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طبق خبري که بـه کـمـيـتـه             
کردستان حزب رسيده اسـت روز       

ــهــشــت        ۲۰ ــب ــا    ۱۳۸۶ اردي  ت
 نــفــر از کــارگــران             ۸غــروب    

بازداشتي آزاد شدند و يـک نـفـر            
. ديگر هم کمي با تاخير آزاد شد      

بر اساس آخرين خبر رسيده، بجز      
شيث اماني رئيس هيئت مديـره      
ــه ســراســري کــارگــران           ــحــادي ات
اخــراجــي و بــيــکــار و صــديــق            
کريمي عضو هيئت مـديـره ايـن         
اتحاديه بقيه کارگران بازداشـتـي      

 ميليون توماني آزاد    ۵با قيد وثيقه    
اسامي آزاد شـدگـان در سـه           .   شدند

 : روز گذشته عبارتند از
اقــبــال   -٢خــالــد ســواري         -١

طيب   –٤يداهللا مرادي     –٣لطيفي  
 -٦فـارس گـويـلـيـان            –٥مواليي   

حــبــيــب اهللا     -٧صــديــق امــجــدي      
 -٩محي الدين رجبي       -٨کلکاني  

طيب چتاني    –١٠صديق صبحاني   
 عباس اندر ياري -١١

آزادي اين کارگران در سـنـنـدج          
يک پـيـروزي مـهـم بـراي کـارگـران،               
براي اتـحـاديـه سـراسـري کـارگـران              
اخــراجــي و بــيــکــار و بــراي مــردم            

مـا ايـن پـيـروزي را           .   آزاديخواه بود 
يک بار ديگر به همه مردم آزاديخواه       

تـالش بـراي آزادي       .   تبريک ميگويم 
شيث اماني و صـديـق کـريـمـي از               
رهبران کارگري سنندج و مـحـمـود          
صالحي از رهبران کارگري سـقـز را        

رژيم اسـالمـي     .   بايد چند برابر کنيم   
اين فعالين را بـه گـروگـان گـرفـتـه                 
اســت کــه مــانــع تــحــرک جــنــبــش            

آزادي ايـن فـعـالـيـن          .   کارگري شـود  
کارگري يک خواست مـهـم مـردم و            

 . کل جنبش کارگري است
  

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٦ ارديبهشت ٢١
 ٢٠٠٧ مه ١١ 

 شيث اماني و صديق کريمي                      
 همچنان در زندان سنندج هستند                     

متن زير پـيـاده شـده سـخـنـرانـي              
 ١٣۶۴مــنــصــور حــکــمــت در ســال          

در يــک مــقــايســه ســاده از آن           .   اسـت 
هنگام تا کـنـون حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري قدمهـاي زيـادي جـلـو آمـده             

اکنون هر آدم مطلع ومنـصـفـي        .   است
ميداند که امروز مشکل و مـعـضـل           

ايـن  .   ما کارگري شدن يا نشدن نيست     
مرحله را ما، هم از لحاظ نظري و هم         

. از لحاظ عملي پشت سر گذاشته ايم      
به يک معني حزب اکـنـون بـا بـخـش               
قابل تـوجـهـي از رهـبـران عـمـلـي و                  
فعالين کارگري چفت شده اسـت و بـر           

هـر چـنـد      .   همديگر تاثير مـيـگـذارنـد      
بايد تاکيد کنم که اين رونـد را بـايـد               

 .سريعتر و وسيعترهمچنان ادامه داد
در اين راستا نقش خود فـعـالـيـن           
کارگريي که خود را حزبي و يا نزديـک         
بــه حــزب مــيــدانــنــد، بــراي تــغــيــيــر           
موقعـيـت حـزب و تـغـيـيـر تـرکـيـب                   
طبقاتي حزب در چـنـد سـال گـذشـتـه            

نـقـش   .   بسيار تعيين کننده بوده اسـت     
و تاثير فعالين و رهبران کـارگـري بـر            
حزب و برعکس نقش رهـبـري حـزب           
در روشن کردن افق سوسياليستـي در        
جــامــعــه و هــمــوار کــردن راه بــراي               
پيشروي جنبش کارگري و جلو آمـدن        
و تعين يابي رهبران کارگري روشـن و         

 . غير قابل انکار است

 

 متن سخنراني منصور حکمت 
 در مورد کارگري شدن حزب
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 به چيمن سليمي همسر صديق کريمي اعالم کردند 
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    ۶صفحه  
 عبدل گلپريان     در حاشيه رويدادها                    

 همه کارگران بازداشتي  
 اول مه سنندج 

بجز شيث اماني و صديق کريمي 
 . آزاد شدند

 ۲صفحه 

 

علي رغم تـالـشـهـا و مـبـارزات              
مداوم کارگران در ايران براي تـثـبـيـت          
حقوق پـايـه اي خـود و حـمـايـتـهـاي                  
گسترده تشکلهاي کارگري در سـطـح        
جهان از مـبـارزات کـارگـران ايـران ،              

دولت ايران ازپذيرش اين حقوق سربـاز   
زده و در تالش است تا طبـقـه کـارگـر            
ايران را از پي گيـري و مـبـارزه بـراي               
رسيدن به حقوق خود منصرف کند تا       
نظام سـرمـايـه داري ايـران بـا شـدت                

به تشکلها ، سازمانهاي کارگري و مدافع حقوق انسان                               
 در سراسر دنيا        

 پيام خالد سواري          
  ١کارگرآزاد شده          

   سنندج    ٢٠٠٧مه   

 ۵صفحه  



362شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

 اما سبک کار ما هنوز کامأل از        
سبک کار مورد نقـد ايـن سـخـنـرانـي              

اينجا و آنـجـا فـعـالـيـن            .   نبريده است 
حزب و خود کـمـيـتـه کـردسـتـان هـم                

چـاپ و    .     شامل اين نـقـد مـيـشـونـد          
تکثير متن اين سخنـرانـي امـيـدوارم          
کمکي به فعاليـن حـزب در داخـل و              
اعضاي کميته کردستان باشد که يـک       
بار ديگر به پايه هاي روش و فعاليـت         
سازماني ما در جنبش کارگري توجه      

 . بيشتري داشته باشند
روشن است که براي جرياني مثل      
مـا ايــن مــبـاحــث يــک بــحـث فـقــط               

بلکه هـمـيـن      .   تئوريک و نظري نيست   
امروز به پراتيک روزانـه مـا مـربـوط             

بايد با اين متدولوژي مبـاحـث    .   است
سبک کاري و سازماني ايـن دوره مـا           

ما در سه چهـار سـال     .   پي گرفته شود 
ــاي                ــادي در راســت ــر تــالش زي اخــي

. بکارگيري اين متدولـوژي کـرده ايـم         
چــنــانــچــه مــوفــق شــده ايــم چــهــره و            
مضمون فعاليت کميته کـردسـتـان و          
فعاليت حزب در کردسـتـان را بـطـور            

بـه هـر نسـبـت بـا            .   جدي تغيير دهيم  
اين سبک جـلـو رفـتـه ايـم بـه هـمـان                    
نسبت با جنبش کارگري بيشتر چفـت   

اما مانع پيشروي ما تـنـهـا      .   شده ايم 
ذهنيـت بـخـشـي از فـعـالـيـن حـزب                  
نيست که گويا به سبک قديم فعاليـت        
ميکننـد، بـلـکـه کـيـش اسـلـحـه در                  
کردستان، سنت نـاسـيـونـالـيـسـتـي و             
نــاســيــونــال چــپــهــا درکــردســتــان و            
بازتولـيـد ايـن سـنـتـهـا در جـامـعـه                   
همگي موانعي هستند که مـا بـايـد           
همچنان بيرحمانه و بـدون مـالحـظـه            

 . آنها را نقد و حاشيه اي کنيم
متد حاکم بـر ايـن سـخـنـرانـي و               
درک معضـل مـورد بـحـث، زمـيـنـه               
تعرض به سنتهاي ناسيوناليـسـتـي و         
بــازدارنــده و پــوپــولــيــســتــي را بــراي          
فـعـالـيـن مـا بـيـش از پـيـش آمـاده                     

همينـجـا از هـمـه فـعـالـيـن               .   ميکند
کمونيست و حزبي در ايران ميخواهم      
اين نوشته را بادقت مطالعه کنـنـد و          

. مورد بحـث و بـررسـي قـرار دهـنـد               
فاکتها و مثالهاي آن اکثرأ مربوط به       
دوران گذشته است و احتماأل نا آشـنـا        

امـا  .   براي فعـالـيـن جـوان مـيـبـاشـد             
جوهر حـاکـم بـر ايـن بـحـث و زاويـه                   
نگرش منـصـور حـکـمـت بـه طـبـقـه                 
کارگر و جايگاه حـزب و چـگـونـگـي              
سازماندهي کارگري و ارتباط ايـنـهـا       
 .باهم بسيار آموزنده و جوابگو است

 ۲۰۰۷مه ۱۴محمد آسنگران 
 کارگري شدن حزب   

پاسخ به چـنـد سـؤال در جـلـسـه                
وسيع گفت و شـنـود دفـتـر سـيـاسـي               
ــران             ــســــت ايــ ــيــ ــونــ ــمــ ــزب کــ  حــ

 ١٣٦٤ اسفند ٢٦
 [*]متن پياده شده از روي نوار     

 
رفقا، تعدادي سؤال آمده کـه مـن بـا             

تان درباره آن نکاتي که مـربـوط           اجازه
به مسأله کارگري شـدن حـزب اسـت            

سـؤاالت زيـاد     .   چند نکته مـيـگـويـم       
من سعي ميکنم فـقـط در در         .   است

مجموع بحثي اينجا ارائه بـکـنـم کـه           
شايد بتواند جواب بعضي از آنـهـا را           

  .بدهد
  عمدتاً سؤالها اين است که؛

چه مسائلي در سـر راه کـارگـري           
 شدن حزب هست؟

بحث کـارگـري شـدن کـه امـروز              
روي آن مکث ميکنيم چه تفاوتـي بـا          

 يکسال پيش و دو سال پيش دارد؟
 ميگـرفـتـنـد کـه           قبال به ما خرده   

مسأله پيوند با جنبش طبقه يا پيوند       
طبقه کـارگـر شـرط تشـکـيـل حـزب               

بـحـث    است، حال سؤال اين اسـت کـه        
فعلي با آن بحث قـديـم ربـط دارد يـا              

 نه؟
ــوان از                ــت ــفــي را مــي چــه وظــاي

 بحثهاي فعلي استنتاج کرد؟
نکات ديگري هـم الـبـتـه هسـت            
ولي مـن فـقـط ايـنـهـا را يـادداشـت                  

در همين رابطه بحث کوتاهي     .   ام  کرده
را درباره مسأله کارگري کردن مطـرح      

  .ميکنم
رفــيــق عــبــداهللا در صــحــبــتــش         
توضيح داد که يکي از نکات گزارش       
کميته مرکزي ايـن بـود کـه جـدايـي               
جنبش مارکسيستي از طبقه کـارگـر        
يک مسأله ايراني نيست، يک مسـألـه        
تصادفـي نـيـسـت، بـلـکـه يـک رونـد                  

 و ١٩٢٠تاريخي است که از سالهاي      
 بتدريج ديگر شروع ميشود و در        ٣٠

هـا     کشورهاي مختلفي مارکسيـسـت    
بتدريج خـودشـان را از خـود طـبـقـه                 
ــراضــيــش               ــبــش اعــت ــر و جــن کــارگ

اين را از اين نظـر      .   تر ميبينند   منزوي
ميگـويـم کـه چـهـارچـوب عـمـومـي                

ببينيد، وقـتـي      .بحثمان روشن بشود  
ما بـه خـودمـان نـگـاه مـيـکـنـيـم و                    
ميبينيم، اعضاي کارگر در صـفـوف        
ما نه فقط اکثريت ندارند بلکه حـتـي         

اي هم نيسـتـنـد،        اقليت قابل مالحظه  

يــا مــيــبــيــنــيــم بــخــش کــوچــکــي از          
تبلـيـغـات مـا، مشـخـصـاً مسـائـل                
کارگري را مد نظر دارد، يا ميبينـيـم         
حساسيت نسبت به وضعيت زنـدگـي        
و معيشت طبقه کـارگـر در صـفـوف            
ما کم است و آنطور که انتظـار داريـم           

اينها مشاهداتي اسـت کـه        ...نيست
نبايد در موردش اينطور فکـر کـنـيـم          
کــه گــويــا کســي ِاشــکــالــى دارد يــا            

  .اشتباهي در کار است
اين يک متـن تـاريـخـي جـنـبـش              

ما در چهارچوب   .   مارکسيستي است 
يک جنبش مارکسيستـي جـهـانـي و            
بطور کلي جنبش معـاصـر خـودمـان          

سازمـانـي هسـتـيـم در يـک             .   هستيم
متن اجتماعي و تاريخي مشخص و       
تــا حــدود زيــادي مــحــدوديــتــهــا و             

هـاي     باصطالح عـواقـب ايـن پـروسـه          
تاريخي را ما هم در خـودمـان نشـان           

کـــارگـــري نـــبـــودن        .   مـــيـــدهـــيـــم   
کمونيستـهـاي ايـران، امـروز، امـري            

 نيست، تقصير کس معينـي     تصادفي
نيست، با يک نسخه پـيـچـيـدن سـاده            
حــل نــمــيــشــود، بــلــکــه يــک مســألــه         
تاريخي است که بايد جواب تاريـخـي        

  .خودش را بگيرد
. اين چهار چوب کلي بحث اسـت       

ــدري                ــخــواهــم ق ــا مــن مــي ــه ــت مــن
تر بـگـويـم کـه مـعـنـي ايـن                  مشخص

محدوديت تاريخي براي ما چيـسـت،       
چطور ميتوانيم از آن خالص شويـم و         
چطور ميتوانيـم در ايـن جـهـت گـام               

  برداريم؟
درکنگره از اين صحبت شـد کـه          
مشاهدات زيادي هسـت مـبـنـي بـر             

از ايـن     .اينکه ما کارگري نـيـسـتـيـم         
صحبت شـد کـه مـا بـه مـطـالـبـات                  

تــوجــهــي     اقــتــصــادي کــارگــران کــم       
از اين صحبـت شـد کـه بـه             .   ميکنيم

از ايـن    .   زندگيشـان آشـنـايـي نـداريـم          
صــحــبــت شــد کــه صــحــبــت دربــاره          

داري    کارگران و مشقاتي که سرمـايـه      
به آنان تحميل ميکند، جاي کمـي را         
در بحث روزمره يـک عضـو يـا کـادر              

. حزبي بخودش اخـتـصـاص مـيـدهـد          
صحبت از اين شد که حسـاسـيـت در           

 .قبال وضعيت زندگيشان کـم داريـم       
صحبت از اين شد که در تبليغاتـمـان         

  .به آنها نميپردازيم و غيره
براي بيرون رفتن از اين شـرايـط،         
راه درست اين نيـسـت کـه هـمـه ايـن                
جمالت منـفـي را مـثـبـت کـنـيـم و                   

بــگــويــيــم .   بصــورت امــري بــگــويــيــم    

حساسيت داشته باشيد، در تبليغـات      
بــه کــارگــران بــپــردازيــد، نســبــت بــه          

. . . زندگيشان حساس باشيد و غـيـره        
وقــتــي .   مـان مــيــدانـيــم       ايـن را هـمــه      

ميگوييم اينطور يا آنطور نـيـسـتـيـم،          
معني فـوريـش ايـن اسـت کـه بـايـد                 

ولي چرا نـيـسـتـيـم؟        .   باشيم و نيستيم  
چــرا مــدام بــا ايــن مشــکــل مــواجــه           
هستيم که تشکيالت ما يک خصلـت       
و خوي کارگري و يک تعلـق کـارگـري           

ببينيد، واقعـيـاتـي کـه        .   قطعي ندارد 
ما بايد در ذهـن خـودمـان مـجـسـم                

  :بکنيم اينهاست
اوالً خـودمـان را مـحـصـول يـک              
پروسه تاريخي ببينيـم کـه تصـادفـي           

ايم، بلکه داريم بـا يـک          اينطوري نشده 
 مرزبندي ميـکـنـيـم و           واقعيت عيني 

ميخواهيم از چيزي به چـيـز ديـگـري            
جنبش ما و حـزب مـا     .  تبديل بشويم 

حاصل يک پروسه تحول در چپ ايـران        
اســت، کــه خــود ايــن چــپ و بســتــر              
اصليش در طول چـهـل پـنـجـاه سـال               

. اخير يک جريان غيـر کـارگـري بـوده            
ما نميتوانستيم از زيـر بـوتـه بـعـمـل              
آمــده بــاشــيــم، نــمــيــتــوانســتــيــم                

. الساعه در جامعه نـازل بشـويـم           خلق
انـد،     تمام کساني که اينـجـا نشـسـتـه          

ايــم ،      هــايــي کــه مــا کــرده         صــحــبــت
ايم، همه اينـهـا       نشرياتي که ما نوشته   

در يک متن تاريخي معـيـنـي شـکـل            
بـعـنـوان    .   انـد    اند يا نوشته شـده       گرفته

حـاصـل يـک دوره        انسانهايي که اوالً     
 و حـاال مـيـخـواهـنـد از آن                 هستنـد 

اين فـاصـلـه گـرفـتـن           .   فاصله بگيرند 
. اي بوده که تا به حال طي شـده       پروسه

در باره سرعت اين فاصله گـرفـتـن از         
آن واقــعــيــت قــبــلــي اســت کــه مــا               

چرا ايـنـقـدر      .   ميتوانيم صحبت کنيم  
طول ميکشـد؟ چـپ ايـران يـک چـپ               

جـدائـي از طـبـقـه          .   روشنفـکـري بـود     
کارگـر در مـقـاطـعـي در ايـن چـپ،                  
بصورت مشي چريکي و پـوپـولـيـسـم          

عدم حساسيت بـه     . تئوريزه شده است  
مـطـالـبـات کـارگـري تــحـت عـنــوان               

تـئـوريـزه شـده       انتقاد از اکونوميـسـم       
جنبش چپ ايـران کـه در دهـه            . است

پنجاه با آن روبرو هستيـد، جـنـبـشـي            
است که وقتي در مـورد مـطـالـبـات             
کــارگــري صــحــبــت کــنــيــد، بشــمــا           

جنبشي اسـت   !   ميگويد اکونوميست 
که وقتي حـرف از انـقـالب کـارگـري              
بزنيد، ميگويد ليبراليد، شـمـا فـکـر           
ميـکـنـيـد تـوده وسـيـع کـارگـران را                  
! ميشود به مبـارزه سـيـاسـي کشـيـد            

بايد يک نيروي زبده پيشـتـاز انـقـالب           
اينهـا در آن      .   ور بکند و غيره     را شعله 

و ايـن را       . تئوريزه شـده اسـت     جنبش  
مشاهده ميکـنـيـم کـه بـتـدريـج، در               
نتيجه يک انقالب زنده، در نتيجه کار       
آدمهـاي قـبـل از مـا و در نـتـيـجـه                     

اي که مارکسيستها بـا        مبارزه دائمي 
اَشــکــال مــخــتــلــف رويــزيــونــيــســم و        

هــاي غــيــرپــرولــتــري       ســوســيــالــيــســم 
اند، بتدريـج در ايـن کشـور، در               کرده

طول چـنـد سـال، افـراد، جـريـانـات،                
محافل، گروهها و تشـکـيـالتـهـايـي            
شکل ميگيرند که ميخواهـنـد خـرِج         
خودشان را از اين مارکسيسـِم پـيـش          

واضـح اسـت     .   از خودشان جدا بکنند   
کسي که ميخـواهـد خـودش را جـدا             
بکند، براي اينکه بتواند بـه آنـجـايـي           
که ميخواهـد بـرسـد، دو شـرط الزم              

  :دارد
يکي اينکه اوال بداند چـه چـيـزي          
را در وضــعــيــت مــوجــود بــايــد دور           
بياندازد و يکي اينکه تصوير روشني       
از آنچيـزي کـه بـايـد بشـود، داشـتـه                 

اين دومي نقطه ضعف اساسي     .   باشد
ما است؛ تصوير روشني از آنـچـيـزي         

  .که بايد بشويم
ما بـتـدريـج پـي بـرديـم کـه ايـن                  
حرکت پوپوليستي است، ايـن شـيـوه          
برخورد با طبقه کارگر پوپوليستي يـا       
رويزيونـيـسـتـي اسـت، ايـن بـرخـورد               
چـــريـــکـــي اســـت، ايـــن بـــرخـــورد             

. آوانتوريستي و آکسيونيسـتـي اسـت       
ولي اينکه واقعاً حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگران صبح تا شب خود را چگـونـه         
ميگذراند، مبلّغش چگونه در مـيـان        

اش چـه       کارگران کار ميکند، نشـريـه      
زبـانــي خــواهــد داشـت، مــنــاســبــات         
ــطــور اســت،                ــن حــزب چ ــي اي درون
تشکيالتش بر چه مـبـنـايـي اسـتـوار            
است، کجاها کار ميکند و کـجـاهـا           

اينها چيزهايـي اسـت      . . .   کار نميکند 
که ديگر نميشود صرفاً با يک پـروسـه         

بـايـد   .   انتقادي و بتدريج بـدسـت آورد       
کــار کــرد و مــوازيــن کــار بشــيــوه                
کمونيستي در بين کارگران و تـبـديـل         
شدن به حزب کمونيست کـارگـران را          

اين همان چـيـزي اسـت کـه            .   شناخت
رويزيونيسم توانستـه در پـرده ابـهـام            
  .بگذارد و ما با اين مسأله مواجهيم

اي که بنـابـرايـن مـا بـايـد               مسأله
حل بکنيم و در جـهـت حـلّـش پـيـش               
برويم، براي اينکه حزب ما يک حـزب        
کارگري باشد، يعني اينطور باشد کـه       
بخش کمونيسـت طـبـقـه کـارگـر کـه               
متشکل شد، باضافه تعداد معـيـنـي        
روشنفکر انقالبي، حزب کمـونـيـسـت        
باشند؛ براي اينکه اينطور بشود، مـا       
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بايد بنابراين بفهميم که متن تاريخي       
. زمان خودمان را بايد عـوض کـنـيـم          

فقط اينطور نـيـسـت کـه ايـن حـزب                
معين با عضوگيري بهتر، بـا تـمـاس          
گرفتن بـا چـنـد تـا کـارگـر و خـوش                   
برخوردي به کارگران و غيره، خـودش        
را کارگري کـنـد و خـارج مـا، تـمـام                 
کمونيسـم غـيـر از مـا، کـمـونـيـسـم                  
روشنفکري يا خلقي باشد، کمونيـسـم       
آکسيونيست باشد، کمونيسمي باشـد     

ايـن  .   توجه اسـت  که به طبقه کارگر بي    
نميشود در تمـام    .   کار را نميشود کرد   

اين موجوديـت جـهـانـي کـه اسـمـش               
اش را       است، ما يک گـوشـه      کمونيسم

 . بگيريم و واقعا در آن معجزه بکنيم      
اي اين را تغيـيـر مـيـدهـي کـه                بدرجه

بتواني بطور عيني در جامعه بـيـرون         
خودت، کمونيسم را به سمـِت طـبـقـه           
کارگر ببـري، و ايـن هـم شـرطـهـا و                  

  .ملزوماتي دارد
يکي از آن چـيـزهـايـي کـه چـپ                 
غيرکارگري بنظر من رايج کرده تفوق      

 طـبـقـه   ايـن     .سازمان به طبـقـه اسـت       
براي اينکه بتواند مـتـحـد         -است که   
بــايــد خــودش را بــه رنــگ            -بشــود   

ــيــاورد        ــتــي آن       .   ســازمــان در ب و وق
سازمان، يک سازمان خرده بـورژوايـي      
شد، وقتي سازمان چريکي شد، وقت       
سازمان پـوپـولـيـسـتـي شـد، طـبـقـه                 

 بلحاظ عيني نمـيـتـوانـد      کارگر ديگر   
خــودش را بــرنــگ آن ســازمــان در               

ــيــاورد  ــبــال            .   ب ــهــا مــا ق ــن ــاره اي درب
ايــم کــه چــطــور        نــوشــتــه.   ايــم   نــوشــتــه

ــيــســتــي ظــرف           ــوپــول تشــکــيــالت پ
مـن  .   مناسبي بـراي طـبـقـه نـيـسـت             

ميگويم يکي از گرهگاههاي اصـلـي       
ما اين است که بتوانيم هر چه بيشتـر         
تفکر و عمل خودمان را به آن حالتـي         

 بطور طـبـيـعـي     نزديک کنيم که کارگر     
بگويد که بايـد بـا ايـنـهـا مـتـحـد و                   
متشکل شد، بـگـويـد ايـن سـازمـان              
ظرف مبارزه مـن اسـت، ايـن ظـرف              

  .متحد شدن من است
زماني که جنبـش کـمـونـيـسـتـي            
ايران قربان صدقـه بـورژواهـاي مـلّـي            

اش    گري  ميرفت و ميگفت اين ريخته    
مال خودش است، پـس مـلّـي اسـت،            
ما ميفهميديم که اين تفـکـر مـال آن          

 -طبقه نيست و بنابراين نـمـيـتـوانـد            
بـه    -مگر با عوامفريبط و رياکـاري        

تفکري تبديل شود که طبقه کارگر بـا        
آن راحت است و آن را مـال خـودش               

بنابراين، بخش مهـمـي   .   حس ميکند 

از مـبـارزه نــظـري مـا بــراي ايـنـکــه                 
بگوييـم کـارگـر چـه مـيـخـواهـد، از                 

اي مـيـخـواهـد، تـا             اينکه چه جامعه  
ــه                  ــه چ ــان ــارخ ــکــه امــروز در ک ــن اي
ميخواهد، چه نوع دولتي ميـخـواهـد        
و چه نوع مطالباتي دارد، يعني تمـام        

اي ما، تالشـي بـوده      مباحثات برنامه 
در جهت سازمـان دادن تـفـکّـري کـه              
کارگر بگويد بله اين متعـلـق بـه مـن           

  .است، بايد بروم سراغ اين تفکّر
به درجه زيادي در اين راه به جـلـو          

ايم، بنابراين موانع مشخصي را        آمده
ــان                 ــمـ ــدنـ ــارگـــري شـ ــر راه کـ از سـ

اگــر بــنــا بــود امــروز        .   ايــم   بــرداشــتــه
بگوييم کارگر بدليل اينکه جمـهـوري       
اسالمي ضد امپرياليست است، بايد     

دفــاع کــنــد،   "   اکــثــريــت" از آن مــثــل       
آنــوقــت در مــراحــل خــيــلــي عــقــب            

 است، آن   ضد کارگر  .تري بوديم   مانده
  ...سازماني که اين را ميگويد

ــردابــهــا              مــا نــه فــقــط از ايــن م
ايـم     اجتناب کرديم، بـلـکـه تـوانسـتـه           

تفکر روشني بنا بگذاريم که کارگـري       
که بـه راديـوي مـا گـوش مـيـدهـد،                  
کارگري که با ما تماس مـيـگـيـرد و             
حاال فعالً فـقـط حـرف مـا را گـوش                
ميدهد، ميگويد اين عقايد را قـبـول       
دارم، اين عقايد مال من اسـت، مـن           
با اين عقايد احسـاس خـويشـاونـدي            
ميکنم، اين جـامـعـه مـن اسـت کـه                
جلوي چشم مـن مـيـگـذاريـد و ايـن                

  .حرف دل من است که ميزنيد
اين پروسه چند سال طول کشيـد؟       

مبارزه مـادي   !   خودتان قضاوت کنيد  
اي الزم بود تـا       و طوالني و سرسختانه   

اينکه توانستيم عقايد معينـي را بـا          
خصلت کارگريش بيرون بکشيـم، کـه        
تازه بتوانيم يک حزب سياسي را حـول        

اما کار به   .   اين عقايد سازمان بدهيم   
بحثهـايـي کـه      .   همينجا ختم نميشود  

 -ما حول مسأله سبک کار داشـتـيـم           
که بعضي وقتها بين ما به يـک لـغـت       

اصلش همين است؛     -تبديل ميشود   
ايم يک ظرف تشـکـيـالتـي          آيا توانسته 

ــبــارزه                ــم، روش م ــيــاوري ــود ب ــوج ب
را بوجود بياوريـم، سـازمـان       اي   عملي

بدهيم و عرضه بکنيم کـه کـارگـر در            
مورد آنها هم بگويد که بله ايـن مـال           
مـن اســت؟ بــگــويــد مــن ايــنــطــوري          

 ايـن سـازمـان     ميتوانم مبارزه کـنـم،        
يعني ما بايد ايـن     .   سازمان من است  

را ياد بگيرم، بجاي اينکه کارگـر کـه          
زيست عيني معينـي دارد، شـرايـط          

مــعــيــشــتــي مــعــيــنــي دارد، بــافــت         
طبقاتي و خصلتهاي اخالقي معيني      
دارد، بجاي اينکه او مـجـبـور بشـود           
شکل مبارزه طبقـه ديـگـري را اخـذ             

اي بسـازيـم        کند، سازمان کمونيستي  
 کارگـري کـه امـروز         بطور طبيعي که  

 مـن در جامعه وجود دارد بگويد کـه          
. ميتوانم با اين حزب متشکل بشـوم       

کارگر ايراني نميتواند در ميـلـيـشـيـا          
متشکل شود، اين را از حاال به شـمـا          

سازمانـي کـه اسـاسـش         .   قول ميدهم 
انداز بـاشـد، سـازمـان          ميلشياي بمب 

ولـي آن    .   محصّليـن بـاقـي مـيـمـانـد           
سازماني که در محيط زيست و کـار       
کارگران حضور داشته باشد، کارگران     
را در محيط زيست و کارشان بـه هـم       
ببافد، مطالباتشان را سرلوحه کارش     
قرار بدهد، آن سازمـانـي کـه بـتـوانـد              
مبارزه جاري کارگر را سازمان بـدهـد      
و درعــيــن حــال بــه ســوســيــالــيــســم            
نزديکش کند، آن سازماني کـه فـقـط          
فرد کارگر شاغل را نـبـيـنـد، بـلـکـه                
کـارگـر شــاغـل و بـيـکـار هـر دو را                    
ببيند، فقط کارگر حاضر در کارخانـه       

اش را هم ببيند،      را نبيند بلکه خانوده   
آن سازماني که فقط اعتراض کـارگـر        
را نبيـنـد، بـلـکـه مشـقـاتـش را هـم                   
ببيند، آن سازماني اسـت کـه کـارگـر            

  .ميتواند در آن مبارزه کند
چرا کـارگـري نـمـيـشـويـم؟ بـراي               
اينکه هنوز نتوانستيم آن الگـويـي را         
ــانــي را                ــدهــيــم، آن زب ــخــودمــان ب ب
بخودمان بدهيـم، آن اخـالقـيـاتـي را             
ــم، آن روشــهــاي              ــدهــي ــخــودمــان ب ب

اي را بـخـودمـان بـدهـيـم و آن                  عملي
اي را بـخـودمـان           حضور اجـتـمـاعـي      

بدهيم که يک کارگر متوسط صنعتي      
بــگــويــد بلــه اگــر بــخــواهــم در بــيــن            
سازمانها يکي را بـراي آزادي خـودم          
انتخاب کنم بطور طـبـيـعـي در ايـن              
حزب چـفـت مـيـشـوم، سـازمـانـهـاي               

. ديگر بـراي مـن بـيـگـانـه هسـتـنـد                 
عمارتي را تصور کنيد که بـا درهـاي        

هـاي   کوتاه ساخته شده باشد، با پنجره  
کوچک که براي آدمـهـاي خـيـلـي قـد               

اين يک مـثـال        -بلند مناسب نيست    
سازمان کمونيستي هـم      -ساده است   

بايد طوري باشد کـه کـارگـر بـتـوانـد               
  .واردش شود

ايــن .   حــاال از شــمــا مــيــپــرســم         
. سازماني اسـت کـه مـا اآلن داريـم              

کدام قشر اجتماعي امروز مـيـگـويـد         
بهتر ميشود بـه حـزب کـمـونـيـسـت                

پيوست؟ چه نوع آدمي ميگويد بـراي       
تـر اسـت؟ بـا زنـدگـي مـن                  من سـاده  

هاي من وفـق       جورتر است، با خصلت   
بيشـتـري دارد و امـر مـن را بـهـتـر                    
تأمين ميکند؟ آيا يک روشنفکر چپ      
در ايران بهتر ميتواند وارد اين حـزب     
بشود يا کارگري که در کارخانه ايـران        

  ناسيونال يا بنز خاور کار ميکند؟
هنوز هم که هنوز است روشنفکر      
بهتر وارد سازمان ما ميشود، بـهـتـر         
عضو سازمان ما مـيـشـود، بـرايـش            

تـر اسـت، بـهـتـر مـيـتـوانـد در                     ساده
تشــکــيــالت مــا بــاال بــرود، بــرايــش          

من اعـتـراضـي نـدارم         -تر است   ساده
به ايـن کـه روشـنـفـکـر انـقـالبـي در                    

بحـث اصـالً     .   تشکيالت ما باال برود   
بحث اين است که آيا آن    -اين نيست  

ايــم کــه بــطــور               ســازمــانــي شــده       
خــودبــخــودي نــردبــانــي اســت بــراي          

ايـم کـه       کارگران؟ آيا آن سازماني شده    
بطور خودبـخـودي عضـويـتـش بـراي            
کارگران ساده است و بـالـفـرض بـراي            

تــر؟    مــهــنــدســيــن کــارخــانــه ســخــت       
تر و آسانتر نه بصورت مـوازيـن        سخت

آيا راه ورود بـه سـازمـان          . . .   عضويت
ما، راه متحد شدن در سـازمـان مـا             
براي کارگران باز و گشوده اسـت؟ آيـا         

  ايم؟ اين سازمان شده
ايــنــجــا اســت کــه مــيــفــهــمــيــم           
همانطور که توانستيم عقايد کارگري     

 از سازمان   بشودرا بوجود بياوريم که     
ــد عــمــل                 ــاي ــري حــرف زد، ب ــارگ ک

يابي کـارگـري،       کارگري، روش تشکل  
شيوه کار روزمره کـارگـري را هـم بـه              
همان اندازه بيان کنيم، عرضه کنـيـم،        
و به خودمان بيامـوزيـم تـا بـتـوانـيـم               
بگوييم بله اين تشکيالتي شده اسـت        

اي    کــه وقــتــي پــايــش را بــه مــحلــه            
ميگذارد کارگران بسادگي ميتواننـد     

  .با آن متحد بشوند
اگر مانعي بر سر کـارگـري شـدن           
ما هست بطور عمومي اين است کـه         

نه فقط در ايران      -مارکسيسم عملي   
تـبـديـل شـده         -بلکه در سطح جهاني   

است به يـک نـوع فـعـل و انـفـعـال و                    
فعاليت روشنفکرانه، به يک نوع فعـل       
و انفعال و فعاليت خرده بورژوايـي در     
مواردي، آنجا کـه از آوانـتـوريسـم و              
ماجراجويي حرف ميزنيم، و بـه يـک           
نــوع فــعــل و انــفــعــال و فــعــالــيــت               
بورژوايي، آنجايي که تبديل ميـشـود       
به اين که برويد پشت اين حکومـت و     

  .يا پشت آن حکومت
مــارکســيــســم مــا چــه؟ عــمــل           
مارکسـيـسـم مـا از صـبـح تـا شـب                   
چيست؟ ظرف تشکيالتي ما چـطـور        

است؟ عضويت ما چطور است؟ زبـان   
تشـــکـــيـــالت مـــا چـــطـــور اســـت؟          
اخالقيات و مـنـاسـبـات درونـي مـا              

 کـدام طـبـقـه         خوشايـنـدِ  چطور است؟   
اجتماعي است؟ اين را اگر در مـرکـز          
توجه بگذاريم، ميفهميم که نـه فـقـط          
بايد در مـورد خـودمـان کـار جـدي،               
کنکرت و مشخص بکنيم، بلکه بايد      
با تمام وجود، با مـارکسـيـسـم غـيـر              
پرولترى در مقياس جهاني، در بـعـد          

بـايـد   .    در بـيـفـتـيـم         نظـري و عـمـلـي        
تصوير درستي از آن کمونيسم عملـي       
بتوانيم بدست بدهـيـم، تـا بـعـد مـا،               
نسل امروزي کمونيستـهـا، بـتـوانـيـم           

همانطور کـه اول     .   حولش جمع بشويم  
توانستيم تصوير درسـتـي از عـقـايـد            
کارگري بدهيم، براي اينکه بـتـوانـيـم          

اين مسـيـر     .   حاال دور هم جمع بشويم 
را بايد در اين جهت ادامه داد، و ايـن          

ايـن را مـيـخـواهـم          .   هم کار مـيـبـرد      
بگويم که بنابراين کارگري شدن فقـط       
اينطور نيست که تـکـش يـا کـمـيـتـه               
سازمانده سعـي کـنـد عضـو کـارگـر              
بگيرد، يا پيشـمـرگ سـعـي کـنـد بـا                

هـمـه   . . .   کارگر خـوب بـرخـورد کـنـد           
اينها حياتي اسـت، امـا اسـاس کـار             
اين است که ما بتوانيـم سـريـعـتـر از              
ايــن، در روشــهــاي عــمــلــي جــنــبــش         
مارکسيستي بنحوي انقالب کـنـيـم،        
که جنبش مارکسيسـتـي را لـبـاسـي            
بکند متناسب با قامت و تن کارگـر،        
که اين جنبش را ظرفي بـکـنـد بـراي             
ابراز وجود سياسي و اجتـمـاعـي يـک           

کارگر امـروزي   .   انسان کارگر امروزي  
ــورژوازي                ــا خــرده ب ــراســتــي ب هــم ب
امروزي، بـا بـورژواي امـروزي و بـا               

يک طبقـه   .   محصّل امروزي فرق دارد   
است با زندگي خاص خـودش، شـيـوه          
اعتراض خاص خودش، شيوه سـخـن        
گــفــتــن از مشــکــالت خــودش و بــا            

مـن يـک     .   مشکـالت خـاص خـودش       
" کمونيست" مثال از بحث آژيتاتور از      

مي آورم که بگويم مـا داريـم چـطـور             
  .ايم گام برميداريم و چرا آهسته رفته

مدتها بود که جنبش چـپ ايـران          
زنده بـاد    " فکر ميکرد، که اگر بگويد      

ــد         " آزادي ــويـ ــگـ ــاد      " ، و بـ ــده بـ زنـ
و حتي آن را هم نـگـويـد    "   سوسياليسم

يـا بـگـويـد       "   مـرگ بـر شـاه       " و بگويد   
، کـارگـر     "  سـاعـت کـار       ٤٠زنده باد   " 

ميگويد به به، ايـن دارد حـرف مـرا              
ميزند و پشـت ايـن سـازمـان صـف                

بنابراين جنبش چپ عـادت     .   ميکشد
کرده به کارگر بگويد که من رهبر تـو      

نه بـطـور تـاريـخـي در دراز               -هستم  

 

 ۴صفحه  
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 ساله که کمـونـيـسـتـهـا در            ٦٠مدت  
آنصورت حق دارند بگويند ما رهـبـر         
طبقه کارگريـم، بـلـکـه بـطـور جـاري               

  .ميگفت که من رهبر تو هستم
بحث آژيتاتور و مبلّغ کارگر ايـن        
بود که اينطور نيست، اين طبقـه يـک          

ايـنـطـور    .   جور ديگر اعتراض ميکند   
نــيــســت کــه مــثــل خــرده بــورژواهــا،         
بگوييد ما مالياتها را کم ميکنيم و        
آنها هم بيايند به شما رأي بدهند، يـا          
بگويـيـد مـزدتـان را بـاال مـيـبـرم و                   

طـبـقـه کـارگـر        . . .   بيايـنـد دنـبـال تـو         
الـحـال در تـولـيـد             اي اسـت فـي       طبقه

بــزرگ مــتــشــکــل اســت، مــحــالت           
کارگـري وجـود دارد، کـارگـاهـهـا و               
کارخانجات کـوچـک و بـزرگ وجـود             

 .دارد، اينها در اين جاها متشکلنـد      
اي اســت کــه بــطــور           کــارگــر طــبــقــه   

حضوري با شبيه خودش در ارتـبـاط          
است و بنابراين عنصر پيشـرو کـه از           
همان محيط شکل مـيـگـيـرد نـقـش             
تعيين کننده در رهبري طبقه کـارگـر         

حزبي که ميخواهد کارگـران را       .   دارد
بميدان بـکـشـد بـايـد رهـبـرانشـان را                

تمام بحث آژيتاتور بـر    .   بميدان بکشد 
سر اين است که بـايـد ايـن پـديـده را                 
بشناسيم، که با هورا کشيدن وبه به و        
چه چه گفتن و تـهـيـيـج کـردن، فـقـط                

 از کـار را مـيـتـوانـيـم انـجـام                 بخشي
اساس مسـألـه ايـن اسـت کـه              .   دهيم

پيشرو عملي کارگري، آن کسـي کـه           
 نـفـره     ٥٠٠ نـفـره و         ٥٠در محـيـط      

جــلــوي صــف کــارگــران مــيــافــتــد و           
ــرد، کســي کــه بــه او              راهشــان مــيــب
اعتماد ميکننـد و دوسـتـش دارنـد،            
اوست که بايد بـه حـزب مـا بـيـايـد،                 

از .   وگرنه حزب ما کارگري نـمـيـشـود        
بــاالي ســر قشــر پــيــشــروي طــبــقــه،           
کارگري نميشويم، حزب طبقه کارگـر      

اين بحث را ميـخـواسـتـيـم         .   نميشويم
جا بياندازيم، ولي اين فقـط يـک قـدم            

 از   يـک مــکـانـيــسـم      اسـت، مــا تـازه         
ايـم     مبارزه طبقه کارگـر را تـوانسـتـه          

بيان کنيم، خيلي هم شايد رويش خَـم       
حتي هـمـيـن بـحـث هـم            .   نشده باشيم 

ممکن است در بين ما خيلي جاگـيـر         
نشده باشد، که فالن زحمتکش که در        
فالن روستاي کردستان، مردم را جمع      
ميکند مـيـبـرد جـلـوي پـايـگـاه کـه                  
بگويند پايگاهايتان را جمع کنـيـد و         

ايـد پـس       يا فالني را که دستگير کرده     
بدهيد، اين يک فـرق جـدي بـراي مـا              

اين آن انسان زحمتکشـي اسـت     .   دارد

که توانسته در موقعيت رهبر محيط      
خودش قرار بـگـيـرد و کـار مـا ايـن                 
اســت کــه او را بــه حــزب خــودمــان              

نــه ايــنـکــه بـعــنـوان يــک            -بـيــاوريـم     
تشکيالت يک ورقه و ابالغـيـه بـه او            
بــدهــيــم، بــلــکــه بــا حــزب خــودمــان          

آنجا بحثمان اين بـود     .   متحدش کنيم 
که وقتي يک رهبر عملـي را مـتـحـد             
ميکنيد ديگر نميتوانيد بـه سـادگـي         
به او ابالغيه و دستور بدهيد و بـا او            

بايد او مـتـحـد      .   انتقاد از خود بکنيد  
. بشويد، مـثـل يـک رفـيـق سـيـاسـي                

خواستم بعنوان يک مثال بـگـويـم کـه           
شناختن مکانيسمهاي اعتراض خود    
اين طبقه براي اين چپ تازگي دارد و         

  .ما بايد در اين مسير گام برداريم
اگر بتوانيم ايـن کـار را بـکـنـيـم               
آنوقـت حسـاسـيـتـمـان بـاال مـيـرود،                
عضوگيريمان از کارگران باال ميرود،     
آنوقت اخالقياتمان پرولتري ميشـود،     
آنوقت بقاياي اخالقيات عقب مـانـده      
خرده بـورژوازي شـهـري ايـران را در               

هـمـه   .   خودمان نمايندگي نمـيـکـنـيـم       
اين وجوهي که احتـمـاال سـد راه مـا              
هست، دقيقاً در مـتـن يـک مـبـارزه               
اصولي براي تـرسـيـم کـردن سـيـمـاي              
حزب سياسي کارگري ممکن است و       

، تا آنجا که ميدانيـم و        عملى کردنش 
  .ايم تا آنجا که به آن پي برده

بنابراين در عين اين کـه تـأکـيـد            
ميکنم که ما بايد از بـيـن کـارگـران              
عضو بگيريم، ميگويم بايد نـگـرشـي        
را در ميان خودمان رشد بدهيـم، کـه          
سازمـانـي مـيـسـازد، کـه عضـويـت               

در عين ايـن     .   کارگر در آن ساده است    
که بايـد حسـاسـيـت خـودمـان را بـه                 
زندگي، معيشت، مشقات و مـبـارزه       

 -کارگران، حتـي در سـطـح خُـردش              
بــاال   -خُــرد بــزبــان خــرده بــورژوازي          

ببريم، بايد نگرشي را رشد بدهيم کـه         
در آن انساِن حساس به مسائل طبـقـه         

  .کارگر ميتواند متحد بشود
اين چهارچوب عمومـي را بـايـد          
جلو ببريم تا بتوانيم مرکزش را هم بـا      

بايد کل واقـعـيـت       .خودش جلو ببريم  
را جلو ببريم تا خودمان را هم بعنوان        
يکي از تجسمات واقعيت جـلـو بـرده          

براي اين کار چه و ظـايـفـي را           .   باشيم
ميتوان در مقابل خود گذاشت؟ بنظر      

ما نسبت  .   من يک مقدار روشن است    
به طبقه کارگر علِم غيب نداريم و يک        
نفر از ما هـم نـيـسـت کـه بـدانـد کـه                    
سيماي کمونيسم کارگري عملي ايـن       

مـان     است، آن را بنويسد و خيال همـه       
بايد بـرويـم و بـا خـود            .   را راحت کند  

طبقه محشـور بشـويـم تـا بـفـهـمـيـم                 
خصــوصــيــات عــيــنــي طــبــقــه مــا            
کدامست، چطور فکر ميکند، به چـه       
چــيــزهــايــي حســاس اســت، چــطــور          
مبارزه ميکند، چطور ميشـود از آن         
سطح باالترش برد و چـطـور مـتـحـد              

  .ميشود
خرده بورژوازي ابالغيه مـيـدهـد،      
دستور تشکيالتي مـيـدهـد، هـزار و           

دســتــور  .يــک کــار ديــگــر مــيــکــنــد        
تشکيالتي و ابالغيه براي ما معناي      

ولي قسـم مـيـخـورم         .   خودش را دارد  
مکانيزم دروني مبارزه طبقـه کـارگـر         

اي کـه طـبـقـه           آن خميره .   رفاقت است 
ــدهــد                   ــه هــم ربــط مــي کــارگــر را ب

سرنوشتي است کـه خـودش بـه آن              هم
ما روي رفـاقـت کـارگـري          .   آگاه است 

ايــم؟    گــذاري کــرده      چــقــدر ســرمــايــه    
مـان را     اي  ايم تشکيالت حوزه    توانسته

به رفاقت مبتني کنيم، يا اينکه کلي       
دستورالعمل و شرح وظـايـف بـرايـش          

ايم؟ ميخواهـم بـگـويـم ايـنـهـا               نوشته
مجموعه نکاتي است که ميشـود بـه         
آن فــکــر کــرد، مــن فــقــط يــکــي از              

اساس مسألـه ايـن     . مواردش را گفتم 
است که بـتـوانـيـم بـا طـبـقـه کـارگـر                   
محشور بشويم، با بخش پـيـشـرو آن           
تماس بگيريم، دِر حزبمان را بـرويـش         
باز کنيم، تا بيايد و مـهـِر خـودش را             
بکوبد، و ما که کمونيـسـت هسـتـيـم            
در عين حـال بـتـوانـيـم از آن پـديـده                   
بعنوان مشاهداتي براي غـنـي کـردن          
تئوري عملـي خـودمـان در جـنـبـش              

اي کـه      بدرجه.   کارگري استفاده بکنيم  
همين اآلن ميدانيم بايد بگوييم، ولـي       
اين را بايد با تماس نزديکتر با طبقـه         
کارگر و فعالتر شدن در قـبـال طـبـقـه             

  .کارگر جبران کرد
چه وظايف مشخـصـي مـيـشـود          
گفت؟ نشـريـه کـمـونـيـسـت وظـايـف               

کــمــيــتــه    .   خــاص خــودش را دارد          
ســازمــانــده، نــيــروهــاي پــيــشــمــرگــه،      
تکش، راديوها، اينـهـا هـر کـدام در             
قبال اين قضيه وظايـف خـودشـان را           

فکر ميکنم اگر مـا روي ايـن           .   دارند
مسأله خم بشويم، ميتـوانـيـم الاقـل،          

مـان، بـه        هنوز با هميـن درک فـعـلـي         
درجات بسيار بيشتري سيماي حـزب       
خــودمــان را رو بــه بــيــرون و رو بــه                

  .کارگران، کارگري بکنيم
اينجا هر چه بر سـر عضـو شـدن             

کارگران و پيوستن کارگران بـه حـزب          
مــا دســت و پــا گــيــر اســت، زودتــر              

اگـر زبـان     .   بشناسيم و دور بيـانـدازيـم      
ما مغلَق و تئوريک و سـخـت بـاشـد،           

ام ديـپـلـم         واضح است مـن کـه رفـتـه          
ام بهتر ميفهمم، کارگر ديپلـمـه         گرفته

هم زياد است، ولي اگـر يـک نـفـر در                
محافل روشنفـکـري چـرخـيـده بـاشـد             

حـزب  پس بـايـد زبـان         .   بهتر ميفهمد 
، زبـان کـارگـري        کمونيسِت جاافـتـاده   

  ...باشد
اينجا بـحـثـي هسـت کـه حـزب               
کمونيست تثبيت شده و تأسيس شـده       
يعني چه؟ يعنـي ايـنـکـه اآلن ديـگـر               
ميتـوانـد آن دوره مـبـارزه تـئـوريـک                 
خودش را عليه چپ روشنفکري ايـران      

اي کنار بگذارد، بگـويـد مـن           به درجه 
، درسـت کـه     هستام هم   ، طبقه هستم

ام ولي ديـگـر بـا تـو            از دل تو در آمده  
کاري ندارم و يا کـار کـوچـکـي دارم،             
من با طبـقـه خـودم مـيـتـوانـم رأسـاً                 

. تماس بگيرم، حزبي است کـه هسـت       
 با زبان حزبي کـه      هستزبان حزبي که    

ميخواهد بوجود بيـايـد خـيـلـي فـرق             
 بـه زبـان       هسـت حـزبـي کـه        .   ميکنـد 

طبقه خودش بايد حرف بزند، چـه در          
تبلـيـغ و تـرويـج، چـه در بـرنـامـه و                     

بـه هـمـه      .   اش   اساسنامه و قطعنـامـه    
ايــنــهــا مــيــشــود فــکــر کــرد، بــايــد            
دستجمعي به اينها فکر کنيم و عمـل   
کنيم، که بتوانيم هر مانع دست و پـا          
گيري که واقعاً مانع از اين اسـت کـه         

طبقه من و شما، طبقه کارگر بگـويـد    
بله اين تشکيالتي است که مـيـشـود          
بسادگي با آن متحد شد، ايـن انـگـار           
قالِب تن من است، انگار مخـصـوص    
متحد کردن من و هم سرنوشت خودم       

اآلن .   اين را بوجـود بـيـاوريـم        . . .   است
بنظرم اينطور نيسـتـيـم، و اگـر خـود              
شما يک لحظه کـالهـتـان را قـاضـي              
کنيد، فوري ميبينيد که تشـکـيـالت        

 بسـادگـي  ما تشکيالتي نـيـسـت کـه           
کارگر بتواند درش يـا بـه تـوسـطـش               

  .متحد بشود
من مجبورم در اينجا بحث را در       
يک سطح کلي مـطـرح کـنـم، از ايـن                

تــر هــم مــيــشــود در خــيــلــي              خــاص
ها رفت، ولـي تـا هـمـيـن حـد                 عرصه

بـه  .   بحث خودم را محدود نگهميدارم    
هر حال ميخواستم چهارچـوب بـحـث         

شايد سؤال بعضي رفقا    .   را گفته باشم  
تـر از ايـن بـود، امـا فـکـر                    مشخص

ميکنم وسعت جلسه اجازه نـمـيـدهـد          
تر در ابعاد ديگري      که خيلي مشخص  

مثل وظايف ارگانها در ايـن قـبـال و            
ايـنــهــا چــکــيــده    .   غـيــره وارد بشــويــم     

هايي بود که در کـنـگـره هـم در               بحث
  .مورد کارگري شدن حزب مطرح شد

------------------- 
 در سايت مـنـصـور حـکـمـت بـا              
مسئوليت خسرو داور ميتوانيد متن     
 .شفاهي اين سخنراني را گوش کنيد

 
 *  * * 

 . . .متن سخنراني منصور حکمت  
 

    ۳ازصفحه  

 

هرچه تـمـام تـر و وحشـيـانـه تـر                  
بـازداشـت دسـتـه       .   استثمار کـنـد    

جمعي فـعـالـيـن کـارگـري شـهـر               
سنندج در جريان برگزاري مراسـم      

 آخريـن و     ۲۰۰۷اول ماه مه سال     
بـرجسـتـه تـريـن مــورد سـرکــوب             

در يـورش بـه       .   کارگران ايران بـود   
 نـفـر بـازداشـت         ۱۳اين مـراسـم       

 نفـر از آنـان        ۱۱شدند که تاکنون    
آزاد شده اند، امـا شـيـث امـانـي             
رئيس هـيـئـت مـديـره اتـحـاديـه               
ســراســري کــارگــران اخــراجــي و          
بيکار و صـديـق کـريـمـي عضـو              
هــيــئــت مــديــره ايــن اتــحــاديــه           
همچنان در بـازداشـت بسـر مـي            

از طرف ديگر همانگونه کـه  .   برند
ميدانيد محمود صالحي نيـز در       
ارتباط با مراسم اول ماه مه سـال        

 در شهر سقز، قبل از اول مـاه         ۸۳
مه امسال بازداشـت و بـه زنـدان            

 . مرکزي سنندج منتقل شد
ــهــا ،                مــا از هــمــه تشــکــل
سازمانهـا و احـزاب کـارگـري و             
مدافع حقـوق انسـان در سـراسـر             
ــه                 ــم کــه ب جــهــان مــي خــواهــي
حــمــايــتــهــاي خــود از مــبــارزات       
کارگران ايـران بـيـافـزايـنـد و بـه                
سرکوب و بـازداشـت کـارگـران و            
فعالـيـن آنـهـا بـا شـدت هـر چـه                   
بــيــشــتــري اعــتــراض نــمــايــنــد و        
خواهان آزادي فوري و بي قـيـد و        
ــي، صــديــق            شــرط شــيــث امــان
 . کريمي و محمود صالحي شوند

 
انجمن صنفي کارگران برق 

وفلزکار کرمانشاه         
۲۱/۲/۱۳۸۶ 

    ۱ازصفحه  

 . .  . به تشکلها ، سازمانهاي کارگري                   
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يــک تــالش دايــمــي جــمــهــوري           
اسالمي در عقب راندن اعـتـراضـات         
کارگري تهديد، فشار و دسـتـگـيـري           

رژيـم  .   فعالين و رهبران کارگري اسـت   
حمله خود به کارگـران را از قـبـل از               
اول مه با دستگيري محمود صالحـي   
ازفعالين اول مه سقز شروع کرد و هـم    

 نفر از رهبران کـارگـري در         ١٣اکنون  
شهر سنندج به اسامي شيـث امـانـي          

 -صديـق کـريـمـي           -خالد سواري     -
 –يـداهللا مـرادي         –اقبـال لـطـيـفـي          

فارص گويلـيـان      –نجمه الدين رجبي    
 -صديق امـجـدي       -انور مفاخري     -

مـحـي الـديـن         -حبيب اهللا کلکانـي      
طـيـب     –صديق صبـحـانـي         -رجبي  

چتاني به جرم برگـزاري و شـرکـت در             
 . مراسم اول مه در زندانند

ــر ايــن فشــارهــا                ــراب ــد در ب ــاي ب
کارگران دستگير شـده بـايـد           . ايستاد

. فوري و بدون قيد و شرط آزاد شـونـد         
صندوق همبستگي مالي با کارگـران      
يــکــي از ســنــت هــاي جــاافــتــاده در            
مــبــارزات کــارگــري و ظــرفــي بــراي          
ايجاد همبستگي و تقويت اتحـاد در        

مـا در ايـنـجـا         .   ميان کارگران اسـت    
آوري كـمـك        براي جـمـع      صندوقي را 

براي کارگران دستگير شـده و کـمـک            
رساني به خـانـواده هـاي آنـان اعـالم               
ميكنيم و از هـمـه مـردم آزاديـخـواه              
ميخواهيم كه به اين صـنـدوق كـمـك            

 . كنند
کمـک مـالـي بـه ايـن صـنـدوق                  

بخش مهمي از حـمـايـت سـيـاسـي و              
اتحاد کل کارگران و مردم آزاديـخـواه         

دفـاع از     از کارگران دستگير شـده و         
حقوق اوليه خود، حـق تشـکـل، حـق             
اعــتــصــاب و حــق بــرپــايــي مــراســم           
مستقل اول مه و ديگر خـواسـتـهـا و           

 .مطالبات کارگري است
به صندوق همبستگي مـالـي بـا          

. کارگران دستگير شده کـمـک کـنـيـد           
نگذاريم که خانواده هاي اين کارگـران       

. در فشار و تنـگـنـاي مـالـي بـاشـنـد               
 يبويژه اکنون در رابطه بـا دسـتـگـيـر            

هاي اول مه سنندج و نـيـز مـحـمـود               

صالحي کمک رساني به خانواده هـاي       
آنان بخـشـي از اقـدام اضـطـراري در               
مقابل تهاجم به جنبش کارگري و بـه          

 .کل جامعه است
طــبــعــا مــا مــيــخــواهــيــم کــه             

محل خودتـان تـالش کـنـيـد کـه               در  
مبتکر تشکيل شعبات چـنـيـن        خود  

صندوقي باشيد و به کمک هايتـان بـه      
هـمـچـنـيـن      .   اين عزيران ادامه دهـيـد     

صــنــدوق مــالــي کــمــک رســانــي بــه            
خانواده هـاي دسـتـگـيـر شـده را کـه                 
شماره آنرا در زير اعالم ميکـنـيـم بـه             
دوستان و آشنايانتان معرفي کنيـد و        
براي اين صنـدوق کـمـک جـمـع آوري              

به اين صندوق کـه آدرس آنـرا           .   کنيد
 . در زير آورده ايم کمک مالي کنيد

کمک هاي خود را به ايـن شـمـاره           
  :واريز کنيد
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 هماهنگ كننده كميته همبستگي كارگري 
 حزب كمونيست كارگري ايران

 شهال دانشفر 
  

 ١٣٨٥ ارديبهشت ١٥ -٢٠٠٧ مه ٥
 

com.yahoo@daneshfar_Shahla 

 صندوق همبستگي مالي با کارگران دستگير شده در ايران 

  رفقا و هم سرنوشتان  
 ! سالم

همانگونه که در جـريـان هسـتـيـد،             

بنده خالد سواري نائب رئيـس اتـحـاديـه           
سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار، بـه           
خــاطــر بــرگــزاري مــراســم اول مــاه مــه            

در طول اين چـنـد      .   امسال در زندان بودم   
روز اعضاي اتحاديه و هيئت مـديـره آن          
مرتب با خانواده ايـنـجـانـب در تـمـاس               
تلفني و حضوري بـوده انـد و بـا کـمـک                 

. مالي، هم دردي خود را اعـالم کـردنـد           
بنده و خانواده ام از تک تک شما عـزيـزان           
نهايت تشکر و قدرداني را دارم و دسـت          
يکايک شما را مي فشاريم و از هـمـگـي           
رفقا و هم سرنوشتان مي خواهـيـم بـراي           

 . آزادي ديگر رفقايمان تالش کنيم
  

  با تشکر 
  خالد سواري 

نائب رئيس اتحاديه سراسري کارگران 
 اخراجي و بيکار 

com.ettehade.www 

 

 
 

 
به چيمن سليمي همسر صديق کريمي اعالم                      

 ماه    ۲کردند شيث اماني و صديق کريمي بمدت                        
 تحت بازداشت موقت خواهند بود                  

  
روز يکشنبه چيمن سليمي همسر صديق کريمي براي پـيـگـيـري              
وضعيت وي به شعبه دوم بازپرسي دادگاه عـمـومـي مـيـدان بسـيـج                    

قاضي اين شعبه به خانم سليمي اعالم کرد کـه    .   سنندج مراجعه کرد  
قـيـد شـده تـا مـا               در پرونده صديق کريمي دو ماه بازداشت مـوقـت     

تحقيقات خود را از ارگانهاي مختلف در باره وي تمـام بـکـنـيـم، در                  
بـدنـبـال    .   عين حال که پرونده صديق در حال حاضر دست من نـيـسـت        

اين پاسخ همسر صديق کريمي به دادستاني شهر سـنـنـدج مـراجـعـه                 
کرد تا نامه ي خود را مبني بر لغو بازداشت موقت صديق کـريـمـي                 

در غياب دادستان، معاون وي با برخورد تـنـدي     .   دادستاني بدهد   به
به چيمن سليمي اعالم داشت از دفتر من برو بيرون و ديگر اينطرفهـا     
پيدايت نشود، صديق و شيث اماني همچنان در بازداشـت خـواهـنـد               

ضمن اينکه در حـال حـاضـر          .   ماند تا ما تکليف آنها را روشن کنيم       
دنبال وکيل نيز نگرديد هر وقت پرونده انها که مـمـکـن اسـت حـتـي                    
يکسال طول بکشد تکميل شد وکيل مـيـتـوانـد در پـرونـده دخـالـت                     

با پيش آمدن اين وضعيت چيـمـن سـلـيـمـي نـيـز بـه مـعـاون                         .   بکند
دادستان اعالم کرد شما حق نداريد کسي را بمـدت چـنـديـن مـاه در                

کـه  ( بازداشت موقت نگه داريد و اگر همسر من جرمي مرتکب شده         
 . بايد وي را تا زمان تکميل پرونده و محاکمه آزاد کنيد) نشده

در کشوري که معاون دادستان از گرفتن نامه همسر يک زنـدانـي             
پرهيز کرده و با برخورد تندي خواهان خروج وي از دفترش ميشود و              
اعالم ميدارد که شما حق نداريد به دفتر من براي پيگيري وضعـيـت              
همسر خود بياييد، آيا راهي جز اعتراض و تـجـمـع بـراي کسـي کـه                    
 خواهان رسيدگي به ابتدائي ترين حقوق خود است، باقي مي ماند؟

اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و بـيـکـار هـمـچـنـانـکـه در                       
 به همراه خـانـواده هـاي کـارگـران          ۱۹/۲/۱۳۸۶قعطنامه مورخه   

بازداشتي اعالم کرده است خواهان آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط                    
شيث اماني و صديق کريمي است و چنانچه آنان به زودي آزاد نشوند             

 . دست به تجمع اعتراضي گسترده تري خواهد زد
 

 اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار
۲۳/۲/۱۳۸۶ 
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 آقاي گاي رايدر
دبير کل کنفدراسيون بيـن الـمـلـلـي           

 اتحاديه هاي کارگري
 ١٣٨٦ ارديبهشت ماه ٢٤
 

 با درودهاي فراوان
 

جناب دبير کل، همانـگـونـه کـه در            
 بـه    ١٣٨٦ ارديـبـهـشـت مـاه            ١٢نامه  

کنفدراسيون بين المللي اتـحـاديـه هـاي           
کارگري اعالم کرديم نيروهاي امـنـيـتـي         
در شهـر سـنـنـدج در اول مـاه مـه، بـه                     
مراسمـي کـه کـارگـران کـارخـانـه هـاي                 
مختلف اين شهـر بـرگـزار کـرده بـودنـد               
يورش برده و ضمن ضرب و شتم شـديـد           
کارگران با استفاده از باتوم و گاز فلفـل،         

از .    نفر از آنان را بـازداشـت کـردنـد             ١٣

آنزمان اتحاديه ما ضمن ارسال نامه بـه         
کنفدراسيون بين المللي اتـحـاديـه هـاي           
کارگري جهت اعتراض به ضرب و شـتـم         
و بازداشت کارگران، فراخوان تجمعي را       
در اعتراض به اين وضعيت در مـقـابـل            
دادگاه عـمـومـي مـيـدان بسـيـج شـهـر                  
ســنــنــدج صــادر کــرد و ايــن تــجــمــع                

 ١٥/٢/١٣٨٦اعتراضي در مـورخـه       
. در مقابل دادگـاه مـذکـور بـرگـزار شـد              

همچنين اين اتحاديه به انحا مخـتـلـف،         
از قبيل انعکاس وسيع خبري بـازداشـت        
و ضرب و شتم کارگران، حضور هر روزه         
اعضا اتحاديه در مقابل دادگاه،  صدور       
قطعنامـه و رسـانـدن کـمـک مـالـي بـه                   

، . . .   خانواده هاي کارگران بـازداشـتـي و        
با تمام توان به دفاع از اعضـاي خـود و          

همه کارگران بازداشت شـده در مـراسـم            
بدنبال ايـن وقـايـع        .   اول ماه مه برخاست   

 يازده نفـر از    ١٩/٢/١٣٨٦تا مورخه  
 روز   ١٠کارگران بازداشت شده پـس از          

تحمل حبس و وارد شدن اتهام اخالل در         
نظم عمومي به آنان از سـوي مـقـامـات            
قضايي، با قرار کفالـت پـنـج مـيـلـيـون               
توماني از زندان آزاد شدند، امـا شـيـث            
اماني رئيس هيئت مديره اين اتـحـاديـه         
و صديق کريمي عضو هيئت مـديـره آن           

 . همچنان در زندان هستند
به شيث اماني عالوه بر اتهام اخالل       
در نظم عمومـي، اتـهـامـي نـيـز تـحـت                 

" تحريک کـارگـران عـلـيـه دولـت           " عنوان  
وارد کرده اند و به چيمن سليمي هـمـسـر           
صديق کريمي اعالم نموده انـد کـه ايـن             

   سنندج     ٢٠٠٧ مه    ١پيام خالد سواري کارگرآزاد شده                   

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار ايران به گاي رايدر در باره تداوم                                           نامه    
 صديق کريمي و محمود صالحي              _  بازداشت  شيث اماني              

    ۶صفحه  
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 وثيقه بي وثيقه      
رژيم جمهوري اسالمـي در طـول         
عمر سياه و ننگينش، فقط با توصـل        
بــه زور، ارعــاب، زنــدان،  وثــيــقــه،             
سنگسار و شکنجه توانسته است بـه        

اکنون و بعـد از    .   بقاء خود ادامه دهد   
ــکــشــي،                ۲۸ ــدري و آدم ــل ــال ق  س

هيچکدام از طرفندهاي سرکوبگـرانـه      
اش نتوانسته است خيال اين رژيـم را          
راحت کند و نه تـنـهـا قـادر بـه خـفـه                  
کردن اعتراضات هر روزه جنبشـهـاي        
اجتمـاعـي در کـارخـانـه، دانشـگـاه،              
مدرسه و خيابان نشـده اسـت، بـلـکـه             
اين اعتراظات همـچـنـان بـا وسـعـت             

 . بيشتري جريان دارد
باجگيري و گرو گرفتن نـان شـب          
بخشهاي مختلف مردم که زيـر خـط          
فقر زنـدگـي مـي کـنـنـد، بـه ابـزاري                  
کشنده در دست رژيم اسالمي تبديـل       
شــده اســت و ســالــهــاســت شــرايــط             
دهشتناک و فقر اقتصـادي را کـه بـه             
جامعه تحميل کرده است، با تـوصـل        
به وثيقه،  اين فشار و خـانـه خـرابـي               

.  مردم را  چندين  بـرابـر کـرده اسـت               
عدم تمکين مـعـلـمـان  بـه پـرداخـت                
وثيـقـه، الـگـوي بسـيـار مـهـمـي در                  
اتچمز کـردن رژيـم بـراي تـعـرض بـه                 
اعــتــراض و مــبــارزات هــر روزه                 

. بخشهاي مـخـتـلـف جـامـعـه اسـت              
ــخــش مــبــارز و                ــمــان، ايــن ب مــعــل
زحمتکش جامعه، شگـرد و طـرفـنـد           

 . رژيم اسالمي را خوب شناخته اند
واقعيت امـر ايـن اسـت کـه کـل               

مردم به تـنـگ آمـده از دسـت رژيـم                 
 سـال اسـت کـه دارنـد             ۲۸اسالمي،   

تحميل فـقـر و بـي        . وثيقه مي پردازد 
حقوقي، خود به تهـايـي گـرفـتـن يـک              

تحمـيـل تـورم، افـزايـش          .   وثيقه است 
قيمت مايحتاج ابتدايي روزمره مردم     
و ثابت ماندن دستمزدها نيز گـرفـتـن          
وثيقه و باجگيـري رژيـم اسـالمـي از             
مردمي است که کمـر بـه نـابـودي آن              

اقدام اخير معلمان در سـر        .   بسته اند 
باز زدن از اين باجگيري ها، اقـدامـي         
بجا و فراخواني به بخشهاي مختـلـف    
جامعه در اعتراض و مبارزه آنـان در         

" قـانـونـي   " مقابل اين نـوع دزديـهـاي          
 . تحت نام وثيقه است

ــبــال مــوج             ــدن ــم اســالمــي ب رژي
ــار اســـت            ــاچـ ــا، نـ ــهـ ــريـ ــيـ ــگـ ــتـ دسـ

بايد ايـن    .   دستگيرشدگان را آزاد کند   
شگرد و طرفند ضد انساني اين رژيـم        
را با نپرداختن هيچ مبلغي، رسـوا و          

بـايسـتـي کـاري       .   به شکست کشانيـد   
کرد که تمامي بخـشـهـاي مـخـتـلـف             
جامعه نيز اين الگوي معلمـان را در          
عدم پاسخگويي به ابـزار وثـيـقـه، بـه             

خـواسـت   . الگوي خود تـبـديـل کـنـنـد          
آزادي بي قيد و شرط تمام دسـتـگـيـر           
شدگان از معلم و کـارگـر گـرفـتـه تـا                
زنان و دانشـجـويـان دربـنـد و آزادي               
تمامي زندانيـان سـيـاسـي، بـايـد در              
سرلوحه حـرکـت هـاي اعـتـراضـي و               
مبارزاتي بخشهاي مختلف جـامـعـه       

 .باشد
 

 "بدحجابي" تعرض رژيم به 
يکي از   "    بدحجابي  " پديده    

معظالت هميشگي رژيم اسالمي      
مبارزه رژيم با اين مسئله     . بوده است 

. به بود و نبودش گره خورده است          
سالهاست که جوانان دختر و پسر در      
شهرهاي مختلف ايران، خود رادر  
انطباق با فرهنگ و مدل غربي حس          

اين روزها جشنها و      . مي کنند  

برنامه هاي تفريحي و جمعي        
جوانان، تمسخر و تحقير حجاب        
اسالمي، خطر دور انداختن و لگد        
مال کردن حجاب، رژيم اسالمي و         
کاربدستان و جيره خوارانش را     

در  .  بشدت هراسناک کرده است     
مقابل هر تعرض و دست درازي به         
امر خصوصي انسانها بويژه جوانان        
دختر و پسر، نيروهاي انتظامي ،      
لباس شخصي و گله حزب اهللا، با        
عکس العمل دندان شکن جوانان و           
مردم ناظر در صحنه واقعه روبرو          

اعتراض جوانان در     .  مي شوند  
مشهد و تهران، سنندج و اصفهان به         
مامورين دولتي، طرح رژيم با        

را دچار مخمصه کرده        " بدحجابي   "
اين طرح و شگردها را که در            . است

واقع مسکن هايي براي خالصي از      
سرنگوني اش است، بايد کامال به       

اين تالشهاي    . شکست کشانيد  

مذبوحانه و ضد بشري رژيم، ديگر       
کارايي خود را براي تداوم بقا از   

در هر کوچه و    .  دست داده است  
خيابان، سر هر چهار راهي، در    
ميادين و پارکها، مي توان به هر        
مناسبتي جمع شد و شيشه عمر       

هر   . را بدور انداخت  ) حجاب ( رژيم 
جشن و سروري، هر شادي و     
موزيکي، شيپور مرگي براي رژيم     

در مقابل اين دست     . اسالمي است 
درازي به زندگي جوانان دختر و پسر،          
در مقابل هر تعرض و حمله اي به          
زندگي مردم، بايد اعتراض دسته        
جمعي را عليه اوباشان جمهوري      

طرح    . اسالمي براه انداخت    
رژيم اسالمي فقط از سر      " بدحجابي   "

اين طرح را بايد با نه          . استيصال است  
. به حجاب، به گور سپرد       

 
جنگ دو قطب تروريستي         

 همچنان از کودکان      
 قرباني مي گيرد      

 
 مـاه    ٩شامگاه روز چهـارشـنـبـه         

مه نظاميان آمريکايي بدون آنکـه بـه         
يک ماشين شخـصـي دسـتـور ايسـت            
بدهند، از روبرو سرنشينان ماشين را       
به گلوله بستند که در پـي آن دخـتـر               

آراس اهـل    /   بچه خانواده به نام ريـان     
کرکوک در دم جان خـود را از دسـت              

از زمان اشـغـال نـظـامـي عـراق             .   داد
توسط نيروهاي آمريکايي تـا کـنـون          
هزاران هزار انسان که بيشتـر آنـان را           
کودکان و زنان تشکيـل مـي دهـنـد،            

توحـش  .   جان خود را از دست داده اند      
و بربريت جريانات و دارو دستـه هـاي        
اسالمي با انفجار در مراکز پـر رفـت          
و آمد از يـک سـو و از سـوي ديـگـر                   
حضور وسيـع و گسـتـرده نـظـامـيـان               
آمريکايي در کوچه و خيابان، زندگـي       
مردم اين کشور را به جهـنـمـي تـمـام             

در جامعه اي   .   عيار تبديل کرده است   
که تمام شيرازه زنـدگـي در آن از هـم               
گسيخته شده است، خواب، خوراک و       
نفس کشيدن مردم، مـابـيـن ايـن دو             
قطب تروريستي به سنـگـر دو طـرف           
درگير در ايـن جـنـگ تـبـديـل شـده                  

عامل و باني کشتار انسانهاي     .   است
بيگناه و کودکاني که طعم يک لحظـه        
زندگي آرام را نچشيده اند، قدرقدرتي      
ميليـتـاريسـم آمـريـکـا و جـريـانـات                

جـمـهـوري    .   اسالمي در منطقه اسـت     
اسالمي تا کـنـون بـعـنـوان يـک پـاي                
اصلي تروريسم اسالمي در اين خـانـه        
خرابي، روزبه روز بر شدت ايـن وضـع          

تنها راه  خالص شدن از   .   افزوده است 
اين شرايط  دهشتناک، تقويت جبـهـه        
ــطــب                     ــر دو ق ــل ه ــاب ــق ــوم در م س
تروريستي و سرنگوني رژيم جمهـوري      
اسالمي بقدرت انقالب مـردم اسـت،        
که جنبش سراپا لجن اسالم سـيـاسـي         
را ميتوان براي هميشه بگور سپرد و        
بــه ســيــاســتــهــاي ارتــجــاعــي و                   
ميليتاريستي نـظـم نـويـن، پـاسـخـي             

 .   دندان شکن  داد
*  * *  

 
 در حاشيه رويدادها

 
 

 عبدل گلپريان     

!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 

 

دو نفر از دو ماه تا يک سال همچـنـان           
در بازداشت خواهند بـود تـا پـرونـده             
آنان تکميل شود و سپس به وضعيـت        

هـمـچـنـيـن      .   آنها رسيدگي خواهد شد   
 نفر از مامورين امـنـيـتـي          ١٣حدود  

پس از بـازداشـت شـيـث امـانـي در                 
 بـدون ارائـه       ١٢/٢/١٣٨٦مورخه  

حکم قضايي وارد منزل ايشان شده و        
ضمن تفتيش منزل نـامـبـرده، کـلـيـه            

اسناد مربوط به اين اتـحـاديـه را بـا              
 ش. خود برده اند

 
 جناب دبيرکل

ما در اتحاديه سراسري کـارگـران       
اخـراجــي و بــيــکـار ايــران، بــرگــزاري           
تجمع اعـتـراضـي، بـرپـايـي تشـکـل               
کارگري و گراميداشت اعتراض آميز     
اول مــاه مــه را حــق مســلــم خــود                 

ميدانـيـم و اعـتـراض خـود را بـراي                 
آزادي شيث اماني، صديق کريمي  و        
همچنين محمـود صـالـحـي تشـديـد            

 . خواهيم کرد
خواست مـا آزادي فـوري و بـي              
قيد و شـرط شـيـث امـانـي، صـديـق                

 -کريمي و محمود صالحي از زنـدان        
 -رفع اتـهـام از کـارگـران آزاد شـده                 

عــودت اســنــاد اتــحــاديــه از ســوي            
پايان بخشيدن بـه       -نيروهاي امنيتي 

بــازداشــت و آزار و اذيــت رهــبــران               
کارگري و آزادي بر پايي تشـکـلـهـاي           

مـا از شـمـا انـتـظـار             .   کارگري اسـت  
داريم ضـمـن حـمـايـت قـاطـعـانـه از                  
خواسته هاي مـا، مـراتـب اعـتـراض            
شديد خود را در اين مورد بـه دولـت             
ايران اعالم داريد و مانند هميشه بـه         

 . دفاع از کارگران ايران بر خيزيد
بي ترديد اقدامات و همبستگـي      
شما با کارگران در ايران، ضمن تاثيـر        
بر رويکرد دولت ايران و کاهش فشـار        
بر روي کارگران و رهـبـران کـارگـري،            
افق همبستگي جهاني کارگران را بـه        
مثابه يک طبقه واحد جهاني تـقـويـت         

خواهد کرد و انترناسيوناليزم کارگري     
را در مــقــابــل تــعــرض روز افــزون               
سرمايه جهانـي بـه حـقـوق کـارگـران              
بيش از پيش به رويکـرد تشـکـلـهـاي            
کارگري در سرتـاسـر گـيـتـي تـبـديـل               

 .  خواهد نمود
 با احترام

اتحاديه سراسري کارگران 
 اخراجي و بيکار ايران
٢٤/٢/١٣٨٦ 

com.ettehade.www 
 

k.ekhraji@gmail.com 
 گلوبال يونيون   : رونوشت به  

    ۵ازصفحه   .  .  . اتحاديه سراسري            نامه     

 


