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محکوميت به اعدام سه عضو يک خانواده در مھاباد      
  ٣صفحه 
 

گفتگوی نشريه جنبش کارگری با محمود صالحی         
 ٤صفحه 

      
پيام اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت سال نو             

 ٦صفحه 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران       
 ٠٠٤٩١٦٣٥١١٢٠٢٥ :        تلفن تماس     

       E-mail: asangaran@aol.com 

 مجبورم كه قرض كنم
يك كارگر اصـفـهـانـي       : ايلنا

در مــــورد پــــايـــيــــن بــــودن               
مــي    ٨٨ دســتــمــزدهــاي ســال        

ســال ســابــقــه و         ١٠ بـا    :  گـويــد 

اضافه كاري مزد دريافتـي مـن     
هـزار     ٥٠٠ در نهايت مـاهـانـه        

توما ناست كه همـيـشـه بـخـش        
عمده آن بابت بازپرداخت وام و     

 .بدهي هزينه ميشود

اصــغــر بــهــروز پــور كــارگــر         
ــان در                ــاه ــا ســپ ــت احــي شــرك

هـر مـاه     :  گفتوگو با ايلنا افـزود 
پس از كسـر بـدهـي از حـقـوق،            

سـالــي کــه آخـريــن روزهـاي آنــرا             
مـيــگــذرانــيــم آخـريــن روزهــاي رژيــم           
جنايتکار جمهوري اسـالمـي را رقـم          

سـال فـوران خشـم         ۸۸ سال . زده است
فـروخــورده يـک جــامــعـه بــه زنــجــيــر              
کشيده شـده، سـال خـيـزش تـوده اي                
عليه فقر و بيحقـوقـي و اخـتـنـاق، و            

مـرگ بـر اصـل        " سال فرياد کـوبـنـده        
ســال    ۸۸ ســال   .  بــود"  واليــت فــقــيــه   

انقالبي انساني براي يـک    :  انقالب بود

قـدرت و عـظـمـت         .  حکومت انساني
اين جنبش ميليونـي کـه در مـقـابـل            
يکي از وحشي ترين و جنايتکارتريـن  
حکومتهاي عصر حاضر بـپـاخـاسـتـه      
است، در خصلت و مضمون عـمـيـقـا       
ــري            انســانــي، آزاديــخــواهــانــه و بــراب

 . طلبانه آنست
 

اين فرياد خشم جامعه ايست کـه    
زندگي زير خط فقر را نـمـيـپـذيـرد، و          

سلطه يک مشت مفتخور چپاولگر را   
که از قبل غارت دسترنج ميـلـيـونـهـا      
کارگر و مردم زحـمـتـکـش ثـروتـهـاي          

. افسانه اي بهم زده است بر نمي تـابـد  
اين جنبش کوبنده جامعه بجان آمـده    
اي است که بـراي آزادي و رهـائـي از            
شر رژيم اسالمي سرمايه، حـکـومـت    
جنايتکاران مفتخوري کـه بـا شـالق          

کنفرانس مطبوعاتي جامعه بيـن  
, مـارس  ٢٦ جمعه : المللي حقوق بشر

عــلــي ,  رضــا پــهــلــوي   ,  مــيــنــا احــدي   
ســعــيــد ,  امــانــوئــل تــوفــيــق   ,  بــابــايــي
 وحيد وحدت خواه , آزمايش

 دعوت به کنفرانس مطبوعاتي

 !به خبرنگاران
مـاه مـارس        ٢٦ جـمـعـه      :  زمـان    

شـروع کـنـفـرانـس           ٢٢ -٠٣ -٢٠١٠ 
 صبح ١١ ساعت 

 
 
 

را به ھمه  ٨٩ايسکرا فرا رسيدن سال 
 مردم ایران تبريک میگوید

 به امید آزادی و یک دنیای بھتر

 پيام تبريک حميد تقوائی به مناسبت نوروز
 فرارسيدن سال نو را به ھمه مردم آزاده  

 . و رزمنده ايران شادباش ميگويم

ــه اســم                 ــه اي ب ــرا اطــالعــي اخــي
ــوف     "  ــوقـ ــادره مـ ــا      "  مصـ ــه امضـ بـ
دانشجويان آزاديخواه و برابري طـلـب   "

منتشر شده اسـت کـه در نـوع            "  ايران
ايـن اطـالعـيـه       .  خود بي سابقه اسـت   

ظاهرا اعتراضي است به نامه جمعـي  
ــه اســم         جــوانــان ودانشــجــويــان        "  ب

" آزاديــخــواه وبــرابــري طــلــب تــهــران           

خطاب به حزب کمونيـسـت کـارگـري       
 . ايران

گويا اطالعيـه ايـن جـوانـان اسـم            
دانشجويان آزاديخواه و برابـري طـلـب      
ايران را جعل کرده وآنها را بـه حـزبـي          
اپوزيسيون منتسب کرده است و ايـن    
کـار پـلــيـسـي و پـرونـده سـازي وبــي                  

 .... !اعتباري حزب مربوطه است و

قـبـال الزم اسـت بــگـويـم کـه بــا                 
استناد به امضا هر دو اطالعـيـه ايـن      

زيـرا امضـا     .  اسامي يکـي نـيـسـتـنـد        
جـــوانــان و دانشـــجــويـــان         "  يــکــي      

 ھوچيگری به جايی نميرسد 
 کمی تعمق کنيد

 "مصادره موقوف"جواب به اطالعيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 محمد آسنگران

 ٣صفحه 

 ٢صفحه 

کنفرانس مطبوعاتی جامعه بين 
 المللی حقوق بشر

 از زبان كارگران ٨٩پرونده دستمزد 

 ٣صفحه 

 ٢صفحه 

 مسئول ارتباطات شھرھای کردستان  عبدل گلپريان    
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ :          تلفن تماس    

E- mail: abdolgolparian1@gmail.com  



 
511شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

خرافه و اعدام و سنگسـار و قصـاص       
و سرکوب اسالمي بخش عظيمـي از    
مردم را بـه زيـر خـط فـقـر، بـه قـعـر                       
بيکاري و اعـتـيـاد و تـن فـروشـي و                 
افسردگي و تباهي رانده، بـپـاخـاسـتـه      
است و تا در هم کوبيدن کل اين نظـام  

 .ضد انساني از پاي نخواهد نشست
  

اين انقالب يک جـامـعـه بـه بـنـد             
کشـيـده شــده عـلــيـه ديـکــتـاتـوري و                

جـامـعـه اي      .  سرکوب و اختناق اسـت 
که برخاسته است تا بسـاط سـه دهـه          
خفقان و سرکوب اسالمي را بر چيـنـد   
و اختيار زندگي و سرنوشت سـيـاسـي      

 .خود را خود بدست بگيرد

اين يک خـيـزش تـوده اي عـلـيـه              
ايـن  .  حکومت آپارتايد جنسـي اسـت    

يک انقالب زنانه علـيـه رژيـمـي اسـت          
که نيمي از جامعه را بـجـرم زن بـودن        
انسان بحساب نمـي آورد و رسـمـا و            
عمال در تفکر و قوانين و منـاسـبـات    
فوق ارتجاعيش زن را بـرده جـنـسـي             

 .مرد قلمداد ميکند
  

اين فرياد اعتراض دهها ميلـيـون   
انسان عليه سلطه مذهب بر قوانين و   
شئونات زنـدگـي اجـتـمـاعـي، عـلـيـه              
اسالم در حاکميت و عليه حـکـومـت      

ايــن .  دروغ و فــريـب و خـرافــه اســت             
انـقـالبــي اســت عــلـيـه سـلــطـه سـيــاه                 

مذهب، عليه هرنوع نظام و حکومت 
مافوق وماوراي مردم، علـيـه فـقـر و         
استثمار و ديکتاتوري و بيحقـوقـي و     
تبعيض، و در دفاع از آزادي و برابـري  

  .و انسانيت و شان و حرمت انسان
ــي جــمــهــوري             رژيــم ضــد انســان
اسالمي عليه مـا مـردم بـپـاخـاسـتـه            
شمشير کشـيـده اسـت و تـمـام تـوان                  
جهنمي اش در کشتار و شـکـنـجـه و         
تجاوز و اعـدام و سـرکـوب را بـکـار                

. اما پيروزي با ما اسـت   .  گرفته است
حاصل مبارزه مـا تـا هـمـيـنـجـا بـي               
ــم                آبــرويــي و رســوائــي جــهــانــي رژي
اسالمي و پـي بـردن مـردم دنـيـا بـه                 
حقيقت و حقانيـت مـبـارزه مـا بـوده            

ــدا را              .  اســت امــروز مــردم جــهــان ن
بعنوان سـمـبـل و نـمـاد جـهـانـي يـک                  
انقالب انساني و آزاديخواهانه عـلـيـه      
يک حکومت فـاسـد و سـرکـوبـگـر و               
جـنــايــتــکــار مــيـشــنــاســنــد و بــزرگ           

انقالبي که در جامعه ايـران    .  ميدارند
شـکـل گـرفـتــه و بــه پـيــش مـيــرود،                  
ــاي               ــتــه ــاري از حــرک ــرخــالف بســي ب

نـاسـيـونـالـيـسـتـي           -قومـي  -مذهبي
دهه هاي اخير در خاورميانه و آفريقـا  
و اروپاي شـرقـي، بـر سـر تـعـصـبـات               
قومي و قبيله اي و مذهبي و نـژادي      
نيست، بلکه برسر حقوق و ارزشـهـاي     
جهانشمول انساني، آزادي و برابـري و    
شــان و حــرمــت هــمــه انســانــهــا، و                

و .  معيشت و منزلـت انسـانـي اسـت        
دقيقا بهمين دلـيـل اسـت کـه مـا در              
اين مبارزه حمايت وهمبستگي هـمـه     
انسانهاي شريف و آزاديخواه جهـان را    

اين نقطه قدرت انقالب .  با خود داريم
 .ما و تضمين کننده پيروزي ماست

  
در اين مبارزه عـزيـزان زيـادي را          

انسانهاي شريفي کـه    .  از دست داه ايم
جان خـود را از دسـت دادنـد، بـجـرم                

آزاديـخــواهـي بـزنــدان افـتــادنـد و در               
سياهچالهائي نـظـيـرکـهـريـزک مـورد            

يـاد  .  شکنجه و تجاوز قـرار گـرفـتـنـد       
نداها و سهرابها و ترانه ها و اشکانهـا  
و صدها تن ديـگـر از جـانـبـاخـتـگـان             
انقالب هيچگاه از خاطره مردم ايـران    
و مردم شـريـف و آزاده جـهـان مـحـو               

ما در آسـتـانـه سـال نـو            .  نخواهد شد
عهد ميبنديم که ياد ايـن عـزيـزان را          
با درهم کوبيدن و سـرنـگـون سـاخـتـن         
نظـام آدمـخـوار جـمـهـوري اسـالمـي               

 .گرامي بداريم
، سال پيروزي ۸۹ فرا رسيدن سال 

حقيقت و تمدن و انسـانـيـت بـر رژيـم            
غارت و جنايت جـمـهـوري اسـالمـي          

 .گرامي باد
 حميد تقوائي

دبير کميته مرکزي حزب  
 کمونيست کارگري ايران

 ۸۸ اسفند  ۲۷ 

پيام تبريک حميد تقوائی به مناسبت 
 نوروز
 ١از صفحه 

پولي كه باقي مي مـانـد آنـقـدر       
كــم اســت كــه مــجــبــورم بــراي            
ــنــه هــاي زنــدگــي             گــذران هــزي
خانواده پنجنفره خود از دوسـت    

 .و آشنا پول قرض كنم
بـه دلـيـل      :  اين كارگر گـفـت    

مشكل مالي حتي مـجـبـور بـه       
فروش اتومبيل خود شـدهـام و       
به همين دليـل در حـال حـاضـر           
نــــمــــي تــــوانــــم از طــــريــــق              
ــد            ــركشــي مــحــل درآم مســاف
دومـي بـراي خــود دســت و پــا              

 .كنم
بهروز پور با بيان اينـكـه در     
هيچ ماهـي بـدون قـرض كـردن           
نـتــوانسـتــه اســت هـزيــنـه هــاي            
ــره خــود را                ــف ــنــج ن ــواده پ خــان

امثال مـن    :  پرداخت كند؛ افزود
بــراي زنــدگــي كــردن مــجــبــور           
هستم كه به تـمـامـي نـيـازهـاي           
خــود نــگــاه حــداقــلــي داشــتــه            

 .باشند
 

با همه ايـن  :  اين كارگر گفت
احوال نمي توان كه خوشه بنـدي  
يارانـه هـا در چـه رتـبـيـه قـرار                  

 .دارم
 

ــت     ــف ــه بــه          :  وي گ ــوج ــا ت ب
ــا                 ــه ه ــاران ــد شــدن ي ــن ــم ــدف ه
درصورتي كه دستمزدهاي سـال    

به صورت منطقي افـزايـش      ٨٩ 

پيدا نكند، معـلـوم نـيـسـت كـه           
چگونه خواهم توانست از عـهـده   

 هزينه هاي زندگي برآيم
 

¤¤¤¤¤ 
 

اعالميه حزب کمونيست 
کارگری ايران در مورد 
اعالم حداقل دستمزد 

 ٨٩سال 
ــه               ــي ــالکــت و عــل ــه ف ــي عــل

 جمهوري اسالمي
 براي افزايش دستمزدها

متحد و سراسري به مـيـدان     
 ! بياييد
 

اســفــنــد    ۲۲ ديــروز شــنــبــه      
شورايعالي کار حداقل دستـمـزد   

ــا         ٨٩ ســال     درصــد    ١٥  را ب
هـزار     ٣٠٣ افزايش بـه مـيـزان          

اين افـزايـش   .  تومان تعيين کرد
دســتــمــزد نــيــســت، اعــالم بــي         
شرمانه خط بردگي مطلق بـراي  

در .  اکثريت عظيم جامعه اسـت 
ــيــکــه  کــاالهــا و       قــيــمــت    حــال

ــي بســرعــت           خــدمــات مصــرف
قـيـمـت هـاي اروپـا نـزديـک                 به

مـيــشــود و در مــواردي حــتــي           
بيشتر اسـت، حـداقـل مـزد در             
! ايران فقط ده دالر در روز اسـت 

وضع الـبـتـه بـدتـر هـم خـواهـد                 
قرار است با قـطـع کـامـل          . شد

سوبسيد هـا، افـزايـش سـرسـام            
آورتـر قـيــمـت هــا، بــاال رفــتــن             

بازهم بيشتر بيکاري و اخراج و   
ــم             ــن ــکــارســازي، آتــش جــه ــي ب
گرسنگي و فقر در ايـران حـتـي        

ــديــن تــرتــيــب      .  تــنــدتــر شــود     ب
هــزار    ٣٠٠ حــداقــل دســمــتــزد      

توماني در واقع پيام وقـيـحـانـه       
جمهوري اسالمي به کارگـران و    
اکثريت عظيم جامعه اسـت کـه     
سالـي بسـيـار سـيـاه و فـالکـت                

. در پـيـش اسـت        بارتر از قـبـل     
سالي که در عين حال ميـتـوانـد    
و بايد سال سرنگوني جـمـهـوري    
اسالمي بقدرت انـقـالب مـردم،      
ــالب               ــقــ ــروزي انــ ــيــ ــال پــ ســ

کارگران و همه مـردم و     انساني 
رفـاه     خيز برداشتن براي تـحـقـق   

 . و جامعه اي آزاد و برابر باشد
  

امسال از هميـشـه روشـنـتـر        
مــبــارزه مــتــحــد و           اســت کــه   

سراسري کارگران بـراي افـزايـش      
دستمزدها فـقـط امـر کـارگـران          

کـارگـران تـنـهـا سـتـون            .  نيسـت 
فقرات تـالش اکـثـريـت عـظـيـم            
جامعه فالکت زده و اسـالم زده      
ايران در مبارزه عليه حـکـومـت    

. آيت اهللا هـاي مـيـلـيـاردر انـد            
امســال بــيــش از هــمــيــشـــه                

ــه             مــردم ــمــتــکــش چشــم ب زح
کارگران و تالش کـارگـران بـراي      

در  بعـالوه    .  بهبود زندگي دارند
دل انقالب عظيمي که بـيـش از     

مــاه اســـت جــريــان دارد،                 ٩ 
مبارزه براي افزايش دستمـزدهـا   
ــق               ــک ضــرورت مــطــل ــقــط ي ف

اقـتـصـادي دفـاع از مـعـيـشـت               
نيست، بلکه يک اهرم سـيـاسـي      
قوي براي پيـش رانـدن انـقـالب         
جاري عليه جمـهـوري اسـالمـي       

اگر اساس جامعه حـاضـر   .  است
بــر تــبــديــل شــدن اکــثــريــت بــه           
بردگان مزدي اقليتي مـفـتـخـور     
ــل              ــداقـ ــالم حـ قـــرار دارد، اعـ

هـزار     ٣٠٠ دستمزد برده وارانه   
توماني بيانگر اين است کـه در    
اوضاع ايران راهي جـز انـقـالب        
بردگان براي رهـايـي از بـردگـي         

جـامـعـه بـه       .  مزدي نمانده است
جايي رسيده که دفاع از زنـدگـي   
و معيشت بالفصل بـا انـقـالب        
عليه کل اوضاع در هم تنيـده و    
بطور عيني در دسـتـور طـبـقـه            

 . کارگر قرار گرفته است
  

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         
کـارگــران سـراســر کشـور را بــه             
مبارزه اي پرشور و متحد بـراي    
افزايش دستمزدها و نـقـد کـردن      
ــه فــرا              ــعــوق ــزدهــاي م ــم ــت دس

بــي شــک حــداقــل       .  مــيــخــوانــد 
هــزارتــومــانــي    ٣٠٠ دســتــمــزد   

خشم و نـفـرت کـارگـران را کـه              
مدتهاست خواهان يک ميـلـيـون    
تومان حداقل دستمزد هسـتـنـد    

اين خشـم و      .  برخواهد انگيخت
ــه حــرکــتــي                 ــد ب ــاي ــفــرت را ب ن
ســراســري و هــمــاهــنــگ بــراي          
افزايش دستمزد ها و بـر عـلـيـه       
فـالکـت و جـمـهــوري اسـالمــي            

حـزب هـمـه مـردم         .  تبديل کـرد   

آزاده، دانشجويان و محـصـلـيـن     
و بـــويـــژه اقشـــار طـــبـــقــــه                  

نــظــيــر مــعــلــمــان کــه            کــارگــر
مستقيما مشمول اين تصـمـيـم      
شوراي عالي کار نيستند را بـه      
ــاطــع از خــواســت              ــت ق حــمــاي
افزايش سـراسـري دسـتـمـزد بـه             
حداقل يک ميليون تـومـان فـرا        

هر تـالش و حـرکـت          .  ميخواند
کــــارگــــران بــــراي افــــزايــــش           
دســتــمــزدهــا هــمــچــون مــبــارزه      
کارگـران لـوـلـه سـازي اهـواز و               
موارد متعدد ديگر با حـمـايـت      
و استقبـال وسـيـع مـردم روبـرو            

هـر قـدم پـيـشـروي          .  خواهد شد
کارگران در افزايش دستمزدهـا،  
هر حرکـت سـراسـري و مـتـحـد             
کــارگــران بــي شــک قــدمــي در           
پيشروي رفاه و آزادي و بـرابـري       
و پيش راندن انقالب انساني بـر    
علـيـه رژيـم اسـالمـي و فـاسـد                

 .برده داران خواهد بود
زنـده بـاد مـبـارزه سـراســري            

 کارگران براي افزايش دستمزد
زنــده بــاد انــقــالب انســانــي         

 براي حکومت انساني
 مرگ بر جمهوري اسالمي

ــوري            زنــــده بــــاد جــــمــــهــ
 سوسياليستي

  
حزب کمونيست کارگري  

 ايران
 ١٣٨٨ اسفند  ٢٣ 
 ٢٠١٠ مارس  ١٤ 

 

 ... ٨٩پرونده دستمزد 
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511شماره يسکرا                                            ا                                                 3صفحه    

اوج وحشـــيـــگـــري جـــمـــهـــوري         
 اسالمي
 

طبق اخباري که اخـيـرا مـنـتـشـر         
شده ، يـک مـادر و دو فـرزنـد او در                   
زندان مهاباد به اعدام مـحـکـوم شـده       

جازيه درويش زاده مـادري اسـت     .  اند
که گفـتـه مـيـشـود بـه اتـهـام جـرائـم                   
اجتمـاعـي بـه اعـدام مـحـکـوم شـده                 
است، همزمان جنايتکاران حـاکـم بـر      
ايران دو فرزند او افسانه درويـش زاده    

 ۲۱ ساله و فتح اهللا درويش زاده     ۱۹ 
ساله را نيز به اعـدام مـحـکـوم کـرده            

 .اند

ايـن يــک نــمــونــه بــارز ديــگــر از              
جــنــايــت پــيــشــگــي و وحشــيــگــري            

 .حکومت اسالمي ايران است
به اين احکام بايد فورا اعـتـراض     
کرد و خبر اين سه حکم اعدام را بايـد  

بـايـد کـاري      .  در همه جا پـخـش کـرد       
کنيم که مـوجـي از اعـتـراض عـلـيـه              
جمهوري اسالمي ايران و اين احـکـام     

 .اعدام راه بيفتد
کميته بين المللي عليه اعـدام از      
همگان دعوت ميکند به اين احـکـام     

 .اعدام اعتراض کنند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 

" آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب تــهــران          
در حاليکه اطالعيه اعتراضـي  .  است

دانشـجـويـان    " و پر از تـنـفـر بـه اسـم                
امضـا  "  آزاديخواه و برابري طلب ايران

با همـيـن يـک فـاکـت کـل             .  شده است
نويسنده يا نويسندگان ايـن  "  استدالل"

. تنفر نامه دود ميشود و هوا ميـرود 
در ضمن اگر آنها به اين شـبـاهـت هـم       
اعتراض دارند مـيـتـوانـنـد در مـيـان            
احزاب به شبـاهـتـهـاي زيـادي از ايـن             
دست نگاه کنند و متوجه بشونـد کـه     
اين شباهتها کسي را به اشتبـاه نـمـي      

مثال اسم حـزب کـمـونـيـسـت           .  اندازد
حزب کـمـونـيـسـت      " کارگري را با اسم 

مــقــايســه "  حــکــمــتــيــســت   -کــارگــري
آيا اين دومي شباهتش بيشتـر  .  کنيد

است يا اولي؟ آيا ما هم بايد به حـزب  
نامبرده اعتراض ميکـرديـم کـه اسـم         

 ما را جعل کرده است؟ 
 

مــن از هــويــت نــويســنــده و يــا              
مصــادره " نــويســنــدگــان اطــالعــيــه          

اما نويسـنـده آن     .  خبر ندارم"  موقوف
هر کس باشد سند بي اعتبـاري خـود     

زيـرا چـنـيـن       .  را منتـشـر کـرده اسـت        

ادعاهاي بي پايه اي نـمـيـتـوانـد کـار             
 . يک آدم عاقل و جدي باشد

اين اطالعيه عمق تنفر نويسـنـده   
را بيان ميکند اما اين تنفر بـا عـقـل        

بـاالخـره در     .  سليم قابل درک نـيـسـت     
دنياي امروز عقل حکم ميکند کسي 
که دست به قلم ميبـرد حـداقـل هـاي         
انصـــاف نـــويســـنـــدگـــي و شـــعـــور             
خـوانـنــدگـان خـود و مســتـنــد بــودن               

 . ادعايش را در نظر بگيرد
 

اما نکـاتـي در مـورد ادعـاهـاي            
ديگر اين نفرت نـامـه هـنـوز الزم بـه            

 : توضيحات بيشتر دارد
 

بايد به ياد اين نويسندگان خيـلـي   
بياورم که بـعـد از واقـعـه         "  انصاف" با 

دستگيري تعدادي از دانشـجـويـان و          
منتسب کردن آنها از جـانـب افـرادي          
غير مسئول به يک جريان اپوزيسـيـون   

، مـن اولـيـن      .... و مسلح بودن آنها و
کسي بودم که عـکـس الـعـمـل نشـان             
دادم و اطالعيه اي در هميـن زمـيـنـه       

يـعـنـي حـتـي قـبـل از              .  منتشر کـردم 
خود آن دانشجويان و حزبي کـه بـه آن       

حـــزب ( مــنـــتـــســـب شــده بـــودنـــد             
اطالعيه مـن مـنـتـشـر          )  حکمتيست

مدتي طول کشيد تـا خـود آنـهـا         . شد
 . چيزي بگويند

 
حال چگونه است خود ما که ايـن    
ــرخــوردي               ــوديــم و ب هــمــه حســاس ب
مسئوالنه بـا ايـن واقـعـه داشـتـيـم و                
آگاهانه به خاطر مالحظات امـنـيـتـي     
حتي از گند کاريهاي حزب نامبرده و 
سياستهاي غيـرمسـئـوالنـه آنـهـا هـم            
چيزي نگفتيـم، اکـنـون بـه تـکـرار آن               

جـواب  .  روش نادرست متهم ميشويم
نويسنده و يا نويسنـدگـان   .  ساده است

. دروغ ميگـويـنـد   "  مصادره موقوف"
مشکلشان هم اين نـيـسـت کـه گـويـا           
تفاوت اين دو اسم را نـتـوانسـتـه انـد            

زيرا آنقدر سواد فـارسـي يـاد      .  بفهمند
گرفته اند يـا القـل بـايـد يـاد گـرفـتـه                 
بـاشــنـد کــه تــفــاوت ايــن دو اســم را                

 . بفهمند
پس مشکل کجا است، چـرا ايـن       
افراد با اين نفـرت عـلـيـه يـک جـريـان              
معتبر سياسي که حتي اسمش را هـم    
نمي آورند اين چـنـيـن مـنـقـلـب شـده               

 . ااند
اوال  بهتر است صاحب قلم نفرت 
نامه مورد بحث ياد بگيرد و متوجـه  

زندگي ميـکـنـد     ۲۱ بشود که در قرن 

. و ميتوانست کمي با فرهنگ بـاشـد    
دومـا حـتــي اگــر مــيـخــواهـد کســي              
حرفش را جدي بگيرد بـايـد مسـتـنـد        

 . حرف بزند
سوما و در بـد تـريـن حـالـت بـا                 
فرض اينکه چند جـوان کـه احـتـمـاال            
قبال  با اين دانشجويان بوده و اکـنـون   
از آنها فاصله گرفه اند و يا هـر دلـيـل      
ديگري، از همان اسـم اسـتـفـاده کـرده          
بودند، کافي بود که طي يک تـلـفـن و      
يا ايـمـايـل مـا را در جـريـان نـکـات                   
انتقادي خود قرار ميدادند و بـعـد از         
جـــواب مـــا، اگـــر قـــانـــع نشـــدنـــد               
ميتوانستـنـد نـقـدشـان را بـه اطـالع                

 . ديگران برسانند
اما همـه ايـن مسـايـل بـه کـمـي                
ــاج دارد و                     ــي ــت ــت اح ــل و دراي عــق

ــده              ــويســن ــه ن ــان ــاســف مصــادره  " مــت
. از آن بهـره اي نـبـرده اسـت          "  موقوف

هوچيگري و دروغ و تـهـمـت عـلـيـه                 
ديگران کاري است که براي مدافعـيـن   
اين ادبيات مانده اسـت و ايـن راه بـه            

تجربه تـا کـنـونـي هـم            .  جايي نميبرد
 .اينرا اثبات است

 
اما علت اصلي صادر کـردن ايـن     
تنفر نامه نه مسايل امنيتي اسـت و      
نه اينکه کسي اسم آنها را جعل کـرده    
و نه اين اسـم اکـنـون اعـتـبـاري بـراي              

آزاديخواهي و برابري .  کسي مي آورد
طلبـي هـم مـلـک کسـي نـيـسـت کـه                    

 . ديگران نتوانند از آن استفاده کنند
اما اين نفرت نامه اساسا نتيـجـه   
شکستهاي سياسـي و سـر خـوردگـي           

. نويسند گـان و مـدافـعـيـن آن اسـت              
واقعيت اين است شکستهاي سياسـي  
آنها نه مقصرش ما هستيم و نه هيـچ  
کس ديگري، اين شکسـتـهـا نـتـيـجـه          
نادرست بودن و غـيـر اصـولـي بـودن            

بـه جـاي     .  خود همان سياستـهـا اسـت     
نفرت پراکني عليه ما فکري بـه حـال     
آن سياستها بايد بکنند کـه يـکـي از          
نتايجش توليد چنين ادبـيـاتـي اسـت         

ــه در ايــن اطــالعــيــه                  مصــادره  " ک
. از آن اسـتـفـاده شـده اسـت           "  موقوف

قبال از اين ادبيـات عـلـيـه کـوملـه و             
حزب کمونيست ايران هم استفاده شـد  
و نــتــايـج آنــرا ديــديــم کــه فـقــط بــي                 
اعتباري نويسندگان آنـرا بـه نـمـايـش          

 . گذاشت
بديهي است که جواب من اينـجـا   
فـقـط بـه نـويسـنــدگـان نـفـرت نـامــه                   
مربوطه و مدافعين آن است و نه هيچ 
کس ديگري که احتمالن قبال خـود را    
به اين تشـکـل نـزديـک دانسـتـه و يـا                

 . هنوز ميداند
 ٢٠١٠ مارس  ٢٣ 
 

 ...ھوچيگری به جايی نميرسد کمی
 ١از صفحه 

انســتــيــتــوي گــوســتــاو       :  مــکــان 
اشترسمن در خيابان النگه گرابـن وگ    

 در شهر بن آلمان ٦٨ 
  

حقوق بشر در جمهوري اسـالمـي     
 ايران

ــه               ــي ب ــوعــات ــس مــطــب ــران ــف کــن
مناسبت سي و هشـتـمـيـن سـالـگـرد            
فعاليت جامعه بـيـن الـمـلـلـي حـقـوق             

 بشر
با حمايت و زيـر نـظـر پـروفسـور              

 جرسي بوزک رئيس پارلمان اروپا
 !همکاران گرامي

  
جامعه بين المللي حقوق بشـر در    
نظر دارد شما را در جـريـان وضـعـيـت        
حقـوق بشـر در شـرايـط امـروز ايـران                 

ما شمـا را صـمـيـمـانـه بـه              .  قرار دهد
کنفـرانـس مـطـبـوعـاتـي خـودمـان و                
سپس يک فوروم در مورد حقوق بشـر    

آغــاز    ١٧ در ايــران کــه در ســاعــت             
 .خواهد شد دعوت ميکنيم

ــس                ــيــد کــه کــنــفــران تــوجــه کــن
شـروع     ۱۱ مطبوعاتي راس سـاعـت     

 .خواهد شد
 

 :موضوعات و سخنرانان 
  

حقوق انساني در ايران ، امـروز و    
 در آينده

مينا احدي فعـال مـدافـع حـقـوق          
انساني ، کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه              

 کلن –اعدام و سنگسار 
  

ساختـن يـک جـامـعـه مـدنـي در                
 ايران

رضا پهلوي مسئول جنبش بـراي    
 آزادي ايران

  
جنبش دمکراسي خواهـانـه بـيـن       

 المللي براي ايران
علي بابايي مسئول يونايتد بـراي    

 دارمشتات –ايران 

  
تعـقـيـب بـهـايـيـان در جـمـهـوري                 

 اسالمي ايران
دکتر امانوئل توفـيـق از تشـکـل         

 بهاييان در برلين
  

 آزادي مذهب در ايران
دکتر سعيـد آزمـايـش ، مـذهـب            

 شناس از پاريس
  

علتهاي ديکتاتوري مـذهـبـي در      
 ايران

ــد وحــدت خــواه از                دکــتــر وحــي
 –فونداسيون اروپا براي دمـکـراسـي        

 برلين
  

 گرداننده بحث
مارتين لزنتين سخنگوي جامعـه  

 بين المللي حقوق بشر
  

کنفرانـس مـطـبـوعـاتـي سـاعـت             
پـايــان مـي ايـبـد و سـپــس                 ۱۲.۳۰ 

کنفرانسي در مـورد مصـر و نـقـض                
 .حقوق بشر در مصر خواهد بود

 

 ...کنفرانس مطبوعاتی جامعه 
 ١از صفحه 

محکوميت به اعدام سه عضو يک 
 خانواده در مھاباد

 يک دنيای بھتر 
برنامه حزب را بخوانيد و در سطح 

 وسيع توزيع کنيد
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ايـن مصـاحـبـه بـراي          :  توضـيـح  ( 
انتشار در نشـريـه جـنـبـش کـارگـري                
تنظيم شده بود، اما بـه دلـيـل آمـاده           
نشـدن ايــن نشـريــه، آن را در سـايــت                
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد  
تشــکــل هــاي کــارگــري، مــنــتــشــر             

 .)کرديم
با تشکر از شمـا کـه دعـوت        :  س

ما را براي شـرکـت در ايـن گـفـتـگـو                
در ايـران آغـاز          ٨٠ دهه . قبول کرديد

دوره جديدي از رشد جنبـش کـارگـري      
کارگران در اين سال ها، با طـرح    .  بود

مطالـبـات خـود بـه مـيـدان مـبـارزه                  
مبارزه کارگـران  .   طبقاتي گام نهادند

در    ٨٢ خاتـون آبـاد در بـهـمـن سـال                 
ــه شــرايــط کــار خــود و                 اعــتــراض ب
سرکوب شديد آنها تـوسـط پـلـيـس و          
تشکيل سنيکاي شرکت واحد تهران، 
از شاخص ترين مبارزات کارگـري آن    

همگام با اين حرکت طـبـقـه      . دوره بود
کـارگــر، تشــکــل هــايـي نــيــز شــکــل             

کـمـيـتـه     "  گرفت، کـه يـکـي از آنـهـا                
اولين سـئـوال مـا      . بود..." هماهنگي

 ٨٤ شما در سـال      .  در اين رابطه است
و قبل از اول مـاه مـه ايـن سـال، بـه                    
همراه سه فعال کارگري ديگر، بيـانـيـه    

تشکل کـارگـري را بـه          "  اي با عنوان 
را امضـاء    "  نيروي خود ايجاد کنـيـم     

کـمـيـتــه    "  کـرديـد و بـه ايـن تـرتـيـب                  
هماهنگي براي ايـجـاد تشـکـل هـاي          

. اعـالم مـوجـوديــت کــرد       "  کـارگـري     
لطفا براي خـوانـنـدگـان مـا تـوضـيـح             
دهيد که اين تشکل در چـه شـرايـطـي       
تشکيل شد و چه نيازي بـه ايـجـاد آن        
بود و اساسا چه داليلي باعث شد کـه    
جمع شما به ايـن نـتـيـجـه رسـيـد کـه                 
فعالين کارگري نياز به چنين تشکلـي  

 دارند؟
اين درست اسـت کـه کـمـيـتـه             : ج

اعـالم     ١٣٨٤ همـاهـنـگـي در سـال            
موجوديت کرد، اما اين ايده بـر مـي       

اگـر مـا     .  گردد به  سالهاي پيش از آن
کمي به عقب برگرديم و تاريخ مبارزه 
طبـقـاتـي کـارگـران را مـرور کـنـيـم،                  
مشاهده خواهيم کرد که طبقه کارگـر  
ايران مبارزه سخت و پـرهـزيـنـه اي را         
پشت سر گذاشته و در اين راه هـزاران      
نفر از رهبـران و فـعـالـيـن خـود را از                 

دولت هاي حاکم بـر    .  دست داده است
ايران هر زماني که احساس کـرده انـد       
که جـنـبـش کـارگـري دارد وارد يـک                 
فازعملي جدي شده و مطالبات خـود    

را در جامعه مطرح مـي کـنـد، آن را          
سرکوب کرده و فعالين اين جنبـش را    
به هر طريقي که برايش مـمـکـن بـوده       
از بدنه طبقه جدا کرده و آنها را وادار     

به .  کرده که وارد مبارزه مخفي شوند
اين ترتيب فعالين جنبش کارگـري بـا     
روي آوردن به فعاليت زيـر زمـيـنـي و         

از نــظــر مــقــامــات       (  غــيــر قــانــونــي    
در عمل به حـاشـيـه رانـده       )  حکومتي

مي شدند و تا خـواسـتـه انـد خـود را            
دوباره  سازماندهي کنند، زمان را از   

 .دست داده است
بعد از سرکوب شوراها و ديـگـر      

، ٦٠ تشکل هـاي کـارگـري در دهـه             
خـانـه کـارگـر و شـوراهــاي اسـالمــي               
مدعي نمايندگي مبارزه طبقه کارگر 
در ايران شـدنـد و فـعـالـيـن راديـکـال                 
کــارگــري را وادار کــردنــد تــا حــتــي              
گراميداشت روز جهاني کارگـر را بـه       
کوه و دشت ببرند و بـه دور ازحضـور       
طبقه کـارگـر، مـراسـم هـاي خـود را               

ما اين نوع تفکـر را بـه       .  برگزار کنند
جالش کشيديم و فعـاالنـه بـراي بـرون         
رفت از اين بينش، فعالـيـت گشـتـرده       
اي را شروع کرديم و بـراي اولـيـن بـار         

مراسم هاي کـارگـري      ١٣٧٦ در سال 
 .را به داخل شهر آورديم

بنابراين در اين دوره در جـنـبـش     
کـارگــري ايــران ســه  گــرايــش وجــود              

يــکــي بــر ايــن بــاور امــکــان           :  داشــت
گرايي بود که بايد طبقه کارگر به هـر    
قيمتـي کـه شـده بـراي خـود تشـکـل                  
ايجاد کند و اگر هم زير نظر دولـت و      
کارفرما  بـاشـد، مشـکـلـي نـيـسـت،             

گرايـش  .  نيمه جان از مردن بهتر است
دوم معتقد بـود کـه بـايـد بـه دور از                  
چشم دولت و کارفرمايان کار خود را   
شروع کنيم و جلسـات و مـراسـم هـا           
کـارگـري را بــه دور از چشــم  آنـهــا،                   

. يعني به شکلي مخفي  برگزار کنـيـم  
گرايـش سـوم مـا بـوديـم کـه بـه ايـن                     
اعتقاد داريم که بايد طبقه کـارگـر را       
در مـــحـــل کـــار و زيســـت خـــود                   
سازماندهي کرده و آنها را مـتـشـکـل     
و راهنمايي کنيم تـا بـتـوانـد تشـکـل           
هاي خود را بـدون دخـالـت دولـت و               

رويـکـرد مـا      .  کارفرما را ايجاد کـنـد  
گسست از کار مخفي و پـرداخـتـن و        
پيوستن به مبارزه علني طبقه کارگـر  

 .بود
با اين رويکرد و بينـش بـود کـه         

ما کارگران خبـاز سـقـز، جشـن هـاي            

بـراي  .  اول ماه مه را بـه شـهـر آورديـم        
مقابله با  اين حرکت ما، دولت به هر 
شکلي که برايش ممـکـن بـود تـالش         
کرد تا ايـن مـراسـم هـا را دوبـاره بـه                 

زماني که مـا    .  بيرون از شهر بکشاند
اطالعيه داديم و از کـارگـران دعـوت        
کرديم تا در مراسم روز جهاني کارگـر  
شرکت کنند، مسئولين دولت مـا را      
تحت فشـار قـرار مـي دادنـد و مـي                
گفتند که در اطالعيه تـنـهـا بـايـد از            
کارگران خـبـاز دعـوت کـنـيـد، شـمـا               
صنف خـبـاز هسـتـيـد چـه کـاري بـه                   

 !کارگران ديگر داريد
، ١٣٨٣ به اين ترتيب در سـال         

براي اولين بار کارگـران سـقـز عـزم را           
جزم کردنـد کـه مـراسـم روز جـهـانـي                

کـارگـران   . کارگر را  به خيابان بياورند
سقز هزينه زيادي را متحمل شدند تـا  
تـوانسـتـنـد ايــن تـفـکـر را بـه ديـگــر                    
کارگران در  شهرها مختلف انتقـال و    

اين بود که ما با جمعـي  .  ترويج کنند
از فعالين کـارگـري ايـران، در تـهـران              
چند جلسه گذاشتيم و به اين نـتـيـجـه       
رسيديم که يک کميته تشکيـل دهـيـم      
تا با ايجاد آن بتوانيم در سراسر ايـران     
به کارگران  کـمـک کـنـيـم تـا تشـکـل               
هاي کارگري را بـه نـيـروي خـودشـان            

 .تشکيل دهند
يــکــي از مــبــاحــثــي کــه آن            :  س

روزها و کمابيش امروز هم در مـيـان     
محافل کارگري مطرح مي شود، اين 
است که گويا کميته هـمـاهـنـگـي در          

ايـجـاد   ... "  کميته پيگيري" تقابل با 
نـظــر شــمــا در ايـن بــاره            .  شـده اسـت    

ــه                   ــمــيــت ــا ک چــيــســت؟ و اســاســا آي
هماهنگي در تقابل نظري و عملي بـا  
گرايشات معيني در جنبش کـارگـري   
شکل گرفت؟ و اگر اين تفکـر درسـت     
است، کميته هماهنگي در نقـد کـدام     
ــديشــه و رويــکــردي در جــنــبــش                 ان
اعـتـراضـي کـارگـران، پـا بـه عـرصـه                  
فــعــالــيــت کــارگــري گــذاشــت و چــه             

 اهدافي را دنبال مي کرد؟
بخشي از پرسـش شـمـا را در          :  ج

اين .  پاسخ به سئوال قبل، جواب دادم
را هم در اينجا اضافه کنم کـه هـمـان        
طوري که گفتم در بين فعالين جنبش 
کارگري ايران چند گرايش وجود دارد   
و اين گرايشات هر کدام، نماينده يـک    

ما هم نماينـده  .  طيف خاصي هستند
آن دسته ازفعالينـي هسـتـيـم  کـه بـه               
نيروي طـبـقـه کـارگـر بـاور داشـتـه و                 
اعتقاد دارند که طبقه کارگر تنهـا بـه     
نيروي خود مي تـوانـد تشـکـل هـاي            
خود را ايجاد کند و اين تشکـل هـاي     
خود ساخته آنهاسـت کـه مـي تـوانـد            

جــوابــگــوي دســتــيــابــي کــارگــران بــه         
ــاشــد          ــبــات شــان ب ــه   .  مــطــال کــمــيــت

ــراي ايــجــاد تشــکــل             هــمــاهــنــگــي ب
کارگري در ايـن راسـتـا، مـوجـوديـت             

 .خود را اعالم کرد
در حقيقت کميته هماهـنـگـي در      
تقـابـل بـا هـيـچ کـمـيـتـه و يـا نـهـاد                         

کـمـيـتـه     "  کارگري و به طور مشخص 
تشکيل نشد و اين نـظـر   ..."  پيگيري 

امـا جـهـت گـيـري و            .  درستي نيست
کارکرد اجتماعي ما با آنها متفـاوت  
بود و اين گرايشات و رويکـردهـاسـت    

. که تشکل ها را از هم جدا مي کـنـد    
کميته پيگيري بنابر بيـانـيـه اولـيـه و          
فراخوان شان، تشکل کارگري را مـي    
خــواســت بــا کســب اجــازه از دولــت              
ايجاد کند و ما اين رويکرد را قـبـول       

براي مثال بايد بـگـويـم کـه         .  نداشتيم
مدتي بعد از اعـالم مـوجـوديـت ايـن          
تشکل، من در جلـسـه اي بـا حضـور           
چندين نفـر از کـارگـران سـنـنـدج، بـا                
نمايندگان کميته پـيـگـيـري گـفـتـگـو           
کـردم و نـظــرات خــودمـان را اعــالم               

حداقل  يک تبصـره   " من گفتم . کرديم
به بيانيه خود اضافـه کـنـيـد کـه اگـر             
وزارت کار اجـازه فـعـالـيـت بـه شـمـا                  

و از آنـهـا       ."  نداد، چکار خواهيد کرد
خواستم بـيـايـنـد بـا هـم يـک بـيـانـيـه                    
مشتـرک بـنـويسـيـم و آن را انـتـشـار                   
دهيـم کـه تشـکـل کـارگـري را بـدون                  
اجازه از دولت با نيروي خود کـارگـران   

اما نمايـنـدگـان کـمـيـتـه          .  ايجاد کنيم
الـبـتـه    .  پيگيري آن را قـبـول نـکـردنـد       

ممکن است امـروز ايـن تشـکـل، آن             
رويکرد اوليه را قبول نداشـتـه بـاشـد،       
ما داريم از دوره اي معين از جـنـبـش    
کارگري و گرايشات آن صحـبـت مـي      

 .کنيم
نگرش ما بر اين اسـاس اسـتـوار        
است که طبقه کارگر تنها بـه نـيـروي        
خود مي تواند تشکل خود را ايـجـاد     

تنـهـا   )  کميته هماهنگي (  کند و ما 
مي توانيم در ايـن پـروسـه، بـه آنـهـا                 

مـا تشــکـل تــوده اي          .  کـمــک کـنــيــم    
کارگري نيسـتـيـم، بـلـکـه جـمـعـي از                
فعالين کارگري هسـتـيـم کـه وظـيـفـه            
مان تبليغ و ترويج گرايشات راديکال 
است و قصد داريم اعتـمـاد بـه نـفـس          
کارگران را تـقـويـت کـنـيـم و بـه آنـان                 
بقبوالنيم که تنها خودمان هستيم که 
مي توانيم به مشکـالت و مصـائـب        

 .مان پايان دهيم
اساسا آنـچـه کـه در بـيـانـيـه              :  س

اوليه و سـپـس اسـاسـنـامـه کـمـيـتـه                    
هماهنگي آمـده اسـت، تـالش بـراي              
ايجاد تشکل هاي کارگري به نـيـروي     

ضمن تشريح ايـن  .  خود کارگران است
موضوع، براي ما بگوييد که به نـظـر   
شـمـا در شـرايـط کـنـونـي، سـاخـتــار                  
تشکلي که طبقه کـارگـر ايـجـاد مـي          
کند، چگونه بايد باشد و چـه اهـدافـي      

 را دنبال کند؟
بله، اساس فـعـالـيـت کـمـيـتـه           :  ج

هماهنگي، ايجاد تشـکـل بـه نـيـروي          
امــا در ايــن       .  خــود کــارگــران اســت       

شرايط کارگران خود بايد در ايـن بـاره     
اما بـه نـظـر مـا هـر            .  تصميم بگيرند

تشکلي که ايجاد مـي کـنـنـد، بـايـد             
. بدون دخالت دولت و کارفرما بـاشـد    

اساس کار اينجاست که ايـن تشـکـل        
ها بايد ساخته دسـت خـود کـارگـران           

نام اين تشکل ها مهم نيـسـت،   . باشد
بلکه اين جـهـت گـيـري آنـهـاسـت کـه               
ماهيت و هـويـت شـان را مشـخـص              

اگر نظر من را بـخـواهـيـد،         .  مي کند
من به شوراهاي کارگري اعتقاد دارم   
و کميته هماهنگي هم چنـيـن فـکـري       

اما اين فکـر و گـرايـش نـبـايـد             .  دارد
مانع تشکيل تشـکـل هـاي کـارگـري          

مـا در    .  ديگري در اين شـرايـط شـود       
اساسنامه کميته اعالم کـرده ايـم کـه        
از کليه تشکل هـاي کـارگـري کـه بـه            
دسـت خـود کـارگــران سـاخــتـه شــود               
حمـايـت و کـمـک  مـي کـنـيـم، امـا                      
پيشنهاد ما براي کارگران  شـوراهـاي   
کـارگــري اســت ، نـه بــراي کــارگــران               

 .نسخه پيچي کنيم 
پرسش ديگر مـا بـاز هـم در          :  س

شـمـا   .  رابطه با تشکل کارگـري اسـت    
يــکــي از اعضــاي هــيــئــت مــوســس           

بـوديـد      ٧٠ سنديکاي خبازان در دهه 
و نقـش مـوثـري در شـکـل گـيـري و                  

با توجـه بـه     . ادامه کاري آن داشته ايد
ايـن تــجـربــه عــيـنــي، بــه نــظـر شـمــا                 
کـارگـران بــايـد بــراي ايـجــاد تشـکــل              
کارگري چـه اقـدامـاتـي بـايـد انـجـام                 
دهند و در اين راه، با چه موانع جـدي    
روبرو هستند و چگـونـه بـايـد از ايـن            
موانع بگذرند تا بتوانـنـد بـه تشـکـل          

 مستقل خود برسند؟
قبل از هر چيز بـايـد بـگـويـم          :   ج

که کارگران هر صنف بايد عـزم خـود       
براي ساختـن تشـکـل هـاي کـارگـري             
جزم کنند و هـمـيـن کـه کـارگـران در               
خانه و در کارخـانـه نشـسـتـه و چشـم             
انتظار آن باشند که دسـتـي از بـيـرون            
بيايد و براي آنان تشکل ايجـاد کـنـد،      

هيچ وقت تشـکـل     .  غير واقعي  است
بدون ايـنـکـه کسـانـي دغـدغـه آن را                  
داشته بـاشـنـد، ايـجـاد نـمـي شـود و                 
تجربه اعتراضات پـراکـنـده و تـالش           

 گفتگوی نشريه جنبش کارگری با 
 محمود صالحی

 ٥صفحه 
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هاي فردي به ما مي آموزد که اگر از 
همديگر حمايت نکنيـم و مـتـشـکـل          

تجارب .  نباشيم، موفق  نخواهيم شد
مـبـارزه جـنــبـش کـارگـري، نـيـاز بــه                 
داشتن تشکل را در درون کارگران بـه    

کارگـران  .  اندازه کافي توجيه مي کند
خباز سقز با توجه به سابقه مبارزاتـي  

، ١٣٧٣ سال هاي گذشـتـه، در سـال          
فعاالنه  اقـدام بـه تشـکـيـل انـجـمـن                   
صنفي کـارگـران خـبـازيـهـاي سـقـز و               

کردند و البته ايـن  )  سنديکا (  حومه 
ــي                حــرکــت، در يــک پــروســه طــوالن

 .صورت گرفت
اما تـالش بـراي ايـجـاد تشـکـل               
کارگري با موانع و مشکالتي مواجه 
است که در اين روند، پيشاروي طبقـه  

از يک سو مقام .  کارگر قرار مي گيرد
هاي دولتي هستند که براي آن دسـتـه     
از فعاليني که مـي خـواهـنـد در ايـن            
امر دخيل شونـد،  مـانـع و صـد راه               
آنـهــا مــي شــونــد و از ســوي ديــگــر                
کارفرمايان، کارگران را از عضـويـت       
در تشکلهاي کارگري منع مي کنـنـد   
و بـه شـرط عـدم عضـويـت آنـهـا در                    
تشکل هاي کارگري، اسـتـخـدام مـي         

کارگر هم براي اينکه کارش را .  شوند
از دست ندهد، مجبور به پذيرش ايـن  

از ايــن مســائــل کــه         .  شــرايــط اســت   
بگذريم، يکي از مشـکـالت مـهـمـي           
که بـراي تشـکـل هـاي ايـجـاد شـده،                  
وجود دارد اين است که برخي از آنـهـا   
به دليل اينکه توان مالي نـدارنـد کـه        
حتي هزينه سـاخـتـمـان مـحـل اجـاره              
خود را پرداخت نمايند، خود به خـود    

واضـح  .  منحل شده واز بين مي روند
است کـه بـه دلـيـل ايـنـکـه سـرمـايـه                   
داران، شب و روز براي کارگـر تـبـلـيـغ        

که حق عضويت پـرداخـت   " مي کنند 
نکنيد چرا که تشکل شما هيچ کـاري  

بـا  ..."  براي کارگران انجام نمي دهد و
توجه به موارد گفته شـده عـده اي از          
ــران حــق عضــويــت خــود را                  ــارگ ک

تشـکـل   "  پرداخت نمي کنند و عـمـال      
 .آنها از بين خواهد رفت

 
شـمـا مـورد خـاصـي سـراغ             :  س 

داريد که تشـکـل کـارگـري بـه دلـيـل              
نداشتن هزينه مـحـل اجـاره خـود، از           

 بين رفته باشد؟
 

ــادي وجــود          :  ج    بلــه، مــوارد زي
يکي از نمونه هاي آن، تشـکـل       .  دارد

کارگران خباز بوکان اسـت کـه کـرايـه           

چند ماه اجاره مـحـل آن را خـود مـا             
تـهــيــه مــي کــرديــم، ولــي ســرانــجــام            

و يـا  .  ديگرتحمل هزينه آن را نداشتيم
بـه دلـيـل نـپـرداخـتـن حـق عضـويـت                   
کارگران ، تشکل کارگران ساختمانـي  

درب آن بسـتـه شـده و            "  سقـز، عـمـال     
حتي سنديکا .  کسي به آنجا نمي رود

کارگران خبـاز سـقـز هـم بـه ايـن درد                 
مبتال شد، ولـي بـا هـمـت دلسـوزان              

. طبقه کارگر ايـن مشـکـل رفـع شـد             
انجمن صنفي کـارگـران خـبـاز بـانـه،             
ديواندره، مريوان حتي نـمـي تـوانـنـد          
هزينه اياب و ذهاب اعضـاي هـيـئـت       

ايـن در    .  مديره خود را پرداخت کننـد 
حالي ست که در خيلـي ازکشـورهـاي      
جهان، حق عضويت کارگـر، هـر مـاه        
از طرف  کارفرمـا  بـه تشـکـل هـاي               

امــا .  کــارگــري پــرداخــت مــي شــود         
متاسفانه در کشور ما، اين کارفـرمـا   
است که مانع ورود کارگر بـه تشـکـل      
هاي خود آنها مي شود و کارگر نمـي  
تواند اعالم کند که عضو يک تشـکـل   

کـارفـرمـا بـه کـارگـر           .  کارگري اسـت   
اگر چـنـانـچـه عضـو          "  تذکر مي دهد 

يک تشکل هستيد سريع از آن تشـکـل   
استعفاء دهـيـد در غـيـر ايـنـصـورت              

حتي کارگران به ".  اخراج خواهيد شد 
دليل حمايت و پشـتـيـبـانـي از هـمـه                
طـبــقــه اي خــود، از طـرف دولــت و                
کارفرما مورد پيـگـرد و  بـازجـويـي            

 .قرار گرفته و يا محکوم شده اند
 

کميـتـه   "  يکي از مسايلي که : س
هـمــاهـنــگـي بـراي کـمــک بــه ايــجــاد               

همواره روي آن   "  تشکل هاي کارگري 
تاکيد داشته است، همکاري با ديـگـر   
تشــکــل هــاي مــوجــود در جــنــبــش            
کارگري است که شاخص ترين مـورد    

 ٨٨ آن، شرکت در کمپين اول ماه مه   
در حالي اين هـمـکـاري شـکـل          . است

گرفت که پيش از اين در بـيـن بـرخـي         
محافل و به شيوه اي غـيـر اصـولـي،         
رهــبــران کــارگــري را تــخــريــب مــي             

مـحـافـل    "  کساني ديگران را     .  کردند
مـي نـامـيـدنـد و خـود را               "  نظاره گر 

محور همه مـبـارزات کـارگـري مـي            
دانسـتـنـد و بـراي مـثـال زمــانـي بــه                  
نمايندگان سنديکا حمله مـي کـردنـد      

را به چالـش  "  محمود " و وقتي ديگر 
نظر شـمـا در ايـن بـاره             . مي کشيدند

چيست و چه افق و دورنمايي را بـراي      
چنين اتحاد عمل هايي تـرسـيـم مـي         

 کنيد؟

بـه اتـحـاد      "  من خودم شخصا:  ج
عمل اعتقاد دارم، اما به شـرطـي کـه      

مـا هـمـه      .  از ما سوء استفـاده نشـود    
شـعـار هـر فـعـال          .  نوع آن را ديـده ايـم    

کارگري اتحاد، اتحاد و بازهم اتـحـاد   
مگر همه فعاليـن کـارگـري بـا         .  است

هر گرايشي که داشته بـاشـنـد، هـدف         
آنها اتحاد کارگران نيست؟ بدون شـک  
جواب فعالين جنبش کارگري بـه ايـن     

امــا چــرا    .  پــرســش، مــثــبــت اســت        
يکديگر را پيدا نمي کـنـنـد و بـا هـم            
متحد نمي شوند، اين سئوال را بـايـد     
کسانـي جـواب دهـنـد کـه از اتـحـاد                  
وحشت دارند و هميشه خود و تشکل 
خود را برتر از ديـگـران مـي دانـنـد،              
بدون اينکه حتي يک بـار هـم بـه آراي          
کارگران مراجعه کرده و نـظـر آنـهـا را         

دوســت مــن ايــن      .  پــرســيــده بــاشــنــد    
اشــخــاص و يــا تشــکــل هــاي آنــهــا               
نيستند که در مـقـابـل هـم قـرار مـي             
گـيـرنـد، ايـن گـرايشـات مـوجـود در                 
جامـعـه اسـت کـه جـهـت گـيـري هـر                    
تشکل و يا يک سازمان را محک مـي  

کسانـي  دوسـت دارنـد تشـکـل              .  زند
خود را برتر معرفي کنند، اما به نظـر  
من اين رويکرد در جامعه امروز ما، 
مردود است؛ چرا که اگر مـا اعـتـقـاد       
به راي کارگران داريم، پس کسي نمـي  
توانـد بـدون آنـکـه بـه آراي کـارگـران                  
مراجعه کند خود را برنده اين مـيـدان     

. اين آب در هاون کوبيدن اسـت .  بداند
من و جمع متشکلي کـه در کـمـيـتـه          
هماهنگي فـعـالـيـت مـي کـنـنـد بـه                   
اتحاد عمل اعتقـاد داريـم نـه اتـحـاد            
گرايشات و بـراي ايـن اتـحـاد نـمـونـه              
هاي زيادي هسـتـنـد کـه مـا پـاي آن               

 .رفتيم 
 

بخش ديگري از پرسش هـاي  :  س
. ما در باره کارگران کـردسـتـان اسـت        

شايد در نگاه اول طرح اين مـوضـوع،   
يعني جدا کردن کارگر کرد بـا ديـگـر        
مناطق، غير منطقي به نـظـر بـرسـد،       
اما آنچه که ما را برآن داشـت کـه بـه          
اين موضوع بپردازيم، رواج تفـکـرات   
ملـي و قـوم پـرسـتـانـه اي اسـت کـه                     
اساسا منکر وجود طبقه کارگر و يـا      
کارگران صنعتي به معناي واقعـي آن    
در کردستـان اسـت و بـر ايـن اسـاس                
نــقــش ايــن طــبــقــه را در تــحــوالت                
اجتماعي بي اهمـيـت و يـا کـمـرنـگ             

شما به عنوان يک کارگـر و    .  مي بيند
فعـال کـارگـري کـه در ايـن مـنـطـقـه                    
زندگي مي کـنـيـد، نـظـرتـان در بـاره              
چنين تفکراتي چيست؟ و اگر موافـق  
ايده هاي ملي گرايانه در ايـن رابـطـه          

نيستيد، بر چه اساس و داليل عيـنـي   
، از وجود طبقه کارگر در کـردسـتـان        
صحبت مي کـنـيـد؟ شـرايـط کـار و               
زيســت و مــبــارزه کــارگــران در ايــن             
منطقه در چه موقـعـيـتـي و چـگـونـه            

 است؟
پــيــش از هــر چــيــز بــايــد از               :  ج

کساني که تا ديروز مـدعـي دفـاع از          
کارگـران کـردسـتـان بـودنـد و امـروز                
معتقدند که کارگر صنـعـتـي در ايـن         
منطقه وجود ندارد و مـنـکـر طـبـقـه           
کـارگـر در کـردســتـان شـده و دنـبــال                  

" مـلـت کـرد        "  متحدين ديگري براي 
مي گردند، پـرسـيـد کـه چـگـونـه بـه                 

بـه  !  چنين نتايجي دسـت يـافـتـه انـد؟         
نظر من ايـن افـراد مـي خـواهـنـد بـه                
همفکران خود در خارج از کـردسـتـان      

مـا بـاور بـه مـبــارزه           "  بـگـويـنـد کـه          
طبقاتي نداريم شماها را به امـامـزاده   
قســم مــي دهــيــم کــه مــا را قــبــول                 

شـايـد ايـن اشـخـاص مـي             ...".  کنيد
خواهند خود را کرد معرفي کـنـنـد و      
دســت روي احســاســات مــردم ايــن              

من هم  کرد هسـتـم     .  منطقه بگذارند
و از اين بابـت هـيـچ وقـت مشـکـلـي              
نداشته ام، اما اين به آن معنا نـيـسـت    
که نبايد گرايش انترناسيـونـالـيـسـتـي       

مـن در يـک مـنـطـقــه            .  داشـتـه بـاشـم      
جغرافيايي زندگي مي کنم که اسم آن   
کـردســتـان اســت، بــا ايــن وصـف بــا               
ناسيوناليست قوم پرست و سکت هـم  

ايـن بـه مـعـنـاي آن            .  مـرزبـنـدي دارم     
نيست که ما مبارزه مردم کـرد بـراي     
حقوق خود را که دهـهـا سـال زنـده و             
پويا، وجود دارد را زير سئوال ببريم و 
کسـي هـم نـمـي تـوانـد آن را نـاديـده                     

 .بگيرد
نکته ديگر اينکه در چـنـد سـال         

گذشته اتفـاقـات زيـادي در مـنـطـقـه              
روي داده و هر کـدام از آن، تـاثـيـرات           
خود را روي کسـانـي کـه در مـبـارزه               
طبقاتي  تزلزل داشـتـه انـد، گـذاشـتـه           

براي مثال بـعـضـي هـا کـه در              .  است
گذشته، ادعاهاي زيـادي در دفـاع از         
منـافـع طـبـقـه کـارگـر کـردسـتـان را                   

را به عـنـوان   "  مانيفيست "  داشتند و 
برنـامـه عـمـل مـبـارزاتـي کـارگـران،                
معرفي مي کردند، امروز پرچم سـبـز     
را به دست خود بسته و به آن افـتـخـار    

در چـنـيـن شـرايـطـي           .  هم مي کـنـنـد   
است که ماهيت طبقاتي جريان هـاي    
سياسي و منافع آنها، روشن تـر مـي       

 .شود
نکته مهم و اسـاسـي ديـگـر ايـن            
اســت کــه شــرايــط اقــتــصــادي و                    

 ٣٠ اجتماعي کنوني در کردستان بـا    

امــروز .  ســال گــذشــتــه تــفــاوت دارد        
کارخانه ها و کارگاه هـاي زيـادي در         
کردستان وجود دارد که نشانه رشـد و    
گسترش سرمايه داري در اين منطقـه  

يـکـي از بـزرگـتـريـن سـرمـايـه                .  است
داران ايران اهل مريوان مـي بـاشـد و          

از کسـانـي کـه در پـي             . کرد هم است
قدرت هستند و هنوز بـه آن نـرسـيـده         
اند و طبـقـه کـارگـر را در کـردسـتـان                
انکار مي کنند سئوال کنيد که چـنـد     
ميليون نفر انسان که در نقطه اي بنـام  
کردستان زندگي مي کـنـنـد بـه نـان،            
مسکن، آب، گاز، برق، غذا، نظـافـت   

احـتــيــاج  ...  و بــهـداشــت، پــوشــاک و       
ندارند ؟ از آنها بپرسيد که پسـر کـدام     
سرمايه دار شـب هـا، خـيـابـان هـاي               
شهر را نظافت مي کـنـد؟ و يـا پسـر             
کدام سرمايه دار جلو درب بـانـک هـا        
نگهبان پول سـرمـايـه داران اسـت در           
حالي که خودشان از نـظـر مـالـي، بـا            
مشکالت عديده اي دسـت و پـنـجـه           
نرم مي کنند؟ من نمـي دانـم چـنـيـن          
کساني، اين همه انسانهاي مـولـد در       
کـارخــانـه هــا و کـارگــاهــاي کــوچــک             
کردستان را نمي بينند؟ اين در حـالـي   
اســت کــه ايــن کــارگــران بــه دســتــور             
کـارفــرمـا کــار مــي کــنــنـد و حــتــي               
درقانون کار دولت ايران، به رسـمـيـت      
شناختـه مـي شـونـد و بـه آنـان مـي                    

 .قانون کار  ٢ گويند شامل ماده 
ايــن افــراد در بــرابــر کــاري کــه              

انجام مي دهند مـزد نـاچـيـزي بـراي            
اگـر  .  زنده ماندن دريافت مـي کـنـنـد        

بخواهم نگاهي به آمار بـيـانـدازم ايـن       
تـوضـيـح را مـيـدهـم، طــبـق آخـريــن                 
اطالعات فقط در اسـتـان کـردسـتـان          

مــيـلــيـون از        ٢ کـه کــمـي کـمــتـر از             
ــن ايـــران را در                      ــردهـــاي ســـاکـ کـ

هـزار نـفـر         ٤٠٠ برميگـيـرد، حـدود        
 ٦٠ از ايـن عـده بـيـش از               .  شاغلـنـد  

هــزار    ٢٣ هــزار نــفــرشــان در حــدود           
کارگاه و سـي کـارخـانـه بـه کـارهـاي                

بـه نـظـر مـن در           .  صنعتي مشغولند
کردستان با توجـه بـه وجـود گـرايـش            
هاي چپ و راديـکـال  در سـال هـاي                 
گذشته و حال، کارگران ايـن مـنـطـقـه          
درک طبقـاتـي بـيـشـتـري دارنـد و بـه                 
خوبي  سرمايه داري را مي شنـاسـنـد    
و مي دانند سرمايه دار کيـسـت و از       

. نظر ذهني، شرايط بهـتـري را دارنـد       
انکـار وجـود طـبـقـه کـارگـر تـوسـط                  
نــاســيــونــالــيــســم قــوم پــرســت و بــه              
اصطالح صنعت گرا، هيچ تاثيري بـر  
رشد عيني و ذهني کارگران نـدارد و      
آنچه که مـي بـيـنـيـم رشـد تـفـکـرات                

 ...گفتگوی نشريه جنبش کارگری 
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

در .  به پايان رسيد ٨٨ سال 
اين پايان و آغازگاهي ديـگـر،     
ــوده هــاي            خــواســت و اراده ت
ميـلـيـونـي مـردم ايـران بـراي              
تحقق آرمانهاي انساني، سـال    

را به سـالـي مـتـفـاوت از           ٨٨ 
سالهاي پيش و به سالي مملـو  
از شور و امـيـد بـراي طـبـقـه               
کارگر و عموم توده هاي مـردم  

ايران تبديل کرد و ما در ميان 
اين شور و اميد بـه اسـتـقـبـال        

 .بهاري ديگر ميرويم
 

امسال نوروز در شـرايـطـي      
متفاوت از سالهاي گذشتـه از    

تـحـمـيـل     .  راه فرا رسيده اسـت   
 ٣٠٣ دستمزد زيـر خـط فـقـر           

هزار توماني در سال پيـش رو    
بر کارگران، تصميم براي آغـاز  

اجراي طرح قطع يارانه هـا در      
سال جديد و گسترش بيـکـاري   
و عدم پرداخت دسـتـمـزدهـاي       
زير خط فقر و به زندان افکندن 
صدها و هزاران نـفـر از مـردم        
معترض و فعاليـن و رهـبـران        
کارگري و سـايـر جـنـبـشـهـاي          
اجتماعي سيمائي از وضعيـت  
مــوجــود، و اراده و خــواســت          
طبقه کارگر و عموم توده هاي 
مردم ايران بـراي خـالـصـي از         
ستم و خفقان سيمـايـي ديـگـر       
گونه از شرايطي اسـت کـه مـا        

با آن مواجه بوديـم   ٨٨ در سال 
و تحت چنين اوضاعي قدم در 

 .سال نو ميگذاريم
 

اتحاديه آزاد کارگران ايـران  
با تبريک سال نو به کارگـران و    
عموم توده هاي مـردم شـريـف      
ــاي            ــه ــمــه انســان ــه ه ــران، ب اي
آزاديخواه و شـريـفـي کـه هـم               
اکنـون در زنـدانـهـاي سـراسـر             
کشور به بند کشيده شـده انـد       
درود مي فرستد و سـال نـو را       
به همه آنـان و خـانـواده هـاي             
عزيزشان صـمـيـمـانـه تـبـريـک           

ميگويـد و در ايـن لـحـظـات              
آغازين سال نو خواهـان آزادي    
ــد و شــرط                 ــي ــي ق فــوري و ب
کـارگــران زنــدانــي و تــمــامــي         
انسانهاي در بـنـدي اسـت کـه         
بدليل آزاديخواهي و اعتـراض  
به ستم و تبعيض و سرکوب به 

 .زندان افکنده شده اند
 

 سال نو مبارک باد
 

اتحاديه آزاد کارگران ايـران  
 ٨٨ اسفند ماه  ٢٩  –

 .راديکال کارگري در کردستان است
در طــول ســال هــاي اخــيــر،           :  س

جنبش کـارگـري در کـردسـتـان رشـد               
اما بـه    .  قابل مالحظه اي داشته است

نظر مي رسد که ضعف اسـاسـي ايـن        
جنبش، نداشتن تشکل هـاي فـراگـيـر       

بــه نــظــر شــمــا ايــن         .  کــارگــري اســت   
مسئله در کردستان چه داليلي دارد؟   
آيا همان فاکتـورهـايـي کـه در ديـگـر             
مناطـق ايـران، بـاعـث بـي تشـکـلـي                 
کارگران است، در ايـنـجـا هـم صـادق          

 است؟ و يا داليل خاصي دارد؟
يـکـي از مشـکــالت تشـکــل           :  ج

هاي کارگري در کـردسـتـان هـمـيـشـه            
اين بوده و هست که مسئولين دولتي 
همواره کارگران را به بهانه و عـنـاويـن    

" غـيـر قـانـونـي          "  ارتباط بـا احـزاب       
دليل آن هم مبـارزه  .  سرکوب کرده اند

و رويارويي دايمي مردم اين مـنـطـقـه       
بــراي .  بـا دولـت مـرکـزي بـوده اسـت              

بـراي بـار دوم          ١٣٥٧ مثال در سـال    
سنديکاي کارگران خبـاز سـقـز اعـالم         
موجوديت کرد و فـعـالـيـت خـود را،            
بــدون وابســتــگــي بــه هــيــچ حــزب و             

اما زمـانـي کـه      .  سازماني، آغاز کرد
دولت، کـردسـتـان را تصـرف نـمـود،               
بـالفــاصــلـه کــارفــرمـايــان نـزد ســپــاه             
پـاســداران رفـتــنــد و از نــمـايــنــدگــان              
ســنــديــکــا شــکــايــت کــردنــد و آرام              
کمونيست بودن و ارتباط با کومله را 

در سـال    .  بر پيشانـي آنـهـا کـوبـيـدنـد           
نيز، وقتي سنديکاي کارگران  ١٣٧٣ 

خباز سـقـز دوبـاره فـعـالـيـت خـود را                 
شروع کرد، کارفرمايان هـر روز جـلـو        
درب سنديکا تـجـمـع مـي کـردنـد و               

خطاب به من کـه نـمـايـنـده کـارگـران            
بودم و سابقه زندان داشتم ، با صـداي    

ايـن مـرکـز،      : "  بلند فرياد مـي زدنـد      
مقر کومله است که در سقز داير شـده  

دولـت حـامـي      "  و يا مي گفتند کـه      " 
لنين است به اين دلـيـل کـه مـحـمـود           
صالحي دارد تزهاي لنيـن را در ايـن         

تـجـمـع    ."  شهر بـه اجـرا در مـي آورد           
هاي کارفرمايان آنقـدر ادامـه داشـت        
تا اينکه من و محمد عـبـدي پـور و          
جالل حسيني کـه نـمـايـنـده کـارگـران            

 ٧٥ بوديم را دستگير کردند و مـدت    
روز را درســـلــول هــاي  انــفـــرادي                   

همان زمان کارگران خـيـاط   .  گذرانديم
هم مي خواستند که تشـکـل خـود را        
ايجاد کنند و يکي از کارگران خـيـاط   

امـا  .  جهت اين کار مامور شـده بـود      
بنا به گـفـتـه آن کـارگـر، او از طـرف                 
دادسراي انقالب احضار مـي شـود و       
به او تذکر مي دهند که دست از ايـن      
کارهـا بـردارد، در غـيـر ايـنـصـورت                

 .دستگير خواهد شد
به اين دليل و موارد ديگري کـه     

پيشتـر ذکـر کـردم، بـاعـث شـده کـه                   
تشکل هـاي کـارگـري در کـردسـتـان               

ولي به نظر مـن، بـا     .  ضعيف تر باشد
وجود مشکالت فراواني که پيشاروي 
کارگـران در راه تشـکـل سـازي قـرار                
گرفته است، طبقه کـارگـر کـردسـتـان          
اين آمادگي را دارد که هـر زمـان کـه        
فرصتي فـراهـم شـود، تشـکـل هـا و                 
شوراهاي کارگري را در ايـن مـنـطـقـه        

 .ايجاد کند
ــاره               :  س ــرســش آخــر مــا در ب پ

اوضاع سياسي و اجتماعي ماه هـاي    

همان طوري کـه مشـهـود      .  اخير است
است اقشار و طـبـقـات مـخـتـلـف در            
بحران چند ماه گـذشـتـه، هـر يـک بـر               
ــاعــي و                 ــم ــت ــت اج ــي ــع اســاس مــوق
مطالبات خود در جامعه صف آرايـي  
کرده اند و در کشمکـش بـه سـر مـي           

ما در اينجا قصد تـحـلـيـل ايـن        .  برند
شرايط را نداريم، اما تا آنـجـا کـه بـه           
ــيــن جــنــبــش                 مــا بــه عــنــوان فــعــال
اعتراضي کارگران بر مي گـردد، ايـن     
است که طـبـقـه کـارگـر هـم، مـانـنـد                  
ديگران خواسته و مطالـبـاتـي دارد و        
البته بارها در اعـتـراضـات خـود، بـه          
شکل هاي مختلف آن را طـرح کـرده         

ــن               .  اســت ســئــوال مــا ايــن اســت اي
خواسته ها و مطا لـبـات کـدامـنـد و          
کارگران از چه راه هايـي مـي تـوانـنـد          
در اين جنبش اعتراضي اخير، پـرچـم     

 خود را بدست بگيرند؟
به نظر من کارگران از آن آگـاه      :  ج

ترند که بي گدار به آب بزنند و دنـبـال     
. هر کس يا جرياني  صف آرايي کننـد 

آنها دنباله رو کساني نمي شـونـد کـه        
بخواهد براي به قدرت رسـيـدن خـود،      

طـبـقـه    .  از آنان استـفـاده ابـزاري کـنـد         
کارگر ايران خواست و مطالبات خـود  
را همه ساله در قـطـعـنـامـه هـاي اول           
ماه مه اعالم کرده و براي بيان آن نـيـز   
هزينه هاي الزم را داده اسـت و ايـن               
چيزي نيست که بعد از اعتراض هـاي  

بـه وجـود        ٨٨ اخير که بعد از خـرداد    
کارگـران و    .  آمد، صورت گرفته باشد

ــاريــخ                 ١١ فــعــالــيــن کــارگــري در ت
روز    ٤٩ ارديبهشت امسـال، يـعـنـي           

قبل از خيـزش خـرداد، درپـارک اللـه           
نـفـر      ١٥٠ تهـران، تـجـمـع کـردنـد و               

بازداشت شدند و هنـوز چـنـد نـفـر از            
آنها در زندان بسر مي بـرنـد و يـا بـه             

دليل فشارهاي امنيتي و قضايي، از   
کارگران به بيانـيـه   . کشور خارج شدند

هـاي صـادر شـده از طـرف جـنــبــش                 
موسوم به سبز که از قدرت دولتي بـه    
حاشيه رانده شده اند،  نگاه کرده و از     
خود سئوال مي کند کـه ايـنـهـا بـراي          
طبقه کارگر چه چيزي دارند؟ و وقتـي  
هيچ نفعي در آن نـمـي بـيـنـد، بـا آن                   
همراهي نکرده و در ايـن خـيـزش  بـه           

.   عنوان متشکل شرکت نخواهد کـرد   
طبقه کارگر در قطعنامه هاي صـادره  
در اول ماه مه و يا در اعتراض هـا و      
اعتصاب هاي کـارگـري، خـواسـت و           
مطالبات خود را بارها اعالم کـرده و    
بـراي دســتـيـابــي بـه آن، سـالــهـاســت                
هزينه داده و بي شک اين آمـادگـي را       
دارد که پرچم خود را به هـر حـرکـتـي         
کـه خـودش تشـخــيـص دهـد کـه بــه                  

. نفعش است، بـرافـراشـتـه نـگـه دارد            
برخي از خواسته هاي کارگران که هـر    
سال در اول ماه مه از طـرف کـارگـران      
روي مـيـز سـرمــايـه داران قـرار مــي                

 :گيرد، به شرح زير است
آزادي ايـجـاد تشــکـل، پـرداخــت           
بيمـه بـيـکـاري، لـغـو کـار کـودکـان،                  
بـرابــري حــقـوق زن و مـرد، افـزايــش                
دستمزد برابر تورم، لغـو قـراردادهـاي      
موقت و سفيد امضـا، مـمـنـوعـيـت           
اخراج، لغو سه جـانـبـه گـرايـي، لـغـو              
حکم اعدام زيـر هـر عـنـوانـي، آزادي            
زندانيان سـيـاسـي، آزادي بـيـان، حـق             
اعتصاب، پـايـان دادن بـه تـهـديـد و                 
ــت                   ــاي ــه ــران و در ن ــارگ ســرکــوب ک
خواستار لغو هر نوع استثـمـار انسـان      
از انسان و بر قراري يک جامعـه بـرابـر      

 .است
در رويـاروئـيـهـاي اخـيـر غـيـر از               

گرايشات مردمـي نـيـز      "  سبزها طبعا

وجود داشتند  که مطالبات بر حـقـي     
جنبش کارگري با آن دسته از .  دارند  

کساني است که خواستـار مـطـلـبـات        
کـارگـران   "  انساني خود است و طـبـعـا   

. در آن خيزش نقشي داشـتـه و دارنـد         
هرچند طبقه کارگر بـطـور مـتـشـکـل         

اما بطور انفرادي و بـدون    .  ظاهر نشد
. تشکل در اين خيزشها شـرکـت کـرد       

شرکت کارگران در خـيـزشـهـاي اخـيـر         
نشانه تائيد جنبش به اصطـالح سـبـز      

 .نيست 
مـا ديـگـر      .  با تشکر از شـمـا  : س

پرسش خاصي نداريم، اگر صـحـبـتـي       
 .داريد، بفرماييد

مـن صـحـبـت خـاصـي نـدارم              : ج
تنها مي خواهم اين را بگويم کـه اگـر     
کسـانـي هسـتــنـد کـه مــي خـواهـنــد                
کارگران را  به ابزار ايـن يـا آن جـنـاح             
تـبــديــل کــنـنــد، ســخــت در اشــتــبــاه             
هستند، چرا که ديگر طبقه کارگر بـه    
ابـزار شـخــص و يــا جـريــانــات غــيــر               
کارگري تبديل نـخـواهـد شـد و روي             
احسـاسـات طـبــقـه کـارگــر ســرمـايــه              

هر روز در سـايـت هـا          .  گذاري نکنيد
مختلف، ده هـا مـقـالـه پـخـش مـي                
شود و در آنها طبقه کارگر را خـطـاب   
قرار مي دهند و مي گـويـنـد چـرا بـه          

ايـن حـرف و       ...  مـيـدان نـمـي آيـد و           
حديث ها بـراي طـبـقـه کـارگـر ايـران                

طبقه کارگـر خـود     . ديگر رنگي ندارد
به طور مستقل و با بررسي نيـروهـاي   

ي مبارزات کنوني و با تـوجـه    محرکه
به منافع اسـاسـي کـارگـران تصـمـيـم              

 .خود در اين مورد را خواهد گرفت
. من هم از شما تشکر مـي کـنـم       

 .زنده باشيد
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