ ری و عهیکردهای خود

ن

دولت انقالبی ن ز مهکن است

س اسی را تقویت یا
یک گرای
تضع ف نهی کنند؟ ما می توان م

مس ح عی نژاد فکر می کنند
مریکا کشوری زاد و دمکرات ک

بر سر م ز مناکره بنش نند .مثل

ده ها و حتی صدها مورد را
بررسی کن م اما هه ی نها در

است و می تواند ناجی میت ها
باشد و الگویی

برای ت

بس یا صیح با دشهن

بیشویک ها در کنفرانس صیح

فق

ب

این دل ل ک

امثال

بقیه درصفحه ۲۸
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بقیه “استقالل مسیح “...از ص ۲1

است برای دیگر مردم جها و در
افغانستا  ،عراق ،سوری صیح و
رفاه و سای
حالبا
و ن

ورده است! و با

در تالش برای صیح است
امپریال سهی ک

میو

فق

س

نفر را در ویتنام کشت و

کهک مریکا این کار انجام شود،

مختیفی است .انتخاب نا

راه حل مریکایی را ینیرفت است.
جدا از اینک ما می دان م تحریم

زادی اداره ی شورایی در مقابل
راه حل یرو مریکایی است و

از هه بر مردم
دولت ها ب
کشور فشار وارد می کند و ن
حاکها

مولتی م ی اردر ،بیک

عنوا
مس ح عی نژاد ب
شخص ت س اسی راه

در

کار

یک
حل

مریکایی را انتخاب کرده است.

انتخاب این راه حل ها است ک

تالش

دهها جنگ ب یا کرد و بهب اتهی

مس ح عی نژاد در بیوک مریکایی

مس ح عی نژاد این است ک

بر سر مردم ه روش ها و ناکازاکی
انداخت وی را محکوم می کن م،

قرار می گ رد .انتخاب راه حل از
ی اعتصابات
یای ن بوس ی

توده ای را ب سکوی یرش
جنب
ن روهای یرو مریکایی و راست

بیک در انتخاب راه حل های خروج

اعتراضات و در نهایت انقالب

برای کسب قدرت تبدیل کنند.

ی ما افراد و

کارگری ،تحول از یای ن را رقم
م زند ک در تقابل کامل با راه حل

از بحرا

در جامع

احزاب دست

بندی می شوند.

هه

ی افرادی امثال

تحرکات

ضروری است نسبت ب

مس ح عی نژاد در تقاضا برای
اعهال تحریم های ب شتر بر سپاه

خواها

و دستگاه های امن تی و صدا و
س ها ک هم اکنو هه ی نها

یای نی ها هستند ما خواها
تحول از یای ن با کنار زد باالیی

عکس العهل سریع و صریح نشا
ده م .افشای ایوزیس و راست

انجام می شود حرف جدیدی نزده

ها توس

انقالب هست م .تحریم،

و

بیک این ب ا
انتخاب راه حل مریکایی است

نظامی و
اصالحات ،حهی
انتخابات فرمایشی یارلهانی در

ب توده ها از
توض ح ساده ی
در شرای
اهه تی دو چندا

ک یکی از ش وه های رایج
است.
تحریم دولت های مخالف

یک سهت قرار دارند و در سهت
دیگر اعتصابات کارگری ،تظاهرات

بحرا کنونی برخوردار است .راه
حل بحرا از باال یا یای ن ،موضوع

مریکایی و راست است.
تحول از باال ب

نها
کهک

و یا تقاضا از مریکا برای اینک

توده

انتخابات زاد برگزار کند و در واقع
با کنار زد رژیم توس مریکا و یا

شوراهای کارگری و مردمی قرار
دارند .اینها انتخاب راه حل های

ای،

انقالب،

حکومت

جنا

یرو مریکایی ب

شرای

خصوص در

کنونی حساس باش م و

مریکا در این م ا

و نق

این است.
نهم فوریه ۱۳۷۳

حزب كمونیست كارگری و سانسور ”نان كار آزادی اداره شورایی“ در اعتراضات هفت تپه
دستاوردهای اعتصاب هفت تپ

رضا مقدم
حزب کهون ست کارگمری بمعمد از

و

اختالف نظرات" (ینجشنب  26ذر
– سایت زادی ب ا ) بم تموجم م

شعار استراتژیک "نما

کمار زادی

اداره شورایی" کارگرا هفت تمپم
توس حه د تقوایی و خی ل ک وا

حممهممایممت از مممجممهممع عممهممومممی

دفاع از اعالم یایما

سنمدیمکما در شمرکمت واحمد ،در

هفت تپ توس خود و اتمحمادیم
زاد ن ز یرداخت است ک در جمای

در این مصاحب از خواسمت شمورا
در سندیکای هفت تمپم صمحمبمت

دیگری بررسی خواهد شد .هدف
این نوشت حر عمیمل سمانسمور

کمار

نهادهای اممنم متمی بمرای ایمجماد
گفتگوی خی ل کم موا

بما حمهم مد

تممقمموایممی بمما نممام "جممایممگمماه و

اعمتمصماب در

است.

می شود امما دربماره
زادی" ن .

" نما

بقیه در صفحه ۲۳
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بقیه “حزب کمونیست کارگری “...از ص ۲۸

فرصت

لنا این حزب و رهبران

مطر

ن شکر هفت تپ

ساخت.

یعنی مصاحب کننده و مصاحب
شونده درباره یسوند "نا کار

ن افتند ساختار نظام مورد نظر
خود را تب ن کنند .بطور مثال

این شعار ک چک ده مطالبات
هه جانب اقتصادی ،س اسی و

"اداره شورایی" است

نظام یارلهانی و نظام شورایی هر
دو تب ن و تجرب شده است اما

مستقل کارگری
اجتهاعی جنب
زنا و
است سریعا ب جنب

زادی" ک

اظهار نظر می کنند اما "نا

کار

زادی" را درز م گ رند.

حزب کهون ست کارگری ه

دانشجویی

از نجا ک هر سوس ال ستی باید

تب نی درباره نظام تک حزبی

یاسخی بود ب

برای شوراها یک جایگاهی قائل

مورد نظر خود ندارد .بعنوا

دو

جنبشهای اجتهاعی در سطح

باشد ،مطابق اظهارات چند ماه
قبل حه د تقوایی در جیس کین

از صدها سئوال ،اگر
نهون
حکومت حزب جاودانی ن ست،

کال برای بریایی و سازماندهی
کار
م ی ونی "نا
یک جنب

لها  ،در نظام مورد نظر حزب

تعویض قدرت چگون

صورت می

شوراها می توانند تشک ل شوند

گ رد؟ در حکومت تک حزبی مورد
نظر حزب کهون ست کارگری،

جریانات دست راستی سیطنتی
و ل برال .اکنو "نا کار زادی" با

انواع و اقسام قوان ن کشور کجا

رق ب

اما قدرت باید در دست حزب

زادی" عی

سرایت

کرد

زیرا

ن از مبرم اتحاد

نظام موجود و هه

باشد!! از نظر حزب کهون ست
کارگری "هه قدرت ب شوراها"

تصویب م شود؟

صاحبا

در انقالب اکتبر منتفی است زیرا
با نظام تک حزبی مورد نظر حزب

و اما درباره عیت اصیی این
نوشت یعنی عیت سانسور شعار

کارگری،
مستقل
زنا
دانشجویی ،جنب

حکومت

کار

دارای دینام زم ویژه گسترش خود

کارگری حکومت حزبی ن ست،
چ برسد ب تک حزبی .حکومت

زادی اداره شواریی" توس حزب
کهون ست کارگری .در انقالب 55

در این جنبشها و اعتراضات اقشار
دیگر شده است.

ایدئولوژیک ن ست .حکومت حبق
است و بر ساختار شورایی متکی

مستقل کارگری ایرا از
جنب
خواست عضویت یک نهاینده

احزاب
منجهی

چپ و سوس ال ست
حزب کهون ست کارگری

است .احزاب زادند و حبعا قدرت و

کارگر در شورای انقالب ،ک

دیر یا زود ناگزیر خواهند شد با

نفوذ هر حزب در س استهای
شوراها و از این حریق در ساختار

توس کارگرا صنعت نفت بعنوا
کارگری ،مطر
ی شتازا جنب

"نا کار
جنب
شوند و یا عی

زادی" ههراه
بایستند.

قدرت خود را نشا می دهد.
مباح حزب و قدرت س اسی در

شد فراتر نرفت .برای اول ن بار در
مستقل
تاریا ایرا  ،جنب

کار زادی اداره
سانسور "نا
شورایی" مانع گسترش

لترنات و

افشاگر و سئوال

منافات دارد .در صورت ک

کنگره دوم حزب با مخالفتهایی ک
بعدها منجر ب

جدایی نزدیک ب

ن هی از نهایندگا

کنگره دوم در

وریل  1666شد ،روبرو گردید و

کارگرا

هفت تپ

کارگری
حکومتی

یعنی "نا

مشخصات
خود

استراتژیک "نا

را

با

شعار

یسوندهای گوناگو

و بدو

اصیی خود را در جنب

ن ست بیک
برانگ ز است.

کار زادی اداره

شورایی" در اعتصابات کارگرا
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یافت و
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دیدار مسیح علی نژاد و پمپِئو و جدال آلترناتیوها
زنا

رضا مقدم
رژیم اسالمی موضوع ت خود را در
تهامی زم ن های ح ات س اسی،
اقتصادی ،اجتهاعی ،دانشگاهی و
عیهی ،زیست مح طی ،هنری و
ادبی ایرا از دست داده است .با
"اصال حیب اصولگرا دیگ تهام
ماجرا" در خ زش دیهاه  69محور
جدال لترنات وها
س است ایرا
برای جایگزینی با رژیم اسالمی
است .دیدار مس ح عیی نژاد با
بس اری را در
یهپئو ک مباح
موافقت و مخالفت برانگ خت ن ز
تهاما در چارچوب جدال لترنات وها
قابل بررسی است .
مس ح عیی نژاد موقع ت خود در
زادیهای یواشکی و
کهپ ن
چهارشنب های سف د عی حجاب
اجباری را یشتوان یک الترنات و
مع ن قرار داده است .وی در دیدار
با یهپئو عی جریانات س اسی ک
مریکا را ب

نظامی ب

حهی

ایرا

تشویق می کنند ،صحبت کرده
است و گفت ک ایران ا ن جنگ
می

خواهند

و

ن

جههوری

اسالمی .وی خواستار برداشت
شد تحریم هایی ک زندگی مردم
عادی را تحت تاث ر قرار داده و در
عوض خواست است صدا و س ها،
سپاه یاسدارا و شکنج گرا
تحریم شوند .
در انقالب  55ک اکنو
نست ،جنا
سال
ایوزیس و

چهیه ن
منهبی

ثهره مبارزات کارگرا ،

و دانشجویا

و ن روهای

مترقی و سوس ال ست را مصادره
کرد و سپس قدرت

را عی

هه

نها بکار گرفت؛ حجاب را اجباری
کرد ،جنب

کارگری و شوراهای

را سرکوب کرد ،با انقالب فرهنگی
دانشگاهها را ب خو کش د و تهام
احزاب سوس ال ست و مترقی را
سرکوب و فعال ن

نرا دستگ ر،

شکنج و اعدام کرد .
تا قبمل از دیمهماه  69اعمتمراضمات
کارگرا  ،معیها  ،بازنشستمگما و
دانشجویا و زنا در ع من اهمداف
مستقل خمود بمعمضما در خمدممت
جناحهای مختیف رژیمم اسمالممی
قرار می گمرفمت .امما اکمنمو و بما
درسهای گرانبها و خونمبمار انمقمالب
 55جنبشهای مختیف اجمتمهماعمی
باید بکوشند تا ثهره مبارزاتشا در
خدمت تقویت لترنات موهمایمی قمرار
گ رد کم همهمراسمتما بما تمحمقمق
منافعشا است .اکنو بایمد بمرای
بس اری روشن شمده بماشمد کم
استراتژی ل برالی و سکوالریستمی
عی اسالم و حجاب اجباری حمزب
کممهممون م ممسممم کممارگممری ب م چ م
لترنات وهای دست راستی خدممت
می کند .اکنو باید برای بسم ماری
روشن شده باشد ک محدود کرد
زنا ب مخالفت بما
خواست جنب
حجاب اجباری ممی تموانمد ثمهمره
اعتراضات زنا را در خمدممت کمدام
الترنماتم موهمای دسمت راسمتمی و
ل برالمی قمرار دهمد .فمراخموا

بم

تظاهرات در مقابل وزارت کار در روز

ز با خواستهای عهموممی زنما
خواستهای زنا
ب ان

ب

و

کارگر و ههشمنم من

از صد نفر از ممدافمعما

حقوق زنا در داخل کشور در دفاع
از " نا کمار زادی" اقمداممی بمرای
مقابی با تصاحب اعتراضات زنا

در

خدمت لترنات وهای دست راستمی
و ل برالی بود.
حبق کارگر ایرا فاقد حق تشکل و
اعتصاب است ،با حق دستهزدهای
ینج برابر زیر خ فقر زندگی می
بجای
کند ،م ی ونها کودک
داشتن یک زندگی شاد و بدو
و درس خواند  ،بکار
دغدغ
گهاشت شده اند و مورد انواع سو
استفاده ها قرار م گ رند .جنب
مستقل کارگری ایرا با اتکا ب
تجرب خونبار خود از انقالب  55ک
در خدمت
ثهره اعتصاب عهوم
سرکوب خودش قرار گرفت اکنو
را زیر شعار عهومی
اعتراضات
"نا کار زادی" ب ا می کند تا در
ع ن مبارزه برای خواست مع ن
در خدمت
خود ثهره مبارزات
لترنات وی باشد در راستای تحقق
را
نظامی ک مطالبات بن ادی
متحقق می کند .فراگ ر شد
سریع شعار "نا کار زادی" با
زنا ،
یسوندهای متعدد در جنب
مبارزات
دانشجویی،
جنب
و فعال ن
معیها  ،بازنشستگا
در تجرب
زیست ریش
مح
شکست انقالب  55دارد .
اکنو ک دوره جدال لترنات وها
برای جایگزینی با رژیم اسالمی
است حبعا هه نها در تالشند تا
متحدین ب ن الهییی خود را ک با
نظام مورد نظرشا ههراستاست،
خدمت بگ رند .جنب
نز ب
مستقل کارگری ایرا تا نجا ک ب
بقیه درصفحه ۲۴
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بقیه “پروژه جدید وزارت “...از ص ۲9

بخشی او ب صراحت خواها

ایمجماد

نباید اجازه بده م ک وزارت احالعمات

کار،تحص ل و  ...فمرهمنمگ کمثم مف و

شوراهای کارگری در سمراسمر ایمرا
شد و اعالم کرد ک کمارگمرا همفمت

ههشو اسب چوب ن شهر تروا ،شهر
را از درو تسمخم مر کمنممد .گماهممی

همای
تپ نهایندگا خود را در بخم
مختیف انتخاب کمردنمد .همنموز زمما

کارگرا بر این موضموع کم دشمهمن
حبقاتی نها فق جههوری اسمالممی

مطرودی است .حتی ما ب کمودکما
خود موزش م ده مم کم لموده بم
فرهنگ دم فمروشمی نشمونمد چم
برسد ب ههکاری و جاسوسی درو
یک تشک الت بزر کارگری در جامع
ی استبدادی ک رژیم هار جهمهموری
اسالمی در راس

قرار دارد.

می دان م ک حی چند ماه گمنشمتم
کارگرا

هفت تپ اقدام بم

انمتمخماب

های مختیف کردند و
نهایندگا بخ
هر چند با ایجاد شوراهمای کمارگمری
تفاوت و فاصی دارد اما ب هر شمکمل
این ی شرفتی دیگر برای این کارگمرا
است .در سمخمنمرانمی اسمهماعم مل

زیادی از این مسیم

مسول ن انتخاب شورای اسالممی را
عیَم کرده اند .نها می خمواهمنمد در
َ

سمتمو
یشت خنجر می زنند و نق
ینجم سرمای دارا را ایفا می کنند و

مقابل " خطر" شورای کارگری شورای

دست کهی از جهمهموری اسمالممی

اسالمی را قرار دهند و کارگرا را بم

ندارند ،ضروری است و مقابی ی نها

انتخابات جدید بمرای ایمجماد شمورای
اسالمی فرا می خوانند ک تا کمنمو

با این یروژه ی احالعاتی ،کهک ممی
کند تا مههترین تشکل های کارگمری

نشمده

کنونی حفظ شوند ،سالم بهمانمنمد و

موفق ب جیب نظر کمارگمرا

بتوانند فعال ت خود را ادام بدهند.

اند.
بر ایمن یمایم

بمایمد یمروژه ی وزارت

نان – کار – آزادی
حکومت کارگری
مهر  31برابر با سپتامبر 8171

ههکاری
احالعات و عوامیی ک با
و یا ههسویی دارند را افشا کمنم مم.

بقیه “دیدار مسیح علی  “...از ص ۲۲

بر می
مبارزه برای مطالبات عهوم
گردد تا حدی می تواند متکی ب حهایت
کارگری در کشورهای دیگر باشد
جنب
نهی تواند ب
اما حبعا برای اهداف
خانم مرکل و یا دیگر سرا کشورهای
ن روی
سرمای داری متوسل شود .ه
سوس ال ستی انتظار ندارد ک مقامات
ارویایی و مریکایی مدافع اهداف عهومی
خصوصی
مستقل کارگری عی
جنب
سازیها ،اداره شورایی جامع و یک
حکومت کارگری در ایرا باشند تا برای
کهک ب دیدارشا بروند و یا برایشا
نام بنویسند .توسل ب خانم مرکل از
بر می ید ک حبعا با
م نا احدی و حزب
اهداف حزبشا خوانایی دارد .جنب
در مبارزه با
مستقل کارگری ایرا
سول داریتی سنتر (مرکز ههبستگی
عی
مریکایی) از نزدیک ب دو ده ی
هر نوع راه حل مریکایی برای ینده ایرا
ایستاد و نرا ادام خواهد داد .

نهم فوریه ۱۳۷۳

نمگمنشمتم

کم

و کارفرما ن ست و ن روهایمی کم

از

خطای مهلک رژیم اسالمی در شکنجه اسماعیل بخشی

رضا مقدم
کارگری ایرا جای گرفت
شکنج اسهاع ل بخشی ک در قیب جنب
یک خطای عظ م دمکشا رژیم اسالمی بود .یرونده این جنایت
نابخشودنی توس

فعال ن جنب

کارگری ،دانشجویی ،زنا

و هه مردم زادیخواه ایرا ب یک رسوایی بزر

و معیها

ب ن الهییی برای رژیم

فاسد و جان ا حاکم تبدیل خواهد شد.
اعتراض گسترده ب شکنج اسهاع ل بخشی باید یک مبارزه ب ن
الهییی عی

کل شکنج و زندا

در ایرا

تبدیل شود و تا کوتاه شد

دست جان ا حاکم از سر مردم ایرا ادام یابد.
دستهزد کارگرا

را نهی دهند و اعتراض ب

نپرداختن دستهزد را با

در
کارگری ایرا و متحدین
زندا و شکنج یاسا می دهند .جنب
تشکیهای جهانی کارگری رژیم ایرا از دستگ ری و شکنج اسهاع ل
بخشی یش ها خواهند کرد.
دوره ای ک

رضا شهابی و عیی نجاتی را شکنج

کردند و شاهر

زمانی را در زندا کشتند بسر مده است.
اشتباهات رژیهها بخشی جدایی ناینیر از فراهم شد
کارگری است .رژیم ایرا

جنب
مانده ک

شرای

ی روزی

فرصتهای خود را از دست داده و فق

اشتباه کند .اشتباهاتی ک

سقوح مبارکشا

را نزدیک می

کند.

نان کار آزادی اداره شورایی
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ی عینی بر عهمده دارد امما فمقم
خممودش را بممهممبممارا مممی کممنممد.

احالعات می داند ک سندیکماهمای
کارگری و دیگر تشکل های کارگری

ههدستی او با کارفرما در هفت تپ

دایره ی فعال تشا رو ب گسمتمرش

اعتصماب
رفت ک نق
تا نجا ی
شکن و خبر چ ن را ایفا می کمنمد.

است و در متن اوضماع سم ماسمی
کنونی چنانش این تشمکمل هما در

این سطح نازل از فعال ت برای او بما

شرای

بم مشمتمری

این وظم مفم
حریق نوچ های
خممورد
انممجممام م م ممدهممد .فممح م
سوس ال ست ها و فعال ن کارگمری
در مقابل سرکوب های چند ده ی

ب اصطال مطیب نوشتن یموشم
داده می شود تا ممثمال چمهمره ای

ب ابند و بر که ت و کم مفم مت نمهما
افزوده شود خطر بمزرگمی نمهما را

روشنفکر و س اسی از او سماخمتم

تهدید می کند زیرا می تموانمنمد بم

شود اما نوشت های او حتی دیگمر
از جنس دست راسمتمی هما همم

شکل گ ری یک بمیموک سم ماسمی
کارگری در جامع کهک کننمد  ،بم

رژیم جههوری اسالممی کمهمتمریمن

ن ست بیک از جمنمس کمارفمرمما و

هه ن دل ل باید نقمشم

ممنمد و از

هزین ایست ک یرداخت می کننمد
و امثال رضا رخشا ها و تمرابم ما

وزارت احممالعممات اسممت .الممبممتمم
فحاشی های او ب سرعت او را ب
ابتنال کشانده و ب جز ن کوفر نادا

درو ن ز با نها بجنگد و ارزش رضما
رخشا ها برای نها از هه ن زاوی
است .هه ی کارگرا و از جمهمیم

ک زیر نوشت همای او امضما ممی
گنارد در هفت تپ ههراهی ندارد.

کارگرا ن شکر هفت تپ با افزای
تورم وضع ت اقتصادی زنمدگم مشما

مسابق ی فحاشی بم فمعمالم من
کممارگممری تمموسم رضمما رخشمما و
تراب ا

تنها با این تفاوت اسمت کم

رخشا عینی ،کتبا و وس ع اقمدام
ب این کار می کند و تراب ما چمراغ
خاموش و ظماهمرا شمخمصمی و از
را

باید بدانند ک این س است لهپنمی
ترور س اسی سوس ال ست هما و
دیگر کارگمرا فمعمال کم همهمواره
توس بازجوها و مامورا اممنم متمی
رژیم مثل نقل و نبات ب کار گمرفمتم
شده و می شود و اکنو ک او بم
ایمن روش مممتمموسمل شممده هم م
کاربردی ب جز رسوا شد ب مشمتمر
خودش ندارد .اما چرا فحاشی های

در نوشت اخ ر رخشا عی

بحرانی نمقم

مطیب

چند برابر بدتر شده است امما رضما

رام ن بهاری ابتدا تیگرام سندیکمای
هفت تپ را زیر سوال برده و گفمتم

رخشا ن تنها وضع ت بدتری ی مدا
نکرده بیکم بم ممراتمب وضمعم مت

توس کارگرا اداره نهی شود کم
اگر چن ن بود سندیکا ههانطور کم

بهتر شده و از کمارگمرا
اقتصادی
ب شتر فاصی می گ رد و البت ایمن

داد کم

روندی است ک چند سال است در

در مورد رخشا احمالعم م

ه مسول تی در ایمن سمنمدیمکما
ندارد در مورد کانال تیمگمراممی همم

جریا است .داستا رضا رخشما
خورد هم از تموبمره و همم خمور

احالع رسانی می کرد .دوما فعال ن
سندیکا را نقاب یوشا و کهوناردها

است .در مخالفت با استقالل مالی
و این موضع ک هر کس یول بمدهمد

سهرابی ،بهروز خبماز،دانشمجمویما
بم
چپ،سحر صبا و کنایم هم م

و

باید گرفت ک بس اری می دانمنمد

اینک در دادگاه جوابشا را خمواهمد

برای او چم

تما

اسهاع ل بخشی و ...حمکمایمت از

داد .هه ی اینها چ زی ن ست جمز

ههکاری با کارفرمایی ک با کمهمک

این دارد ک با یروژه ی جدید وزارت

تههت و تمهمدیمد بم یشمتموانم
کارفرما و وزارت احالعات.

ی

وزارت احالعات و فرمانداری و ن روی
انممتممظممامممی بممر سممر کممار مممده و

می بمرد .مما
س ستهات ک ب ی
از مسائل یشت یرده کامال ممطمیمع

ب هر شکل او تنها مهره ایست ک
کارفرما و احالعات در هفت تپ با او

شخص ت های صوری هستنمد کم
دم کیفت ها را نهایندگی می کننمد
و مقابل کارگرا هفت تپ ایستماده

ن ست م اما ب قول لن ن می گمویمد
" بگو دوستت کم مسمت تما بمگمویمم

می توانند بازی کنند ب ام د اینمکم
متحدینی برای او دست و یا کنند و
یا حداقل از فحاشی ها و تمهمهمت

اند ن ز برای او یر برکت بوده اسمت.
فرهنگ جاسوسی و همهمکماری بما
کارفرما در عهوم مح های

اخ را ب شتر و س عتر شده اسمت؟
فحاشی های او ب عیی نمجماتمی،
رضا شهابی،عی رضا بم مانمی ،رضما
مممقممدم ،اممم ممر جممواهممری،بممهممزاد

احالعات وکارفرمای هفت تپ کامال
ههسویی دارد و ماموریمت خمود را

ک ستی؟" رضا رخشا در این یروژه
تویخان را در صحمنم
ی جدید نق

می نامد و ب

زد

نها افترا مم مزنمد

همای او بمهمره بمبمرنمد .وزارت

بمرکماتمی داشمتم

بقیه درصفحه ۲۴
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برای ب شکمسمت کشمانمد

ایمن

یروژه مقابی و انسجام سنمدیمکمای
عهومی ک برای ه ئت ممدیمره ی
فعیی و دیگر فعال ن خطرناک است
و تراب ا با تک

بر اخراج بمرخمی از

اعضای ه ئت مدیره و یا بازنشست
شد اجباری نها تالش دارد بر این
موضوع ک ه ئمت ممدیمره و اعضما

واقعی سندیکای ن شکر هفت تپم
و در سطح عهومی تر جمنما

چمپ

کمارگمری را گمناشمت امما

شرکت واحد هر چند بس مار ممهمم

جنب

است اما کافی ن ست .نهی توا و
نباید سندیکا را در این کارزار تمنمهما

هه ش سعی داشت نقاب فمعمال
کارگری بود خود را حفظ کنمد .امما

گناشت .افشای موازی سازی و یا

ب مرور زما

های

تالش برای تغم م مر مماهم مت داد

استقالل ممالمی حمبمقم

سممنممدیممکمما از درو تمموسم وزارت
احالعات و تراب ا توس همهم ی

بم
از ی
سول داریتی سنتر ب
ورح ی سمقموح کشم مده شمد و

کممارگممری و

اسمتمقمالل

و در جریا

بح

کمارگمر و

صرفا باید از م ا شاغی ن فمعمیمی
باشند خود و " یاران " را در غم ماب

فممعممالمم ممن جممنممبمم

رهبرا واقعی ب سندیکا تمحمهم مل
کنند و در نهایت از درو با یروژه ی

سوس ال ست ها مهکن می شود.
ما کارگرا ههواره از تریمبمو همای

مالی حبق کارگر ک در مخالفت بما
مممهممدی کمموهسممتممانممی و
نممق م

وزارت احالعات سندیکما را " فمتمح"
دارنمد کم
کنند .اخبار حکایت از

محدودی برخورداریم و در شمرایم
استبدادی این موضوع چمنمد بمرابمر
تشدید می شود ،در نت ج از هه

سول داریتی سنتر فمعمالم مت ممی
کردند وارد کارزار شد.

وزارت کار و خمانم کمارگمر نم مز در
ههاهنگی کامل با این یروژه وزارت
احالعات حرکت می کمنمنمد و ایمن
خود ب انگر سرمای گمناری وسم مع
دستگاه امن تی و حکوممتمی بمرای
ضرب زد

ب سنمدیمکمای شمرکمت

واحممد اسمممت .در واقممع تممهمممام
بازنشستگا و افراد اخراجی از کار
– مثل رضا شهابی ک عهال اخمراج

شدیدا عی

حمرفمدارا

سو و هه جانب باید ب ممقمابمیم
برخواست و تا شکست ایمن یمروژه
ی ضد کارگری رقم بخورد.

رضا رخشا بر خالف سع د تراب ا
نتوانست و نهی تواند حتی همهما
تعداد افراد معدود را گرد خود جمهمع

رضا رخشان و همدستی با
کارفرما علیه سندیکای نیشکر
هفت تپه و جناح چپ جنبش

کند و فق با توسل ب افترا زد بم
کمارگمری،
دیگر فمعمالم من جمنمبم
سوسم مالم مسمت هما و همر فمرد
مستقیی ک او را تای د نکند سعی

کارگری

کمارگمری را
دارد جنا چپ جنبم
تضع ف کرده و از این حریق یشمت

رضا رخشا از ابتدای شکل گم مری

سندیکای هفت تپ را خالی کمنمد.

سندیکای ن شکر هفت تپ و با اوج

رضا رخشا در ادام ی خ

خ انت

در رانندگی شرکت واحمد گمنرانمده

گ ری بح استقالل مالی حمبمقم
کارگر و مقابی با سول داریتی سنتر

ب کارگرا و تام ن منافع شخمصمی
خود ههکاری وس عی با کارفرمایا

واحد انواع تهدیمدهما ،شمکمنمجم ،
زندا و  ...را تحهل کرده انمد نمهما

ایسمتماد و همهمانمنمد
در مقابل
دوست و " ههکار نزدیک "  ،تراب ا
تالش داشت تا راه فساد جمنمبم

در ی
کارگرا
تالش

گرفت و در اعتصابات اخم مر
ن شکر همفمت تمپم تمهمام
را کرد تا اعمتمصماب را بم

و اگر این موضموع در اسماسمنمامم

کارگری را ههوار کمنمد و ممنمفمعمت

شکست بکشاند و حتی از جمانمب

ب نمی و ذکمر نشمده اسمت

های شخصی خود را دنمبمال ممی

سندیکمای نم مشمکمر همفمت تمپم

ضروری است ایمن نمقما بمرحمرف

کرد .رضا رخشا ک در دورا ایجاد
سندیکا چهره ای دست راستی ن

احالع ی جعیی داد ،سنمدیمکمای
هفت تپ در مقابل احالع م داد و

های کمارگمری اسمت کم اعضمای
بازنشست و یا کسانی ک ب دل ل

فق در سندیکای ن شکر هفت تپ
بود بیک حرفدار عینی سیطمنمت و
ساواکی های کراواتی مدر بود و

ب صمراحمت اعمالم کمرد کم رضما
رخشمما ه م م مسممئممولم ممتممی در
سندیکای هفت تپ ندارد و بمدیمن

ههشنا می توانند عضو سندیکا و
یا هر گون تشکل دیگر محم م کمار

در صفح ی ف س بوک خود در ایمن
زم ن کم نهی گناشت .او از هها

ممموفممق نشممد و

باشند.

ابتدا سنگ بنای مخالفت با فعال من

شده اما ب وی ابالغ نهمی شمود-
حق دارند اعضای سندیکا بماشمنمد.
نها سال های زیادی از عهرشا را
اند و برای ایجاد سندیکای شمرکمت

بخ
ی

الینفک این سندیکا هستمنمد

گردد .این سنت جنب

مممبممارزاتشمما

و تشمکمل

اخممراج مممی شممونممد

تمرتم مب رخشمما
شکست خورد.
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ماجرای موازی سازی در
سندیکای شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه

ها عهدتا با مانع سرکوب مواج بود
سال زندانی شد رضا
و ش

شخصی او تهامی ندارد وه
یرنس پی برای او باقی نگناشت .

دیگر

بر موقع ت

شهابی ،و زندانی شد

وزارت احالعات با تک

فعال ن این سندیکا مثل مددی و
رضوی نتوانست نها را ب عقب

سع د تراب ا و تعدادی لهپن مثل
وی اقدام ب ایجاد سندیکای موازی

سندیکای شرکت واحد یس از
اعتصاب در بههن سال  14شدیدا

بشن نی وادارد و بار دیگر بدن ی
این سندیکا گرد هم مدند و این
تشکل ب مثاب یک تشکل کارگری

کرده تا از این حریق ب ن رانندگا
شرکت واحد تفرق ب ندازد .در
شرای استبدادی و عدم امکا

از  1900نفر از
شبان روز ب
رانندگا و برخی از خانواده های

کارگری تثب ت

تهاس های مداوم با بدن کارگری و

مورد تهاجم قرار گرفت و در مدت دو

در جنا

چپ جنب

با وجود تداوم فشارها و

وجود موانع متعدد امن تی ،تراب ا و
مانع امن تی
ه
"یارا " بدو
اقدام ب ارتباح وس ع با رانندگا

وقت این سندیکا را اخراج و زندانی

سرکوب ها از حرف وزارت احالعات
این سندیکا ب راه خود ادام می
دهد و اتاق فکر وزارت احالعات ب

کرده و ضهن سم یاشی عی
ه ئت مدیره می خواهند مجهع
عهومی برگزار کنند ک مد نظر

دورا سندیکا محدود
گرفت .در
ب ه ئت مدیره و تعداد دیگری از
نزدیکا نها بود .اما بدتر از هه

این موضوع واقف است و لنا تداب ر
دیگری باضاف ی سرکوب را در
دستور کار قرار داده است .سع د

وزارت احالعات است و افراد
مشخا و بی خطر و یا وابست ای
ب رو ب ایند .در
مثل تراب ا از

تراب ا ک از هها ابتدای شکل
گ ری سندیکا و در جریا بازجویی
سندیکا و ب حور مشخا
عی
رضا شهابی احالعات داد و حتی

لهپن
این روند احراف ا
جریا
تراب ا اقدام ب تهدید و فحاشی
عی اعضای ه ئت مدیره کرده و در
ههدستی با وزارت احالعات نوع

گزاف گویی های غ ر واقعی زیادی

دیگری از فشار را اعهال کرده اند.

کرد اما کاراکتر تراب ا ب مثاب یک
فرد ضع ف و واداده باقی نهاند بیک

نش ک اکنو خطرناک است و
وزارت احالعات با ههدستی تراب ا

داد .ابتدا

حساب کرده اند

نها دستگ ر شدند .نها را وادار ب
استعفا از سندیکا کردند و رهبرا
کردند .اسانیو چند سال زندانی
شد و مورد زار و شکنج قرار

زمانی بود ک اسانیو ک نق
بسزایی در سندیکا داشت راه
و
حیبا
ههکاری با اصال
سول داریتی سنتر و دیگر جریانا
یرو مریکایی را در ی
جایگاه خود را ب

گرفت و

یول فروخت .در

واقع اختالفات جنا راست و چپ
کارگری بر سر استقالل
جنب
مالی و یا کهک گرفتن از
سول دارتی و دیگر نهادهای یرو
مریکایی در سندیکای واحد ن ز باال
گرفت و اسانیو ک خود را هه کاره
ی سندیکای شرکت واحد می
دانست ،سندیکا را در ستان ی
بورژوازی قرار داد.
تسی م ب
سندیکا از این بابت ضربات بزرگی را
متحهل شد اما در نهایت از اسانیو
و خ
ب رو

او گسست کرد و سربیند
یس سندیکای
مد .از

شرکت واحد با تهام فراز و نش ب

شد.
اکنو

در ادام

سقوح را ادام

و "یارا " روی

اسانیو و
هر چند عهوما در خ
عی استقالل مالی حبق کارگر و

عدم احالع برخی از رانندگا
شرکت واحد از کاراکتر تراب ا و

موضع فعال ن سندیکا عی
سول داریتی سنتر سنگ تهام
گناشت و منفعت های مالی

ایجاد
است.
دیگر
مسائل
سندیکایی موازی با یوش
امن تی و قانونی می تواند برخی

شخصی را دنبال کرد ،اما حتی بر

رانندگا

و گهراه کند و

سر منفعت شخصی با اسانیو ن ز

بدین شکل ب

مشکل داشت .با اخراج اسانیو از

موازی ایجاد شود تا با دو دستگی

نز

قدرت سندیکای

سندیکای شرکت واحد تراب ا

ب حاش رفت و راضی ب منفعت
هایی بود ک برده بود .اما در ادام
و اکنو تراب ا سقوح را ب نهایت
رسانده و ظاهرا منفعت های

را فریفت

در ب ن رانندگا

اصطال

سندیکایی

شرکت واحد را تضع ف نهوده و با
مقابی ب شتری بشود و یا ب
شکیی دیگر با برگزاری مجهع
بقیه درصفحه ۲۶

۲۱

شماره ۱9

پروژه جدید وزارت اطالعات در ارتباط با سندیکاهای كارگری!
محمد حسین مهرزاد
بمم مم

از ده سممال از ایممجمماد

سممنممدیممکمماهممای شممرکممت واحممد
اتوبوسرانی تهرا و ن شکمر همفمت

بمماشممنممد .لممنا در کممنممار سممرکمموب
نمهما
سندیکاها و بخصوص رهبمرا
خ

موازی سازی را در ی

گرفتم

در نت ج ی عمهموممی یم مشمروی
کارگمری و بم حمور اخما
جنب
ی شروی سندکاهای کارگمری فموق

اند .هه ش و هه جمای دنم ما در
م ا صفوف کارگرا و دیگر جنمبم

است .نها از م ا هه ی موانمع و
سرکوب ها ب رو مده اند و تمحمت

احالعات مطابق معهول در ارتباح بما
خ عهومی ،سرکوب ایمن تشمکمل

ها می شود افراد فاسدی را یم مدا

چن ن شرایطی از بم من نمخمواهمنمد

کرد ،نها را خرید و یا اج ر کمرد .همر

رفت .این دست ورد نتم مجم

ی از

ها بوده است .دستگ مری رهمبمرا

چند این س است در سطح عهومی

خودگنشتگی و یمایمداری کمارگمرا

نها ،اخراج ،تهدید ،ضرب و شمتمم،

بالفاصی یس از انمقمالب و بمعمد از

فعال در این تشکل ها و حام ا

نمهما و...
غ ر قانونی اعالم کمرد
ههواره در مورد این سمنمدیمکماهما و

اینک شوراهای کارگری را از بم من

اسممت .ایممن تشممکممل همما دسممت

کمارگمر را از عمنماصمر

کمارگمری و

تپم

ممی گمنرد .سم ماسمت وزارت

دیگر تشکل های کمارگمری اعمهمال
شده است و می شود .اما در چنمد
ماه گنشت در کنار ایمن سم ماسمت
سرکوب روش دیگری نم مز بم کمار
گرفت شده ک برنام ریزی شده و
هدفهند اسمت .در گمنشمتم خم
سرکموب وزارت احمالعمات بما ایمن
موضوع ک یک فعال کارگری در چم
کاراکتری قرار دارد( راست یما چمپ)
تغ ری نهی کرد و اسانیو در راست

بردند و خان

وردهای بزر

جنمبم

کارگری تسوی کمردنمد ،شموراهمای
اسمالمممی و خمانم کممارگمر دسممت

الگوهایی برای دیگر کارگرانند و بمر
هه ن مبنا اتاق فکر وزارت احالعمات

نشممانممده ای سمماخممتممنممد .کممارکممرد

شکل دیگری از تهاجم عی

نهما را

شوراهای اسالمی ب شتر در جهمت
منافع رزیم در ههسویی با کارفمرمما

در کنار روش سرکوب هه شگی در
دستور کار قرار داده است.

کمارگمر در

بقیه درصفحه ۲7

در مح

کار بود و خمانم

بس ج کارگرا برای اول ماه می بم
زیر چتر خود و جنب عناصر یراکمنمده
نا گاه ک تهایل ب فعال ت جهمعمی

تلوزییون هبشیپ! رد ماهواره ه یاست

کارگری داشتند بمود .امما بما رشمد
کارگری کارکمرد
دوباره ی جنب

ماهواره :یاست

ترین ممواضمع( همهمکماری بما اصمال
حیبا و سول داریتی سنتر  )...و یما
دیگر دست راستی ها ،مانند دیمگمر

نهی کند و در مقابل دو سنمدیمکمای

فعال ن جنا چپ مورد سرکوب قمرار
مممی گممرفممتممنممد .اممما اکممنممو وزارت

کارگری و اح انا تشکل های دیگری
ک ایجاد شوند اشکمال دیمگمری از

صمرفما بما

موازی سازی و فعال ت بمرای رژیمم
وزارت
ضمممروری اسمممت .اکمممنمممو
احالعات س است ق شی ( ت غم ی

سیمبل ریت۳7911 :

دولب ) را عی سندیکاهای فوق در
گرفت است .از یکسو سرکوب
ی

زمان :سه شنبه ها ساعت  ۵:9۱تا
۲۱:9۱شب به وقت ایران

احالعات متوج شده ک

سرکوب نهی توانمد تشمکمل همای
کارگمری و بم حمور مشمخما دو
سندیکای فوق را از بم من بمبمرد و
بالعکس با وجود تهام سمرکموب هما

تشکل های دست نشانده کفمایمت

جای یای نها محکهتمر شمده و در

و از سوی دیمگمر مموازی سمازی و

متن اوضاع س اسی کنمونمی نمهما
ب شتری در یمنمده
می توانند نق

و

ی س اسی جنب

کارگری داشتم

نها

ایجاد تفرق در صمفموف کمارگمرا
ضرب زد از درو  .قبل از اینکم

بم

ممموارد مشممخمما ایممن س م مماسممت
بپردازیم باید بدان م ک این س است

ترانسپندر۱1 :
فرکانس۸۸7۶۶ :
پوالریزاسیون :عمودی

باز پخش :چهارشنبه ها ساعت
 ۵:9۱تا  ۲۱:9۱صبح

