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در بـطـن چـه        :  حيدر گـويـلـي    
شرايطي امسال اول ماه مي در ايـران         

 و جهان برگزار گرديد؟
 

هـمـچـنـان کـه        :  محمد آسنگران 
پيدا است امروز مسئلـه عـمـومـي و             
وسيعي در دنـيـا وجـود دارد، از يـک              
طرف انقالباتي در منطـقـه روي داده           
اسـت، از طــرف ديـگــر بـحــران هـمــه               
جانبه اي که سرمايه داري جـهـانـي را        
بــه خصــوص در کشــورهــاي غــربــي            
فراگرفته اسـت کـه در مـقـابـل خـود                 
اعتراضات وسيـعـي در کشـورهـايـي           
هماننـد يـونـان، ايـتـالـيـا، اسـپـانـيـا،                  

امـا  .  را شکل داده اسـت ....  پرتغال و 
اگر بحث خود را رو به ايران متـمـرکـز          
کنيم از يک سو نتايج بحـران مـوجـود        
اقـتـصـاد جــهـانـي و از سـوي ديـگــر                  
بحـران تـاريـخـي اقصـاد کـه قـدمـت                 
ــهــوري                  ــي اي در دوران جــم طــوالن
اسالمي داشته است و نـتـوانسـتـه بـه            
اقتصاد آن جامعه سروسامان بـدهـد،        
به عالوه اتفاق مهمي کـه طـي چـنـد               
سال گذشـتـه در ايـران شـروع شـده و                  
طي سال گذشته که به اوج خود رسيـد    
و آن محاصره اقتصادي و تـاٌثـيـراتـش      
بر آن جامعه بود انها همگـي مـولـفـه             

. هاي مهمي در آن جامعه ميـبـاشـنـد      

تــعـــداد زيـــادي از کــارگـــاهــهـــا و                 
کارخانجـات طـبـق آمـاري کـه خـود               
دولت اعالم کرده بسـتـه يـا تـعـطـيـل                

. شده و در حال تعطيل شـدن هسـتـنـد         
اخـراج ســازي وســيــع ،عــدم تــاٌمــيــن            
شــغــلــي وعــدم تــاًمــيــن حــداقــلــهــاي          
معيشت به عـنـوان يـکـي از مـؤلـفـه                
هاي ديگر زندگي اکثريت مردم ايـران     
را بــا مشــکــالت جــدي روبـرو کــرده             

 . است
با اين حـال در آسـتـانـه مـاه مـه                  
اتفافاق مهمي در ايـران افـتـاد، آنـهـم             
مسئله تعيين حداقل دستمزدها بود،      
کــه بــه هــمــيــن خــاطــر اعــتــراضــات            

تشکـالت  .  وسيعي در ايران شروع شد 
کارگري، کارخانجات و کـارگـاهـهـا،          
فعالين مختلف و احزاب سيـاسـي در       
اين ارتباط اظهار نـطـر کـردنـد، چـون           
حداقل دستمزد مبلغي تـعـيـيـن شـده            

است که چند مرحله پايين تر از خـط         
فقري است کـه خـود دولـت يـا بـانـک                 

اين مسـئلـه   .  مرکزي اعالم کرده است 
. اعتراضات وسـيـعـي در پـي داشـت            

 ۹۲ ترجمه متن کتبي ميزگرد ايسکرا در مورد اول مه        
 گفتگوي حيدر گويلي با نسان نودينيان و محمد آسنگران              

حکومت جمهوري اسالمي يـک     
حکومت استبدادي اسـت آن هـم از           

يعني يـک اسـتـبـداد       .  بدترين نوعش 
رژيـم اسـالمـي      .  ديني به تمام معنـا   

از  ابتـداي بـه قـدرت رسـيـدنـش بـا                  
عدم مشـروعـيـت و      .  بحران زاده شد  

نداشتن پايگاه اجتـمـاعـي خـود را،            
مخفي کرده و بـه نـوعـي مـي تـوان             
گفت کـه، جـمـهـوري اسـالمـي يـک                
حکومت بحران زا است که نه تـنـهـا       

بـا آرامـش و صــلـح سـر سـازگــاري                
ندارد بلکه درست در تـقـابـل بـا آن                

حــکــومــت اســالمــي ســعــي       .  اســت
ــه از فــاکــتــور                      داشــتــه و دارد ک
انتخـابـات اسـتـفـاده کـرده و نـفـس                 
برگزاري انتخابات را بهانه اي بـراي         

حکومت در انظـار بـيـن        يتمشروع
 .المللي جلوه دهد

در دهـه اول      "  انتخابات"مسئله  
ــه رهــبــري               عــمــر رژيــم اســالمــي ب

خميني که اختالفات هـنـوز چـنـدان           

  حکومت اسالمي و مضحکه انتخابات
 
 
 
 
 
 
 

 فرزام کرباسي        

 

در اهميت ابراز وجود بين المللـي        
نـامـه   )  ۱ :  ( و جـلـب افـكـار عـمـوي           

بهنام ابراهيم زاده به سازمان جـهـانـي         
دادخـواهـي او و دفـاع          )  آي ال او( كار

از حقوق پايه اي كارگـران و كـارگـران             
زنداني اقدامي درست و در انطباق بـا        
وضــعــيــت اعـــتــراضــي كــارگـــران،             

هـر چـنـد تـجـمـع سـازمـان               .  ميباشـد 
جهاني كار مـخـلـوطـي از گـرايشـات              
غـالـب در درون جـنـبـش كـارگـري و                  
نمايندگان دولتها و احـزاب سـيـاسـي            

و تـاكـنـون      .  در سطح بين المللي است 
نتوانسـتـه بـطـور سـيـسـتـمـاتـيـك در                   

مقابل كشورهاي اسـتـبـدادي و ضـد             
كارگر از جـملـه جـمـهـوري اسـالمـي                
اقدامات موثر و قابل اتكايي از خود       
بروز دهد، با تمـام ايـنـهـا دادخـواهـي            
اعالم مطالبات   كـارگـران و عـطـف             
توجه اين نهاد به مسائل و كارگران و       
مسائل و مشكالت فـرزنـدش، قـابـل          

به هر درجـه نـهـادهـا و           . اهميت است 
شخصيت هاي كـارگـري بـتـوانـنـد در             
تحـكـيـم ارتـبـاط بـا نـهـادهـاي بـيـن                    
المللي گام جلو بگذارند، بـه قـدرت و        
ابراز وجـود جـنـبـش كـارگـري كـمـك                 

 ۳  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۸  صفحه 
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 ۱ از صفحه  
پيداست که اين مسئلـه مـخـتـص بـه             
امسال نيست و از اول مـاه مـي سـال           
گذشتـه کـمـپـيـنـي بـه دلـيـل هـمـيـن                     
موضوع تعيين حـداقـل دسـتـمـزدهـا            
شروع به کار کرد که تا اول مـاه مـي             

ــن از        .  امســال ادامــه داشــت        ــه اي ک
برجسته ترين اتـفـاقـاتـي بـود کـه در                
داخل جنبش کارگـري جـامـعـه ايـران            

 . افتاده بود
وقتي کـه ايـن مـؤلـفـه هـا را در                  
کنار هم  ميگذاريم، مي بـيـنـيـم اول             
ماه مي هم در ايران و جهان در چنيـن      
شرايطي سختي براي کارگران و مـردم     

از يک سو فـقـر     .  زحمتکش برگزار شد  
وفالکت بـا حـملـه بـه حـداقـل سـطـح                  
مــعــشــيــت مــردم، از ســوي ديــگــر              
تاًثيرات بحران اقتصادي و از ديـگـر            
سو انقالبـات و اعـتـراضـاتـي کـه در                

. مقابل چنين وضعيتي وجود داشـت      
بـه طـور واقـعـي انـقـالبـات مـنـطـقـه                    

به عنـوان  ....  همچون مصر وتونس و 
يک ضربه تاريخي به سـيـسـتـم حـاکـم              

مردم طي چند دهه در زير فشـار  .  بود
سخت به دنبال فرصتي بـودنـد کـه از             

امـا  .  چنگ ديکتاتـورهـا رهـا شـونـد          
اين فرصت زماني فـراهـم گـرديـد کـه             
اثرات واقعي بحران اقتصادي در ايـن         
جوامع به شکلي خـود را نشـان داد،            
مردم در مقابل اثرات آن ايستـادنـد و        
اين به عنـوان اسـتـارتـي بـراي شـروع               

 .اعتراضات مردمي بود
در جايي هماننـد تـونـس جـوانـي            
در واقع به دليل بيکاري اقدام به خود       
سوزي کرد و اين شـروع اعـتـراضـات            

در واقع ايـن جـرقـه اي بـود کـه                .  بود
. شعله اعتراضـات را مشـتـعـل کـرد            

امـا ايـن اتــفـاق در هـر جــامـعــه اي                   
نميتواند چنين اتفاقاتي را بـه دنـبـال            

اما براي جامعـه اي کـه       .  داشته باشد 
آماده بود، يعني با افزايش فشارهـاي        
ــه دلــيــل فشــارهــاي               اقــتــصــادي و ب
سياسي، ديکـتـاتـوري و عـدم وجـود             
آزادي که مردم خواهان تغيير اوضـاع     
بودند، دست به دست هم داد و باعـث    

 .شروع اين انقالبات شد
اما در مورد جايي همچون ايـران      
شرايط خاص خود را دارد و جـدا از              
مؤلفه هايي که گفتيم، اگر بخـواهـيـم        
ــبــاط                ــر درايــن ارت ــزت بــه صــورت ري
صحبت کنيم، بحث کـمـي مـتـفـاوت          

 .است اميدوارم بتوانيم به آن بپردازيم
 

بله در ادامه حتـمـاٌ   :  حيدر گويلي 

به اين مسئله مي پردازيم، اما نسـان          
نودينيان در ادامه اين بحث شـمـا چـه       
ديدگاهي داريد نسبت به شرايطي کـه     

 امسال اول مه در آن برگزار گرديد؟
 

بـه نـظـر مـن         :  نسان نودينـيـان   
مسـئلـه بــرجسـتـه دراول مـه امســال              
تظاهرات کارگران و مردم بـنـگـالدش     
بود که جلوه خاصي داشـت، آنـهـم در         
بطن اوضاعي که جنبش کـارگـري در       
بنگالدش در اثر نا امني محيط كـار     
ضربه سـخـتـي خـورده بـود، مـعـنـي                 

نـا امـنـي      .  معيـن و ويـژه اي داشـت           
محيط كار و جانباختن بيش از هـزار     
نفر از كارگـران مسـالـه اي اسـت کـه                
تنها به جنبش کارگري در بنـگـالدش     
مربوط نيسـت، بـلـکـه ضـربـه اي بـه                 

. جنبش کارگري در سطح جهاني بـود     
در دل اين اوضاع و ضربه سـنـگـيـنـي         
كــه بــه هــم طــبــقــه اي هــاي مــا در                  
بنگالدش وارد شـده بـود بـزرگـتـريـن              
راهپيمايي و مارش کـارگـري در اول           

. مه مه را در بنگالدش در پي داشـت  
واضح است كه تظـاهـرات كـوبـنـده و             
اعتراضي كارگران و مردم بنـگـالدش    
به دليل آتش سوزي ساختمان کـارگـاه       

طبق آخـريـن   .  صنايع لباس دوزي بود   
نفر در زير آوار ساختـمـان   ١٠٣٥ آمار  

كارگاه توليدي لباس جان خـود را از            
تــظــاهــرات و مــوج      .  دسـت داده انــد     

نــارضـــايـــتــي هـــا در اول مـــه در                   
بنگالدش پيام مهمي بـود بـه طـبـقـه           
کارگرجهاني در مورد ميزان اهمييت     
ايمني محيط کار و مقابله با اعـمـال        
سياستهاي  ضد کارگري اسـت کـه از        
سوي کارفرمايان،  و بي توجهي آنـهـا      
در ايــجـاد ايــمـنــي مــحــيـط كـار بــه                
خصوص در مـنـاطـق آسـيـا جـنـوب                

که در واقع بـا مـزد     . شرقي است، بود 
 دالر همه هسـتـي     ۲ ناچيزي در حدود  

و نيستي کـارگـر را دارنـد ازش مـي                
بـه هـمـزمـان در کشـورهـاي             .  گـيـرنـد   

ديگر همـچـون کشـورهـاي اروپـايـي،             
مناطق ديگر و تعداد زيادي از ديـگـر    
كشــورهــا مــا شــاهــد مــارش هــاي              

. اعتراضي روز جهاني كـارگـر بـوديـم         
در استانبول و تـعـدادي از شـهـرهـاي              
آلمان در هـامـبـورگ و بـرلـيـن بـه نـا                   

در يـونـان شـاهـد         .  آرامي منجـر شـد     
مـارش  .   اعترضات وسـيـعـي بـوديـم        

روز جهاني در آتن اعتراض بـه تـورم،           
بيکاري، گراني وسياستهايي بـود کـه      
سـرمــايــه داري بــخـصــوص آلــمــان و             

مركـل صـدراعـظـم آلـمـان در يـونـان                 
 . عملي ميكند

اما از نظر من در شهرهـاي ايـران      
مراسمهاي روز جهانـي كـارگـر کـمـي           

در .  متفاوت تر و چـنـد جـانـبـه بـود               
يكسال گذشته ما شاهد اعـتـراضـات         
وسيع از سوي طبقه کارگر به مسـئلـه         
افـزايـش دسـتــمـزدهـا بـوديــم، کـه بــا                
زنجيره وسيعي از اتحاد که در مراکـز      

 استان موجود بود بوجود ۸ صنعتي    
جلوه برجسته آن با طومـار سـي      .  آمد

هزار امضاء در اعتـراض بـه مسـئلـه            
حداقـل دسـتـمـزدهـابـود کـه خـود را                 

استـارت ايـن اعـتـراضـات          .  نشان داد 
 بـا پـنـچ        ١٣٩٢ در اول ماه مه سـال       

هزارامضاء زده شد که تـا اوايـل مـاه           
. مه امسال به سي هزار امضاء رسيـد   

هرچند کـه امسـال مـراسـم هـاي روز               
کارگر در واقع محدود تر بود، اما در   
بطن اوضاع نارضايتي موجود يعـنـي    
معيشت، گراني و وضعيتي که بـراي         
طبقه کارگر شکل گرفته است، پـيـش      

و كارگران در بطـن نـارضـايـتـي        .  رفت
هاي وسيع به اسـتـقـبـال اول مـاه مـه                 

همانطور که قطعنـامـه هـايـي       .  رفتند
که اتحاديه آزاد کارگران، سـنـديـکـاي          

صادر کردنـد، ايـن     .... شرکت واحد و 
خود نمايانگر مطالبات طبقه کـارگـر      
است که امروزه بـه عـنـوان اعـتـراض             
جنبش کارگري در مـقـابـل دولـت و               
سرمايه دارن دارد خود را نمايان مـي        

که بـه نـظـر مـن در ايـن مـيـان                  .  کند
مسئله مهم در اول مـاه مـه امسـال               
اين بود که خود جنبش کارگري حـول       
مطالبه افزايش دسـتـمـزدهـا مـتـحـد             

کـه الـبـتـه ايـن مـيـتـوانسـت                .  گرديد
گسـتـرده تــر بـاشــد و عـامــلـي بــراي                
اتحاد هر چه بيشتر جنـبـش کـارگـري         

به نظر من اول ماه مـه  .  در آينده باشد 
در بطن چنين اوضاعي برگزار گـرديـد    

 .که اين فاکتهاي مهم را در بر داشت
 

محمد آسنگران بـا    : حيدر گويلي 
توجه به شرايط ويژه اي که امسـال در       
ايران از لحاظ سـيـاسـي، اقـتـصـادي،            

وجـود دارد و چـنـد          ....  اجتماعـي ،   
دسـتــگــي حــاکــمـان رژيــم اســالمــي،           
بــرگــزاري اول مــاه مــي را در ايــران                

 چگونه ارزيابي ميکنيد؟
 

اگـر بـه     :  محمد آسـنـگـران     
گــزارشــات رســيــده از اول مــاه مــي              
امسال در ايران نـگـاهـي بـيـانـدازيـم،               
نشان از برگزاري گسترده و وسيـع اول        

تـالـشـهـاي     .  ماه مـي در ايـران نـدارد          
زيادي شد کـه تشـکـالت و فـعـالـيـن                 

کـارگــري در کــارخــانـه و شــهــرهــا و               
بــتـوانــنـد بـه مـيــدان          ...   مـحـالت و    

بيايند و در اين روز به ايراد سخنرانـي     
بپردازند؛ منتها اولين مانعي که آنهـا   
بـا آن بـرخـورد داشـتـنـد،  تـهـديـد و                      
سرکوب از سوي نيروهاي دولتي بـود       
که در واقع عـامـلـي اصـلـي در عـدم                
برگزاري چنين مراسـمـهـاي بـود و از             
ديگر سو ترس از دست دادن شـغـل و           
بيکار شدن و از دسـت رفـتـن حـداقـل           
ــراي             درآمــد مــعــشــيــتــي عــامــلــي ب
محافظـه کـاري بـيـشـتـر کـارگـران و                 

 . مردم شده بود
عالوه بر اين ما هنوز تاًثيرات بـه    

 ايـران را مـي       ۸۸ ثمر نرسيدن انقالب  
بينيم که ايـن نـيـز خـود بـه درجـاتـي                  
عــامــل مــحــافــظــه کــاري در مــيــان            
کارگران و بخـشـهـايـي از مـردم شـده               

به خصوص امسـال بـا نـزديـک           . است
شدن به انتخابات رياسـت جـمـهـوري،        
حـکــومـت نـمــي خــواهـد هـيــچ نــوع               
اعتراض يا نارضـايـتـي امـکـان بـروز            

حـتـي در جـايـي کـه خـود               .  پيدا کند 
خـانـه کـارگــر و شــوراهـاي اسـالمــي               
معتـرض بـودنـد بـه آنـهـا نـيـز هـيـچ                     

در بـهـتـريـن حـالـت           .  فرصتي نـدادنـد   
ممکن آنها را به داخل سالنـي بـردنـد          
و مــقــامــات دولــتــي و تشــکــالت               

دسـت سـاز حـکـومـت بـه             "  کارگـري " 
 .ايراد سخنراني پرداختند و تمام شد

هيچگونه فرصتي به فـعـالـيـن و            
تشکالت کارگري ندادند که بـتـوانـنـد      
ابراز وجود وسيع بکنند و مطـالـبـات        

بـه طـوري کـه        .  خود را مطرح کـنـنـد      
ــيــن و                درخــواســت هــايــي کــه فــعــال
تشــکــالت کــارگــري بــراي بــرگــزاري          
مراسم اول مـاه مـي در مـکـانـهـاي                  
متفاوت داشتند نه تنها با موافـقـتـي     
همراه نبود بلکه با تهديـد نـيـز روبـرو           

با توجه به اين شـرايـط شـاهـد         .  شدند
برگزاري گسترده مراسم به مـنـاسـبـت      

ايـن نـوع     .  روز جهاني کارگر نـبـوديـم       
مراسمها تـنـهـا بـه سـه مـورد قـابـل                   
توجه خالصه ميگردد، کـه بـرجسـتـه          

بـا تـوجـه بـه         .  ترين آن در سنندج بـود    
سنت و توان فعالين سياسي اين شـهـر    
و سابقه تاريخي اين شهر که سيـاسـت     
به امر معمول اکثر مردم تبديـل شـده       
است، در بطن سـخـت تـريـن شـرايـط                
فرصتي پيدا کردند و چند صد نـفـري         
به خيابان آمـدنـد کـه بـا بـرافـراشـتـن                  
پــالکــاردهــا و پــرچــم هــاي ســرخ و                
سردادن شـعـارهـاي راديـکـال و بـيـان               
قطعنامه خود توانستند حرکت چشـم     

منتها نسبـت بـه     . گيري داشته باشند 
سال هاي قبل که بعضي اوقـات بـالـغ         

بر چند هزار نفر در خيابان و سـالـنـهـا           
اقدام به برگزاري مراسم ميکردنند يـا      
حتي تشکالت به صورت جداگانه يـا       
هـمــاهــنــگ بــا هــم فـراخــوانــي بــراي             
بــرگــزاري مــراســم داشــتــنــد، امســال         

. امکان چنـيـن اقـدامـي فـراهـم نشـد              
فعالين اين عرصه تنها توانستـنـد در       
گوشه اي از شهـر سـنـنـدج مـراسـمـي              
برگزار کنند که نشان بدهند جمهـوري    
اسالمي نمي تـوانـي بـيـشـتـر از ايـن                 

 . مردم را وادار به عقب نشيني کند
در تهران مراسمي که برگـزار شـد        
در جلوي مجلس با فراخوان اتـحـاديـه     
آزاد کارگران بود که عده اي همـراه بـا         

 ۳۰۰۰۰ هماهنگ کنندگان طومار     
امضاء و فعالين کـارگـري ديـگـر در              

 نفري در آنجا حضـور پـيـدا      ۵۰ حدود  
از سوي ديگر مراسـم شـرکـت      .  کردند

واحد بود که عکسهـايشـان را ديـديـم          
 نـفـري بـودنـد و در             ۱۰ تـنـهـا چـنـد          

جاهايي ديگر مراسمهاي برگـزار شـد         
که فرصت گسـتـردگـي و بـه خـيـابـان               

اين ها کـه گـفـتـم         .  آمدن پيدا نکردند  
 .واقعيت هاي قابل مشاهده است

به نظر من مـوانـع زيـادي کـه در            
مقابل کارگران و جنبش کارگري قرار    
گرفت باعث شد که اين چنـيـن ابـعـاد          

عـالوه  .  اين مراسمها را محدود کـنـد      
بر فضاي سـرکـوب کـه مـانـع اصـلـي               
بود، بحث و اختالفات موجود مـيـان     
خود فعالين کارگري و تشـکـل هـاي            

ما بـايـد     .  کارگري يک مانع جدي بود   
اما با توجـه  .  در اين مورد بحث کنيم 

به گزارشات رسيده از نقاط مـخـتـلـف      
ايران من متـوجـه شـدم کـه تـدارک و                 
هماهنگي هاي الزم بـيـن فـعـالـيـن و              

 . تشکلهاي کارگري به وجود نيامد
فعالين و تشکل هـاي مـخـتـلـف            
هر کدام جداگانه در مـحـل و اطـراف             
خود و مناطـقـي کـه نـفـوذ داشـتـنـد                  
تــالش کــردنــد کــاري بــکــنــنــد امــا              
هيچکدام موفق به اقدام قـدرتـمـنـدي         

اما قطعنامه هاي راديکـالـي    .  نشدند
هــر يــک از ايــن          .  مــنــتــشــر کــردنــد     

قطعـنـامـه هـاي صـادر شـده کـامـالً                 
راديکال و ضد سـرمـايـه داري وچـپ             

از نظر کيفي در حـد مـطـلـوب         .  است
مطالبات و نقد خود را از جـامـعـه و            

امـا  .  انتظارات خود را بيان کـرده انـد      
براي عمـلـي شـدن و رسـيـدن بـه ايـن                   
مطالبات مطرح شده در قـطـعـنـامـه            
ها، نتوانستند نيروي الزم به خـيـابـان       
بيـاورنـد و فشـاري بـه بـر جـمـهـوري                   

تنهـا چـيـزي کـه         .  اسالمي وارد کنند  
ميتوان بيان کرد اين است که نيرويـي        

 ۳  صفحه 
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راديکال، چپ ، منتقد و پر تـوقـع در           
جنبش کارگـري و در جـامـعـه ايـران                 

 . وجود دارد
امروزه فـعـالـيـن کـارگـري حـتـي               
آنهايـي کـه ديـدگـاهـي رفـرمـيـسـتـي                 
دارند نميتوانند در نقد سرمايـه داري        

مـيـخـواهـم ايـن        .  صحـبـتـي نـکـنـنـد         
ويژگي را تاکيد کنـم حـتـي آن کسـي               
ــســت و                    ــي ــکــال ــدي ــه خــود را ســن ک
رفرميست ميدانـد امـروزه کـمـتـر از             
يک انسان راديکـال و چـپ در مـورد               

در .  سرمايه داري صحبت نمـي کـنـد        
موارد زيادي مشاهده مي کـنـيـم کـه          
نـقـد هـمـه ايـن گـرايشـات در مــورد                   
سـرمـايـه داري وجـمـهـوري اسـالمـي               
راديکال و در حد معقـولـي تـوقـعـات           

.  جامعه کارگري را بـيـان مـيـکـنـنـد              
براي مثال وقتي که به تحليل اوضـاع        
مي پردازند بسياري از ايـن فـعـالـيـن              
خيلي دقيق و کار شده به مسئله نگاه    
ميکنند و فرمول بنديهايي که ايـنـهـا     
استفاده مي کنند نشان مي دهـد کـه         
کيفيت اين افراد در سـطـح کـادرهـاي          
بـر جســتـه چــپ و مـنـتــقـد جــامـعــه                  

همـانـنـد رهـبـران        .  سرمايه داري است 
برجسته و بـا ديـد روشـن خـود را بـه                  

 .  جامعه معرفي ميکنند
منتها ايـن راديـکـالـيـسـم هـنـوز              
نتوانسته است نيرويي را بـه خـيـابـان            
بکشاند و توده وسيعي را بسيج کـنـد         
که در بـطـن چـنـيـن اوضـاعـي خـود                   

مـا  .  عامل تغيير تـعـادل قـوا بشـود           
هـمـيـشــه گـفــتـه ايــم کـه سـرکـوب و                    
مشکالتي که دولت ايجاد مـيـکـنـد،         
موانع موجود و ترس از بيکاري و از         
دست دادن همين سطح از مـعـيـشـت           
باعـث مـحـافـظـه کـاري و دسـت بـه                   
عصا راه رفتن بخشهايـي از جـامـعـه            
شده و در ميان اين تشکلها و فعاليـن      
کارگري هم اين دست بـه عصـا بـودن            

 .را ميشود ديد
اما بحث ما اين است که بتوانيـم     
با همين نيرو و فضـاي سـرکـوبـي کـه              
وجود دارد تعادل قوا را به نـفـع خـود            

مـا نـيـرويـي خـارج از            .  تغيير بدهيـم  
فعالين و جنبش کارگري سراغ نداريـم   
کـه بـيـايـيــد از قـبـل فضـا و تـعــادل                     
موجود را تغيـيـر بـدهـد تـا آن وقـت                  
فعالين و جنبش کارگري وارد عرصـه      

مطمئناً چنين نـيـروي نـجـات         .  شوند
دهنده اي به غير از خـود فـعـالـيـن و                 

 . جنبش کارگري وجود ندارد
با اين حال ما تشکلها و فعـالـيـن       

کارگري را شاهد هستيم که اقدامـات     
مثبت و بـه نـظـرم پـيـشـروانـه اي را                    
انجام داده اند، اما هـنـوز نـتـوانسـتـه            
اند جامعه را در ابعـادي گسـتـرده بـه              
حرکت در بياورند و بخش قابل توجـه        
اي از جنبش کـارگـري را بـه خـيـابـان               

ايــن اسـاســاٌ بـه مسـئلــه          .  بـکـشــانـنـد    
سرکوب، خفقان و استبـداد بـه وجـود         
آمده از سوي جمهوري اسالمي برمي     

اما سياست انتـظـار در مـيـان         .  گردد
بخشي از جريانات سياسي و فعـالـيـن      
کارگري و ديگر فعالين سـيـاسـي يـک          
گرايش جدي بـازدارنـده اسـت و بـايـد              

انتظـار ايـن     .  تاثيرات مخرب آنرا ديد  
را داشتن که در داخل خود حـکـومـت     
اتفاقاتي بيافتد تا اينکه فضايـي بـاز          
شود وآنوقت مردم وکارگران بتـوانـنـد       
وارد ميدان شوند يکي ديـگـر از ايـن           

تمام داسـتـان     .  عوامل بازدارنده است  
اين است کـه خـود جـنـبـش کـارگـري                
بايد براي ايـن تـغـيـيـر و تـحـوالت و                  

. آماده کردن شرايط پـيـش قـدم شـود           
اينجا ميخواهم بـر ايـن نـکـتـه مـهـم                
تاکيد کنم که هيچ نيروي ديـگـري نـه          
اين رسالت را دارد و نه نيروي واقـعـي      

 . براي اين امر دارد
 

از نـظـر شـمـا اول            :  حيدر گويلي 
ماه مه امسال با سال هاي گذشته چـه   
تفاوتـي داشـت؟ اسـاسـاً پـيـشـرفـتـي                 
داشـت يــا نـه؟ مشـکـالت و مـوانــع                

 کدامها بودند؟
 

مـن قـبـل از        :  نسان نودينـيـان   
اينکه وارد اين بحث شوم  ميـخـواهـم       
ــد                   در ادامــه ســوالــي کــه از مــحــم
آسنگران پرسيدي به اين نکته از نـظـر      

و ايــنــکــه يــک ســال        .  خــودم بــپــردازم  
گذشته نشان داد که کشمکـش و يـک         
نبرد اساسي در جامعه براي معيشـت    
ورهايي از سرکوب نهادهاي رژيـم در       
ــراي آزادي تــوســط جــنــبــش               واقــع ب
کارگري شـکـل گـرفـت کـه ايـن امـر                  

به عنوان مثال هـمـه مـا        .  مهمي بود 
 را به ياد داريـم کـه در آن         ۵۷ انقالب  

همه اقشار جامـعـه از بـورژوا، خـرده             
در واقـع کـل       ...  بورژا، کـارمـنـدان و      

اقشار جامعه تمايل داشـتـنـد کـه در             
قيام توده اي بر عليه رژيـم پـهـلـوي و            

امـا  .  سيستمش سهم داشـتـه بـاشـنـد          
تجربه اين دوره نشان داده است اينکـه     
کل اقشار جامعه زير يک پـرچـم بـراي            
اعتراضات و انقالب  تـوده اي جـمـع           

شوند وجود ندارد، در واقـع جـنـبـش             
کارگري محور اصلي بـراي تـحـوالت         
ســيــاســي وآيــنــده ســيــاســي اســت و             
ميتوان گفت پرچم رهايي بـخـش ايـن          
جنبش براي معيـشـت، آزادي و رفـاه           

 .است
 

اين بدان معنـاسـت   :  حيدر گويلي 
کــه تــنــهــا طــبــقــه کــارگــر مــخــالــف            

 جمهوري اسالميست؟
 

نـه، مـا امـروزه         :  نسان نودينيان 
شاهد هستيم کـه اقشـارعـظـيـمـي از              
جامعه بيکار هستند و جزء کـارگـران       

بخشهايـي  .  بيکار به حساب مي آيند   
بزرگ از اقشار پايين جامـعـه شـامـل           

... معلمان، کارمنـدان، پـرسـتـاران و         
که مرتباٌ درگير مـبـارزه و اعـتـراض            
هستند براي رفـاه و آزادي و ايـنـکـه                
آزادي تشــکــل و اعــتــصــاب داشــتــه           

. باشند، در مركز تحوالت قرار دارنـد    
ولي به نظر من يـکـي از مـحـورهـاي               
اصلي که ميتواند تغيـيـرات اسـاسـي          
در آينده سـيـاسـي را رقـم بـزنـد و بـه                    
جنگ براي آزادي و مـعـيـشـت بـرود،            

که البته در دو     . جنبش کارگري است 
سال گذشته اين نبرد اصلي بود و اول      
مـاه مـي در بـطـن چـنـيـن شـرايـطـي                     

فشـاري کـه جـنـبـش          .  برگـزار گـرديـد     
کـارگـري بـراي افـزايـش دسـتــمـزدهــا               
ايــجــاد کــرد از طــرق اعــتــراضــات،             

و ايـنـکـه      ...  اعتـصـابـات، تـومـار و         
چــنــديــن بــار فــعــالــيــن کــارگــري و                
هماهنگ کنندگان طومار سـي هـزار        
امضـاء در جـلــوي مــجـلــس شــوراي             
اسالمي جمع شـدنـد و بـا وزيـر رفـاه                 
اجتماعي ، وزيـر کـار و نـمـايـنـدگـان                
مجلس ديدار و بحث هايي داشتند و       
عمالً در سطح جامعه به عـنـوان يـک           
امر مهم اعالم داشـتـنـد کـه مـا ايـن                
حداقل از سطح دستـمـزدهـا را قـبـول             
نداريم، و عـمـال ايـن مصـوبـه را رد                  

اين مسـئلـه تـا جـايـي پـيـش               .  کردند
رفته است که امروزه ما خـود شـاهـد            
هستيم در ارگـانـهـاي رژيـم و حـتـي                  
مقـامـات دولـتـي در مـورد حـداقـل                
دستمزدها به بحث مي پـردازنـد، کـه          
در ايــن اواخــر شــاهـد بـوديــم کــه در                
مجلس و جاهاي ديگر مطرح شد کـه      

تومان ناچيز مـي    ٤٨٧١٢ اين مبلغ   
باشد و بايد به هشتصد هـزار تـومـان          

در واقع مصافهاي كـنـونـي از        .  برسد
يك طرف فشار طبقه كارگر در دفـاع        
از معيشت و آزادي در بـطـن چـنـيـن               

 اوضاعي شكل گرفته است

 

حاد نشده بود، بعنوان امـري درون         
حکومتي و براي تحکيم موقعيـت       
خود، همگي سرگرم سرکوب مـردم     

اگـرهـم اخـتـالفـي        .  و انقالب بودنـد  
بود کافي بود که خميني تشري بـه          
طرفين بزند تا همـه مـاسـتـشـان را             
کـيــســه کــنــنــد و هــمــان طــور کــه              
خميني خود در سخنرانيـش گـفـتـه         

اگر همه مردم به يک نـفـر راي       :  بود
بدهند من صالح بدانم مـي گـويـم            

ــه ــهــوري                 . ن ــه جــم ــي ک ــجــاي از آن
اسالمي، يک حکـومـت مـافـيـايـي           
نيز هست، جـنـگ قـدرت در بـيـن              
گروه هاي حکومتي بـاال گـرفـت و           
امـروز کـار بـه جـايــي رســيـده کــه                 
رفسنجاني کسـي کـه در تـمـامـي              
جنايت ها و دزدي هاي بيش از سـه    
ده گذشته  از عـوامـل اصـلـي ايـن               
رژيم بوده است، رد صالحيـت مـي         
شود، از نظر ما مردم اين باندهـا و     
جـنـايـتـکـاران و حـکـومـتـشـان نـه                  

 .صالحيت دارند و نه مشـروعـيـت         
اين جنايت کاران از اصالح طلـبـش     
گرفته تا اصول گرا، مدتهاست  بـه       
جـان هــم افــتــاده انــد و مــردم هــم               
منتظـر يـک فـرصـت هسـتـنـد کـه                  

 که خامنه اي را بـه      ۸۸ مانند سال  
گريه انداخت، اين بار براي همـيـشـه     
او و حکومت سراپا نـکـبـت بـارش          

 .را به زير بکشند
جمهوري اسالمي از روزي کـه        
زاده شده وصـلـه اي نـاجـور بـر تـن                 

بجز فقر، فالکت .  جامعه بوده است 
و جنايت چيزي با خود بـه ارمـغـان            

آخـريـنـش مـوسـوي        .  نياورده اسـت   
بود که مي خواست جـامـعـه را بـه             

امـا  .  دوران طاليي امـام بـرگـردانـد        
ــه                   در ايــن مــيــان حــال و احــوال ب
اصطالح اپوزيسيون ملي مـذهـبـي       
و طيفهاي معلوم الحـال جـمـهـوري        

. اسالمي جالب و خـنـده دار اسـت           
در شرايطي کـه خـامـنـه اي حـتـي                
تحمل رفسنجاني را ندارد اينها بـا         
نوشتن نامه فدايت شوم به خـامـنـه        
اي خواستارآن شـده انـد کـه ايشـان               
بيايد و با برگزاري انـتـخـابـات آزاد            
در جــمـهــوري اســالمـي مـوافــقــت           

 !!!کند

حضراتي که در چـنـد روز پـس         
از اعالم کانديداتوري رفسـنـجـانـي         
به وجد آمـده و بـا وقـاهـت، بـازي                 
مصخره انتخاب بين  بد و بـدتـر را        
تبليغ مي کردند، از خود بـپـرسـنـد        
مــردم بــه چــه دلــيــلــي بــايــد پــاي               
صندوق راي برونـد؟ واقـعـا بـه چـه              
چيزي راي بدهند؟ مـردم ايـران آيـا            
چهره ندا را در آخرين لحظه مرگـش    
فراموش کرده اند؟ مردم کردسـتـان     
اعدام فرزاد کمانگر معـلـم آزاده را          
فـــرامـــوش کـــرده اســـت؟ مـــردم             
ــران         ــي،کـــارگـ ــيـــاسـ ــان سـ زنـــدانـــيـ

کـه هـمـيـن امـروز در            ...  زنداني،   
زندان هاي مخوف رژيم جنايـتـکـار      
اسالمي هستند را فراموش کـرده؟       
خيل عظيم جوانان تحـصـيـل کـرده          
بيکار، کارگران اخراجي و خـانـواده      

و بـالخـره ايـن حضـرات         ...  هايشان
بيش از سه دهه فقر و فـالکـت ايـن            
حکومت را نمي بيننـد؟ چـرا بـايـد          
در اين مضـحـکـه شـرکـت کـتـنـد؟               
شرم بر اپوزيسيوني که مردم را بـه           
انتخاب بين بد و بدتر تشويـق مـي       

 . کند
امروز روشنـتـر از هـر زمـانـي             
براي افکار عمومي داخل وخـارج،        
مشخص شده که رژيم جـنـايـتـکـار           
جمهوري اسالمي ماهيـتـا اصـالح        

دولت احمـدي نـژاد و       .   پذير نيست 
روساي دولتـهـاي پـيـش از او نـيـز                
چهره واقعي  رژيـم اسـالمـي بـوده              

اينها پـس مـانـده هـاي دوران             .  اند
خميني هستند  که بـا سـرکـوب و              
اعدام هاي گسـتـرده مـخـالـفـان، و              
هزاران مورد نقض حقوق سـيـاسـي         
و اجتماعي مردم، جامعه اي را بـه       

مهمتر اينکـه   .   تباهي کشانيده اند 
مـردم ايـران مـخـالـف کـلـيـت ايــن                 

حـکـومـتـي کـه        .  حکومت هستنـد  
جامعـه اي را در فـقـر، سـرکـوب،                
زندان و شکنجه نگـه داشـتـه اسـت            
،سخن گفتـن از انـتـخـابـات در آن               

انــتــخــاب .  شـوخــي بــيــش نــيــسـت       
واقعي مردم سرنگوني کليت نـظـام       

 . *جمهوري اسالمي است
     

 ... حکومت اسالمي و مضحکه                   

 

 ۴  صفحه 

 ... ميزگرد ايسکرا در مورد اول مه                             
 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
سوسياليسم جنبش بازگرداندن     

 . اختيار به انسان است 
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 ۳ از صفحه  
 

ميتـوانـيـد بـه ايـن          :  حيدر گويلي 
موانع و تفاوتها در عدم وسـيـع بـودن         

 مراسم امسال اشاره کنيد؟
 

از نـظـر مـن        :  نسان نودينـيـان   
همچنان که نوشته ام در مطالبـي کـه           
هر هفته در حاشيـه اخـبـار  کـارگـري             
انتشار ميدهم، جـنـبـش کـارگـري آن             
اندازه به درست درگير مسئله افزايـش   
دستمزدها بود که اين تجلي سـيـاسـي      
نيز در جـامـعـه داشـت، امـا بـه ايـن                   
اندازه حـواس جـمـعـي الزم را بـخـرج                
نداد كه در مارش روز جهانـي طـبـقـه          

و اين روز را به .   کارگر نيرو جمع کند 
نمايش قدرت وسيع تر و سـيـاسـي تـر        
به ابراز وجود قدرتمندتر در جـامـعـه             

امـا از نـظـر مـن عـامـل               . تبديل كند 
ديگري که همچنان مـيـدانـيـم مـؤثـر             
بود، بگير وببند و دستگيري فعالـيـن    
کارگري بود که طي چند ماه گـذشـتـه       

ايــن مســئلــه ســاده اي          .  شــروع شــد   
نيست، آنهايي که محرک مـارش روز        
جهاني کارگـرهسـتـنـد و مـيـتـوانـنـد               
بروند در مراکز صنعتي و مـخـتـلـف            
کارگري به ايراد سخنراني بپردازنـد و         
ــد                  ــاورن ــي ــه وجــود ب ــگــي ب ــن ــاه هــم
وقـطـعـنـامـه هـاي مشـتـرکـي وجــود                
داشته بـاشـد،  مـحـركـيـن اصـلـي و                   
سازماندهندگان اول مـاه مـه ضـربـه             

تـعـدادي از اصــلـي تـريــن           .   خـوردنـد  
افراد دچار زندان و گيرو بـبـنـد شـدنـد          
وهمراه با سـرکـوب و گـروگـانـگـيـري               
آگاهانه فعالين کارگري توسط ارگـان       
هـاي رژيـم، اول مــاه مـه امسـال بــا                  

ايـنـهـا خـود       .  محدوديت بـرگـزار شـد      
عوامل و فاكتهـايـي مـهـم و اصـلـي                

بـه بـيـان ديـگـر، در ابـعـاد و                  .  بودند
ظرفيتي كه كارگران و فعالين جنبـش      
كــارگــري درگــيــر مســئلــه افــزايــش             
دستمزدها بودند و با دقت و آگـاهـانـه     
اين اعتراضات را هدايت كردنـد، مـا          
ــن اجــزا از اعــتــراض را                        ــه ازا اي ب
نتوانستند در مراسم هاي روز جهانـي    
كارگر جمعبندي و به نيروي قدرتمنـد      
با ابراز وجود درروز جهاني كارگـر بـه        

عامل ديـگـري کـه        .   نمايش بگذارند 
از نظر من تاًثيرگـذار بـود بـيـکـاري،              

در .  بـود ... فـقــر وفــالکــت، گــرانــي و        
جـامــعــه اي کــه در زيــر فشــار زيــاد               
مؤظف به تأمين زندگي يك خـانـواده          

نفر اسـت،  شـاغـل نـيـسـت و                 ٦ تا  ٥ 
دستش بکاري بند نيست، فرزنـدانـش      

نميتواند به مـدرسـه بـرونـد، تـامـيـن               
معيشت مشغله اصلي او اسـت، كـار      
سازماندهي و فـعـال شـدن را تـحـت                

اينهـا عـوامـل      .  تاثير قرار خواهد داد 
و فشارهاي اجتماعي هستنـد کـه بـر           
جنبش کارگري از كارگـر، مـعـلـمـان،           

تأثيـرگـذار   ....  کارمندان، پرستاران و 
با وجـود ايـن مشـکـالت           .  بوده است 

واقعي اما، تالش براي خفـيـف کـردن       
اين مشکالت و تدارك   اول مـاه مـه          
با برنامه و سراسري ميتوانست بـبـار        

 . بنشيند
 

از نظر شما تفـاوت  :  حيدر گويلي 
اول مــاه مــي در ايـران بــا ســالــهــاي                
گذشته در چه بود؟ آيا موانع بـيـشـتـر        
بود يا پيشرفـت نسـبـت بـه سـالـهـاي                
قبل بيشتر بـود؟ و درايـن مـيـان ايـا                
رهبـران، فـعـالـيـن، دسـت انـدرکـاران               
جنبش کارگري در کل راضي بـودنـد؟    
و آيا براي پيشرفت در سالهـاي آيـنـده          
به توافقاتي همگـانـي رسـيـده انـد يـا               

 خير؟
 

اگر بـخـواهـم از      :  محمد آسنگران 
قسمت آخر سؤال جواب بدهم مـن تـا        
حاال نشنيده ام که چنين جـمـع بـنـدي           

عملکرد فعـالـيـن    .صورت گرفته باشد 
و تشکل هاي کارگري نشان مي دهـد    
که اين جـمـع بـنـدي  بـدقـت صـورت                  
نگرفته يا به درست رو به جلـو انـجـام          

که کمـبـود و مشـکـالت         .  نشده است 
سـالــهــاي قــبــل را بــررســي کـنــنــد و               
هماهنگي الزم را همراه با توافق نـظـر    

من احساس مـي کـنـم        .  شکل بدهند 
هر فعال، تشکل و مرکز کـارگـري بـه         
تنهايي به جدال بـا ايـن شـرايـط مـي                

منتها به نظر من اول ماه مـه  .  پردازد
 تـفـاوت     ۲ امسال با سال هاي گذشته     

جـدي داشــت؛ يــکـي تشـديــد فضــاي             
خفقان، فشار و وضعيت زندگي اسـت        

من بـعـضـي      . که واقعاٌ بي اندازه است 
اوقـات بــا خــود فــکـر مــيــکــنــم کــه               
براستي اين مردم چگونه زندگـي مـي      

وقتي کـه کـارگـري بـا هـمـيـن                . کنند
حقوق چند سطح پايين تر از خط فـقـر    
حاضر به انجام کار است اما حقوقش       
را دريافت نمي کند، وقتي به آخر ماه     
در ايران نـزديـک مـي شـويـم قسـمـت                 
زيادي از کارگران حقوق هاي خـود را        
دريافت نمي کنند واين مـنـحـصـر بـه          

. کارگاه، کارخانه، استاني  نمي شـود     
اين به طور وسيع مشکـل چـنـد صـد             

هزار نفر در سـال اسـت کـه بـتـوانـنـد                  
حقوق هاي معوقـه خـود را دريـافـت              
کنند و همراه با ايـن تـأثـيـرات چشـم                
انتظار بودن و احساس قدرت نداشتـن    
در مقابل رژيم است که خود را نشـان        

چون همانطور که گفتـم هـر     .  مي دهد 
فرد، تشـکـل ونـهـادي احسـاس مـي               
کند بايد به تنـهـايـي در مـقـابـل ايـن                

عـامـل   .  رژيم و شرايط مـقـابلـه کـنـد          
ديگري که به نظر من مانـع از انـجـام         
يک کار هـمـاهـنـگ کـه در مـجـمـوع                 
حتي روي حداقل هاي ممکن بـاشـد،          
عدم توافق ميان فعالين، تشـکـل هـا          

وفتي مـا بـه     .  و نهادهاي کارگري بود 
قطعنامه ها نگاه ميکنيـم، مـتـوجـه          
مي شويم که روي حداقل ها تـفـاوتـي          
دارد هرچند که ميدانـيـم در جـنـبـش             
کارگري گرايشـات مـتـفـاوتـي وجـود            
دارد که در افق هايشان متـفـاوتـنـد و         
جنبش و فعالين کارگـري بـخـشـي از            
جامعه هستند کـه درآن بـخـش هـاي             
مــتــفــاوت عــمــل مــي کــنــنــنــد و                 
اختالفاتي واقعي دارند و بـحـث ايـن            
نيست که از اين موارد چشـم پـوشـي             

اما به فرض اينکه اخـتـالفـات       .  کنيم
واقعي است، افق ها متـفـاوت اسـت،        
گرايشها متفاوت اسـت و گـرايشـات           
ســنــديــکــالــيــســتــي، رفــرمــيــســتــي،        
راديکاليستي وجود دارد که طـرفـدار        
حــکــومــت شــورايــي يــا تشــکــلــهــاي         
شورايي است که در هميـن حـال آنـهـا           
بــراي حــداقــل هــا بــه عــنــوان مــثــال             
همچون باال بردن دسـتـمـزدهـا، بـراي             
حمايت از زندانيان سياسي و فعـالـيـن        
کارگري که امروزه در زنـدان هسـتـنـد          
يا تهـديـد مـي شـونـد و يـا بـرايشـان                    
پرونـده سـازي مـي کـنـنـد يـا تـحـت                    
تعقيب مي باشند، که اينـهـا مسـئلـه        
همه تشکالت و گـرايشـات و مـراکـز            
کارگري است و همچنيـن مـقـابلـه بـا             
قراردادهاي سفيد امضاء و پـيـمـانـي           

بـنـابـرايـن     . که مسئله عـمـومـي اسـت        
 مسئله محـوري و    ۵،۶ مي بينيم که  

سراسري وجود دارد کـه هـم مشـکـل            
سنديکاليسـت، فـعـال شـورائـي و آن              
کارگري اسـت کـه تـنـهـا مـيـخـواهـد                 
زندگي داشـتـه بـاشـد و تـمـايـلـي بـه                     
مبارزه سياسي ندارد امـا بـايـد بـراي            
تأمين معشيت خود فعالـيـت انـجـام           
بدهد و با اين وضعيت مقابله کـنـد و       
با هر گـرايـش ديـگـر مـيـتـوانسـتـنـد                  

منتها به نـظـر     .  موافقي داشته باشند 
من تنگ نظري وکمتر سياسـي بـودن        
نـه بـه آن مـعـنــا کـه فــعـال کـارگــري                    
سياسي نيست، سياست بـدان مـعـنـا           
بداني کـه امـروزه دشـمـن تـو طـبـقـه                   

وحکومتي است که کل جامعه را بـا          
گرايشهاي مختلف و اقشار متـفـاوت    
آنچنان تحت فشار قرار داده است کـه        
امکان زندگي معمول را نـيـز از آنـان             

براي ايـنـکـه بـتـوان ايـن             .  گرفته است 
فضا را شکست بايد در جاي خـود از        

 . حداقل ها شروع کرد
امـروزه الـزامــاٌ ايــن دعــواهـا بــه             
دليل افـق نـيـسـت کـه مـن بـا فـالن                      
گرايش متضاد اختالف دارم و بـايـد           

ميدانيم کـه    .  اين را به سرانجام رساند 
اينها بحث هاي سياسي اسـت و مـي          

ولي زمـانـيـکـه     .  شود نقد و بحث کرد 
که ميدانيم حـکـومـتـي کـه در رأس               
ــد و                     ــا هــم اخــتــالف دارن اســت و ب
وضعيت اقتصادي به شکلي است کـه    
کسي نمي تواند براي آن دور نـمـايـي             
تـرسـيـم کـنـد و بـحـران و مـحـاصــره                    
اقتـصـادي دسـت بـه دسـت هـم داده                 
است و امـکـان زنـدگـي عـادي را از                 
اکثر مردم گرفته است، بجا اسـت کـه        
در چنين موقعيتي بـراي مـقـابلـه بـا              
چنين وضعيتي بايد نيرو جـذب کـرد          
و تنها با راديکاليسم نميـتـوان کـاري         
کرد و از نظر من راديکاليسم آن وقت       
مهم است که بتـوان نـيـرو بـه مـيـدان                
آورد و تنها با راديکاليسـم نـمـيـتـوان            

 .دردهاي جامعه را مداوا کرد
 

جـنـبـش کـارگـري،        : حيدر گويلي 
فعالين کارگري و کل طبقه کارگر کـه      
در وضعيت امروز نتوانسته نـيـرويـي          
به خيابان در اول ماه مه بکشاند و يـا        
به يـک تشـکـل سـراسـري حـداقـل در                 
موارد برسند، آيـا اگـر وضـعـيـت در               
ايران تغيير کند و جمهـوري اسـالمـي       
قدمهايي رو به عقب چه بدليل فشـار       
تــوده اي، فشـــارهــاي ديــگـــر، يـــا                 
اختالفات داخل حکومـت بـردارد در         
چنين حالتي امکان ايـن وجـود دارد           
که طبقه کارگر يک دفعـه بـه خـيـابـان            
بيايد و محور اصـلـي مـبـارزه را در                

 دست بگيرد يا خير؟
 

به نظر مـن ايـن     :  محمد آسنگران 
تنها اميد است وبه غير از ايـن هـيـچ         
اميد ديگري براي جنبش کـارگـري و          

مـيـدانـم کـه       .  رهايي جامعـه نـيـسـت       
منتهـا هـيـچ      . موانعي بر سر راه است 

اگـر  .  راه ديگري به غير از اين نيـسـت        
فعالين کـارگـري، جـنـبـش کـارگـري،             
تشکلهاي کارگـري وافـراد مـؤثـر در             
اين جنبش به اين درک درست نـرسـنـد       
که امروزه نياز به بسيج نيرو و قـدرت      
هست، راديـکـالـيـسـم اگـر بـا قـدرت                
تـوده اي هـمــراه نشـود دردي را دوا                 

اهميت راديکاليسـم در    .  نخواهد کرد 
اين است که دست به ريشه مـيـبـرد و         
همزمان بتواند جامعه را بـه حـرکـت             

ميدانم در شرايط فعلي و در     . درآورد
قدم اول اگر همه تشکـلـهـاي مـوجـود           
هم حتي هماهنگ بودند و قطعنـامـه       
هاي مشترک صادر مي کـردنـد و بـا            
هم فراخوان ميدادند آن طور نبود کـه        
ابعاد وسيع و ميليونـي و چـنـد صـد               

زيرا تـعـادل   .  هزار نفري به خود بگيرد   
قــواي فــعــلــي هــنــوز ايــن اجــازه را                 
نميدهد، اما ميتـوانسـت يـک اتـفـاق            
مهم رخ بدهد وآن اين بود که امـيـدي       
را زنده ميـکـرد، پـرچـمـي را بـر مـي                 

وآن ايـن    .  افراشت، راهي نشان ميـداد    
بود که مجموع گـرايشـهـاي کـارگـري          
در ايران بر روي حـداقـل هـا، تـأمـيـن               
معيشت، حداقل دسـتـمـزد، دفـاع از           
زندانيـان سـيـاسـي و آزادي فـعـالـيـن                 
کـارگـري کــه امـروز در زنـدان اسـيــر                

ايـن  .  هستند هماهنگ عمل ميکنند 
اقدام سطح فکر سياسـي و طـبـقـاتـي            
معيني را  به جامعه نشان ميداد کـه       
فعالين يـک جـنـبـش بـر مـحـور ايـن                   

بـه  .  موارد ميتوانند مـتـحـد بـاشـنـد           
نظـر مـن ايـن يـکـي از کـمـبـودهـاي                    
اساسي است و بايد فعالين و رهـبـران         
جنبش کارگري پاسخي مناسب به آن       

 . بدهند
مـن نــمـي تـوانــم بــگـويــم کــدام               

تشکل يا کدام فعال کارگري اين مهـم     
را پي بگيـرد، امـا مـيـدانـم ايـن يـک                 

هــمــه .  نــيــازعــمــومــي و مــهــم اســت        
فعالين و تشکلها ميـتـوانـنـد در حـد           
توان و نفوذ کالم خود در ايـن راسـتـا              

ايـن امـر واضـحـي         .  نقش بازي کننـد   
است که هيچ کدام بـه تـنـهـايـي نـمـي              
تـوانـنـد آنـچـنـان نـقـش بـرجسـتـه اي                    
داشته باشند که مابقي گـرايشـات را          

شـايـد روزي     .  به دنبال خود بـکـشـنـد        
چنين اتفاقي بيافتد اما امروز چنـيـن     

ولي براي اينکه چنـيـن امـري      .  نيست
اتفاق بيفتد بايد به اين عرصـه و ايـن           

 . کمبود توجه کرد و به آن پاسخ داد
ــحــاد احــزاب،                   ــن امــر بــا ات اي
جريانات و گرايشات سيـاسـي حـزبـي           

جريانات سياسي حـزبـي   .  تفاوت دارد 
بـر اســاس افـق طـبـقــاتـي و بـرنـامــه                   
حــداکــثــري دور هــم ديــگــر مــتــحــد             

اما جنبش کارگري و ديگر  .  ميشوند
جنبشهاي اجتماعي با تشـکـل تـوده          

. اي خود ميتوانند نقش بـازي کـنـنـد          
تشکل توده اي هم طبق تـعـريـف يـک           
گرايشي و يک افق واحـد نـيـسـت کـه                

بلـکـه   .  باعث توده اي شدن آن ميشود 

 ... ميزگرد ايسکرا در مورد اول مه                             
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 ۴ از صفحه  
خواسته ها و مبارزات جاري آنـهـا را         

 . دور هم و در يک تشکل جمع ميکند
 

هر فعال و رهبر کارگري در عـيـن      
حال که بايد خود را رهـبـر مـبـارزات              
جاري بداند و از ايـن مـوضـع حـرف                 
بزند، بگويد  من رهبر جامعه هسـتـم      
و بايد جامعه را از چنين مـوقـعـيـتـي          

اگر فـعـالـيـن و رهـبـران             .  نجات بدهم 
کــارگــري خــود را يــکــي از رهــبــران              
جامعه محسوب نکنند در مـقـاطـع           
مختلف اين چنينـي دچـار اشـکـال و             

بـحـث مـن ايـن         .  اشتباه خواهنـد شـد     
است که اگر ايـن امـکـان وجـود دارد             
که مجموع فعـالـيـن و تشـکـل هـاي                
کارگري يا قسمت کثيري از آنـهـا بـر             
محور چند مطالبه عمومي جـنـبـش         
کارگري کنار همديگر قرار بـگـيـرنـد،        
به اين معني نيست که همه تشکـلـهـا     

. به يک تشکل ونـهـاد تـبـديـل شـونـد              
زيـرا بــدلـيـل گـرايشــات و افــق هــاي                

. مختلف چنين امکاني وجـود نـدارد      
اما مي شود توافقاتي داشت و بخش    
زيادي از فعالين و تشکلهاي کارگـري    
حول مطالـبـات مـعـيـنـي مـتـحـدانـه                

 . عمل کنند
عــدم وجــود چــنــيــن اتــحــاد و                
هــمــاهــنــگــي در مــيــان فــعــالــيــن و             
تشـکـلــهـاي کــارگـري يـک اشــکـال و                

ايــنــکــه در    .  کــمــبــود اســاســي اســت      
جــمــهــوري اســالمــي،ســرکــوب، فــقــر       
ونــداري وجــود دارد امــر واضــح و                

اما براي تغـيـيـر تـعـادل        .  واقعي است 
قوي فعلي به نفع طبقه کـارگـر و کـل           
جامعه بايد راه متحد شدن و مـتـحـد         
عـمـل کـردن فـعـالـيـن و تشـکـلـهـاي                    
کارگري بـا هـر اخـتـالفـي کـه بـا هـم                    

 .  دارند را جدي گرفت
بحث من بـه طـور خـالـصـه ايـن                
است اگـر هـمـيـن حـد از فـعـالـيـن و                      
تشکـلـهـاي کـارگـري مـيـتـوانسـتـنـد                
هماهنگ و متحد در مقابل دولـت و     
سرمايه داران ظاهر شوند اين نـيـروي          
جنبش کارگري مـيـتـوانسـت حـداقـل           
پرچمي را برافراشته کـنـد کـه مشـوق           
بخش زيادي از فـعـالـيـنـي بـاشـد کـه                 
فـعـال بـه شــکـل فــردي و فــابـريـکــي                  
فعاليت ميکنند و خود را کـم قـدرت       

آن هنگام کـل ايـن       .  احساس ميکنند 
نيرو ميتوانست و امکان اينرا داشـت     
که پرقدرتـر از امـروز بـه مـقـابلـه بـا                   

 . دشمن بپردازد
 

در قدم اول اگر امکان بـه مـيـدان            
آوردن دهها هزار نفر به خيابان مـهـيـا        
نميشد اما اين اميـد را بـوجـود مـي             
آورد کـه بـراي عـمـلـي کـردن چـنـيــن                   

. اتفاقي تالش بسيار بيشـتـري بشـود        
اميدي را زنـده مـيـکـرد و راهـي را                   
نشان ميداد که فعالين با اعتـمـاد بـه          
نفس بـيـشـتـري امـيـدوار بـاشـنـد در                  
قدمهاي بعدي و در شـرايـطـي خـاص          

قدرتـمـنـد    بتواند به عنوان آلترناتيوي      
در مقابل آلترناتيوهاي ديگر قد عـلـم    

 . کنند
جــنــبــش کــارگــري بــراي حــفــظ           
دستاوردهايش و گسترش آن  و بـراي       
تأمين مـعـيـشـيـت مـيـتـوانـد و يـک                  
زندگي بهتربايد با گرايشات مختلـف       
درون جنبش خودش همـاهـنـگـيـهـاي           
الزم و اقـدامـات عــمـلـي الزم را در                 

به نظر من اين غيـر  .  دستور قرار دهد  
ممکن نيست و عملي است و تا حاال     
اگر که چنين نشـده، بـدلـيـل مـحـدود            
نگري است که در ميان بخـش زيـادي      

ايـن  .   از فعالين کارگـري وجـود دارد        
محدودنگري و نديدن افـق و مـنـافـع             
درازمدت طبـقـاتـي بـاعـث مـيـشـود              
راديکاليسـمـي کـه امـروز در مـيـان                
طبقه کارگر وجود دارد جايگاه جـدي       

 . و طبقاتي خود را پيدا نکند
ــم و گـــرايـــش                ــيـــسـ ــکـــالـ راديـ
سوسياليستي درون جنبـش کـارگـري         
اگـر قــدرتـي از خـود نشـان نــدهـد و                   
قدرت بسيج و تـأثـيـرگـذاري خـود را             
نشان ندهد، کم کم عادت ميکنـد بـه        
همين حد از گروه هاي کـوچـک و کـم              

بـه گـروهـي در        .  دامنـه عـادت کـنـد        
ميان ديگر محافل و در قامـت آنـهـا            

آن وقت اسـت کـه نـه          .  تبديل ميشود 
تـهــديــدي بــراي جــمــهــوري اســالمــي          
محسوب ميشود و نه بـراي جـامـعـه            

 . قابل اتکا خواهد بود
 

از نـظـرشـمـا بـا          :  حيدر گويلـي  
تــوجــه بــه مشــکــالتــي کــه جــنــبــش            
کارگري دارد از جمله فشار جمـهـوري         

..... اسالمي، پراکندگي، معيشت و   
، همچنان که گفتم به هر دلـيـلـي ايـن           
مشـکــالت اگـر کــنـار زده شـود آيــا                
اينقدر قابل اتکـا هسـتـنـد کـه اجـازه              
ندهند سرمايـه داران و بـورژاهـا بـار              
ديگر قدرت را در دسـت بـگـيـرنـد و                
مانع از سرکوب و اسـتـثـمـار مـجـدد             

 جامعه شوند؟
 

به نـظـر مـن ايـن           :  نسان نودينيان 
اين سؤال مهمـي  .  امر ساده اي نيست  

است و فـاکـتـورهـاي مـهـمـي عـمـل                  
که بايد به فعالين و جنبـش   .  ميکنند

از .  هاي کارگري در ايـران شـنـاسـانـد           
نظر من يکي از اين فاکتورهاي مـهـم      
که در ايران رخ داده ايـن اسـت؛ سـال                
هاي گذشته اگر در مورد شـخـصـيـت        
هـاي مـهــم جـامــعـه در ايـران ســؤال                 

-ميکردي  در مورد کساني از مـلـي      
مــذهــبــي هــا، جــبــهــه مــلــي يــا در               
کردستان در مورد ناسيوناليسـت هـا         
ميگفتند، اما امروز در جـواب ايـن            
سؤال نميتوانند  از اسامي ده ها نـفـر           
از شــخــصــيــت هــاي مــهــم جــنــبــش            

رهبران كارگري کـه  . کارگري نام نبرند 
در عــرصــه هــاي مـخــتــلـف مــبــارزه            
اجتماعـي بـا جـامـعـه بـوده انـد، در                  
ــودکــان، زنــان،                  ــاع از حــقــوق ک دف

کـه خـارج     ...  کارگران، عليه اعـدام و     
از مطالبات مشخص صنفي جنـبـش     
کــارگــري اســت، ايــنــهــا در عــرصــه              
سياسي ـ اجتماعي  ظـاهـر شـده انـد،            
سخنگو و پرچمدار مطالبـات بـخـش         

و ايـن    .   ميليوني جـامـعـه بـوده انـد           
نکته مهم قابل اتکايي است و مـهـم          
است که خود اين اشخاص و خود ايـن     
حــلــقــه مــيــلــيــونــي کــه بــه دور ايــن               
اشــخــاص هســتــنــد ايــن مــوارد را               
بدانند، وقتي بـه ايـن مـوارد آگـاهـي               
پيدا کردند تشخيص ميدهند اوضـاع   
ســيــاســي، آيــنــده ســيــاســي جــنــبــش          
کارگري را و اينکه چگونه ميتـوانـنـد        
در عرصه هاي مخـتـلـف تـأثـيـرگـذار             

از نظر مـن ايـن       . باشند، شكل بدهند 
امر راحـتـي نـيـسـت و بـه اصـطـالح                   

. هزينه بردار است ولـي عـمـلـي اسـت          
خود سنت جنبش کارگري اين را يـک          

 تجـربـه کـرده اسـت و           ٥٧ بار در سال   
اين ادامه آن سنتي است که کـارگـران           

. شــرکــت نــفــت بــر جــاي گــذاشــتــنــد           
مراسمهاي اول ماه مـه در شـهـرهـاي            
کردستان و ايران که بـرگـزار مـيـشـود           

 به اين شکل گسترده نبـود  ٥٧ قبل از  
و آنچنان مطرح نبود اما وقتي که در     

کارگر صنعت نفـت حـرف     ٥٧ انقالب  
آخر را زد، اين سـنـت بـه شـيـوه هـاي                  
مختلف شکل گرفت که يکي از ايـن           
سنتها اول ماه مه، مراسم وقطعنامـه    

بـه نـظـر مـن در آيـنـده               .  هايش اسـت  
اوضاع سـيـاسـي ايـران اگـر بـخـواهـم                
چيزي بـگـويـيـم ايـن اسـت کـه نـقـش                   
طبقه کارگر مهم است و اين جـنـبـش         
ميتواند حلقه اتصال يا محملي مـهـم     
براي هر نوع تغيير در آينـده سـيـاسـي         
ايران باشد و به عنوان مهره و مـحـور        

. اصلي نـقـش مـهـمـي را بـازي کـنـد                 
باوجود اين فـاكـتـورهـا، امـا هـنـوز؛               
پراکندگي، تنگ نظري، عدم تـمـرکـز         
روي مواضعي مشخص بـراي شـکـل          
گرفتن اتحاد،  و سرکوب موانع جدي    

و اگر اين موانـع مـهـم بـراي         .  هستند
طبقه کارگر در ايـران وجـود نـداشـت              
خيلي وقت بود جمهـوري اسـالمـي و         
بورژواها، به دليل مـوقـعـيـت طـبـقـه              

 ٥٧ کارگر به خصوص بعد از انقالب       
و اينکه جامعه ايران و طـبـقـه کـارگـر         
در ايران سياسي مـي بـاشـنـد و دوره              
هايي متفاوتي را پشت سـر گـذاشـتـه           

شايد بـتـوان   . است، سرنگون شده بود  
گفت تفاوت جنبش کارگري ايـران بـا         
تونس و مصـر کـه هـر چـنـد سـابـقـه                    
طوالني تري دارد در سياسي بـودن و        
اينکه کارگـران در ايـران بـه دفـاع از                
موارد مهمي همچون حـقـوق کـودک،       

مـا  .  مي پردازنـد، مـيـبـاشـد       ...  زن و 
بايد تالش كـنـيـم، بـا تـوجـه بـه ايـن                    
موارد جنبـش کـارگـري را حـول يـک               
افــق بــه ايــجــاد تشــکــل مــحــلــي و                

و در آيـنـده       .  سراسري هـدايـت كـنـيـم        
تالش کننند که موانع تشکل جنبش       
کــارگــري را بــا راهــهــاي گــونــاگــون             

.... همچون بحث کردن ، سـمـيـنـار و         
بشناسند، و همـچـنـيـن اگـر مـاهـا و               
احزاب سياسي به درجاتي به رفع ايـن       
موانع کمک کنيـم، آيـنـده روشـنـي را             
ميتوان براي بين رفتن ايـن مـوانـع و             

 .اتحاد جنبش کارگري در ايران ديد
 

هـمـچـنـان کـه        :  حيدر گويـلـي   
 در ظـرف      ۵۷ ميدانيد بعد از انقالب  

 سال گذشته در هر جايـي کـه مـا         ۳۴ 
کارگـاه يـا کـارخـانـه اي را ديـده ايـم                    
اعتراضات کارگري نخوابيده اسـت و        

خود را بـه      ...  براي افزايش دستمزد و 
شيوه مبارزه خياباني، درون کارخـانـه       

با توجـه بـه     .  نشان داده است.... اي و 
اين زمينه که بيان شد چـه مشـکـلـي             
وجود دارد که چند تشکـل خـاص بـا             
گرايشهاي مختلفي کـه وجـود دارنـد           
به عنوان ملکه ذهني جامعه تـبـديـل        
شـونـد؟ آنــطـور کـه مـن اطـالع دارم                 
خــارج از گــرايشــات ســنــديــکــايــي،            
اتحاديه و شورايي يا مجمع عمـومـي     

 وجود ندارد؟
 

ازنـظـرمـن    :  محمد آسنـگـران   
گرايش رفرميستي يا سنديکاليستـي      
و اتحاديه اي از نـظـر افـق و جـنـبـش                 
ــش                   ــراي ــکــي اســت و گ ــاســي ي ســي
سوسياليستي هم به عنوان مـدافـع و          
فعال جنبش شوراي مجمع عـمـومـي         

در واقع همـيـشـه دو      .  ظاهر شده است 
نوع تشکل در جـنـبـش کـارگـري در               
طول تاريخ و در کشورهاي مـخـتـلـف         

ايـن  .  از جمله ايران مطرح بـوده اسـت         
دو جريان را تا جايي کـه بـه مسـائـل                
صـنـفـي روز و شـرايــط امـروز ايــران                
برميگردد خـيـلـي مشـکـل اسـت بـه               
دليل موارد اشتـراک زيـادي کـه بـيـن              

. آنها وجود دارد از هم مـتـمـايـز کـرد           
منتها فراتر از مسايل صنـفـي روز و        
مــطــالــبــات جــاري، افــق هــا ؛چشــم            
انـدازهــا و الـتــرنــاتــيـوهــايشــان بــراي            

در آيـنـده   .  جامعه ايران متفاوت است   
همانند هر جـاي ديـگـر کـه سـرمـايـه                
داري و طبقه کارگر وجود دارد، با دو     
پــرچــم و دو افــق طــبــقــاتــي کــامــالٌ              

 . متفاوت سازمان پيدا ميکنند
 

از نظر من امروز در ايـران هـنـوز         
زمان آن نـرسـيـده اسـت کـه فـعـالـيـن                   
کارگـري بـيـايـنـد ايـن اخـتـالفـات را                  
برجسته و مبناي فعـالـيـت روز خـود            

طبيعي است که فعـالـيـن    .  قرار بدهند 
جنبش شورايي و چـپ وکـمـونـيـسـت            
مدافع آلترناتيو دخالت مستقيم توده     
کارگران در تـعـيـيـن سـرنـوشـت خـود               
هستند و استـراتـژي آنـهـا  لـغـو کـار                  

آلترناتيو آنها در مقـابـل   .  مزدي است 
جامعه سرمايـه داري سـوسـيـالـيـسـم             

بـر خـالف اتـحـاديـه گـرايـي و                .  است
سنديکاليسم که مدافع بـهـبـودهـايـي          

. در چهار چوب همين نـظـام هسـتـنـد           
منتها بحث اين اسـت کـه امـروز در              
اين برهه زماني معين اين اختـالفـات      
نبايد مانعي براي هماهنگي و اتحـاد      

به دليـل ايـنـکـه در مـوارد            .  ما باشد 
زيادي ما را وادار بـه عـقـب نشـيـنـي               

تا حاال هـنـوز حـق تشـکـل          .  کرده اند 
کارگري به رسـمـيـت شـنـاخـتـه نشـده               
است کـه بـتـوانـيـد هـمـانـنـد فـعـال و                     
تشـکـل کــارگـري قــانـونـي فــعـالـيــت              
داشته باشيد، چه برسد بـه ايـنـکـه بـه             

فـعـالـيـت     ...  اسم سـنـديـکـا، شـورا و          
. اينها موانعي واقـعـي اسـت        .  بکنيد

همچنان که قبال هم گفتم بايد ايـنـهـا          
را به عنـوان حـداقـل هـا بـه دولـت و                   
سرمايه دارن تحميل کرد، کـه بـتـوان           

تـازه بـعـد      .  مثال حق تشکل را داشت    
از اين قدم اولـيـه بـحـث سـنـديـکـا و                    
شورا معني واقـعـي و عـمـلـي پـيـدا                  

البته بحث مـن ايـن نـيـسـت          . ميکند
که تا آن وقت منتظر باشيم و از ايـن              

بـحـث ايـن اسـت         . مسايل حرف نزنيم 
ايـن ســطــح از اخـتــالف را مــيــتــوان               
داشت و در عين حال براي مطـالـبـات     

 ... ميزگرد ايسکرا در مورد اول مه                             
 

 ۶  صفحه 
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 ۵ از صفحه  
معيني که مـطـالـبـه عـمـومـي اسـت              
فعاليت هـمـاهـنـگ و مـتـحـدانـه اي                

 . کرد
 

اين مـوانـع سـر راه        :  حيدر گويلي 
تشـکــل و پــيــشــروي طــبــقــه کــارگــر            
چيست که بتـوانـد قـدمـي جـمـهـوري              

 اسالمي را به عقب براند؟
 

از نـظـر مـن         :  محمد آسنگـران  
خارج از سرکوب و وجـود جـمـهـوري             
اسالمي به فرض ايـنـکـه هـمـه بـه آن                 
علم دارند اولين مانع ذهني، تحليلـي   

براي اينکه بخواهـيـد   . و سياسي است 
به يک مطالبه کوچک صـنـفـي دسـت             
پيدا کنيد يا اينکه بخواهيد جـامـعـه         
را به سوي افقي سوق بدهيد به نيرو و       

يــا ايــنــکــه     .  قــدرت احــتــيــاج داريــد      
فــعــالــيــن کــارگــري و تشــکــل هــاي             
کارگري براي آنکه بـخـواهـنـد بـه يـک              
تشکـل تـوده اي دسـت پـيـدا کـنـنـد                   
راهي ندارند جزء اينکه بـا گـرايشـات           
مختلـف داخـل جـنـبـش خـود کـنـار                 

بـراي ايـن     .  بيايند و همـکـاري کـنـنـد         
امر بحث من اين است که ميتـوانـنـد          

تشـکـل   .  از حداقل هـا شـروع کـنـنـد            
کارگري حزب سياسي نيست و نـمـي          

کسـي کـه     .  تواند جـاي آن را بـگـيـرد           
ميخواهد تشکل يک گرايشي درسـت     
کـنـد مـيـتـوانـد مـحـفـل و يـا حـزب                      
سياسي معينـي را مـد نـظـر داشـتـه                
باشد اما اين ديگـر تشـکـل تـوده اي             

 . کارگري نيست
به فرض مثال بگوييد مـن حـزب       
کمونيستي هستم و چنيـن بـرنـامـه و           
سياسـتـي را دارم و مـيـخـواهـم ايـن                  
چنين کار کنم و نـمـيـتـوانـم بـا فـالن                  
حــزب ســيـــاســي، رفــرمـــيــســتـــي،             

کـار  ...  بورژوايـي، خـرده بـورژايـي و          
اين تفسير در اين سـطـح مـجـاز       .  کنم

اما تشکـل کـارگـري بـا حـزب            . است
سياسي تفاوت دارد واين تشکلهـا بـه      
عنوان يک تشکل توده اي بايد تـالش     
بــراي مــتــقــاعــد کــردن و پــيــوســتــن            

. ديگران به اين صف را داشته بـاشـنـد      
کســي کــه مــيــخــواهــد تشــکــل يــک            
گرايش سيـاسـي مـعـيـن را سـازمـان                
بدهد بايد بدانـد کـه ايـن بـا سـاخـتـن                 
تشکل تـوده اي کـارگـران مـتـفـاوت               

تشکيل يک مـحـفـل و گـروه و           .  است
حزب و سازمان سياسي از قـوانـيـنـي           
طبعيت ميکند که شباهت چـنـدانـي          

 . با ساختن يک تشکل توده اي ندارد

 
کسي که نتواند ايـن تـفـکـيـک را              
انـجـام بـدهـد و تشــکـل کــارگـري را                  
بخواهد به سبک حزب سياسي مـورد         
نظرش تبديل کند، توان و تشـخـيـص         
ســازمــان دهــي تشــکــل تــوده اي را             

در عين حال هيچ تشکل غـيـر     . ندارد
حــزبــي کــارگــري هــم امــکــان ايــنــرا             
نخواهد داشت که جاي حزب سياسـي        

درست است در هـر جـايـي        . را پر کند 
سياست هميشه حرف آخر را مـيـزنـد،       
اما اگر نگاهي به تجربه اروپا داشـتـه      
باشيم مي بينيم از يک طـرف احـزاب         
ســوســيــال دمــکــراســي، راســت و                

را دارد، و از طـرف    ... محافظه کار و 
ديگر اتحاديه هايـي کـه تـوده وسـيـع             
کارگران عضو آن هستند و اعضـا آن           

 . به احزاب متفاوتي راي ميدهند
 

به اين معنا در تشکل هاي تـوده       
اي کــارگــري جــريــانــات مــتــفــاوتــي           

هرچنـد  . ميتوانند وجود داشته باشند 
کــه در ايــنــجــا گــرايــش اتــحــاديــه و              
سنديکاليسـم حـاکـم اسـت زيـرا افـق               
سوسيـال دمـکـراسـي و افـق اصـالح               
نظـام سـرمـايـه داري بـر تشـکـلـهـاي                  

ولي بـا ايـن       .  کارگري حاکم شده است 
حال هـيـچ اتـحـاديـه اي بـا اتـکـا بـه                      
ــتــش                 ــاي ــامــه حــزب مــورد حــم ــرن ب

در اروپـا وجـود       .  عضوگيري نميکند 
اتحاديه براي کارگران اهميتـش آنـجـا         
نـيــســت کــه از کـانــديــد کــدام حــزب               
حمايت ميکند يـا نـمـيـکـنـد، بـلـکـه                
اهميتش آنـجـا اسـت کـه از مسـايـل                
صــنــفــي و بــهــبــود فــروش نــيــروي               

 . کارکارگران حمايت ميکند
  

در اروپــا احــزاب مــخــتــلــف بــا             
گرايشات مـتـفـاوت هسـتـنـد کـه در               

منتـهـا   .  سياست حرف آخر را ميزنند   
در ايران اين مشـکـل وجـود دارد کـه             
تشــکــل هــاي کــارگــري آگــاهــانــه يــا           
نــاآگــاهــانــه خــود را درجــاي احــزاب            
سياسي قرار داده اند، که اين به نـظـرم       
واقعي نيست و اين چنين نمي تواننـد      
کارگران را به شکل تـوده اي مـتـحـد             

که اين نيز خود نيـاز بـه بـحـث         .  کنند
 .مفصلي دارد

 
از نـظـر شـمـا بـا             :  حيدر گويلي 

توجه به موانعي که محمد آسـنـگـران          
 بيان کرد، راهکارها چيست؟

 

بـه نـظـر مـن راه           :  نسان نودينيان 
حل كارساز، مـوارد زيـادي را در بـر              

امـا اگـر بـخـواهـم کـوتـاه              .  مي گيرد 
اشاره کنم، يکي از ايـن مـوانـع خـود              

جـمـهـوري    .  جمهوري اسـالمـي اسـت       
اسالمي ارگانهاي زيادي را هـمـچـون          
خــانــه کــارگــر و نــهــادهــاي شــوراي              

بــه مســئلــه کــارگــران      ...  اسـالمــي و   
 . تخصيص داده است

امروزه اگر به مجلـس جـمـهـوري           
اسالمي نگاه کنـيـم يـکـي از اصـلـي               
ترين مشغله هايشان مسئله جـنـبـش         

. کارگرِي، دستمزد واين مـوارد اسـت        
اين مـواردي اسـت کـه بـه نـظـر مـن                    
جنبش کـارگـري بـايـد بـه آنـهـا عـلـم                   
داشته باشد و بدانـد در بـطـن چـنـيـن                
اوضــاعــي، ســيــاســت فــريــب و ضــد           
كارگري جمهوري اسالمي را خنثي و     
جـواب مـحـكـم و روشـنـي بـه عــوام                  
فريبي و اين نوع دخالت اين ارگـانـهـا         

چگونه ميتوانـد، در عـمـل و          .   بدهد
اعـتــراض بــر روي مــطــالـبــات خــود            

و دنباله رو ارگـانـهـاي      .  پافشاري كند 
جمهوري اسالمي از خـانـه كـارگـر و              
نهادهاي شوراي اسالمي و مجلس و       
فالن نماينده و بهمان اقتصـاددان ايـن         

مساله مـهـم  اتـحـاد و             !. نظام نشود 
اكنـون مصـافـهـاي       .  همبستگي است 

اصــلــي جــنــبــش كــارگــري و پــرچــم              
مطالبات در مقابل دولت و كل نظـام     

.  جــمــهــوري اســالمــي روشــن اســت           
موضوع ميزان دستمزدهـا در مـيـان          
بورژوايي و مجلس جمهوري اسالمي    
مـطـرح اسـت ومـيـزان آن کــه دولــت                 
ميگويد هشتصد هزار و طبقه کارگـر   
مـيـگــويـد بـايــد بـيــش از يـک ونـيــم                   
ميليون و تا دو ميليون باشد، کـه در          
اين ميان جنبش کـارگـري مـيـتـوانـد             
حول اين شعار توده عظيم مـيـلـيـونـي        
جمع کند و يـکـي از مـوانـع اصـلـي                   
پراکندگي توده عظيم کارگران را رفـع        
کرد، کـه بـه نـظـر مـن ايـن يـکـي از                      
فاکتـهـاي مـهـم بـراي اتـحـاد امـروز                  

همچنين از نـظـر مـن          .  کارگران است 
يکي از عوامل ديگـر بـراي رفـع ايـن             
مشکل ايجـاد تشـکـالت در مـراکـز             
کار و فعاليت است کـه بـه نـظـر مـن                 
ميتواند مـهـم بـاشـد، هـمـچـنـان کـه                 

ســنــديــکــاي کــارگــران اتــوبــوســرانــي         
بـازســازي شــد کــه جــديـداٌ تـاريــخ آن               

باسازي خود اين سنـديـکـا    .  اعالم شد 
و اتکا به آن باعث شد کـه امسـال در          
اول ماه مي همانند اعتراضات ديگـر    

تالش براي ايـجـاد   .  خود را نشان دهد   
تشكل سراسري ميتـوانـد تـبـديـل بـه             
نــقــطــه مــهــمــي در ســراســري کــردن             

و خـود    .  اعتراضات کـارگـران بشـود       
اين همبستگي ميتوانـد عـامـل رفـع          
آن شود که ديگر طبقه کارگر مـراسـم         
اول مـي را هـمـانـنـد امسـال بـرگـزار                  

امــا نــکــتــه ديــگــر کــه مــن           .  نــکــنــد
ميخواهم در آخر اشاره کنم اين اسـت        
کـه تــحــزب ســيــاســي در ايــران وارد              
مرحله جديدي شده است و اين تحزب       
سياسي نقش مهمي در کسب قـدرت        

و به نظرم طبقه کـارگـر     .  سياسي دارد 
 .بايد به اين امر توجه داشته باشد

 
 بيستون بيگ زاده  : پياده کردن

 

 ... ميزگرد ايسکرا در مورد اول مه                             
 

  
  ساعته ميشود            ٢٤ کانال جديد            

 
 ساعته خود را از کانال    ٢٤ کانال جديد بزودي برنامه هاي      

برنامه هاي   . در شبکه هاتبرد شروع ميکند   " نگاه شما"
از اين کانال پخش      )  مه٣٠ ( خرداد   ٩ آزمايشي ما از روز    

 . ميشود
 

 :  به اين شرح است     " نگاه شما"مشخصات  
   11200: فرکانس 

 عمودي   : پوالريزاسيون  
   27500:  سيمبل ريت 
:FEC 3/4 

 . اين مشخصات را به دوستان و آشنايانتان اطالع دهيد        
 

يادآوري ميکنيم که برنامه هاي کانال جديد در شبکه          
)   ژوئن  ٢٠ (  خرداد امسال    ٣٠ کوردکانال همچنان تا روز    

 .  ادامه خواهد داشت   
 

 کانال جديد  
  ٢٠١٣  مه  ٢٨ ،  ١٣٩٢  خرداد  ٧ 

 زنده باد انقالب انساني   
 ! براي جامعه اي انساني 
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 ژيال از کردستان  
مـن از لـحــظـه اي كـه فـهـمـيــدم                  
حامله ام خيلـي نـاراحـت شـدم حـتـي               
دوبار رفتم تست گرفتم گـفـتـم شـايـد             
اشتباه باشه ولي نه واقعي بود من بـه      

. زودي يـه بـچــه بـه دنــيـا مـي آوردم                 
نــاراحــتــي مــن از ايــن بــود مــا كــه                 
خـودمـان نــان شـب نـداريـم بـخـوريــم                
وهردومون چند سالي هست بيكـاريـم    
وتمام زندگيمان شده قرض گـرفـتـن از       
ــم                      ــي ــون ــت ــه جــوري مــي ايــن و آن چ
فرزندمـون را بـا ايـن امـكـانـات كـم                  
ومحدود پرورش بديم و درست بـزرگ     

کنار اومدن بـا ايـن واقـعـيـت          .  كنيم؟
از طــرفـي دوســت      .  بـرام سـخــت بـود       

داشـتـم فــرزنـدم را درآغــوش بـگـيــرم              
وبزرگ كنم و از طرفي چـه جـوري بـا              
اين خرج ومخارج سنگين وبـيـكـاري         

مــيــتــرســيــدم تــمــام     .  بــزرگــش كــنــم؟   
آرزوهـايـش مـانـنـد خـودمـان خـواب               

 .وخيالي شود دست نيافتني
مـن بـراي     .  اين شروع ماجرا بـود     

تشكيل پرونده بهداشـت در مـنـطـقـه            
اي كه درآن زندگـي مـيـكـردم واجـاره              
نشين بوديم، دوماه آمدم و رفتم وهـر       
بار به بـهـانـه اي بـرام پـرونـده درسـت                  

مي گفتند بـرو اجـاره نـامـه           .  نكردند
بيار، بروكارت خانوار صاحب خانه يا    
مال همسايه يا اسم صاحب قـبـلـي را          

من كـه ديـگـه      .  برامون پيدا كن وبيار 
خشته شدم وديـگـه بـهـداشـت نـرفـتـم               
چون چند بار ازشون خواسـتـم حـداقـل         
تا پرونده درست ميكنم مرا مـعـايـنـه      
كنند ولي اين كارم را برام كـردنـد كـه          

 .درنهايت مجبور شدم برم بيمارستان
تصميم گرفـتـم كـه ديـگـه بـراش               
پرونده بهداشت در نيارم كـه يـكـي از             
دوستام گفت اگـه ايـن كـا را نـكـنـي                  
بهش شناسنامه نمي دهـنـد و گـفـت            
بيا از كارت خانوار ما اسـتـفـاده كـن              
كه مال يـكـي از مـنـاطـق مـنـفـصـل                 

ما رفيم اونـجـا دوهـفـتـه          .  شهري بود 
 ۴ آمــد ورفــت كــرديــم تــا بــالخــر تــو            

ماهگي ما را قد و وزن وفشـار خـون           
گرفتند ودوبسته قرص دادند كه ايـنـو    

تازه يه ماما هم نـداشـتـنـد آدم       . بخور
دوسوال ازش بپرسه چـون هـمـه شـون             

 .بهيار بودند
اينهم تمام شد تا هفـت مـاهـگـي        
دوباره ما را فرستادند مركز بهداشـت     
تو شهر به اين بهانه كه ايـنـجـا مـامـا         

خالصه يه بيا وبرويي بود كـه    .  نيست
ماما يک سـاعـت بـود بـعـد             /  نپرس

يا تا سـاعـت     .  يهو ميرفت ماموريت  
 هــم   ۱۲  نــمــي اومــد و ســاعــت          ۱۰ 

خالصه حسابي هر روز تـوي    . ميرفت
درمانگاه پالس بوديـم تـا ايـن خـانـم              
ماما به وضعيت وزن و فشـار و آنـرا             
تــوي دفــتــر يــادشــت وارد مــيــكــرد             

مــا هــم كــه        .  وگــزارش مــيــنــوشــت     
وضعيت زندگيمون خوب نـبـود تـوي         
ماه آخر حاملگيم كه يه هفته مـونـده           
بود بچه به دنيا بياد مـجـبـور شـديـم               
برگرديم خونه مون كه حـداقـل كـرايـه           

پـرونـده   .  خونه نديم وخرج بچه بكنـيـم      
. را آورديم برديم بـهـداشـت شـهـرمـون            

گفتم من يک هفته ديـگـه بـچـه ام بـه                
دنيا مياد اين پرونده را ثـبـت كـنـيـد              

. چون من ديـگـه نـمـي تـونـم راه بـرم                  
گفتند نخير برو يک هفتـه ديـگـه بـيـا             
نميشه خانم ماما من بچه ام دراه بـه            
دنيا مياد نمي تونـم مـگـه گشـشـون              
بهدكار بود مجبور يـه هـفـتـه ديـگـه               
رفتم اونجا بـالخـره كـارهـا را درسـت              
كردند پروند را ازم تـحـويـل گـرفـتـنـد              
وگفتم حاال چيكار كنم؟ گـفـتـنـد بـرو         
خونه بشين هر وقت درد داشـتـي بـرو          

يک هفته شد دوهـفـتـه شـد       . بيمارسان
مجبور شـدم رفـتـم        .  هيچ دردي نبود  

پيش ماماي درمانگاه و وضعيـت را      
گفـت بـرو خـونـه         .  براش توضيح دادم  
سـونـوگـرافـي را       .  موقعش بشه ميـاد   

براش بردم که بـگـم بـابـا از بـه دنـيـا                    
اومـدن بـچـه ام خـيـلـي گـذشـتـه ايـن                     

گـفـت هـمـيـنـه كـه            .  طبيعـي نـيـسـت      
 .هست نميشه كاريش كرد

ديگه خودم نـگـران شـدم وگـفـتـم             
رفتم بيمارسـتـان تـامـيـن        .  فايده نداره 

وقـتـي رفـتـم       .  اجتماعي بخش زايمان  
سراغ دكتر را گرفتم گفتند اينجا يـک       
دكتر و مـامـا داشـت كـه هـردوشـون                

حـالـم   .  رفـتـنـد مـرخصـي ونـيـسـتـنـد              
خراب شد واز پرستار پرسيدم چيـكـار       

ناچارا ازمن وبچه يه نوار قـلـب   .  كنم؟
گرفتند وتازه فهـمـيـدنـد كـه بـه دنـيـا                 
اومـدنــش خــيــلــي بـه تــعــويــق افــتــاه             

گـفـتـنـد بـايـد         .  ونبضش اومده پاييـن   
بري بيمارستان ديگه اونجا يک دكـتـر      

حاال خوبه ايـن بـعـد از مـركـز            .  دارند
. استان دومين شهر پرجمعيت هسـت     

برگشتم خونه وسايل را جمع كرديـم و       
باهمسرم رفتيم بيمارستان بعـد از دو         
ساعت عالفي جلـو وردي و پـذيـرش            
ما به عنوان مريـض وكسـي كـه دراه           
زايمان ميكنه لـبـاسـامـون را هـمـون              
ورودي دراورديم ولباس بـيـمـارسـتـان           
پوشيديم وخانم دكتر همون جا مـا را        

. معاينه كرد وفـرسـتـاد اتـاق زايـمـان             
 نفر تو اتـاق    ۶ چشماتون روز بد نبينه  

تا چشمم بهشون افـتـاد     . زايمان بودند 
که اينجوري دارند آه و ناله ميـكـنـنـد           

من كه از ساعـت  .  خودمو از ياد بردم 
 شب اونجا بودم درد ۱۲  صبح تا ۱۱ 

نداشتم چـون از بـس ايـن زنـهـا جـلـو                   
چشم من بچه به دنيا آوردن كه ديـگـه      
ترسيدم وهمه اش مـيـگـفـتـم نـه مـن               
طــبــيــعــي بــه دنــيــا نــمــي ارم مــن                  
مـيـخــواهـم عـمــل كــنـم ايـن زنـهــاي                 
بيچاره را نگه ميداشتند تا بچه تـمـام     
مي افتاد بيرون و سر بـچـه مشـخـص        

بــعــد ايــنــهــا را دوان دوان            .  مــيــشــد 
ميبردند تو يک اتاق ديگـه تـا اونـجـا          

بچه اش را به دنيا بياره و روي تـخـت           
خيلي خيلي وحشناك .  را كثيف نكنه  

بود فقط به اين فكر ميكردم تـو ايـن         
مسـيــر كــه ايــن زنــهــا را ايــنــجــوري              
ميبرند امـكـان ايـن داره بـچـه شـون                 
بيفته وضربه مغزي بـهـش وارد بشـه            

اينهـا  .  ويا بالي ديگه اي سرشون بياد  
ديگه چه جور آدمهايي هسـتـنـد ايـن            
ديگه چه وضعـيـتـي هسـت چـرا مـن               

نفـر ديـگـه تـوي يـه            ۶ بايد همزمان با  
اتاق باشم ومجبور بشـم تـمـام مـدت            
گوشهامو بـگـيـرم تـا مـجـبـور نشـم                 

. اينقدر آه و ناله اشان راتحـمـل كـنـم؟          
 شب با اينكه تمام ضـربـان   ۱۲ بالخره  

قلب بچه ام اومده بود پايين، منو بـا          
وضعيتي فجيع آمـاده كـردنـد بـبـرنـد            

حـتـي اجـازه نـدادنـد يـك             .  اتاق عمـل  
. دقيقه همسرم بتونه مرا دلـداري بـده         

فورا بدو بدو منو بردند اتاق عل چون     
پرسنل اتاق عمل خستـه شـده بـودنـد            

. وميخواستند برن اسـتـراحـت كـنـنـد           
ايــنــقــدر عــجلــه داشــتــنــد كــه حــتــي            

درحـالـت   .  نذاشتند من بي حـس شـم        
هوشياري كامل بودم که دکـتـر فـورا           
تيغ جراحي را روشكمم رد وپـاره كـرد      
چنان دردي كشيدم كه حاال هم با يـاد        

بـعـد از     .  آوريش حالم خـراب مـيـشـه         
نـه  .  عمل مـنـو بـردنـد بـخـش ديـگـه               

پـرسـتـاري نـه دكـتــري چـيـكـار كـنــم                  
چيکار نكم  همراهانم هي مـيـرفـتـنـد         
يقه دكترو پرستارها را مـيـگـرفـتـنـد             

هيچوقـت  .  واونها را به زور مي آوردن 
يادم نميره يه شب درد زيـادي داشـتـم          
با اون دردم رفتـم پـيـش پـرسـتـار کـه                  
شـيــفــت بــود ازش خــواســتــم كــه يــه              
قرصي بهم بده يا آمپـولـي بـهـم بـزنـه                

برگشت بهم گفـت  .  بلكه دردم كم بشه  
خانم بچه بـه دنـيـا آوردن كـه بـه ايـن                   

گـفـتـم    .  راحتي نيست تو عمـل شـدي       
خوب خودم مـي دونـم راه كـم كـردن                
دردم چيه؟ برگشت بهم گفت هـمـيـنـه        

 .كه هست
قلب آدم نبايـد درد بـگـيـره حـاال             
بماند كه همسرم بـا هـزار خـواهـش و             
التماس خواست بياد چند دقيقه منـو     

سـر ايـنـکـه اومـده          .  بچه مونو ببيـنـه    
مارو ببينه چقدر بهمون بي احتـرامـي    

خالصه اين ازاتفاقاتـي كـه تـو        .  كردن
 .اون دوران برام افتاده بود

هزينه هر بار سونوگرافـي ودكـتـر        
 هزار تومـان تـمـام      ۴۰ چيزي درحدود  

هزينـه بـيـمـارسـتـان هـم صـد               .  ميشه
لباس بچه و خرت و   . وسي هزاري شد 

هـمـه چـيـز را بـايـد             .   هزار۲۷۰ پرت  
بيمارسـتـان يـک      .  خودم تهيه ميكردم  

دونه پوشاك حتي بـه خـودم نـداد كـه               
يـك بـار     .  داشتم خون ريزي مـيـكـردم       

توي بيمارستان اومدند وچند دقـيـقـه         
توضيح دادند كه چه جوري سينـه تـو         

بـک كـالس     .  بگيري وبه بچه شير بدي  
هم گذاشتن كه موقعي من عمل شده       
بودم ونمي تونستم درسـت وحسـابـي           
راه  برم، نتونستم برم هزينـه شـنـوايـي         

ايـنـهـا هــم بـه عـهــده            .  سـنـجـي بـچــه      
ــراي                 ــد ب ــمــان ــود حــاال ب خــودمــان ب
شناسنامه گرفتن چقدر بـايـد بـيـايـي            

 .وبري
براي غذا دادن به بـچـه يـک بـرگـه           
دادن كه تو واكسيناسيون، قـد و وزن          
كودك را تـوش يـاداشـت مـيـكـنـنـد                 
مختصر نوشته که تا دوسالـگـي چـي       

هـمـونـهـا را تـو          .  بديم به بچه بـخـوره      
يـک  .  مركز بهداشت تكرار مـيـكـنـنـد      

كالس ديگه هم گذاشتن بـرامـون كـه            
بازم من نرفتم چون از دوروبري ها كـه      
پرسيدم گـفـتـنـد هـمـونـهـا را تـكـرار                   

 .ميكنند
براي غذا دادن بـه بـچـه يـه بـرگـه                
دادن كه تـو واكسـنـاسـيـون وقـد وزن                
كودك را تـوش يـاداشـت مـيـكـنـنـد                 
مختصر نوشته تا دوسالگي چه بـديـم     
به بچه بخـور هـمـونـهـا را نـو مـركـز                    
بهداشت تكرار مـيـكـنـنـد يـه كـالس              
ديگه هم گذاشتند براي مون كـه بـازم        
من نرفـتـم چـون از دورو ري هـا كـه                   
پرسيدم گـفـتـنـد هـمـونـهـا را تـكـرار                   

بهترين راهنمايي من بـراي     .  ميكنند
كودكم استفاده از اينـتـرنـت بـوده كـه             

 . *اطالعات مفيدي داشته
 

 بچه به دنيا آوردن كه به اين راحتي نيست                                     
 

معاينه منظم و واکسيناسيون         .  طب و خدمات بهداشتي و پزشکي رايگان، مناسب، و در دسترس براي همه                  
تضمين برخورداري همه کودکان از يک رژيم غذايي کافي و مناسب مستقل از سطح درآمد                    . کامل کودکان 

ريشه کن کردن بيماري هاي اپيدميک و عفوني ناشي از عدم سالمت                 . خانواده، منطقه و محل اقامت و غيره        
محيط زيست، معاينه منظم همه شهروندان در برابر بيماري هاي قلبي، سرطان هاي رايج و بيماري هايي که                         

گسترش و بهبود جدي سطح بهداشت           . تشخيص به موقع آنها در درمان و تخفيف عوارض آنها حياتي است           
گسترش و سازماندهي امکانات پزشکي و درماني به نحوي که                . عمومي، اطالعات پزشکي و بهداشتي عامه         

 .دسترسي فوري به طبيب و دارو و درمان براي کليه ساکنين کشور آسان باشد                 
    يک دنياي بهتر برنامه حزب کمونيست کارگري ايران              
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ابـراز وجـود رهـبـران و           .  خواهـد كـرد    
سخنگويان كارگران از جـملـه بـهـنـام             
ابراهيم زاده در سطح بين المللـي نـيـز         
بـه انـزواي جـمـهـوري اسـالمـي و در                  
مـنــگــنـه قــرار دادن نــهـادهــاي ضــد             
كارگر از جـملـه نـهـادهـاي شـوراهـاي              
اسالمي و خانه كارگر امري مـوثـر و        

فعاليـن كـارگـري بـايـد در            .  بجا است 
راستاي اين ابراز وجود گـامـهـاي هـر           

در .  چه بيشتر، محكـم تـري بـردارنـد          
شرايطي كه  تعـداد زيـادي از احـزاب            
چپ و كمونيسم كارگري در خـارج از          
كشور روزانه در اعالم كـمـپـيـن هـاي             
حمايتي و بـه مـنـظـور جـلـب افـكـار                  
ــا               ــه در ارتــبــاط ب عــمــومــي فــعــاالن
سنديكا، اتحاديه و كنفدراسيون هاي      
كارگري در كشورهاي جهان هستـنـد،     
نامه و ارتباط و دادخواهـي كـارگـران        
و رهبران كـارگـري ايـن اقـدامـات را                
قوي و از وزنه و اهميت قابل توجـهـي      

ــرد          ــرخــوردار خــواهــد ك ــبــش   .  ب ــن ج
كارگري در ايران و سـخـنـگـويـان ايـن             
جـنــبــش كــه روزانــه بــه بــهـانــه هــاي               
مختلف از جانب نهادهاي امـنـيـتـي،       
دولت و كارفـرمـاهـا تـحـت پـيـگـرد،               
ــرار                    ــت و آزار ق ــري و اذي ــگــي دســت
ميگيرند، بايد با تالشـهـاي آگـاهـانـه           
كل جنـبـش كـارگـري، مـطـالـبـات و                
خـواســت و حــق طــلـبــي خـود را در                 
اختيار افـكـار عـمـومـي، نـهـادهـاي                
كارگري، و سنديكا و اتـحـاديـه هـاي            
كــارگــري در ســطــح بــيــن الــمــلــلــي               

بيانيه جـمـعـي از كـارگـران          .   بگذارند
سنندج و حومه نيز خـود بـخـشـي از              
ــران را               ــارگ ــكــال ك دادخــواهــي رادي

كارگران سننـدج و    .  منعكس ميكند 
حومه در چند سال گـذشـتـه بـيـش از              
هميشه مورد اذيت و آزار، دستگيري       

. و محاكمات واهي قـرار گـرفـتـه انـد           
فعال كارگري را بجـرم انـعـكـاس حـق             
طلبي كـارگـران و در دسـت گـرفـتـن                 

. مطالباتشان بـه زنـدان مـيـفـرسـتـنـد             
انگيزاسيون قون وسـطـايـي در مـورد           
آنـهـا را بــا شـديـدتـريــن وجـه اعـمــال                  
ميكننـد و كـل مـوجـوديـت هـويـت                
طبقاتي آنها دفاع از آزادي تشـكـل و           
بيان و حق طلبي و طرح مطالباتشـان     

هاي پليسي ــ امـنـيـتـي        " را در دادگاه 
چاره دور زدن   .  زير ذره بين ميگذارند   

و ممانعت از اين همه فشار، اذيـت و         
آزار و دســتــگــيــري گــذاشــتــن دســت           
كارگران در دست نهادهـا و كـارگـران           

. پيشرو در سطح بـيـن الـمـلـلـي اسـت              

نامه بهنام  ابـراهـيـم زاده و بـيـانـيـه                    
كارگران سنندج و حـومـه بـخـشـي از              

سازمانهـا و احـزاب       .  اين تالش است  
ســيــاســي اپــوزيســيــون و مــخــالــف             
جمهوري اسالمي بايد در ايـنـدوره بـا          
سنبه قوي تر از همـيـشـه در دفـاع از            
كــارگــران زنـــدانــي و در دفــاع از                    
مــطــالــبــات آنــهــا در ســطــح افــكــار            
عمومي به مبارزه و اعـتـراض دسـت          

حضور در مقـابـل سـازمـان       .  بپردازند
و دفــاع از     )  اي ال او    (  جـهــانــي كــار   

حقوق پايه اي كارگران و بيـرون رانـدن       
نـهـادهـاي ضـد كـارگـر كـه از طــرف                  

" نـمـايـنـده    " جمهوري اسالمي بعنـوان      
كارگران شركت مـيـكـنـنـد، ضـروري            

 . است
  

 كارگران     
 بهنام ابراهيم زاده          

 نامه به سازمان جهاني کار                   
 آي ال او      

ــرداد      ــن اجـــالس     ٤ :  اول خـ ژوئـ
ــار اســت              ــي ک ــه جــهــان مــن .  ســاالن

ابراهيم زاده بخـاطـر مـبـارزاتـم           بهنام
در دفـاع از حـقـوق کـارگـر و حـقـوق                   

سـه  .  زندان دارم      سال حکم٥ کودکان  
سالش را پشت سر گذاشـتـه ام و االن          
نيز با وجوديکه تنها فـرزنـدم بـدلـيـل             
ابــتــال بــه ســرطــان خــونــي بســتــري               

ميخواهـنـد مـن را بـه زنـدان                 است،
از همه نهادهاي کارگـري    .بازگردانند

و انساندوست در سراسر جهان انتظـار      
دارم که در برابر اين تصميم اعـتـراض       

خـواهـان آزادي فـوري و بـدون             .  کنند
ــي و                  ــدان قــيــد و شــرط کــارگــران زن

از نماينـدگـان   .  زندانيان سياسي شوند  
اتحاديه کارگري در اجـالس آي ال او            
انتظار دارم که از مـبـارزات کـارگـران          
در ايران و از انـتـظـار مـن حـمـايـت و               

شـمـا کـه بـه            اما به.  پشتيباني کنند 
عنوان سـازمـان جـهـانـي کـار، آي ال                

اسـم کـارگـر داريـد سـخـن                که بـه      او
ميگوييد ، اعتراض دارم کـه تـا کـي           
در برابر اين همه بي حقوقـي سـکـوت         

انتظار من کـارگـر ايـنـسـت        . ميکنيد
ــتــهــاي شــرکــت کــنــنــده در               کــه دول

اجالستان را زيـر فشـار بـگـذاريـد کـه              
پــايــه اي تــريــن حــقــوق کــارگــران و                

حـق تشـکـل      . انسانها را رعايت کنند 
، حـق اعـتـصـاب، آزادي بـدون قـيـد                  
وشرط بيان همگي مثل نفس کشيدن       
و حقوق پايه اي انساني است و نـقـض       

بويـژه در    .  آنها يک تخلف آشکار است 
. ايران فقر و گـرانـي بـيـداد مـيـکـنـد                 

دستمزدهاي چندين برابر زير خط فقـر     
زندگي بخش عظيمي از جامعه را بـه      

امروز کـارگـران   .  نابودي کشانده است  
در ايــران بــخــاطــر اعــتــراض بــه ايــن             
وضعيت و حق و حقوق پايه اي خـود            

بايد به اين دستگيري هـا    .  در زندانند 
و بــه فشــار بــه رهــبــران و فــعــالــيــن                

مـن بـا     .  اعتراض شـود      کارگري بايد 
نوشتن اين نامه تـالش کـردم صـداي           
ــانــواده ام و                     اعــتــراض خــودم و خ
کــارگــران زنــدانــي و هــمــه زنــدانــيــان           

. بـهـنـام ابـراهـيـم زاده             .سياسي باشم 
 کارگر زنداني 

 
خطاب به همه عزيزاني که من                

 را حمايت کردند         
 بهنام ابراهيم زاده

نـامـه بـهـنــام       :  ١٣٩٢ خــرداد   
ابـراهــيـم زاده وبــالگ نـويــس وفــعــال             

خــطــاب بــه هــمــه      !  كــارگــرى وكــودك  
 .عزيزاني که من را حمايت کردند

من بهنام ابراهيم زاده کارگـر زنـدانـي            
اي هستم که با حـمـايـتـهـاي گسـتـرده            
شما عزيزان از زندان مرخص شـدم تـا           

 ١٤ نيما پسر   .  نزد فرزند بيمارم باشم   
ساله ام بيمـاري دشـواري دارد و مـد             
تيست که در بيـمـارسـتـان مـحـک در               

نـزديـک بـه سـه          .تهران بسـتـري اسـت      
سال در زنـدان بـودن مـن و بـعـد هـم                    

هـــمـــه    بــيـــمـــاري دردنــاک فـــرزنـــدم         
مشکالت را بـر روي دوش هـمـسـرم              

امـا او    .  زبيده حـاجـي زاده آوار کـرد           
هـمـچـون ســتـون مـحـکــمـي ايسـتــاد               

ميخـواهـم هـمـيـن        .  اتکاي من شد   و
جا از او بعنوان يک مادر، يک هـمـسـر       

 .قدرداني کنم  و يک انسان آزاده
 

اکنون من و زبيده روزهاي سخـتـي را        
من که بـخـاطـر    . پشت سر ميگذرانيم 

شکنجه ها و فشارهـاي داخـل زنـدان            
 درصد شنوايي گوش چـپـم را از          ٧٥ 

دست داده ام و از درد مـهـره گـردنـم                
درد ميکشم حتي فرصت مراجعه بـه       
دکتر و درمان براي خودم را نـداشـتـه            
ام و همه مشغله ام نجات جـان تـنـهـا             
فرزندم از چنگ بيماري مهلکي است       

امـا اكـنـون      .  که دچـارش شـده اسـت         
مقامات پافشاري مي كـنـنـد كـه بـه            
زندان برگردم اين در حالي است هنـوز        
فرزندم در بستـر بـيـمـاري اسـت و بـه                
وضعيـت پـزشـكـي خـودم رسـيـدگـي               
نــكــرده ام چــرا كــه وقــت كــافــي بــه                 

 . خاطرمريضي فرزند عزيزم نداشته ام
ولي چه شيرين است وقـتـي خـود           
ــهــاي                 را در حــمــايــت وســيــع انســان
آزاديخواه در ايران و در سـطـح جـهـان            

هر روز دوسـتـان بسـيـاري       .  مي بينيم 
که هر گز آنها را نـديـده بـودم و نـمـي                

زنگ ميزنند و جوياي حـال      شناختم،
از فـعـالـيـن       .  نيماي عزيزم مـيـشـونـد       

کـارگــري تـا تشــکــلـهــا و نــهــادهــاي              
مـخـتــلـفــي کـه سـنــگـرهـاي مـبــارزه                

و مردم هستند، از دانشـجـو       کارگران
کـــانـــون هـــايـــي چـــون کـــانـــون               تــا 

وكانون هاي كـارگـري و            نويسندگان
ان جــي او هــاي مــخـتــلــف هــمـه بــه                
سراغمان آمدند و بـا حـمـايـتـشـان و                 
پشتيبانيشان به ما اميد و تـوانـايـي            

من يک فعال مدافع حقـوق  .  بخشيديد
ايـن  .  کارگر و حـقـوق کـودک هسـتـم             

صدها انساني که به سراغ مـا آمـدنـد        
در واقع آزاديخـواهـي و انسـانـيـت را              

از تک تک عزيزانـي کـه     . ارج گذاشتند 
ما را در حـلـقـه مـحـبـت خـود قـرار                    

ما را حـمـايـت و پشـتـيـبـانـي              .  دادند
کردند و نگذاشتند در ايـن ايـام تـلـخ               
تــنــهــا بــمــانــيــم، از صــمــيــم قــلــب                 

ــاســگــزارم    ــدردانــي          . ســپ ــزان ق عــزي
 آرمـان مـن آزادي و بـرابـري             .ميکنم

آرمان من رفـاه و شـادي بـراي            . است
 الــبــتــه آرزوي      .هــمــه کــودکــان اســت     

هـمــيــن امــروزم نــجــات جــان فــرزنــد            
من هـنـوز يـک           اما.  دلبندم نيماست 

کارگر زنداني ام کـه بـه او مـرخصـي               
داده شــده اســت و مــرخصــي اش                   

تمديد ميکننـد     چند روز چند روز    را
تــا فــرامــوش نــکــنــد کــه هــر آن بــه                 
سراغش خـواهـنـد آمـد و دوبـاره بـه                 
خاطر مبارزاتش براي ازادي و دفـاع          
ــنــدش خــواهــنــد                ــه ب از انســانــيــت ب

اما با اين حـال چـهـارم خـرداد            . کشيد

تنها فرزندم با اينكه در بـيـمـارسـتـان           
محك دوباره بستري مي شـود وطـول       
درمانش شروع مي شود مرا به زندان     

امروز از هـمـه شـمـا           . بر مي گردانند   
انسـانـهـاي ازاديـخـواه در ايـران و در                 
سراسر جهان ميخواهم کـه هـمـچـنـان           
من و خانواده ام و نـيـمـاي مـن را در             
حلقه حمايت و پشتيبـانـي خـود قـرار          
دهيد و خـواهـان آزادي بـدون قـيـد و                

نيـمـاي مـن      .  شرط من از زندان شويد 
به پدرش نياز دارد من بايد آزاد و در      

 .کنار او باشم
البته اين را هـم بـگـويـم کـه مـن                
خود را در درد و نگراني خانواده هاي       
بسياري که عـزيـزانشـان در زنـدانـنـد               

نگران وضـع هـمـکـارم       . شريک ميدانم 
محمد جـراحـي هسـتـم کـه بـيـمـاري                 
سرطان جان او را بـه خـطـر انـداخـتـه                  

و خـواهــان آزادي فــوري او و             .  اسـت 
ديگر همکاران دربندم رضا شهابـي ؛         
شاهـرخ زمـانـي، پـدرام نصـرالـلـهـي،               
رسول بداغي، و همه کارگراني هستـم        
که در همين ماه اخير دستـگـيـر شـده           

  .اند
ــاي               کـــارگـــران و مـــا انســـانـــهـ

من خواسـتـار   .  آزاديخواه زندان نيست 
آزادي همه جاي ما کارگران زندانـي و      

 .زندانيان سياسي از زندان هستم
بهنام ابراهيم زاده عضـو كـمـيـتـه         
پـيـگـيـري تشـكــلـهـاي ازاد كـارگــري               
وجــمــعــيــت دفــاع از كــودكــان كــار              

 ٩٢ وخيابان خرداد 
 

بيانيه جمعي از کارگران               
 سنندج و حومه       

 ۹  صفحه 

 ۱ از صفحه  
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مــا هــر روز و هــر ســال شــاهــد                
دستگيري کارگران و فعالين کـارگـري    
تـوسـط حـافـظــان ســرمـايـه در ايــران                

ايــن کــارگــران و فــعــالــيــن         .  هســتــيــم
کارگري تنها به جرم دفاع از ابـتـدايـي        
ترين حقوق انساني کارگـران و تـالش        
براي ساختن زندگي شايستـه انسـانـي        
بــراي آنــان و کــوشــش بــراي ايــجــاد               
تشــکــل هــاي مســتــقــل کــارگــري و            
اعتراض به وضـعـيـت ضـد کـارگـري              
موجود، توسط نـيـروهـاي امـنـيـتـي              
تعقيـب و دسـتـگـيـر و زنـدانـي مـي                   

اين در حـالـي اسـت کـه ايـران               .شوند
 را در     ٨٩  و     ٨٧ مقاوله نامـه هـاي        

سازمان بين المللي کار امضا نـمـوده        
است؛ اما همچنان عمال و با استفـاده     
از ابزارهاي مختلف، مانـع از ايـجـاد          
تشکل هاي خودسـاخـتـه ي کـارگـران           
مي شود و هيچ توجهي بـه تـعـهـدات        

از .  خود در ايـن سـازمـان نـمـي کـنـد               
طرف ديگر در روز جهاني کـارگـر کـه       
کارگران تمام کشورها به خـيـابـان هـا            
آمده و خواست ها و مطالـبـات خـود            
را فرياد مي زنند، حافظان سرمايه بـا    
پليسي نـمـودن فضـاي خـيـابـان هـاي               
شهرها، مراسم هـاي گـرامـي داشـت            
روز کارگر را شديدا سرکوب نـمـوده و      
کارگران را به جرم شرکـت در مـراسـم            
روز جهاني کارگـر، ضـرب و جـرح و              

در  !بازداشت و محاکمه مـي کـنـنـد         
حال حاضر ده هـا تـن از کـارگـران و                  
فعالين کارگري دوران مـحـکـومـيـت           
خود را در زندان ها طي مي کـنـنـد و         
تعدادي ديـگـر بـا قـيـد وثـيـقـه هـاي                    
سنگين منتظر صدور حکم از طـرف        
دادگاه هستند و تعدادي همچـنـان در      
بازداشتگاه هـاي اداره ي اطـالعـات            

مـا  .  در بالتکليفي به سـر مـي بـرنـد            
جمعي از کارگران سـنـنـدج و حـومـه              
ضمن محکوم نمودن تعقيب و تهديد       
ــن                 ــي ــازداشــت کــارگــران و فــعــال و ب
کارگري، از تمامي کارگران، تشـکـل         
هاي کارگري و نهادهاي اجتمـاعـي و        

حــقــوق بشــري داخــلــي و خــارجــي                
خواستاريم که به هـر طـريـق مـمـکـن              
براي لغو احکام صادره عليه کارگـران      
و فعاليـن کـارگـري و آزادي فـوري و                

. بدون قيد و شرط آنان تالش نـمـايـنـد       
 ٤ جمعي از کارگران سنندج و حومـه          

 ١٣٩٢ خرداد 
 

پزشك قانوني تهران نيما               
ابراهيم ز اده را در بيمارستان                   

 محك معاينه كرد          
طبق قـرار قـبـلـي امـروز پـزشـك               
قانوني در بيمارستان محك بـا نـيـمـا            
ابراهيم زاده فرزند كـارگـر مـعـتـر ض             
زنداني بهنام ابراهيم زاده ديـدار كـرد           
ــه قــرار                     ــن ــا را مــورد مــعــاي ــم ــي ون

هنگاميكه پـزشـك قـانـونـي بـه            . داد
بالين نيما رفت نيما بسـتـري وداشـت         
شـيـمــي درمـانــي مـي شـد نــيـمـا از                   
زمــانــي كــه بســتــري شــده هــمــچــون            
گذشته از خوردن وآشاميـدن خـوداري       
مي كـنـد وايـن نـيـز ايـن خـانـواده را                    

اين درحـالـي اسـت        .  نگران كرده است 
هنوز پـزشـكـان مـحـك رونـد درمـان                
نيما راطوالني مدت وبهبـودي نـيـمـا         

بـا ايـن حـال        .  را نامشخص مي دانند 
امروز وقتي پزشك قـانـونـي بـا نـيـمـا             
ديداركرد خوشحالي وشا دي به چـهـره    

چرا كه پزشك . نيما تا حدودي برگشت  
قانوني تاكيد داشـتـه كـه بـايـد والزم              
وضروري است بهنام در كـنـار فـرزنـد           
بيمارش بماند وقـول داده كـه حـتـمـا               
وبزودي نامه مـوافـقـت بـا مـرخصـي             
بهنام را به دستگاه قضـايـي تـحـويـل            

اكـنــون تصــمـيـم گـيــري بــراي             .  دهـد 
حضوراينكه بهنام در كنار نيما بماند     

. يا نماند با دستـگـاه قضـايـي اسـت               
نيما ابراهيم ز اده در نبود پدر زندانـي      
اش چهار ماه پيش بـه سـرطـان خـون              
مـبـتــال شـد كـه در حـال حــاضـر در                    
بـيـمـارسـتـان مـحـك كـودكـان تـحـت                  

ما بـراي   .  مراقبت هاي پزشكي است 
نيما وديگر كودكـان آرزوي بـهـبـودي           

بـه ايـن امـيـد         .  مي كنيم      وسالمتي
كه هيچ كودكي لحظـه هـاي خـود را              

بـه امـيـد       .  بدون پدرش سپري نـكـنـد      
زندگي سعادتمندانه يكا يك كـودكـان      

 خصوصا كودكان ايران
 

كارگران ساختماني در سال                  
 .  بيمه نشده اند       ١٣٩٢ 

بـه گـفـتـه رئـيـس            :  كرمـانشـاه  
" انجمن صنفي برقکاران ساختمـانـي     " 

استان کرمانشاه، کارگران ساختمانـي      
کرمانشاه در سال جديـد بـيـمـه نشـده              

 .اند
وي تصريح کرده اسـت بـا وجـود            

، هـيــچ    ٩٢ گـذشـت دو مـاه از سـال               
کارگر ساختماني در استان کرمانشـاه     
توسط سازمان تامين اجتماعي بيمـه   

وي همچنـيـن از افـزايـش         . نشده است 
 هزار توماني حـق بـيـمـه کـارگـران               ٧ 

 .خبر داد
 

 تجمع اعتراضي : سنندج
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه           
ايــجــاد تشــکــل هــاي کــارگــري طــي           
گزارشي از برگزاري تجمع اعـتـراضـي         
ــران             کــارگــران اخــراجــي کــارخــانــه اي

طـبـق     . خودرو در سـنـنـدج خـبـر داد            
 ٣١ گـزارش مـزبـور روز سـه شــنـبـه                 

ارديبهشت ماه نمـايـنـدگـي کـارخـانـه            
نـمـايـنـدگـي      ( ايران خودرو در سنندج      

، بــــه دلــــيــــل واهــــي               ) حــــيــــدري
 نـفـر از       ٣٧ ورشکستـگـي کـارخـانـه          

کارگران شاغل در اين نـمـايـنـدگـي را           
 سال سـابـقـه      ١٧  تا ٢ که هر کدام بين  

. کار داشـتـنـد را از کـار اخـراج کـرد                 
کارگران اخراجي در اعتـراض بـه ايـن           
عمل کارفرما، صبح روز چهارشـنـبـه         
اول خردادماه در مقابل اداره تـعـاون،         
کار و رفاه اجتماعي سـنـنـدج تـجـمـع             
کردنـد و خـواهـان بـازگشـت بـه کـار                  

نمايندگي ايران خودرو در سـه      .  شدند
 .راه شهرک نايسر سنندج واقع است

 
 تجمع اعتراضي         
 کارگران سد بنير         

بر اساس گـزارش    :   ارديبهشت٣٠ 
ــه                 ــب ــروز يــکــشــن ــي دي ــت ــاف  ۲۹ دري

ارديبهشت مـاه کـارگـران شـاغـل در              
سد بنير در اعتراض به عدم پـرداخـت       

 ماه حقوق معوقه و نـيـز عـيـدي و           ۴ 
 ۹ پاداش سال گذشته خود از سـاعـت      

دفتـر شـرکـت         صبح در مقابل۱۱ تا  
استراتوس پيمانکار ايـن سـد تـجـمـع            
کردند و خواهان دريافـت مـطـالـبـات            

الزم به ذکر است کـه سـد       .  خود شدند 
 کيلومتري جاده سـنـنـدج    ۲۰ بنير در   

 ۲۰۰ مريوان واقع شده که بيش از     –
کارگر در دو شـيـفـت در ايـن پـروژه                   

كـمـيـتـه ي       .  مشغول به كـار هسـتـنـد        
هـمــاهـنــگــي بــراي كــمــك بــه ايــجــاد            

 .تشكل هاي كارگري
   

اخراج کارگران ايران خودرو                 
 در سنندج     

ــرداد١  ــزارش        :  خ ــر اســاس گ ب
 ارديـبـهـشـت       ۳۱ شنبه    رسيده روز سه  

ماه نمايندگي کارخانـه ايـران خـودرو          
، بـه    ) نمايندگـي حـيـدري     (در سنندج  

دليل واهي ورشـکـسـتـگـي کـارخـانـه             
 نفـر از کـارگـران شـاغـل در ايـن                 ۳۷ 

نمايندگي را که هر کـدام مـيـانـگـيـن             
 سال سابقه کار داشتند از کـار  ۲ -۱۷ 

کــارگــران اخــراجــي ايــن      .  اخـراج کــرد   
نمايـنـده در اعـتـراض بـه ايـن عـمـل                   
کارفرما، صبح روز اول خردادمـاه در       
ــاه                 ــل اداره تــعــاون، کــار و رف مــقــاب
اجتماعي شهرستان سـنـنـدج تـجـمـع             
کردنـد و خـواهـان بـازگشـت بـه کـار                  

الزم به ذکر است که نمايندگـي  . شدند
ايران خودرو در سه راه شـهـرک نـايسـر           

ي    کـمـيـتـه    .  سننـدج واقـع شـده اسـت          
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

 هاي کارگري تشکل
 

اطالعيه شماره يک کميته دفاع                 
 از بهنام ابراهيم زاده            

کــارگــران، مــردم آزاده، تشــکــل          
چـنـانـچـه خـود اطـالع           !  هاي کارگري 

داريد نظام سرمايه داري بـراي بـقـاي            
خود در سراسر جهان حمالت گستـرده   
اي را به صفوف کارگران برنامه ريـزي     
کرده و مي خواهد به هر شـکـلـي کـه               

. شده طبقه کارگـر را مـرعـوب کـنـد             
اگر تنها يک لـحـظـه بـه گـزارشـات و                 
خبرها تـوجـه کـرده بـاشـيـم مـتـوجـه                  
خواهيم شد که نظام گنديده سـرمـايـه          
داري هر روز به بهانه بحراني مالي بـه    
سفره بي رونـق طـبـقـه کـارگـر يـورش               

اين نظام چه از نـظـر   .  آورده و مي آورد 
سياسي و چه از نظر اقتـصـادي دچـار            
بحراني شده که خود بـزرگـان آن بـدون         
پرده به آن اعتراف مي کـنـنـد و بـراي          
برون رفت از ايـن بـحـران بـه تـکـاپـو                    
افتاده و در کشورها ي سرمـايـه داري      

مي خواهد با رياضت اقـتـصـادي کـه          
زاده نئوليبـرالـي مـي بـاشـد خـود را                 

در کشور مـا بـه اضـافـه         .  نجات دهد 
ــکــاري                  ــي ــتــصــادي و ب ــي اق ــحــران ب
گسترده،طبقه کارگر از تشـکـل هـاي         
خود هم محروم است و اگـر کـارگـري          
اقدام به تشکيـل تشـکـل کـنـد بـرابـر                
است با اخـراج از کـار، دسـتـگـيـري،                
احضار، تهديد و يا زندان بـنـا بـر ايـن           
صدها کارگر و يا فعال کارگري تـنـهـا      
به جرم تشکيل تشکلهاي خـود و يـا             
به جرم برگزاري مراسم روز کـارگـر و             
يا روز زن با بهانه هاي واهي به زنـدان       
محکومش کـردنـد و حـال در زنـدان              

بـهـنـام ابـراهـيـم زاده           .  بسر مي بـرنـد     
يکي از آن فعاالن کـارگـري و حـقـوق               

 ٨٩/٣/٢ کودک است که در تاريخ      
بــه اتــهــام فــعــالــيــت هــاي کــارگــري             
دستگيـر و بـعـد از مـدتـي در چـنـد                    
جلسه که در پشت درهاي بسته به نـام    

 ۵ دادگاه محاکمه شـده ايشـان را بـه              
سال زندان تعزيري محکومش کـردنـد    
ــردن                       ــري کـ ــپـ ــال سـ ــال در حـ و حـ

کارگـران و    .  محکوميت خويش است 
فعاالن کارگري در ايران بـراي ايـنـکـه           
بتوانند به خود بهنام و خانواده او کـه       
پسرش نيما مريض است و در بسـتـر          

. بيماري مي باشد کمکي کرده باشند    
در سنوات گذشته اقدام بـه تشـکـيـل             
کميته دفـاع از بـهـنـام ابـراهـيـم زاده                  

ــد  ــيــل يــک ســري               .  کــردن ــه دل امــا ب
مشـکـالت کــه زاده سـرکــوب هـا ي               
موجود است نتوانست فـعـالـيـت روز           
مره خود را ادمـه دهـد و دچـار يـک                  

سرانجام بـعـد از     .  سري مشکالت شد 
ــعــدادي از اعضــاي آن                يــک مــدت ت
کميته درخواست کردند که کميـتـه را       

که در نـتـيـجـه در تـاريـخ           .  فعال کنند 
 جلسه اي به اين مـنـظـور      ٩٢/٣/٢ 

در شهرستان سـقـز بـا حضـور بـهـنـام                
ابراهيم زاده تشـکـيـل شـد و بـعـد از                  
بحث و تبادل نظر مصـوبـات زيـر در            
آن جلسه با اکـثـريـت آرا بـه تصـويـب                
رسيد که جهت اطالع عمـوم انـتـشـار           

فـعــال کـردن وبــالک         -  ١ .  مـي يـابــد    
 ٢ کميته دفاع از بهنام ابـراهـيـم زاده            

انتشار ايميلي بنام کميته دفـاع از           -
درخـواسـت از       -  ٣ بهنام ابراهيـم زاده    

کـارگـران، فــعـاالن کـارگــري و مــردم             
آزاده جهت عضويت در کميـتـه دفـاع          

انـتـخـاب      -  ٤ از بهنام ابـراهـيـم زاده          
محمود صالحي بعنـوان سـخـنـگـوي           

 کميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده
جلسه فوق بعد از چند ساعت در       
يک فضـاي دوسـتـانـه و کـارگـري بـه                  

 ۱۰  صفحه 

 ۸ از صفحه  

 



 
677شماره يسکرا                                            ا                                                 10 صفحه   

 . پايان رسيد
: : مـــــــــنـــــــــبـــــــــع / /h t t p

blogf.komitehbehnam
/com.a 

 
ويژه  اعتراضات عليه دستگيري               

   فعالين كارگري         
احضار تيمور امجدي از               
 بازداشت شدگان روز کارگر                 

طبق گـزارشـات رسـيـده       : خرداد١ 
 فعال کارگري و از     » تيمور امجدي« 

 ارديبهشت، روز ۱۱ بازداشت شدگان   
ي آخـريـن        جهاني کارگر، جـهـت ارائـه      

 داديـاري    ۴ ي    دفاعيات خود به شعبه   
اقـدام عـلـيـه       « .  سننـدج احضـار شـد       

هـاي ضـد        امنيت ملي بـه نـفـع گـروه          
حـمـل   «، »انقالب و عضويت در آنها 

پـالکـارد در روز کـارگـر در خـيـابــان                 
ســر دادن شــعــارهــاي        «  و      » غــفــور 

، » براندازانه عـلـيـه حـکـومـت ايـران             
 »تيمور امـجـدي  « اتهامات وارده به    

پـايـه و اسـاس           بوده که وي آنها را بـي    
خــوانــده و از بــرگــزاري مــراســم روز              
جهاني کارگر دفاع نموده و آن را حـق          
ــان دانســتــه و                  ــران جــه ــمــام کــارگ ت
همچـنـيـن بـيـان نـمـوده کـه ايـن روز                    
مختص به هيچ حزب و گروه خـاصـي       
نيست و متعلق به تـمـامـي کـارگـران             

ي هـمـاهـنـگـي           کمـيـتـه      .  جهان است 
هــاي    بـراي کـمــک بــه ايــجـاد تشـکــل             

 کارگري
 

آخرين دفاعيات غالب حسيني                 
 از فعالين کارگري           

غـــالـــب « :   ارديـــبـــهـــشـــت     ٢٩ 
 جـهـت آخـريـن دفـاعـيـات              » حسيني

 بـازپـرسـي دادگـاه       ۴ خود در شعبه ي     
وي ضـمـن   .  انقالب سنندج حاضر شد 

رد اتهام واهي وابسـتـگـي بـه احـزاب             
خارج از کشور از فـعـالـيـت خـود در                

ي هماهنگي دفاع نـمـوده و بـر           کميته
ي هماهنـگـي    عضويت خود در کميته  

هــاي    بـراي کـمــک بــه ايــجـاد تشـکــل             
کـمـيـتـه ي       .   فشاري کرد    کارگري پاي 

هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکل هاي کارگري، ضمن مـحـکـوم      
کـردن اتــهــامــات وارده بــر فــعــالــيــن            

کارگري، خواهان رفع اتهام از آنـان و           
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                
تمامـي فـعـالـيـن کـارگـري دربـنـد و                   

 .باشد زندانيان سياسي مي
هماهنگي بـراي کـمـک بـه             کميته

 ۲۹ -هــاي کــارگــري      ايــجــاد تشــکــل   
 ۱۳۹۲ ارديبهشت 

 
 نژاد     آزادي حامد محمودي             

 با قيد وثيقه       
به گزارش رسـيـده     :  ارديبهشت٢٩ 

 ارديبهشت حامـد  ۲۹ امروز يکشنبه  
محمودي نژاد فعال کارگري و عضـو        

 روز   ۱۷ ي هماهنگـي پـس از            کميته
بازداشـت در اداره ي اطـالعـات، بـا               

 ميليون تومـانـي از     ۵۰ قيد وثيقه ي    
. زنــدان مــرکــزي ســنــنــدج آزاد شــد             

 ۱۹ بـرده مـدتـي قـبـل در تـاريـخ                    نام
فروردين با وثيقه آزاد شـده بـود، امـا            

 ارديـبـهـشـت بـه هـمـراه            ۱۲ در تاريخ   
جليل محمـدي بـار ديـگـر بـازداشـت              

ي هماهنگي ضمن تبريـک   کميته.  شد
نـژاد خـواهـان         آزادي حامد محـمـودي    

آزادي فوري و بدون قيد و شرط جليـل    
محمدي ديگر عضو بازداشتـي خـود         
و همچنين تمامي کارگران و فعالـيـن         
کارگري دربنـد و زنـدانـيـان سـيـاسـي               

  .است
 نا امني محيط كار           

به گزارش روابط عمومي فوريـت     
هاي پزشکي آذربايجان شرقي در اثـر       
ــک                  ــفــجــار ديــگ ذوب آهــن در ي ان

 کـارگـر     ٦ کارخانه در شهرستان بناب  
 .مصدوم و راهي بـيـمـارسـتـان شـدنـد            
 ٦ گزارش مزبور نشان مـي دهـد کـه             

کارگر مصدوم عمدتا از ناحيه دسـت        
و پا دچار سوختگي ناشي از انـفـجـار        

چهار نفر از کارگران به دليـل  .  شده اند 
شدت سوختگي به بيمارستان سينـاي   
تبريز بـراي ادامـه مـداوا اعـزام شـده               

 .اند
 

فريدون شهـبـازي کـارگـر        
کارخانه چرم سازي قورق بر اثـر        

 برق گرفتگي جان باخت
اتـحـاديـه آزاد      :  خـرداد ٥ :  سنندج

روز جمعه سـوم خـرداد       : کارگران ايران 

ماه فريدون شهبازي کارگـر کـارخـانـه          
چرم سازي قورق در حـيـن کـار دچـار              
برق گرفتگي شد و پس از انـتـقـال بـه             
بـيــمــارسـتــان تـوحــيــد ســنــنـدج جــان             

ايــن کــارخـانـه در نــزديـکــي            .  بـاخـت  
روستاي قورق منطقه کاميـاران قـرار        
دارد و مالکيت آن قبـال مـتـعـلـق بـه                
بنياد مستضعفان بـوده اسـت کـه بـا              

بـه     قانـون اسـاسـي،       ٤٤ اجراي اصل   
ــذار               ــوصـــــي واگـــ بـــــخـــــش خصـــ

 ٢٠ کارخانه چرم سـازي قـورق          .  شد
کارگر دارد و آنـان مـدت شـش مـاه                 
است دستـمـزدهـاي خـود را دريـافـت              

ايـن در حـالـي اسـت کـه              .  نکرده انـد   
کارفرماي اين کارخانه از بيمـه کـردن          

فـريـدون    .  کارگران نيز سربـاز مـيـزنـد        
شهبازي در حالي حين کار دچار بـرق        

لـيـسـت     گرفتگي شد و جان باخت که   
بيمه اش رد نشده بود و همچون ديگر    
کارگران ايـن کـارخـانـه از شـش مـاه                 
پيش دستمزد خود را دريافت نـکـرده          

 سال سن داشـت و داراي      ٢٥  بود وي  
يک فرزند بود که از بيـش از يـکـسـال             
پيش در اين کـارخـانـه مشـغـول کـار                

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران      .  شده بود 
با ابراز تاسف عميق از جـان بـاخـتـن              
ــه                 ــع ــن ضــاي ــازي، اي ــدون شــهــب فــري
جانگداز را به خانواده و همکاران وي         
تسليت مـيـگـويـد و بـر گسـتـرش و                  
تعميق مـبـارزات سـراسـري کـارگـران            
ايران بـه عـنـوان تـنـهـا راه حـل بـراي                    
پايان دادن به وضعيت مصـيـبـت بـار            
کنونـي کـه سـوانـح نـاشـي از کـار و                    
مرگ هر روزه کارگران يکي از ابـعـاد         
غـيـر قـابـل جـبـران آن اسـت تـاکـيــد                     

 . ميکند
 

 توطئه كارفرما         
دو تن از مهـنـدسـان يـک       :  سنندج

شرکت ساختماني در سـنـنـدح عـالوه          
بر عدم پـرداخـت دسـتـمـزد کـارگـران                

. اقــدام بــه تــهــديــد آنــان نــمــوده انــد              
مهندسـان ايـن شـرکـت سـاخـتـمـانـي                
وقتي با اعتراض کارگران نسـبـت بـه           
عدم پرداخت دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه             
خود مـواجـه شـدنـد، آنـان را تـهـديـد                  
نمودند که در صورت ادامه اعتـراض        
اقدام به پرونده سازي عـلـيـه کـارگـران           

   .معترض خواهند نمود
 

 مرگ کارگر جوان 
پاوه کارگر جواني به نام بـخـتـيـار         
شاه ويسي راننده جـرثـقـيـل در حـيـن               
کار دچار حـادثـه شـده و مـتـاسـفـانـه                 

و داراي    بـرده مـتـأهـل       نام.  فوت نمود 
ي هـمـاهـنـگـي           کميته.   دو فرزند بود 

هــاي    بـراي کـمــک بــه ايــجـاد تشـکــل             
کـارگـري ضــمـن عــرض تسـلــيـت بــه              
خانواده و دوسـتـان ايـن کـارگـراعـالم              

داري    دارد که در جامعه سـرمـايـه          مي
جان هيچ کـارگـري در حـيـن کـار در                 

ــرا  امـــان نـــبـــوده و نـــيـــســـت؛                  زيـ
داران بــراي ســود بــيــشــتــر             ســرمــايــه 

هيچگونه توجهي به مسائل ايمني و       
. رفاه اقتصادي کارگران نـمـي کـنـنـد            

كميته ي هماهـنـگـي بـراي كـمـك بـه               
 ايجاد تشكل هاي كارگري

 
 دو کارگر مرزي کشته شدند

خرداد، دو کولـبـر در     ٤ :  سردشت
ــر                 ــر اث مــنــطــقــه مــرزي ســردشــت ب
تيـرانـدازي مـامـوران رژيـم کشـتـه و                

 .زخمي شدند
در واقعه نخست يک کولبر به نـام      

در منطقـه  "  شيالن"در مسير " زانکو" 
مرزي سردشت مورد اصابت گـلـوـلـه          
مزدوران رژيم قرار گرفت و جان خـود          

در حادثه دوم نيز يـک  .  را از دست داد   
در مسـيـر   "  ريباز بوراني"کولبر به نام  

بر اثر شـلـيـک مـامـوران        "  قلعه ره ش" 
رژيم زخمي و به بيمارسـتـان مـنـتـقـل           

كــمــيــتــه كــدســتــان حــزب          .( گــرديــد 
كمونيست كارگري ايـران بـه خـانـواده           

تسليت "  ريباز بوراني" و" زانكو"هاي  
رهايي از اوضاع كـنـونـي،    ).  ميگويد

پـايـان دادن بــه بـيـكــاري و كـارهــاي                
ــا                   مــرگــبــار از جــملــه در مــرزهــا ب
سرنگوني رژيم جـنـايـتـكـار اسـالمـي            

 . عملي است
 

 اجتماعي
 اعتراض به گراني نان: سنندج

به اذعان خبـرگـزاري حـکـومـتـي            
نان در برخي شهرهاي اسـتـان     " فارس" 

کردستان، اردبيل و خوزستـان نـايـاب        
در ايــن گــزارش       . و گــران شــده اســت      

اذعان گرديده که کمبود آرد و نـان در        
شــهــرهــاي اردبــيــل و خــوزســتــان و              
همچنين کردستان از جـملـه سـنـنـدج            

. منجر به اعتراض مـردم شـده اسـت           
اين خـبـرگـزاري نـوشـتـه کـمـبـود آرد                  
مــوجــب شــده تــا مــردم در بــرخــي                
مناطق با مشکالت عديـده اي بـراي        
تهيه نـان مـواجـه شـونـد و صـفـهـاي                  
طوالني در برابر نـانـوايـي هـا ايـجـاد               

 .گردد
 
خرداد مـاه يـک دخـتـر         ٣   : بوکان 
که بـه    "  بفرين معروفي"  ساله بنام ١٧ 

همراه خانواده اش جـهـت تـفـريـح بـه                
بـيـرون از شـهــر رفـتــه بـود، هـنـگــام                   
مراجعت خودش را از مـاشـيـن پـرت           

بـفـريـن مـعـروفـي           . کرد و جان سـپـرد      
هنگامي که مشغول گذراندن اوقـات       
فراغت خود بـود، اس ام اسـي را از                 
دوست پسرش دريافت مي کند که بـا     
تـهـديـد پـدرش مـواجـه مـي شـود و                   
عصر، هنگام بازگشـت در نـزديـکـي            

شهربوکان خـودش    "  رازاوه" هاي تاالر   
را از ماشيـن بـه بـيـرون پـرت کـرد و                  
دچار ضربه مغزي شـد و مـتـاسـفـانـه             

 .جانش را از دست داد
 

 خردادماه مراسمـي  ٣ جمعه   : بانه
به منظور گراميداشت يـاد و خـاطـره          

بـا حضـور بـيـش از           "  رسول فـاتـحـي    " 
 . تن از کوهنـوردان بـرگـزار شـد        ٣٥٠ 

اين مراسم که با حضور کوهنـوردانـي      
از شهرهاي سقز، بـوکـان، مـهـابـاد و              
بـانــه در مسـيــر گـردنــه خــان و کــوه                 

 ٧ قولقوله برگزار گـرديـد از سـاعـت              
صبح شـروع و تـا عصـر هـمـان روز                  

مـراسـم بـا يـک دقـيـقـه              . ادامه داشت 
سکوت در گراميداشت ياد و خـاطـره       
رسول فاتحي شروع گرديد و در ادامه       
چندين شعر و سـرود ازسـوي شـرکـت             

الزم به يـادآوري    .  کنندگان خوانده شد 
اســت کــه رســول فــاتــحــي از افــراد                
خـوشـنـام شــهـر بـانـه و از هـمـراهــان                   
گروههاي کوهنوردي بود کـه خـاطـره          
اش تــوســط هـم قــطــارانـش گــرامــي            

 .داشته شد
 

 اذيت و آزار فعالين سياسي
طي چند روز گـذشـتـه اطـالعـات         
نيروي انتظامي رژيم در روانسـر دور          
تازه اي از تهديدات و فشـارهـا عـلـيـه          
فعالين سياسي ـ اجتماعي ايـن شـهـر           
آغـاز کــرده اســت اطــالعـات نـيــروي             
انتـظـامـي رژيـم در شـهـر روانسـر از                  

احضـار     طريـق تـمـاس تـلـفـنـي و يـا                
تـعـداد زيـادي از زنـدانـيـان سـيـاسـي                  
سابق و فعالين سياسي و اجتـمـاعـي،        
از آنان تـعـهـد گـرفـتـه و هشـدار داده                  
است که نبايستي هيچگونه فعـالـيـت        
ســيــاســي و ارتــبــاط حــزبــي داشــتــه             

الزم بــه ذکــر اســت تــعــداد           .  بــاشــنــد
افرادي که با آنان تمـاس گـرفـتـه شـده             

 . نفر مي باشد٧٠  الي ٦٠ حدود 
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در ابـتـدا و در مـنـاطـق آزاد بـه                   
همراه واحدهاي نظامي در گشـتـهـاي         
سياسي نظامي، يکي از وظايف مـن        
سخنـرانـي بـراي مـردم در روسـتـاهـا                

جوانان و فعالـيـن دخـتـر و پسـر            . بود
روستايي مي دانسـتـنـد کـه کـمـيـتـه                
تشکيالت روستايي کارش تـمـاس و         
ارتــبــاط بــا فــعــالــيــن روســتــا و                      
سـازمــانــدهــي آنــان اســت از ايــن رو              
تماسها طـبـق طـرح و نـقـشـه عـمـل                   
مدون و نحوه تمـاسـهـا و چـگـونـگـي               
فعاليتها با هر تک نفر و يا هر جمـعـي    
که با هم تمـاس و ارتـبـاط طـبـيـعـي                  

کــار .  داشـتـنــد پــيـش بـرده مـي شــد              
سياسي تشکيالتي در ميان مـردم از        
طريق کميـتـه روسـتـايـي يـا کـمـيـتـه                   
بخش که بعدها به  دسـتـه سـازمـانـده           

. تغـيـيـر نـام داد انـجـام مـي گـرفـت                   
ماجراهاي زيادي در آن دوره روي داد         
و خـاطــرات زيـادي از هــر لـحــظـه و                  
دقايق آن را دارم که امکان بـازگـويـي            

سـعـي مـيـکـنـم در           .  همه آنها نيسـت   
فاصله بخشها به قسمتهايـي از آنـهـا           

 .اشاره کنم
با گذشت زمان و در آغـاز بـهـار              

 رژيم اسالمي در صـدد بـود     ٦٢ سال   
که مراکز و مقرهاي کـومـه لـه را از                

براي رسيدن بـه ايـن       .  شهرها دور کند  
هــدف لشــکــرکشــي هــاي وســيــع در           

تـحـرکـات    .  دستور رژيم قـرار گـرفـت        
نـيــروهـاي زمـيــنـي از ســوي نــيــروي              
سرکوبگر ارتش و سپاه حکـومـت، از       
سوي واحدهاي نيروي مسـلـح کـومـه          
له پاسخ درخور مي گرفت که هـر بـار      
در نهايت با تحمل تلفات سنگيـن بـه      
پيشروي و بازپس گيري منـاطـق آزاد       
مبادرت مي کردند و طـي هـر دوره              
اي مناطقي را به کنترل خود در مـي       

هر سال بعد از اشغال بـخـشـي    .  آوردند
از مــنــاطــق آزاد تــوســط رژيــم، بــر               
ارتفاعات مشرف بر هر روستايي يـک    
پايگاه احداث مـي شـد تـا مـانـع از                  
کــمــک و ارتــبــاط مــابــيــن مــردم و                

طـرح رژيـم در       .  نيـروهـاي مـا بشـود        
ــه وجــب مــنــاطــق                  اشــغــال وجــب ب
کردستان دور سـاخـتـن کـومـه لـه از                 
اطراف شهرها و نهايتا ايـجـاد مـانـع             

تـنـهـا مـنـبـع         .  بين مـا و مـردم بـود          
تدارکاتي ما مردم روستاها بـودنـد و         
طرح رژيم در اشـغـال مـنـاطـق قـطـع                 

 . کردن اين منبع حياتي بود
هنوز چـنـد مـاهـي بـه تشـکـيـل                 

. حزب کمونـيـسـت ايـران مـانـده بـود              
اعزام اولين واحد نـظـامـي مـجـهـز و               
قدرتمند به عـمـق مـنـاطـق اشـغـالـي               
يکي از طرحهاي کومه له براي خنثي       

گـردان  .  ساخـتـن سـيـاسـت رژيـم بـود             
شاهو مرکب از رزمي تـريـن افـراد از           
دختر و پسر و فرمانده هاي کـاردان و       
با تجربه براي اين ماموريت سـازمـان       

مــن بــه هــمــراه يــکــي از             .  داده شــد  
عزيزان جانباخته به نام جليل حـيـدري     
همراه بـا ايـن واحـد نـظـامـي و بـراي                   
انجام فعاليت تبـلـيـغـي، تـرويـجـي و               
سازماندهـي فـعـالـيـن و دوسـتـداران               
کـومـه لـه در مــنـاطـق اشـغــالـي در                   
جنوب و جنـوب شـرقـي سـنـنـدج تـا                

جليـل  .  نزديکي کامياران همراه بوديم 
حيدري يکي از کادرهاي با تـجـربـه و         
محبوب مردم در جنوب کـردسـتـان،         
منطقه کـامـيـاران و اورامـان و پـاوه               

شخصيـتـي دوسـت داشـتـنـي و             .  بود
خوشرو که در مـيـان مـردم و رفـقـاي              
ــه از                 ــنــي کــومــه ل تشــکــيــالت عــل

 . محبوبيت خاصي برخوردار بود
 جـلـيـل      ١٣٥٩ درزمستان سـال      

حيدري در جـريـان خـلـع سـالح گـروه                
مرتجع رزگاري و هـمـچـنـيـن افشـاي             
ماهيت ايـن جـريـان در مـيـان مـردم                
اورامان نقش برجسته و قـابـل تـوجـه             

 ٢٤ اي از خود نشان داد و در نـبـرد               
روزه شــهــر سـنــنــدج نــيـز فــداكــارانــه             

پس از تصرف مـجـدد     .  حضور داشت 
شهرها از سوي نيـروهـاي سـركـوبـگـر            
رژيم جمهوري اسالمي جليل حـيـدري     
در نواحي سنندج، بوكان، سردشـت و      
اشنويه فعاليتهـايـش را ادامـه داد و             

 بـه مـنـطـقـه          ١٣٦٠ در پـائـيـز سـال           
ديواندره اعزام و مسئـولـيـت كـمـيـتـه           

با تـوجـه بـه        .  بخش را به عهده گرفت   
كارداني و درايت در فعاليت ترويجـي      
و آگاهگـرانـه و هـمـچـنـيـن تـوانـايـي                  
بااليـش در سـازمـانـدهـي مـبـارزات              

 بـه    ١٣٦٢ توده اي، زمسـتـان سـال            
عنوان عضو كميته ناحيه كـرمـانشـاه        
انتخاب گرديد و فعاليـت خـود را در          

ادامـه  "  و بـاوجـانـي   "  قلخاني" مناطق  
 .داد

مواقعي براي چند روزي با گردان       
شاهو بوديم در گشت سياسي نظامي     
همراه اين گردان بوديم ، من و جـلـيـل       

با حضور در هـر روسـتـايـي بـيـشـتـر                  
مواقع او براي مردم سخنراني و مـن           
با فـعـالـيـن و دوسـتـداران کـومـه لـه                    
تماس مي گرفتم و با آنـهـا جـلـسـلـت               

در مـواقـع     .   ويژه اي برگزار مي کردم   
ضــروري دو نــفــري يــا هــر کــدام بــه                
تنهايي براي چند روز از گـردان جـدا              
مــي شــديــم و بصــورت مــخــفــي بــا              
دوسـتـداران و فـعـالــيـن تشـکـيـالتــي               
روستا تماس مي گرفتـيـم و وظـايـف           

ايـن  .  آنان را برايشان تشريح ميکرديم    
ماموريتهاي فردي عليرغم خـطـراتـي     
که متوجه ما دو نـفـر مـي شـد امـا                  
مزيتـش ايـن بـود کـه وقـت و زمـان                   
بــيــشــتــري را بــراي ســازمــانــدهــي و            
تشکيالت سازي در روسـتـاهـا بـکـار           

به تنهايي و بـراي چـنـد          .  مي گرفتيم 
روز آنهم تنها با يک کـلـت کـمـري بـه                
اين ماموريتها رفـتـن نـيـز خـالـي از                

بـارهـا نـيـروهـاي ضـربـت            .  خطر نبود 
وارد روستا مي شدنـد و بـه بـازرسـي             
منازل مي پرداختـنـد و هـر بـار مـن                
ناچار مي شدم در طويله کـه بـه زبـان            

مي گوينـد بـراي     "  گه ور" کردي به آن  
چند ساعتي و تا رفتن گـروه ضـربـت             

ايـن کـار     . رژيم در آنجا مـخـفـي شـوم          
بدون کـمـک صـاحـب خـانـه يـا مـردم                  
روستا که ما را مي شناختند ممکـن      

 .نبود

 ٢ متاسفانه جلـيـل حـيـدري روز            
 در جـريـان       ١٣٦٣ شهريور ماه سـال      

درگيري با مزدوران رژيم اسالمـي در        
" باوجـانـي  " از توابع منطقه "  دري"دره  

 هـــمـــرزم ديـــگـــرش        ٩ بـــه هـــمـــراه        
 .يادش گرامي باد. جانباختند

در يکي از ايـن مـامـوريـتـهـا در               
 بود که به تنهايـي بـراي     ٦٢ بهار سال  

مالقات با چـنـد تـن از فـعـالـيـن بـه                    
مدتـي بـود کـه        .  روستاي مارنج رفتم 

ماموران رژيـم شـروع بـه تـعـقـيـب و                 
شناسايي فـعـالـيـن جـوان در روسـتـا                
کرده بودند و توانسته بودند بـا اتـکـا          

به عوامل اطالعاتي خودشان بعضـي     
يـکـي از     .  از آنان را شناسـايـي کـنـنـد         

اهداف ماموريت مـن خـنـثـي کـردن             
هر کدام از فعالين را بـه    . اين طرح بود  

تنهايي مالقات ميکردم مگر اينکـه      
دو يا سه نفر از آنـان خـودشـان بـطـور              
طبيعي در يک رابـطـه اجـتـمـاعـي يـا               

در .  خــانــوادگــي قــرار مــي داشــتــنــد        
نزديکي اين روستـا پـايـگـاه نـظـامـي              
نيروهاي حکومت مشرف بـر روسـتـا         
قرار داشت که روزانـه افـرادي از آنـان             
براي سرکشي بـه داخـل روسـتـا مـي               

. آمدند و سر و گوشي آب مـي دادنـد          
اما موقعيت من در پناه خـانـواده اي       
که در منزلشان مستقر بـودم کـامـال           

ــديــنــصــورت و بــراي           .  امــن بــود     ب
سـازمــانـدهــي در مــيــان فــعــالـيــن و             
جوانان روستا مي بايست اين نـوع از       

قـرار  .  خطرات را بـجـان مـي خـريـدي           
بود نزديکهاي صـبـح قـبـل از روشـن             
شدن هـوا روسـتـا را تـرک کـنـم و بـه                     

صـبـح زود سـرو        .  گردان ملحق شـوم    
صداي مشکـوکـي در اطـراف مـنـزل             
حاکي از حضور چند نفر مسـلـح مـرا         

سريع و به کـمـک مـيـزبـان          .  بيدار کرد 
مقداري توشه را برايم در دسـتـمـالـي             
گذاشته و از منـزل او بـطـرف مسـيـر               

تـقـريـبـا     .  خروجي روستا حرکت کـردم    
پانصد متري از روستا دور شده بـودم        
و براي يک استراحت کوتـاه در مـيـان            

درختان نشـسـتـه بـودم کـه آنـجـا هـم                  
متوجه حضور چند نفر مسلح در بـاغ    

در کنار گودالچه اي کـم عـمـق         .  شدم
کــه شــايــد نــيــم مــتــر عــمــق داشــت               
درازکش پناه گرفتم و کلت کـمـري ام            

تـعـدادي   .  را آمـاده در دسـت داشـتـم           
نامه هاي تشکـيـالتـي کـه بـا چسـپ               
نواري پيچيده شده بود هـمـراه داشـتـم         
که سريع همه آنهـا را زيـر خـاک و بـا                  

. هــمــان حــالــت درازکــش چــال کــردم          
فاصله آنها بـا مـن چـيـزي در حـدود                 
صد متر بود منتظـر بـودم بـر بـاالي              

حساب همه چيـز را    .  سرم ظاهر شوند  
تصـمـيـم گـرفـتـم کـه اگـر               .  کرده بودم 

بالفاصله من را پيدا کننـد بـا هـمـان              
کلت بطرفشان شليک کنم و اين را هـم      
ــم را                    مــي دانســتــم کــه در دم دخــل

اين لحظات نـزديـک بـه      .  خواهند آورد 
بيست دقيقه اي طول کشـيـد امـا بـه             
نقطه اي که من در آنجا مخـفـي شـده          

. بودم نيامدند و به روستا بـرگشـتـنـد         
ديگر هوا داشت کـم کـم روشـن مـي               

من هم با ايـنـکـه بشـدت دهـنـم            .  شد
خشک شده بود احساس کـردم دوبـاره          

نامه هـا را دوبـاره از           .  متولد شده ام  
زيـر خـاک بــيـرون آوردم و از البــالي                 
دختان نگاه کردم ديدم کسـي در بـاغ          
نيست و با احتـيـاط از مـنـطـقـه دور                

 ادامه دارد .                شدم
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با سرنگـونـي ايـن حـکـومـت و بـا                .  عامل فقر جمهوري اسالمي است 
مصادره اموالي که سران رژيم، آيت اله ها، رانـت خـواران و مـيـلـيـاردرهـا                    
غارت کرده اند، ميتوان بالفاصله آب و بـرق و گـاز و طـب و آمـوزش و                          

با ميلياردهـا دالري کـه هـر مـاه             .  پرورش را براي همه جامعه رايگان کرد   
صرف زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکن مناسـب    

با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهـبـي از خـزانـه         .  ساخت
نيـروي  .  مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کودکان فراهم کرد 

بـايـد   .  کار و متخصص و امکانات براي خوشبختي همه مردم وجـود دارد       
 . جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت

 
 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              



 
677شماره يسکرا                                            ا                                                 12 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 
 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
  

 : کانادا و آمريکا 
 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  

 : از ايران 
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 ژينا رئوف
بخش اول وضـعـيـت عـمـومـي ،               

 صنفي  ومعيشتي  
سرمايه داري درعـراق خصـوصـا         
تحت حاکميت حکومت فدرال قومي      
کـرد، در دو بــخـش غـيـر صـنــعـتــي                  

 . بيشترخود را نشان داده است
 تجارت وبازرگاني:الف  -١ 
 داللي واسطه گري: ب
مـجـتـمـع هــاي آپـارتـمـانــي،              -٢ 

بشکل گسترده در حال ساخت و سـاز        
سال پيش تـاکـنـون،      ١٥ -١٠ از . است

فضاي عمومي شهرهاي کردستـان از        
جمله، اربيل وسلـيـمـانـي را دگـرگـون              
نموده وهمچنين در حال تـغـيـيـر مـي           

در ايـن فـاصـلـه  زمـانـي از                 !  بـاشـنـد   
ابتدا،  شرکتهـاي ايـرانـي وابسـتـه بـه                 
حکومت اسالمي  مانند، جهاد نصـر   
که يکي از قدرتمند تريـن شـرکـتـهـاي          
ايران و متعلق به سران سپاه پـاسـداران     
مي باشد و اکثر نـيـروي کـارش را از              
ــج وســپــاه  تــامــيــن                     ــروي بســي ــي ن

البـتـه خـيـلـي از شـرکـتـهـاي                . ميکند
ديگر که وابسته به مافياي حکومتـي   
ويا به اصطالح  دولتي  مـي بـاشـنـد،         
از جمله پيمانـکـاران  وزارت نـيـرو و               
وزارت نفت،  شـرکـتـهـاي  مـبـنـاء ،                  
قدس نيرو،همپا ، نصب نيرو، توانير،     

در عراق ودراحداث ...  جهاد توسعه و 
وساخت پروژه هايي مانند  سد سـازي    
، نيروگاه برق،  پـااليشـگـاه هـا و راه              
سازي وتونل وغيره مشغول فـعـالـيـت         

 .هستند
در بخش ساختمان  فعاليت  ايـن        
شرکتـهـا، خـيـلـي کـم و نـيـروي کـار                    
ايرانـي بـيـشـتـر خصـوصـي، مـنـفـرد                  

تـا قـبـل از ورود          . ومتفرقه  مي باشد   
کمپانيهاي ترکيه اي، نيروي چـنـد ده          
هزار نفري در بخش ساختماني وپروژه     

امـا از    .  هاي عمراني کارمـي کـردنـد       
زماني که  شرکتهاي ترکيه اي،  وارد         
بخش ساخت وساز وشـهـرک سـازيـهـا            
شدند، شرايط کار و دست مـزدهـا بـه          
مراتب نيز سيـر نـزولـي خـود را طـي               

فعآل طبق اخبار بـيـش از       .  کرده است 
نـود هـزار نـيـروي کـار در شـهـرهــاي                  
شــمــالــي  کــردســتــان مشــغــول کــار             

شـرکـتـهـاي تـرکـي          . وفعاليت هستند  
بــنــا بــه تــوافــق بــا ســران حــکــومــت              
کردستان، در هر پروژه  تمام  مصالـح      
و تجهيزات مربوطه را هـمـراه نـيـروي         

باتوجـه بـه      . کار الزم تامين مي کنند 
وضعيت اضطراري اخراج سازي هـاي       
گسترده  و بيکاري  ميليوني در ايران       
و مسئله جـنـگ و سـوق دادن مـردم               
سوريـه بـه بـازار کـار اشـبـاح شـده و                    
موازنه عرضه وتقاضاي نـيـروي کـار،       
کامآل به هم خورده و نرخ دسـت مـزد          

 سال قبل به طـور بـي     ٤ تا٣ به نسبت    
کـارگـران   .  سابقه اي  تنزل يافته اسـت        

مـنــفــرد، در ايــن شــرايــط  بــيــش از                
گذشته ازجانب کارفرماها مـورد بـي         
حــقــوقــي و بــرخــورد غــيــر انســانــي              

ــد       ــه ان ــت ــرف ــط         .  قــرارگ ــن شــراي در اي
سـواســتــفــاده  پــيــمــانـکــاران کــوچــک           
ايراني، ترکيه اي ، سوري وعراقي نيـز     

جـديـدا   .  بيشتـر بـه چشـم مـي خـورد             
حقوق آنها  بر پايه نرخ پول وتورم ايـن      

ــرداخــت مــي شــود            در .  کشــورهــا پ
صورتي که خود آنها در ازاي  مـقـدار         

. ونوع کارشان دالر دريافت مي کننـد  
سال گذشـتـه، کـاشـي،       ٥ براي نمونه در 

سـرامـيــک وســنـگ در ازاي هــرمـتــر              
دالر وبـنـا بـه        ١٨ تـا ١٢ ،  ٨ مربع بين   

شرايط  ونوع کار، از لحاظ مصـالـح،       
حجم کار، مـرغـوبـيـت کـار، تـنـاوب               
ونوسان قيمت مدام درحال تغيير بوده    

دستمزد کارگران وردست ونيمه .  است
 هزاردينـارو  ٤٠  هزارتا ٢٥ ماهرنيزاز  

بيشتراوقات همراه با سـه وعـده غـذا            
ــد         ــه      .  کــار مــي کــردن درصــورتــي ک

کارگران فصلي وساختماني، اکنون بـه   
سال گـذشـتـه، دسـتـمـزدشـان           ٥ نسبت  

يک دوم کاهش  پـيـدا کـرده وهـزيـنـه                 
زنـدگــي در عــراق بـه هــمــان نســبــت               
اختـالف سـطـح پـول بـا کشـور هـاي                  

 بـرابـر     ٤  تـا   ٣ سوريه ، ترکـيـه وايـران          
 .گرانتر است

وضــعــيــت کــار کــارگــران غــيــر            
 ١٢ شرکـتـي  و مـنـفـرد بـيـشـتـر از                      

ساعت  است اما در بخش  شرکتهـاي   
تفاوت .   مي باشد٣٠/٩ انبوه سازي  

نســبــيــت فــرهــنــگــي و بــرتــري  در                
کردستان، قبآل بر مبناي  درجه بنـدي    

. ايراني، ترکي وسـوري بـود          -عراقي
اکنون به علت  دست باال پـيـداکـردن،        

عــراقــي، -شــرکــت هــاي  تــرکــيــه اي          
ســـوري وايـــرانـــي  تـــعـــريـــف مـــي               

اين نسبيت  از نظر دست مـزد    . شوند  
ــات ، در                   ــرخــورداري از امــکــان ، ب
اولويت اخراج ومـرخصـي و غـيـره را             

 .شامل مي شود
اگر بخواهيم  نمونه  مستندي در    
خصوص اين اختالف  فـاحـش  بـيـان              

دسـت  :  کنيم،  مي توان چنـيـن گـفـت          
 ١٦ مزد يک کارگـر بـدون تـخـصـص               

ساله،  ترکيه اي  به نسبت  سه کارگـر      
ســاده عــراقــي، ســوريــه اي وايــرانــي              

  :کارگران با تجربه را به ترتيب
 ، سومي ٦٠٠  ، دومي ٩٠٠ اول 

ــا      ٤٠٠ وچــهــارمــي          دالر   ٥٠٠  ت
ــروژه هــا            .   خــواهــد بــود      در ايــن پ

وضـعـيـت زنــدگـي کـارگــري  بسـيــار                
 .اسف بار و غير انسانـي مـي بـاشـد           

اکثر خوابگاه هاي اين مراکز، تيپـيـک     
و بيشتر آنها  چادر و يـا سـالـن هـاي               

 متري بوده ٤٠ تا ٣٠ بتني، با متراژ   
 ٢٥  تـا      ١٥ و هرچادر يا سالن تقريبا     

در .  نفر را در آنـهـا جـاي مـي دهـنـد                
 ســال   ٨ -٧ صـورتـي کـه در فـاصـلـه               

ــاي                    ــه ــت ــا حضــور شــرک ــه  ب گــذشــت
آمريکايي و آلماني که در پـروژه هـاي        
مشـــابــــه  کــــار مــــي کــــردنــــد،                   
ازنظرامکـانـات ومـزد وسـاعـت کـار             

بـيـشـتـر     .  تفاوت اساسي وجود داشـت    
کارگران در کـردسـتـان عـراق،         %٩٠ از

تعداد زيـادي  .  کارگران مهاجرهستند 
از اين کارگران نيز اتيوپيايـي، هـنـدي       
،پاکستاني، چيني، کره، فـلـيـپـيـنـي،           
نپالي و تايلندي مي باشند کـه اکـثـرآ        

ــات                ــدمـ ــش خـ ــخـ ــتـــل،  (  در بـ هـ
مسـافــرخــانــه هــا، رســتــوران ويــا در            

ــا            ــارک هــ ــغــــول  )  ادارات وپــ مشــ
بکارهستند اکنون  کـردسـتـان عـراق             
به يک مـرکـز تـاراج  نـيـروي کـاربـدل                  
گشته وبي حقوقي وپـرداخـت نـکـردن           
رم تـبـديـل شـده                    دستمزدهـا بـه يـک نـُ

 .است
 ادامه دارد

 

  و زندگي کارگران مهاجر در کردستان عراق                                       شرايط کار        

 


