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همانطور کـه در     :   عبدل گلپريان 
جريان هستيد احمدي نـژاد بـعـد از            
استـخـاره زيـادي بـالخـره خـواسـت              
نشان دهد که مي تواند به کردستان       

سفر احمدي نژاد در ميـان  .   هم بيايد 
تدابير شديد امنـيـتـي تـدارک ديـده            
شــده بــود و رژيــم فــکــر مــي کــرد              
اوضاع بر وفق مراد پيش مي رود ،        
اما از طرف ديگـر و هـمـزمـان مـا               
شــاهــد ابــراز وجــود کــم نــظــيــر و              
قدرتمندي در ميان کارگران سنندج      
براي دست يابي بـه خـواسـتـه هـاي              
خود بوديم، حرکت متحـدانـه و بـي           
سابقه کارگران  پنج کارخانه سنندج      
و پشتيباني مردم را هـنـگـامـيـکـه            

احمدي نژاد در کردستـان بسـر مـي           
 بردچگونه ارزيابي مي کنيد؟

ايـن حـرکـت      :   محمد آسـنـگـران    
همچنانکه شما هم گفتـيـد در نـوع           

بعـد از سـالـهـا         .   خود کم نظير است   
 مرکز کـارگـري در       ۵براي اولين بار    

شهر سنندج مـتـحـد و هـمـاهـنـگ              
. اقدام مشترکي را سـازمـان دادنـد         

کارگران شاهو، نساجي کـردسـتـان،        
پرريس، آلومين و علوم پزشکـي بـا         
هــم مــتــحــد شــدنــد، مــطــالــبــات            
مشترکشان را يکجا مطرح کـردنـد        
و مهمتر از همه وقتي دست به ايـن          
اقدام زدند که رژيم اسالمي با انـواع    
دستجات مسلح خود شهر سـنـنـدج        

را نظامي کرده بود و احمدي نژاد را        
. آورده بودند که قدرت نمـايـي کـنـد          

کارگران سـنـنـدج در مـقـابـل رژيـم               
نمايندگانشان را انـتـحـاب کـردنـد،           
خواسته هايشان را اعـالم کـردنـد و           
خواهان اين شدند که دولت احـمـدي        
نژاد و وزير کـارش بـه جـاي قـدرت              
نمايي و تـهـديـد مـردم بـيـايـنـد و                   
مطالبات ايـن کـارگـران را جـواب             

 . بدهند

 کارگران سنندج طبقه کارگر را نمايندگي کردند                               

 
مصاحبه با محمد آسنگران در مورد تجمع 
 اعتراضي اخير پنج کارخانه در سنندج

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

   اطالعيه کميته کردستان              ۳خالصه اي از       
 حزب کمونيست کارگري ايران              

 

 ۲صفحه  

 ۳صفحه  

 يک قدم ديگربه جلو          کارگران شاهو        
 مجمع عمومي تشکيل دادند و نمايندگان خود را انتخاب کردند                          

 ۵صفحه  

جنبش كارگري در سنـنـدج چـنـد          
سالي است كه به مركز توجه فعـالـيـن          

ــبــديــل شــده اســت           كــال .   كــارگــري ت

هائي است كـه      كردستان داراي ويژگي  
توان آن را در ديگر نقاط ايران بـه            نمي

اي    جـامـعـه   .   اين صورت سراغ گـرفـت     
تحزب يافته با سنتي بسيار راديـكـال        

هـاي دهـه        و سرخ، كه حتـي سـركـوب        
 هـم نـتـوانسـت راديـكـالـيـسـم و                 ٦٠

ايـجـاد   .   اش را از آن بـگـيـرد              سرخـي 
هاي كارگري از قبيل اتـحـاديـه        تشكل

ــي             ــدهـ ــانـ ــازمـ ــر و سـ ــگـ ــتـ ــعـ ــنـ صـ
هاي اول ماه مه در شرايطـي         ميتينگ

پيـوسـتـنـد كـه خـفـقـانـي                به وقوع مي  

تجمع هماهنگ کارگران پنج کارخانه در 
 مقابل استانداري کردستان

 احمدي نژاد و جواب محکمي به سفر
 هيئت دولتش در کردستان بود

 مبارزه براي سازمان دادن كارگران                     
 قابل توجه فعالين كارگري در سنندج                    

 
 
 
 
 
 

 
 ناصر اصغري    

 و   ) ITUC(  نامه کنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي کارگري                       
 به محمود احمدي نژاد          )  (ITF فدراسيون جهاني حمل ونقل           

 دراعتراض به دستگيري مجدد منصور اسانلو                   
 ۴صفحه  

 ۳صفحه  

 پيام جوانان آزاديخواه شهر سنندج در ارتباط با حوادث اخير ،                         
 جمهوري اسالمي بازنده خواهد بود                

 ۵صفحه  
 دو گزارش از مريوان         

 
 خود سوزي يک زن         -
 نيروهاي مسلح رژيم يک جوان را کشتند                  -

 ۵صفحه   رويا دارسيران     
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وزير کـار نـيـامـد امـا کـارگـران               
جامعه و ميليونها کارگر مـحـروم را          
نمايندگي کردنـد و نشـان دادنـد کـه              
جامعه در مقابل دولـت لـيـسـتـي از              
مطالبات بر حق و پايمال شده اش را      

. جلو دولت سرمايه داران مـيـگـذارد         
اين کارگران نشان دادند کـه جـامـعـه           
مرعوب نظامي کردن فضاي شهـرهـا     
نميشود و حقش را از حاکمـان طـلـب           

 .  ميکند
بنابر اين من فکر مـيـکـنـم ايـن             
حرکت سر آغـاز يـک دور مـبـارزه و                
اعتراض متحدانه جـنـبـش کـارگـري           

ديگر مراکز کـارگـري      .   ميتواند باشد 
ميتوانند از اين تجربه درس بگـيـرنـد         
و اعتراضاتشان را متحدانه به پـيـش      

تصور کنيد اگر اين حرکـت در    .   ببرند
مراکز پرقدرت و کليدي کـارگـري در          

مثأل اگر چنـيـن     .   ايران صورت بگيرد  
حرکتي در ايران خودرو و پتروشيـمـي        

اتفاق بيفتد کـل جـامـعـه         . . .   و نفت و 
 . ايران را تکان ميدهد

بــه نــظــر مــن ايــن يــک حــرکــت             
مـمـکـن    .   درخشان و با اهـمـيـت بـود          

است بـه دلـيـل کـلـيـدي نـبـودن ايـن                   
مراکز کارگري در ايـران کـمـتـر سـرو             
صدا کرد و اپوزيسيون بي خاصيت و       
چپ بيربط به جـامـعـه و کـارگـر هـم                
متوجه اهميت اين حرکت نباشـد کـه         

اما نفس اين حرکت عليـرغـم       .   نيست
نتايج آن يک قدم مـهـم در پـيـشـروي               

يـک الـگــوي     .   جـنـبــش کــارگـري بـود        
مبارزاتي جلو جامعه کارگـري ايـران        

اين ميتواند سرمشقي براي    .   قرار داد 
 . ديگر مراکز کارگري باشد

متاسفانه احزاب و جريانات چـپ      
در عالم خودشان بسر ميبرند هرکدام      
مشغول کـار ديـگـري بـجـز جـنـبـش                

حـتـي وقـتـي کـه          .   کارگـري هسـتـنـد      
اخبار اين حرکت را شنيدند مثل يـک        
اتفاق ساده فـقـط تـوانسـتـنـد بـطـور                
ناقص از دور اطالعيه اي بـدهـنـد و             
خيال خـودشـان را راحـت کـنـنـد کـه                 

امـا  .   گوشه چشمي به کارگر هم دارند     
فعالين کارگري کار خودشان را با، يا       
بدون اين جريانات انجام مـيـدهـنـد و           

اين يک حـرکـت     .   ميدانند چکار کنند  
مهم و يک سبک تـازه در مـقـابلـه بـا                
کمبودها و نقطه ضعفهاي تا کـنـونـي     

فعـالـيـن ايـن       .  در جنبش کارگري بود 
عرصه بعد از مدتها تالش و خون دل    

توانستند . . . .   خوردن و تهديد شدن و      
منشا حرکتي باشند که اميـد بـخـش       

اهميت ايـن مـوضـوع بـه نـظـرم               . بود
. فراتر از نتايج مـطـالـبـاتـي آن اسـت           

اين يک حرکت رو به جلو و به مصاف         
طلبيدن کمبودها و موانعي بـود کـه           
هميشه در مقابل فعالين کارگري سد      

مــوانــعــي نــظــيــر     .   ايــجــاد مــيــکــرد    
پراکندگي و حرکت تک فابريکي، ايـن    
آن موضوعي است که براي فعالين و        
رهبران کارگري سـنـنـدج، راه حـل و              
الگوي فراتر رفـتـن از ايـن وضـع را                

 . نشان دادند
 

حرکت مـتـحـدانـه     :  عبدل گلپريان 
 کــارخــانــه نســاجــي،      ۵و يــکــدســت     

شـاهــو، پـرريــس، آلـومــيــن و عــلــوم            
 يـکـي از      ۵۷پزشکي، بعد از انقالب     

کم سابقه تريـن حـرکـتـهـاي کـارگـري              
حتي در سـطـح سـراسـري اسـت، آيـا               
تداوم و گسـتـرش ايـن هـمـبـسـتـگـي                
کارگري را ميتوان در سـطـح کشـور            

 انتظار داشت؟
 

قـطـعـأ بـايـد        :   محمـد آسـنـگـران      
انتظار اين را داشت که ديگر فعالـيـن         

. کارگري از اين تجربه مهم بياموزنـد      
اما حزب کمونيست کـارگـري نـبـايـد           

ما بايد تالش کنيم کـه      .   منتظر باشد 
اين اتفاق در ديـگـر مـراکـز کـارگـري              

ممکن است با انتظار کشيـدن      .   بيفتد
به اين زودي ما شاهد چنين اتحـاد و          
همبستگي و هـمـاهـنـگـي در ديـگـر             
مراکز کارگري نباشيم، اما بـا تـالش        
کردن، قانع کردن و موانع پيش رو را         
کنار زدن بايد کمک کنيم اين اتحاد و        

بايد تـالش   .   همبستگي گسترش يابد  
کــنــيــم کــه حــرف زدن از اتــحــاد و                
همبستگي ميان کارگران بـه عـمـلـي          
کردن اين سياست و سبک کار منـجـر         

بايـد کـاري کـرد کـه سـازمـان               .   شود
دادن متحدانه و هـمـبـسـتـه جـنـبـش               
کارگري به امر همه فعاليـن کـارگـري          

حقيقـت ايـن اسـت اگـر           .   تبديل شود 
حزب کمونيست کارگري مبتکر ايـن       
نوع سياستهـا و سـبـک کـار نـبـاشـد                 
ممکن است سالها انتظار بکـشـيـم و          

بنابر ايـن نـقـش خـود         .   اتفاقي نيافتد 
حزب در پيشبرد اين سبک از مـبـارزه         

. و اعتراض کـارگـري کـلـيـدي اسـت             
نقش يک حزب کمونيسـت و پـيـشـرو            
بايد در همين نقطه عطـفـهـا خـود را             
نشــان دهــد اکــنــون کــه تــعــدادي از            
فعالين کارگري اين الگوي پيشـرو را        
در مقابل جامعه قرار داده اند کامـأل        

به جا است که از حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري انتظار داشت در ايـن راسـتـا          
اين تـجـربـه را گسـتـرش دهـد و بـه                    
مسئله کل جنبـش کـارگـري تـبـديـل             

 . کند
 

بنظر شما در ايـن      :   عبدل گلپريان 
حرکت بي نظير و بـي سـابـقـه اخـيـر                 
کارگران سنندج آيا چشم انداز ايـجـاد        
تشکلهايي در سطح محلي و منطقـه       
اي مثال در غرب کشور وجـود دارد؟         
در اين رابطه رهنمود شما به کارگـران   
بخشهاي مختلف چه در کردسـتـان و         

 چه در سطح ايران کدامها هستند؟
 

بـه نـظـرم نـيـاز          :   محمد آسنگـران  
حياتي جنبش کارگري ايران از خيلـي       

از خـيـلـي      .   وقت پيش تشـکـل اسـت        
وقــت پــيــش بــايــد تشــکــل يــابــي و             
سازمانيابي جنبش کارگري به نتيجه     

حتمأ در هـر سـطـحـي کـه              .   ميرسيد
ممکن است بايد تـالش کـرد و ايـن              

بـايـد تـالش      .   تشکالت را ايجاد کـرد    
کرد کارگران از اين پراکندگي نـجـات        

اما قـبـأل اجـازه بـدهـيـد             .   پيدا کنند 
نکاتي را به عنوان تجربه اينـجـا يـاد           

 .آوري کنم
حدود دو سال قبل جنب وجوشـي       

تشکيل .   در اين راستا را شاهد بوديم     
کميته پيگيري ايجاد تشکلهـاي آزاد       

امــا .   کــارگــري از ايــن نــوع بــود                
متاسفانه عليرغم حرکـت پـيـشـرو و           
سنت شکنانه اوليه کميتـه پـيـگـيـري          
در اين راستا بعدأ نتوانست کل پروژه       

. تشکل يابي را به سر انجـام بـرسـانـد       
ايجاد کميته پيگيري تشکلهـاي آزاد       
کارگري در ايران نقطه عـطـفـي بـراي            

اما بعد از تشکـيـل      .   تشکل يابي بود  
اين کـمـيـتـه بـا وجـود کـمـبـودهـا و                    
نواقص آن در سـبـکـي کـه در پـيـش                 
گرفت، تعدادي از بيرون اين کـمـيـتـه           
هم فضاي مسمومي عليه فعالين آن       

 . راه انداختند
فـعـال   " تعدادي هم تحت عـنـوان         

سکت بودن و غير مسوالنـه      "   کارگري
بودن را به حدي رسـانـدنـد کـه شـعـار               
انحالل اين تشکـل را سـر دادنـد کـه               

اما کسان  .   سياستي ضد کارگري بود   
ــرت                   ــيــل دوري و پ ــه دل ــگــري ب دي
بودنشان از فضاي جنبش کارگري بـه     
شانتاژ غير سياسي و سکت بازيشـان   
ادامه دادند و به جايـي رسـيـدنـد کـه              

احــزاب و    .   مــوازي ســازي کــردنــد         

جريانات رسمـي چـپ کـه اسـاسـأ از               
مرحله پرت بودند و از زاويـه سـکـت            
خودشان دنيا را ديدند بـعـد از چـنـد              
ماه حرافي و پرت و پالگويي دوبار به        

 . کوما رفتند
نهايتأ هنگامي کـه ايـن گـرد و             
خاکها خوابيد انـتـظـار ايـن بـود کـه                
فعالين کميته پيگيري کار اصليشـان      

امــا مــتــاســفــانــه   .   را ادامــه بــدهــنــد    
عليرغم اين شانتاژهاي کور و حـتـي          
ضد کارگري بيرون کميـتـه، سـبـک و            
روش فعالين خود اين کمـيـتـه هـم از          
سنت چپ محدودنگر و سـنـتـي رنـج            
ميبرد و نتوانست کار اصلي خـودش        

در مــوازي بــا ايــن        .   را انــجــام دهــد     
کميته کميته هماهنگـي هـم درسـت          
شد عليرغم ادعاهـاي چـپ نـمـايـانـه             
اکنون راحت ميتوان قضاوت کرد کـه       

نـه تـاثـيـر       .   منشا هيچ اثـري نشـدنـد       
اوليه کميته پيگيري را بـراي ايـجـاد            
جنب و جوش در راستاي تشکل يابي       
را فراهم کرد و نـه خـود بـه تشـکـل                   
کارگري منجر شد و نه دست اندرکـار        

تنها نـتـيـجـه       .   تشکلي کارگري شدند  
اي که ميتوان از آن گرفت ايـن اسـت            

 نفر دور هـم جـمـع شـدنـد و               ۵-۴که  
 . اطالعيه ميدهند

اطالعيه دادن حتمأ کار مثـبـتـي        
است و کميته پيگيري هم متاسـفـانـه         
برخالف اهداف اعالم شده اولـيـه اش         
اکنون همين سبک کميته هماهـنـگـي        

فـعـالـيـن     .   را در پـيـش گـرفـتـه اسـت            
کارگري بـايـد بـدانـنـد کـه ايـن نـوع                   
تشکلها حتمأ وجودشان مثبت اسـت      

اما کـاري  .   و بايد از آنها حمايت شود  
که بايد انجام داد ايجاد تشکل اسـت       

. نه تنها حرف زدن از اهميت تشـکـل         
ايــن کــمــيــتــه هــا قــرار بــود تشــکــل            
کارگري ايجاد کنند امـا بـعـد از دو             
سال متاسفانه جا خوش کـرده انـد و             
انگار خودشان نقش تشکل کـارگـري        

 ۵-۴در حالي که با کميتـه     .   را دارند 
نفر هماهنگي يا کميته چند ده نـفـره           
پيگيري نبايد انتظار داشـت کـه کـار           
تشکلهاي تـوده اي کـارگـري انـجـام              

اين را خود فعالين اين کـمـيـتـه         .   شود
ها هم واقف هستند اما وقوف به اين       
مهم متاسفـانـه هـنـوز بـاعـث نشـده               
است کـه اقـدام جـديـي بـراي ايـجـاد                 

. تشکل توده کارگران به عـمـل آورنـد         
در خاتمه اين بحث الزم است تـاکـيـد           
کنم ايجاد اين کميته ها اوايل مهم و    
مثبت بود اما امـروز در ايـن سـطـح            
مـانــدن و کــار کــردن بــا ايــن ســبــک              
کنوني نه تنها جوابگو نيست بلکه از       

 .جنبش کارگري عقب است
اکنون با ايـن تـحـرک مـتـحـدانـه               
کارگران سنندج ميتوان اميدوار بـود       
که تالش براي ايجاد تشکل کـارگـري        
تـکـان ديــگـري بـخــورد و اقـدامــات              
پيشروتـري بـه نسـبـت آنـچـه اکـنـون                 

 . هست صورت بگيرد
  

تحرک يـکـپـارچـه       :   عبدل گلپريان 
کارگران سنندج نکاتي را بـه اثـبـات           
مي رساند که در مصاحبه هاي قـبـل         
پيرامـون نـقـش و جـايـگـاه جـنـبـش                  
کارگري و در تقابل با سـنـت احـزابـي            
که دارند خـود را بـا نـيـروي مسـلـح                 
تعريف ميکنند، اشـاره کـرديـد، اگـر          
بخواهيد بعد از اين واقعه تاکيدي بـر        
نقش و جايگاه طبقـه کـارگـر داشـتـه             
باشيد، به چـه نـکـات مـحـوري تـري               

 خواهيد پرداخت؟   
   

بحث سبک کـار    :   محمد آسنگران 
ما در جنبش کارگري بحث مفصـلـي        
است اميدورام در شماره هـاي بـعـدي          

اما اين تـحـرک     . ايسکرا به آن بپردازم 
اميدوار کننده يک بار ديگر نشان داد       
که جنبش کارگري در مرکز تحـوالت       

ايــنــکــه .   ســيــاســي ايــران قــرار دارد        
احزاب ديگر به چه مشغول هستند و        
چه درجه به جنبش کارگري معـطـوف        
هستند مشکل آن جريـانـات اسـت و           
نبايد بيش از وزن خودشان براي آنـهـا          

 .جايگاه قائل شد
اين حرکت کارگري يک بار ديـگـر        
حقانيـت سـيـاسـتـهـاي مـا را نشـان                 

جــريــانــات ديــگــر در کــردســتــان        . داد
ســيــاســتــهــا و افــقــهــاي ديــگــري را           
نمايندگي ميکنند که هيچ سنخيتـي      
بــا مســايــل و مشــکــالت جــنــبــش            

همه .   کارگري و فعالين کارگري ندارد    
آن جريانات به نحوي و به درجاتـي از          
سنت ناسيوناليسم کرد سهم برده انـد        
و در آن چهار چوب حتمأ کـارشـان را            

مسئله ما جـنـبـشـي اسـت          .   ميکنند
که با هزار ويک فاکت و فيگور نشـان          
داده است که توان و قـدرت تـحـوالت           

تنهـا چـيـزي کـه مـا            .  جامعه را دارد 
بايد تـوجـه داشـتـه بـاشـيـم راه هـاي                  
پــيــشــروي و کــنــار زدن مــوانــع ايــن            

بايد تالش کنيم بـر سـر     .   جنبش است 
اين موضوعات با فعالين کارگري بـه   
توافق بـرسـيـم و اقـدامـات مـوثـر و                 
اجــتــمــاعــي بــراي پــيــش رفــتــن را              

 .هماهنگ اتخاذ کنيم
  

 **** 
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 ۹از ساعت   ۱۳۸۵ آبان   ۲۵روز  
صبح کارگران کارخانه هاي نسـاجـي        
کردستان، نسـاجـي شـاهـو، نسـاجـي            
پرريس، الومين و علوم پـزشـکـي در          
اعتراض به موقعيت فرودستي که بـه       
کارگران تحميل شده است در مـقـابـل       

در حالي کـه    .   استانداري تجمع کردند  
 نـفـر از       ۳۰۰تجمع اولـيـه بـيـش از            

کارگران حضور داشتند هر لحظـه بـر         
تعداد شرکت کـنـنـدگـان و حـمـايـت               

نــيــروي .   کـنــنــدگــان افــزوده  مـيــشــد        
انتظامي وارد عمل شـد و نـيـروهـاي          
گادر ويژه را در محل مستقر کـردنـد           
و تــعــداد زيــادي لــبــاس شــخــصــي            
خيابانهاي اطراف را محـاصـره کـرده         
بودند تا مـردم بـه صـف اعـتـراضـي               

کارگران مطالبـات  . کارگران نپيوندند 
 :خود را اينچنين اعالم کردند

 
بازگشت به کار کـارگـران          -

 اخراجي
 پرداخت بيمه بيکاري   -
  لغو قراردادهاي موقت -

پرداخت حقوقهاي معـوقـه       -
 کارگران

 مذاکره با وزير کار -
 

ــره و             ــان مــذاک ــران خــواه ــارگ ک
الزم بـه    .   پاسخگويي وزير کار شـدنـد     

توضيح است که وزير کـار و هـيـئـت             
دولت همراه احمـدي نـژاد در اسـتـان             

 کـارگـران     . کردسـتـان بسـر مـيـبـرنـد           
بشدت به وضعيت تحميل شده بخـود       

يکي از مـقـامـات        . معترض هستند 
استانداري و رئـيـس اداره اطـالعـات          
رژيم اسالمي در سـنـنـدج بـه مـيـان               
کارگران آمدند و اعالم کردند ساعـت       
يک بعدازظهر وزير کار با نمايـنـدگـان         

 . کارگران مذاکره خواهد کرد
کارگران بالفـاصـلـه نـمـايـنـدگـان            

از طــرف   .   خــود را انــتــخــاب کــردنــد      
نساجي کـردسـتـان شـيـث امـانـي از               
طرف شاهو فريدون پالـيـزي و خـالـد            
سواري از طرف الومين علي عباسي       
و رامين قـربـه اي از طـرف پـرريـس                 
بــهــزاد ســهــرابــي و از طــرف عــلــوم             

پــزشــکــي خــانــم مــتــولــي بــعــنــوان            
نمايندگان کارگران انـتـخـاب و بـراي           

ايـن  .   مذاکره آماده و مـعـرفـي شـدنـد          
 ادامـه    ۱۱ تـا      ۹تجمع  از سـاعـت          

کارگران اعالم کردند سـاعـت     .   داشت
 بعـد ازظـهـر مـجـددأ در مـقـابـل                  ۳

استانداري تجمع ميکنند و مـنـتـظـر         
اعالم نتايج مذاکرات نمايندگـانشـان      

 . با وزير کار خواهند شد
راس ســاعــت يــک بــعــدازظــهــر          

بــه اداره کــار       نــمــايــنــدگــان کــارگــران   
اما حراست اداره کـار  .   مراجعه کردند 

اظهار بي اطالعي کرده و اعالم مـي         
کند از جريان قول و قرار مذاکره وزيـر         
کار با نمايـنـدگـان کـارگـران بـيـخـبـر               

کـارگـران بـه آنـهـا فشـار مـي                .   است
آورند و خواهان پاسخ روشن مقامات      

مسئولين اداره کـار     .   دولتي ميشوند 
با مسئول اداره اطالعات تماس مـي       
گــيــرنــد و رئــيــس اطــالعــات اعــالم          
ميکند کـه وزيـر کـار سـرش شـلـوغ                
است و نـمـي تـوانـد بـا نـمـايـنـدکـان                    

 . کارگران مالقات کند
کــارگــران بــه دنــبــال ايــن پــاســخ          
ســربــاالي مــقــامــات دولــتــي اعــالم         
کردند اگر وزير کار تن به پاسخگويي       
نميدهد و پاي ميز مذاکره با ما نمـي         
آيد، بنابر اين ما مجددا در مـقـابـل             

. اســتــانــداري تــجــمــع خــواهــيــم کــرد       
نمايندگان کارگران بـالفـاصـلـه خـبـر            
عدم پاسخگويي وزير کار و مقامات      
دولتي را بـه اطـالع هـمـکـاران خـود               

کارگران همـراه بـا خـانـواده          .   رساندند

هايشان به طرف اسـتـانـداري حـرکـت         
 .کردند

 بعد ازظهـر بـا تـجـمـع            ۳ساعت  
مجدد کارگران و خانواده هايشـان در       
مقابل استانداري، نيـروهـاي گـارد و          
يــگــان ويــژه کــل مــنــطــقــه اطــراف             
اســتــانــداري را بــه مــحــاصــره خــود           
درآوردند و مانع پيوستن مردم به اين       

با اين حال تـجـمـع زيـاد       .   تجمع شدند 
کارگران در مقابل استانـداري بـاعـث        
ترافيک در مـنـظـقـه و خـيـابـانـهـاي                  

رئـيـس اداره کــار       .   اطـراف شـده بـود       
خود را به محل رسـانـده و          ) صادقي( 

از کارگران تقاضـا مـي کـنـد کـه بـه                 
او اعـالم    .   تجمع خـود پـايـان دهـنـد           

ميکند اگر ايـن تـجـمـع تـمـام شـود                 
خــواســتــهــاي کــارگــران را پــيــگــيــري       

کارگران او را هو کرده و به او        . ميکند
صـادقـي نـاچـار بـه          .   حمله مي کننـد   

در ادامـه ايـن       .   ترک محـل مـيـشـود       
وضعيت و براي پايان دادن به تـجـمـع         
کارگران،  نماينده شـهـر سـنـنـدج در              
ميان کارگران حاضر شد و اعالم کرد       
که کارگران شاهو تبديـل بـه مسـئلـه            
دولت شده  و حتي در مـيـان هـيـئـت              
وزيران نيز بحث آنـان مـطـرح گشـتـه              

وي در ادامــه ســخــنــان خــود          .   اســت
اعالم کرد  امشب در جلسـه هـيـئـت            
دولت مسئله کارگران شـاهـو مـطـرح          
خواهد شد و مـا روز شـنـبـه جـواب                
قطعي به خواسته هاي آنان  خـوهـيـم           

بدين تـرتـيـب تـجـمـع کـارگـران               .   داد
مراکز کارگـري سـنـنـدج در سـاعـت               

 .  پايان پذيرفت۳۰/۱۸
تعدادي از جوانان شهر بـه قصـد          
پيوستن به تجمع اعتراضي کـارگـران      

به طرف استانداري حرکـت کـردنـد و           
در خيابان ششم بهمـن بـا مـمـانـعـت              

. نـيـروهـاي انـتـظـامـي روبـرو شـدنـد                
جوانان فورأ تصميم ميگيرند کـه در         
چــهــار راه وکــيــل تــجــمــع کــنــنــد و              
اعتراض به حضـور احـمـدي نـژاد را              

مقامات دولتي بـراي  .   گسترش دهند 
مقابله با تجمع و اعتراضـي جـوانـان          
برق اين محله و اطـراف آن را قـطـع                
مــي کــنــنــد و تــعــداد بــيــشــتــري از            
نيروهاي  انتظامـي و گـارد ويـژه در              

راس .   سطح شهر مسـتـقـر مـيـشـونـد           
 شب اين تـجـمـعـات پـايـان            ۹ساعت  
 .يافت

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران همه مـردم سـنـنـدج را            
فراميخواند که وسـيـعـأ کـارگـران را             
مورد حمايت خود قـرار دهـنـد و در             

ما ضمـن   .   اين تجمعات شرکت کنند   
حمايت قاطع از مطالبات کـارگـران،        
اين حرکت هماهنگ و مـوثـر را بـه              

در .   همه کارگران تـبـريـک مـيـگـويـم            
حاليکه احـمـدي نـژاد در شـهـرهـاي               
کردستان جوالن ميـدهـد و بـا زور و              
ــه                 تــهــديــد و ارعــاب تــعــدادي را ب
مــراســمــهــاي خــود مــي کشــانــنــد،          
کارگران متحد پنـج مـرکـز کـارگـري            
سنندج يک حرکت اعتراضي باشکـوه      

ايـن تـجـمـع  يـک            .   را سازمان دادنـد    
پيروزي براي جنـبـش کـارگـري ايـران            

ما يک بـار ديـگـر        .   محسوب ميشود 
دســت هــمــه کــارگــران مــعــتــرض و            
فعالـيـن کـارگـري را مـيـفـشـاريـم و                   
قاطعانه از مطالـبـات ايـن کـارگـران            

 . حمايت ميکنيم
 *  * * 
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سر .   مانند جامعه را فرا گرفته بود       بي
اي پاسداري مسلسل بدسـت       هر كوچه 

و انگشت بر ماشه، چهار چشمي هـر         
پـيـشـرويـهـاي      .   پـائـيـد      حركتي را مي  

امــروزه جــنــبــش كــارگــري و ديــگــر           
هاي راديكـال اجـتـمـاعـي، از             جنبش

قبيل جنبش زنان و دفـاع از حـقـوق              
كودك، به نوعي با مبـارزات آن دوره          

گــرچــه .   يــك رابــطــه پــيــوســتــه دارنــد       
مبارزات اعـتـراضـي و راديـكـال در             
چند سال گذشته در ايران، ماهيـتـا و          

هاي گذشته فرق دارنـد،    كيفيتا با دهه  
اما مبارزات سازمان يافته و متـحـد        

كارگران سـنـنـدج در يـكـي دو سـال                
هـاي     اخير در مراكزي چـون نسـاجـي         

شاهو و كردستان و پرريس و راديـات     
هـا،     سازي آلومين، جشـن آدم بـرفـي         
هاي   روز جهاني كودك، برپائي مراسم    

باشكوه روز جهاني زن و اول ماه مـه،          
تـر اسـت       كيفيتا و ماهيتا بسيار قوي    

از آنچه كه هم اكنون در ديگر جاهـاي       
پرداختن به تـجـربـه      .   ايران جاري است  

. كردستان ايـنـجـا مـد نـظـر نـيـسـت                
كسان ديگري با تـجـارب و اتـوريـتـه             

توانند در اين موارد نظـر        بيشتري مي 
خـواهـم بـه         در اين نوشته مـي    .   بدهند

اي بسـيـار مـهـم در رابـطـه بـا                     نكته
فعالين كـارگـري كـه دسـت انـدركـار              
مبارزه هـر روزه كـارگـران هسـتـنـد،              

اي ديـگـر را          بپـردازم و چـنـد نـكـتـه            
 .يادآوري كنم

 
 تشكلي       معضل بي     

 در سنندج     
گرچه سنندج در بخصوص يـكـي       

هـا را بـه          دو سال گذشته، همـه چشـم     
طرف خودش برگردانده است، منتـهـا       

توانيم از يـك تشـكـل جـاافـتـاده                نمي
اگـر  .   كارگري در اين شهر اسم بـبـريـم       

يك جنـبـش كـارگـري، بـا هـر درجـه                 
پيشروي نتواند تشـكـل جـاافـتـاده و             

داران    اي را بـه سـرمـايـه            شناخته شده 
حـال بـا     .   تحميل كند، ضعيـف اسـت      

كه از سنـنـدج يـاد      "   سرخي"اين درجه  
كــرديــم، چــرا هــنــوز ايــن مشــكــل              

توانيم بـراي تـغـيـيـر            پابرجاست؟ نمي 
اين وضع بطور موثر گام برداريم اگـر         
آنچه را كه مانع كار ماست نشناسيـم     

 .و به آن نپردازيم
در حول و حوش برگزاري مـراسـم        
اول ماه مه امسال، متوجه شديـم كـه        
بر سر بهتر و متحـدتـر بـرگـزار كـردن            
اين روز، اين تنها انگشتان حاضر بـر      

هـا نـيـسـتـنـد كـه كـار                  ماشه تفنـگ  
. كـنـد     فعالين كارگري را سـخـت مـي        

بلكه وجـود گـرايشـات قـوي و جـان                
سختي سنتهاي مضـر هـم كـار ايـن              

در چـنـد     .   فعالين را سخت كرده است    
سال گذشته، فعاليني كه با هـم و در           
كــنــار هــم مشــغــول ســازمــانــدهــي           
كــارگــران بــودنــد، امــروز بــه دالئــل           
مختلفي از لحاظ سيـاسـي و خـطـي            

گـفـتـم كـه       .   كـنـنـد      مثل هم فكر نمـي    
اي به شـدت تـحـزب           كردستان جامعه 

دانـم چـنـد تـا از              نـمـي  .   يافـتـه اسـت     
كارگران دست اندركار سـازمـانـدهـي         
مــبـــارزات كـــارگــري، عضـــو چـــه            
تشكيالتي و يـا اصـال عضـو هـيـچ               

امـا ايـن     .   تشكيالتي هستنـد يـا نـه        
واقعيت دارد كه همـيـن فـعـالـيـن در              
سازماندهي ايـن مـبـارزات و طـرح             

 
 ۱از صفحه   . . .مبارزه براي سازمان دادن كارگران 
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  و فدراسيون جهاني حمل ونقل                   )   ITUC(   نامه کنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي کارگري                           

ITF)    (                                    به محمود احمدي نژاد دراعتراض به دستگيري مجدد منصور اسانلو 

 
 قابل توجه دوستدران 

 راديو انترناسيونال 
 در ايران 

 
  ۳راديو انترناسيونال از روز جمعه  

 نوامبر  ۲۴ برابر با ۱۳۸۵آذرماه 
.   مجددا آغاز بکار ميکند۲۰۰۶

برنامه هاي راديو انترناسيونال هر شب     
 به وقت تهران روي طول موج     ۹ساعت 

 کيلوهرتز آغاز  ۶۲۲۵ متر برابر با ۴۹
خبر آغاز بکار مجدد راديو   . ميشود

انترناسيونال را وسيعا و به طرق   
مختلف در شهرهاي مختلف ايران به   

 ! اطالع عموم برسانيد  
 

بمدت يک هفته برنامه هاي      
آزمايشي راديو جهت کنترل کيفيت    

از  . صدا و طول موج پخش ميشود   
دوستداران و شنوندگان راديو 

انترناسيونال در شهرهاي مختلف ايران   
تقاضا داريم که کيفيت صداي راديو را  
در روزهاي مختلف اين هفته و مرتبا  

 .   به اطالع ما برسانند 
 

شماره پيامگير؛  
۰۰۴۶۸۶۵۹۰۷۵۵ 
تلفنهاي تماس؛   
۰۰۴۶۷۰۷۰۶۵۶۳۶۲  -  
۰۰۴۶۷۰۷۴۳۲۵۴۷  -  
۰۰۴۶۷۳۶۲۹۰۱۶۴  

اي ميل راديو؛ 
com.yahoo@7520radio 

   
 
 

  ۹ساعت  – ۱۳۸۵ آذر ۳جمعه 
 شب تهران 

  ۶۲۲۵ برابر با   متر ۴۹طول موج  
 کيلوهرتز  
 
    

 مدير راديو انترناسيونال،              
 سياوش دانشور        

 ۲۰۰۶ نوامبر     ۲۱



337شماره يسکرا                                            ا                                                  5 صفحه   

 

 تلويزيون کانال جديد را            
 ! همزمان در اينترنت ببينيد            

us.pamtv.www 

 تلويزيون انترناسيونال          
 

 ١١: ٣٠ تا  ٩: ٣٠هر شب ساعت        
  به وقت تهران     

 مشخصات فنی ماهواره
Satellite: Telstar 12 

 
Frequency: 11494 

 
Symbol Rate: 17469 

 
FEC: ¾ 

 ١٣٨٥ آبـان      ٢٩روز سه شنـبـه       
کارگران شاهو  طبق تصـمـيـمـي کـه             

اعالم کرده بودند از سـاعـت        روز قبل   
 صبح در مـحـل کـارخـانـه شـاهـو                ٨

کـارگـران ايـن      .   دست به تجـمـع زدنـد       
کارخانـه پـنـج مـاه اسـت کـه بـيـمـه                    

هفته .   بيکاريشان پرداخت نشده است   
 ٤گذشته در مقابل استانداري همراه       

مرکز کارگري ديگرو بعد از آن چـنـد           

روز مــتــوالــي در مــقــابــل اداره کــل            
تامين اجتماعي و اداره کار سـنـنـدج         
دست به تجمع زده و خواهان پرداخـت        

ادارات فـوق   .   بيمه بيکاري شده بودند   
هميشه در طول دو سال گذشته تالش       
کرده اند هـمـراه بـا کـارفـرمـا مـيـان                  
کارگران تفرقه ايجاد کنند و کارگـران       

کارگران شـاهـو     .   شاهو را سر بدوانند   
در مقابل پـاسـخ نـدادن ايـن ادارات              

ديروزاعالم کردند چنانچه تا سـاعـت        
 آبـان بـه خـواسـتـه            ٢٩ صبح روز   ١٠

هاي آنان رسيدگـي نشـود بـه هـمـراه              
خانواده هايشان با در دسـت داشـتـن           
پالکارد از محل کـارخـانـه بـه طـرف             
استـانـداري کـردسـتـان راهـپـيـمـايـي               

  .خواهند کرد
بنابر اين تصميم روز سـه شـنـبـه            
کارگران شـاهـو در مـحـل کـارخـانـه               

بـا تـجـمـع کـارگـران           .   تجـمـع کـردنـد      
مقامات دولتي بـراي جـلـوگـيـري از             
راهــپــيــمــايــي کــارگــران و تــرس از             
گسترش اعتراض، بالفاصله مديـر و       
مسئولين کارخانه و نماينده اداره کل      
تامين اجتماعي کـردسـتـان بـا آنـان              

بـه دنـبـال ايـن         .   وارد مـذاکـره شـدنـد        

مذاکرات طي توافقي که بين طرفيـن        
بعمل آمد، قرار شد اداره کل تـامـيـن          
اجتماعي سنـنـدج دو مـاه از بـيـمـه                
بــيــکــاري کــارگــران را فــردا صــبــح            

فيش پـرداخـت ايـن دو        .  پرداخت کند 
.  آبان صادر شد   ٢٩ماه روز سه شنبه     

همچنين کارفرماي کـارخـانـه شـاهـو          
متعهد شد تا روشن شدن تکليف سـه        
ماه باقيمانده بيمه بيکـاري کـارگـران         
در شوراي عـالـي کـار، اول آذر مـاه                
علي الحساب مبلغي را به کـارگـران         

 .پرداخت نمايد
درايــن تــجــمــع کــارگــران شــاهــو        
مجمع عمومي خود را برگزار کـردنـد        
و نماينده هاي خود را براي پـيـگـيـري       

اسـامـي   .   مطالباتشان انتخاب کردند  
نماينده هاي منتخب مجمع عمومي     

 -٢هادي احمدي            -۱  : عبارتند از 
فـريـدون پـالـيـزي            -٣خالد سـواري         

صبا سـاعـدي فـر، ايـن تـجـمـع                  -٤
 ظـهـر     ١٢موفقيت آميز در سـاعـت        

  .پايان يافت
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کــارگــري ايــران ضــمــن تــبــريــک بــه             
کارگران شاهو، ديگر مراکز کـارگـري       
را فراميخواند بـا تشـکـيـل مـجـمـع               
عمومي و انتخاب نمـايـنـدگـان خـود           
هماهـنـگـي الزم را بـراي پـيـشـبـرد                  
متحدانه مـبـارزات کـارگـري فـراهـم            

نــمــايــنــدگــان هــمــه مــراکــز     .   نـمــايــنــد 
کارگري و کارگران بيکار و اخـراجـي          
ميتوانند در يک صف واحد با قـدرت        
بيشتري در مقابل کارفرمـا و دولـت          

 . به ميدان بيايند
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ١٣٨٥ آبان  ٢٩

 يک قدم ديگربه جلوکارگران شاهو  
 مجمع عمومي تشکيل دادند و نمايندگان خود را انتخاب کردند

 

ــا                ــردم ب ــي م ــاروي ــه روي ــه ــب ج
جمهوري اسالمي در وضـعـيـت ويـژه           

جــمــهــوري . اي قــرار گــرفــتــه اســت           
اسالمي اخرين تيرهايش را به سـمـت        

ايجاد فضاي  . مردم نشانه گرفته است   
رعب و وحشت در دستـور کـار رژيـم            

اوردن احمدي نژاد و حـکـومـت        .   است
هــمــيــن    نــظــامــي او بــخــش اصــلــي       

رژيم در حال اجراي پـرده    .   سناريو بود 
در سـطـح     .   هاي ديگر اين بازي اسـت     

منطقه جمهوري اسـالمـي بـا دامـن            
زدن بــه درگــيــري و جــنــگ در حــال             
باجگيري براي اسالم سياسي اسـت و        

در سطح داخلي به دنبال عقـب رانـدن       
بــار ديــگــر   .   اعــتــراضــات مــردمــي      

منصور اسانلو ريئس سنديکاي کـار       
شـده     گران شرکـت واحـد بـاز داشـت           

ابراهـيـم مـددي         است و در اين ميان    
نيز مـورد ضـرب و شـتـم نـيـروهـاي                 
امـنـيـتـي رژيـم قـرار گـرفـتـه اســت،                  
فضاي نظامي در دانشگاهـهـا بـرقـرا          

يــک    شــده و در حــرکــتــي وحشــيــانــه        
تـوحـيـد غـفـار زاده             دانشجو بـه نـام     

توسظ اوباش بسيجي به قتل رسـيـده         
فعالين اجتـمـاعـي و مـردمـي          .   است

همچنان مـورد تـهـديـد و بـازداشـت               

امـا  .   دستگاهاي امنيـتـي هسـتـنـد           
نکته مهـمـي کـه بـايـد بـه ان تـوجـه                    

که ايـن بـازي رژيـم و            داشت اينست   
ساير حرکات مذبوحانه اش نه از سـر         
قدرت بلکه از سر استيصال است،  از        
سر استيصالي که مردم مـعـتـرض و           

به اين رژيـم تـحـمـيـل کـرده               انقالبي  
 . اند 

ادامــه ايــن وضــعــيــت در بــرابــر          
اعتراضـات مـا بـي شـک شـکـنـنـده                 
ــود واتــحــاد و گســتــرش               خــواهــد ب
جنبشهاي اجتماعي مي توانـد بـراي        
هميشه طومار نکبت ايـن سـيـسـتـم            

اکـنـون کـه      .   ارتجاعي را در هم پيچد    
 آذر نـزديـک مـيـشـويـم جـبـهـه              ۱۶به  

رويارويي مردم با جمهوري اسـالمـي        
بايد به نفع مردم تغيير پـيـدا کـنـد و               
اين در گـرو هـمـان اتـحـاد و حضـور                 

نــبــايــد گــذاشــت جــمــهــوري     .   مــاســت
اسالمي بيشتر از اين انسانـهـا را بـه            

ــگــيــرد      ــد مــنــصــور      .   گــروگــان ب ــاي ب
اسانلوها و کليه زندانيان سـيـاسـي را          
از زندانهاي اين رژيم ازاد کرد و بـايـد          
کليه اوباش اسالمي را به مـحـاکـمـه           

ما جـوانـان ازاديـخـواه شـهـر             .   کشيد
ــردن               ــدج ضــمــن مــحــکــوم ک ــن ســن
سياستهاي سرکوبگرانه رژيـم، کـلـيـه         
زنان و مردان و ازاديخواهان جـامـعـه        
را فـرا مـيـخـوانـيـم تـا بـا گسـتـرش                    

اعتراضاتمان، شر رژيم و دستگاهـاي    
پليسيش را براي هميشه از سـر خـود          

 اذر فــرصــت      ۱۶   . کــوتــاه نــمــايــيــم    
مناسبـي بـراي جـواب دادن بـه ايـن                

در .   نمايش قدرت رژيـم خـواهـد بـود          
اين مبارزه بي شک جمهوري اسالمي      

 .بازنده خواهد بود
 

 زنده باد آزادي وبرابري       
 زنده باد اعتراضات      
 انقالبي مردم ايران       

 مرگ بر جمهوري اسالمي          
  

 جوانان ازديخواه     
 شهر سرخ سنندج     
۲۹/۸/۱۳۸ 

 پيام جوانان آزاديخواه شهر سنندج در ارتباط با حوادث اخير ،                                  
 جمهوري اسالمي بازنده خواهد بود  

 خود سوزي يک زن        
 آبـان مـاه زنـي بـه اسـم                ٢٣روز  

 ٢ ساله کـه داري      ٢٢"   شنو روانگرد " 
فرزند مي باشد دست به خـود سـوزي          

شنـو چـنـد سـال قـبـل کـه سـن                   .     زد
زيادي نداشته مجبور به ازدواج مـي         

بــعــد از ايــن ازدواج زنــدگــي            .   شــود
سراسر تحقير و توهين بيش از پـيـش         

شـنـو در     .   به شنو تحميـل مـي شـود         
اوج استيصـال دسـت بـه خـودسـوزي             

 درصـد    ٥٠وي با بـيـش از         .   مي زند 
سوختگي بـه بـيـمـارسـتـان سـنـنـدج                

 آبان مـاه  ٢٧او روز .   منتقل مي شود 

در بيمارستان آخرين نفسـهـاي   ١٣٨٥
زندگي پر از فقر و بدبختي را کشـيـد        

 آبـان جـنـازه او        ٢٨روز .  و جان باخت 
بي آنکـه کسـي صـاحـب جـنـازه اش                

شنو سـاکـن    .   بشود به خاک سپرده شد    
 . مريوان بود" کوره موسوي"محله 

  *  * * 
 

نيروهاي مسلح رژيم           
 يک جوان را کشتند         

مردم روستاي سـردوش پـاسـگـاه         
ــه آتــش                   رژيــم در ايــن روســتــا را ب

 .کشيدند

نيروهـاي سـرکـوبـگـر جـمـهـوري             
اسالمي با تيراندازي به مـردمـي کـه          
امرار معاش آنها از طريق حمل کـاال        
بين ايران و عراق تامين ميشـود يـک          

. جوان بـه اسـم بـخـتـيـار را کشـتـنـد                  
بختيار پسر جواني بـود کـه در مـرز              
ايران و عراق کاال حمل ميـکـرد و از            
اين طريق خانواده اش امـرار مـعـاش          

مريوان از   "   سردوش" مردم  .   ميکردند
اين جـنـايـت خشـم گـيـن شـده و بـه                    
پاسگاه نيروهاي مسلـح مسـتـقـر در           

نيـروهـاي   .   اين روستا حمله مي کنند    
مسلح رژيم از ترس پـا بـه فـرار مـي               

. گذارند و پاسکاه را خالي ميـکـنـنـد          
مردم بالفاصله اين پاسگاه را به آتش       

نيروهاي رژيم از پـاسـگـاه        .   ميکشند

نـيـروي   "   بـرده رشـه    " ديگر در روستاي    
با پخش خـبـر      .   کمکي طلب ميکنند  

آتش گرفتن پاسگاه فرماندار مـريـوان    
همراه تعدادي از نيروهاي کمـکـي در         

فـرمـانـدار    .   محل حاضر مـي شـونـد        
تالش ميکند مردم را آرام کند و آنها        

مـردم  .   را به آرامش دعوت مـيـکـنـد         
خشمگين اين مزدور را نـيـز  مـورد             

آنـهـا نـاچـار از         .   حمله قرار مي دهند   
محل دور ميشونـد  و بـه خـامـوش               

 .کردن آتش پاسگاه ميپردازند
 *  * * 

 
بازتکثير از کميته کردستان          
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 دو گزارش از مريوان 
 رويا دارسيران        
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مطالبات خود، از سـيـاسـت احـزاب           
كنند؛ و اين نه از        مختلفي پيروي مي  

ريزي از قبل، بلـكـه از سـر             سر برنامه 
 اي است كه خـود را بـا آن           بيني  جهان

ــداعــي مــي     كــنــنــد و احــزاب در             ت
. شـونـد     كردستان هم با آن تداعي مي     

اگر پيچيدگي خفقان نبود، مشـكـلـي       
نبود كه فعالين كارگري با گـرايشـات        

شان به اسم سـمـپـاتـهـاي هـمـان            حزبي
كـردنـد؛ امـا         حزب ابـراز وجـود مـي         

متأسفانه اين پيچيدگي، كار همه ما      
هــمــديــگــر را   .   كـنــد    را مشــكــل مــي    

شناسيم و اين شنـاخـت سـيـاسـي             مي
كه از همديگر داريم، حتي پـرداخـتـن        
به يك فعاليت روتينـي چـون مـراسـم            
اول ماه مه را نيز، براي مـا مشـكـل             

 . كند مي
از چند و چـون بـرگـزاري مـراسـم             
اول ماه مه امسال در سـنـنـدج خـبـر              

امـا در بـيـن اسـامـي            .   دقيقي نـدارم  
 مــه ســنــنــدج     ١كــمــيــتــه بــرگــزاري      " 

نام فعالين سرشـنـاسـي قـلـم        "   ٢٠٠٦
بعدها خودشان گـفـتـنـد       .   خورده است 

كه اين اسامي سهـوا از قـلـم افـتـاده               
 مـه   ١كميته  " فردين نگهدار از    .   است

كميتـه  " كه خود را از "   ٢٠٠٦سنندج  
كـنـد،      مـعـرفـي مـي      . . . "   هماهنگـي    

فعاالن و پيشروان كارگري    :   " گويد  مي
سنندج بر ضرورت بـرگـزاري مـراسـم           
فراگير و مستقل از تشكلهاي دولتـي   

كردند و بارها استقالل ايـن        اصرار مي 
مراسـم را از هـر جـريـان و گـروهـي                   

اين گرايش عقـبـمـانـده     ."   اعالم كردند 
اي است كه حاضر نيست با فـعـالـيـن           
كارگري ديگري مراسـم اول مـاه مـه            
برگـزار كـنـد، امـا حـاضـر اسـت در                  
مراسم دولتي شـركـت كـنـد و حـتـي               

اطالعيه شـمـاره     .   سخنراني هم بكند  
" ٢٠٠٦ مــه     ١كــمــيــتــه بــرگــزار       " ٤
نـمـايـنـدگـان دولـت آقـاي            :   " گويد  مي

 -سخنگوي كارگـران  –بهزاد سهرابي   
رغـم     اما علـي .   را به درون تاالر بردند   

وعده و وعيد امكان سخنراني بـه او          
اين يك اشتبـاه مـهـلـكـي          . "   داده نشد 

است كه سال گذشته محمود صالحي      
ايشان الـبـتـه حـتـي          .   هم دچار آن شد   

سخنراني هم در جلسه خـانـه كـارگـر            
رسـد كـه ايـن           به نظر مي  .   سقز كردند 

. اســت"   كــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي   " خــط   
رغـم     فعالين كارگري سـنـنـدج عـلـي          

نوشته فردين نگـهـدار كـه قـرار بـوده              
به دام مـراسـم       "    مه سنندج  ١كميته  " 

رسد كه    دولتي نيافتد، اما به نظر مي     
گيري عليه گرايشات ديـگـر        يك جبهه 
استقالل ايـن مـراسـم از         .   "   بوده است 

يعنـي چـه؟ اگـر        "   هر جريان و گروهي   
جرياني آنجا با پـالكـاردهـاي حـزبـي            
آمده و خـواسـتـه مـراسـم شـعـارهـاي               
سرنگوني طلبانه او را و يا شعارهـاي        
ناسيوناليستي آن يكي را تكرار كند،      
كار درستي نكرده؛ اين مبارزه كارگـر       

اما اگر صـرفـا از       .   كند  را تقويت نمي  
سر اينكه همديگر را ميـشـنـاسـيـم و            

كنيم، اين روش      گيري مي   چنين جبهه 
ناسالمي است كـه قـبـل از هـر چـيـز                 

خواهد با جريان خـاصـي تسـويـه             مي
اين روش بايـد تـوسـط        .   حساب بكند 

. فعالين كارگري طـرد و افشـا شـود            
ايــن روش آب بــه آســيــاب رژيــم                   

 .ريزد مي
 

 چه بايد كرد؟
دنبال كردن تجـربـه اعـتـصـاب و            
اعتراضات كـارگـران شـركـت واحـد،           

هــاي    بــخــصــوص آنــچــه كــه خــانــواده      
فعالين سنديـكـاي كـارگـران شـركـت            

اند و يـا        واحد در باره آن اظهار داشته     
اند، براي فعالين كـارگـري        تجربه كرده 

هيچكـدام  .  بسيار آموزنده خواهد بود 
از آنها از اينكه سنديكـا تـوسـط چـه          
گرايشي سازماندهي شد و فعالين آن      
عضو چـه گـروه و حـزبـي هسـتـنـد،                  

اين نكته بـرايشـان     . كنند توجهي نمي 
مهم است كه تشكلي درسـت شـده و           
از حقوق پايمال شـده كـارگـران دفـاع            

اين به نفع حزبيـت طـبـقـه       . كرده است 
كارگر است؛ چرا كه فعالـيـن تشـكـل           
كارگري متوجه خـواهـنـد شـد بـدون             
رابطه ايـن تشـكـل بـا حـزب طـبـقـه                  

توان چيز زيادي از طـبـقـه          كارگر، نمي 
كـنـم      توصـيـه مـي     .   دار گرفت   سرمايه

دوستان بحثهاي اين افـراد را دنـبـال            
سـنـديـكـاي     " بخصوص مطلب   .   كنند

" كارگران شركت واحد از نمايي ديگـر      
راه " چاپ شده در شـمـاره اول مـجلـه              

اگــر .   بســيــار آمــوزنــده اســت     "   آيــنــده

دسترسي به آن نداريد، بگذار ايـنـجـا          
. چند نقل قول از آن را برايتان بـيـاورم         

سنديكـا يـك     : " گويد خانم سليمي مي 
تـوانـد    زنجيره بين كارگران است و مي    

. " از حق و حقوق كارگران دفـاع كـنـد          
من ديـروز   :   " گويد  پور مي   خانم نعمتي 

بـا  .   هـاي سـنـديـكـا          زنگ زدم به بچـه    
. تازه آزاد شـده    .   آقاي اسالو حرف زدم   

بهش گفتم وقـتـي كـار سـنـديـكـا را                 
شروع كرديد من با سـنـديـكـا نـبـودم             

كـنـم هـر         ولي از اين به بعد سعي مي      
خـواهـرم هـم      .   كنيد من باشـم     كار مي 

خـواهـد      او هم مي  .   گويد  همين را مي  
از وقتـي ايـنـهـا        .   با سنديكا كار كند   

سخت گرفتند و در سنديكا را بستند       
و ايــن مســايــل را بــراي مــا پــيــش              

تر عالقه منـد   ها بيش   آوردند، خانواده 
: گـويـد     خانم زادحسيـن مـي     . "   اند  شده

ها كه من باهـاشـون        خيلي از خانواده  " 
گـفـتـنـد كـه مـا              برخورد داشتم، مـي   

ولي االن با   .   روزاي اول مخالف بوديم   
شرايطي كه براي ما پيش آوردند، مـا    

خـود مـن     .   تا آخرش باهاشون هستيم 
گم هر جـا داري مـيـري             هم بهش مي  

خــدا .     . . .   مــنــو هــم بــا خــودت بــبــر        
هـا وقـتـي بـه            شاهده خيلي از غريبـه    

رسـه يـه مشـت كـارگـر              گوششان مي 
اند زندان، و بـيـكـارشـان            گناه رفته   بي
خانمي آمـده  .   كنند  اند، كمك مي    كرده

 كيلو بـرنـج     ۵بود و يك حلب روغن و   
گــفــت مــن   .   غــريــبــه بــود  .   آورده بــود  

دانم كدام يک  از شماها احـتـيـاج         نمي
داريد ولي اين را بـدهـيـد بـه هـر كـه                 

همين مـعـلـم      . ... بيشتر احتياج داره 
پسرم وقتي فهميده بود، مرا خواسـت       

اينها يـه    .   كنيم  و گفت ما افتخار مي    
انـد كـه        انـد و كـاري كـرده           راهي رفته 
اگـه كـمـكـي،       .    ما مـفـيـده        براي همه 

. " چيزي الزم داشتيد به مـا بـگـويـيـد           
وقتـي  :   " گويد  پسر خانم زادحسين مي   

معلم من فهميد پدرم كيست؟ به من       
توي مدرسه هم، همه به     .   تبريك گفت 

كارگر شـركـت    .   گذارند  من احترام مي  
واحد حقشو خواسـتـه، حـقـي كـه در              

. سالهاي اخير ازش گرفـتـه شـده بـود           
راه پـدرم درسـت اسـت و مـنـهـم                . . .   

ــم      ــاش هســت ــاه ــگــري      . "   ب ــم دي ــان خ
دانـم كـه هـيـچ كـس               مـي :   " گويـد   مي

همين طـوري حـق كـس ديـگـري را                 
و . "   بايد برايش مبارزه كـرد    .   دهد  نمي

حـاال  :   " گـويـد     يا در جاي ديگري مـي      
اگر اين حركت صنفي يـا سـيـاسـيـه،             

چـون  .   من يكي كـه پـاش وايسـتـادم           
 ."چيزي ندارم كه از دست بدهم

نكات باال را نقل كردم تـا نشـان           
دهم كه مردم لزوما از سر ايدئولـوژي        
دنــبــال مــبــارزه و تشــكــل كــارگــري          

ما وقتي كه از سـنـديـكـاي         .   روند  نمي
زنــيــم، و       شــركــت واحــد حــرف مــي        

خواهيم كارگران هر چه بـيـشـتـري           مي
دور ســنــديــكــا جــمــع بشــونــد و از               
رهبرانشان دفاع كنند، لـزومـا كسـي         
را دنبال فعاليني كه دنـبـال تـفـسـيـر              
قوانين جمـهـوري اسـالمـي هسـتـنـد              

فعال كارگري با گـرايـش      .   فرستيم  نمي
كمونيستي كه قـرار نـيـسـت بـا يـك                
فعال كارگري جناح چپ ناسيوناليسم     

بايد امـا بـا     . كرد حزب تشكيل بدهد 
وي بر سر مطالبات كارگـري مـتـحـد           

اتــحــاد بــر ســر خــواســتــهــاي        .   بشــود
. كارگري يك مقـوـلـه كـارگـري اسـت            

فعال كارگري بـا هـر فـعـال كـارگـري               
ديگري كه بيايد بـر سـر مـطـالـبـات               
كارگري مبارزه كند، از هر گـرايشـي         

بــا .   كـه بــاشــد، بــايــد مــتــحــد بشـود          
شود سـر ايـن كـه اتـحـاد                احزاب مي 

عمل بكنيم يا نه، حـرف زد و بـحـث           
اما با كارگري كه درگير هـمـان         .   كرد

كـنـد از چـه          مبارزه هست، فرقي نمي   
حـتـمـا بـايـد        .   گرايش و حـزبـي اسـت       

بــراي فــعــال كــارگــري      .   مــتــحــد شــد   
كمونيستي كه درگيـر سـازمـان دادن          
مبارزه كارگري است، فعالي كه بـايـد        
مبارزه براي تغييرات حـتـي جـزئـي،           
يــك جــز دائــم مــبــارزه وي بــاشــد،               
بصورت متحد عمل نكردن به حـكـم         

اگر مسائل ديـگـري      .   خودكشي است 
را اينجا براي همكاري نكردن دخـيـل        

در .   شـود    اي مـي      كند، سريعا حاشيه  
جاي خودش، در محافـل مـحـدودتـر          
خودمان بـر سـر مـطـلـوبـيـت شـورا،                
مجمع عمومي و يا سنـديـكـا بـحـث            
خواهيم كرد، اما فعال در بـحـبـوحـه            
يك مسئله مبرم جلوي رو، بحـثـهـاي         

بـر، فـقـط انسـان را              بيهوده و انـرژي     
ممكن است طـرح    .   كند  اي مي   حاشيه

بحثي حتي در بحبوحـه يـك مـبـارزه            
حاد با رژيم از لحاظ نظري درست بـه         
نظر بيايد، امـا در زنـدگـي روزمـره،             

 
 . . .مبارزه براي سازمان دادن كارگران 

گويـد و      منطق چيز ديگري به ما مي     
 .كند خودش را تحميل مي

 در خاتمه
الـعـمـوم رو بـه             اين نوشته علـي   

فعالين كارگري كمونيستي است كـه       
انـد؛     درگير مبارزات روزمره كارگري   

و در ايــن مـيــان نـيــز خـواه نـاخــواه                 
شــان بــه تــن فــعــالــيــن كــارگــري             تــن

. گــرايشــات ديــگــري خــواهــد خــورد      
مبارزه بر سر سازماندهي كارگران و       
مبارزه براي متحد كـردن كـارگـران،          

. يك فعاليت روتين كمونيستها است    
اگر كارگران متحدتر ظاهـر بشـونـد،         

اي خودشان را داشتـه     اگر تشكل توده  
باشند، تحزب كمونيسـتـي كـارگـران        

ســازمــانــدهــي .   قــويــتــر خــواهــد شــد    
مبارزات كارگران براي كمونيستهـا،     
بخشي از يـك فـعـالـيـت آكسـيـونـي                

اگر يك فـعـال كـارگـري ايـن             .   نيست
كـنـد، يـعـنـي بـه آن                چنين فكر نمـي   

بعنوان يك آكسيون حـزبـش بـرخـورد          
اش را      رود انـرژي     كند، طبعا مي    مي

ــي چــون                ــردن تشــكــل در درســت ك
صــرف "   داري   تشــكــل ضــدســرمــايــه  " 

كند كه همه كارگران همفـكـر در           مي
اما اين تشكـل    .   آن جمع خواهند شد   

اي كارگـران     هر چه باشد، تشكل توده    
 . نيست

اي كـه بـراي        اساسا فعال كارگري  
خـواهـد      رقابت با گرايش ديگري مـي  

بـــدهـــد، "   ســـازمـــان" كـــارگـــران را        
تشـكـلـي و         اش مشـكـل بـي         مشغله

كمونيستها .   حقوقي كارگر نيست    بي
ــراد و                    ــوع اف ــد در دام ايــن ن ــاي ــب ن

هايشان بيفتنـد كـه جـز اتـالف              بحث
مـا  .   وقت حاصلـي نـخـواهـد داشـت          

بايد كار خودمان را بكنيم و راههاي       
 .پيشروي را نشان بدهيم
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