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اتوبوسرانی تھران از ايران ،دليلی شد
خروج آقای اسالو "رئيس ھيئت مديره"ی سنديکای شرکت واحد
ِ
برکناری او از " رياست" سنديکا توسط " ھيئت مدير ه"ی آن و سوژه ای گرديد برای قلمفرسائی ھا و
برای
ِ
"تحليل"ھايی با محتوای ضد
کارگری تازه توسط چپ وراست )کاالھای قابل مبادله بين خودشان(؛ ھمانطور
ِ
گفتاری پرآب وتاب ھمين ھا بود ...اين مش ّوقين ،ثناگويان
که زمانی حرکات و عملکرد او مضمون نوشتاری و
ِ
و آتش بياران معرکۀ ديروز ايشان ،امروز در تنگنای تفسير و تحليل افتاده اند! )دراين نوشته ،ما حساب افرادی
را که فارغ از زدوبندھای سياسی و به دليل بی اطالعی ازحقايق طبقاتی ،خود را درگير اين ماجرا کرده اند،
جدا می دانيم!(
در َر َوند مبارزۀ طبقاتی و به دنبال آن براساس شرايط بحرانی ،چه در سطح ملی و چه در گسترۀ جھانی
)از مبارزۀ کانال کنان انگليس درسال  ١۶۴٨تا مبارزات چارتيست ھا )ازسال  ١٨٣٨تا  ،(١٨۴٨اعتراضات
نساجی ليون درسال  ،١٨٣٢شورش کارگران پاريس درسال  ،١٨٧١قيام بزرگ کارگران
گستردۀ کارگران
ِ
پترزبورگ دراکتبرسال  ،١٩١٧باريگاد سرخ کارگران فيات در ميالن ايتاليا درسال  ،١٩١٩شورای ھمه باھم
آلمان درسال  ،١٩١٩اعتصاب و تظاھرات ھای کارگران اسپانيا از سال  ١٩٣٠تا سال  ١٩٧٠تا اعتصاب
عظيم کارگران صنعت نفت در تيرماه سال  ١٣٢۵و ملی شدن صنعت نفت درسال  ،١٣٢٩اعتصاب کارگران
چيت ری درسال  ١٣۴٨و اعتصاب گستردۀ کارگران کفش ملی درتابستان سال  ١٣۶٠تا امروز( درھردوره،
ازميان طبقۀ مزدوران مزدی ،فقط تعداد انگشت شماری به کارگران ج ّدی تبديل می شوند .در ھمين َر َوند بخش
معدودی از مزدوران مزدی به سطح راديکال ھا ارتقا می يابند ،که اين دسته نيز با توجه به شناخت و ميزان
راديکال راست و چپ تقسيم می گردند .در اين زمينه تاريخ
مزدی
آگاھی در جريان پراتيک خود به مزدوران
ِ
ِ
مزدی راديکال؛ خصوصا ً مزدوران حقوق بگير ،به
نمونه ھای زيادی به دست داده است .در درون مزدوران
ِ
دليل نفوذ فرھنگ مسلط شيوۀ توليد سرمايه داری ،گرايش به شھرت طلبی ،خودنمائی ،امتيازطلبی و قھرمان-
ْ
درون خو ِد نظام سرمايه دارد .ما برای درک عميق تر
شدن قوی است ،که اين خو ْد ريشه درمناسبات و روابط
ِ
مزدی راديکالْ به يک نمونه در اينجا به برادران روثر اشاره می کنيم:
از مزدوران
ِ
برادران روثر ) والتر ،ويکتور و روی ( درطی سالھای  ١٩٣۵-١٩٣٩در مبارزات کارگران خود رو-
سازی آمريکا ،زمانی که حزب کمونيست آمريکا ،تروتسکيست ھا،
ِ
سوسياليست ھا و سوسيال دموکرات ھا قدرت قابل مالحظه ای در
اتحاديه ھای صنايع خودروسازی و معادن و پارچه بافی دارا بودند،
نقش عمده ای در اعتصابات نشسته داشتند) .ھمين جا يادآور شويم که
زندانی ما تحت سخت ترين شرايط ،نجات ما را درحزب سازی
کارگر
ِ
ْ
تاريخ عکس اين را به ما نشان می دھد! (
می داند ،درصورتی که
والتر بارھا ازسوی اعتصاب شکنان مورد ضرب وجرح قرار گرفت
و دوبار از سوی جيره خواران جنرال موتورز به جانش سوء قصد
شد .او درسال  ١٩۴٩ھمراه ساير اتحاديه ھا ،کنفدراسيون بين المللی
والتر روثر با ترومن رئيس جمھور آمريکا
اتحاديهھای آزاد کارگری را شکل داد .وی در سال  ١٩۵٢به مقام
١

ت
" رياست" سا زمان صنعتی کارگران ارتقا يافت و نھايتا ً به عنوان مشاور سرمايه در ھمان سال به خدم ِ
ترومن رئيس جمھور آمريکا درآمد.
برادر وی ويکتور پس از رسيدن به مقامات متعدد در اتحاديه ،مصدر خدمات بزرگی برای سرمايه در
ھمکاری سيا،
آمريکا شد .اتحاديۀ فدراسيون کار آمريکا  -سازمان صنعتی کارگران ،ھمراه اين دو برادر با
ِ
دولت ليبرال برزيل را پس از ملی کردن نفت آن کشور درسال ١٩۶۴
سرنگون کردند .ويکتور درجلسۀ نوامبر ١٩۶٧رؤسای اتحاديۀ آمريکا
اعتراف نمود که اتحاديه ھای کارگری آمريکا سالھا مخفيانه با سيای
آمريکا ھمکاری داشته اند .اين دو ازاعضای حزب سوسياليست
آمريکا بودند .نيکسون وحتی جرج دابليو بوش ازخدمات "ارزنده"ی
ويکتور نسبت به آمريکا تجليل و قدردانی کردند .ما برای احتراز
برادران روثر :والتر ،روی ،ويکتور
از طوالنی شدن نوشته فقط به اين دو نمونه اکتفا می کنيم.
مزدی راديکال ،که به راست تبديل شدند )مانند
ھمانطورکه اشاره کرديم درمقابل اين دسته از مزدوران
ِ
راديکال ھای خودمان( ،تعداد معدودی ازکارگران؛ نظير ژوزف دتسگين ،النور مارکس ،آيدا مت ،پال ماتيک
و علی اميد با کسب تجربۀ تاريخی درمقابل سرمايه و اتوريتهھای ناشی ازآن با صالبت تمام ايستادند.
نام علی اميدھا نيز آمده است.
)درگزارش کنگرۀ ششم حزب توده درکنار
اسامی وارتان ھا و روزبه ھا ِ
ِ
صنعتی روسيه در اکتبر،١٩١٧
اوالً بنا به سنت سياسی ،بعد از قيام بزرگ کارگران پترزبورگ و ديگر نقاط
ِ
کارگران راديکال و ج ّدی در اقصی نقاط جھان درکارخانه ھای بزرگ و متوسط جذب احزاب و سازمان ھای
عملی خارج از کارخانه به مرور؛ بخصوص در شرايط بحران اقتصادی و
سياسی شدند اما آنھا درحين تجربۀ
ِ
يا تالطم سياسی ،مثل شو شھريور سرمايه درسال ١٣٢٠و کودتای سرمايه درسال  ،١٣٣٢در ايتاليا ،فرانسه،
آلمان و ديگر نقاط جھان ،کارگران راديکال و ج ّدی متوج ِه فاصلۀ طبقاتی بين خود و احزاب و سازمان ھای
سياسی می شدند و بالفاصله آنھا را ترک می کردند و بنا به سطح شعور
طبقاتی خود ،واژه ھائی را درمورد
ِ
اين احزاب و سازمان ھا به کار می بردند .منجمله علی اميد و دو تن از نمايندگان ھمکار وی در صنعت نفت
جنوب درمورد حزب توده در محافل خصوصی ،اصطالح "خيانتکار" را به کار می بردند .به طور نمونه،
بعد از غلبۀ سرمايه بر اعتصابات و اعتراضات حرکت مزدوران
رھبری کارگران
مزدی صنعت نفت به
ِ
ِ
راديکال وجدی برعليه کنسرسيوم،دولت وقت و حکو مت  ،علی اميد و دو نفر ديگر ــ که نمايندۀ کارگران
بودند ــ درحين فرار ومخفی شدن ،نزد ايرج اسکندری و کشاورز و ديگر عضو ارشد )کادر( حزب توده ــ که
نمايندۀ مجلس وقت بودند ــ رفتند و از امکانات حزب به لحاظ امنيتی ،ازآنھا تقاضای کمک کردند .ولی آنھا
جواب رد داده ،می گويند که ما نمی توانيم به شما کمکی بکنيم و خودتان مسئول حفظ خودتان ھستيد )نظير
جواب سازمان ھای سياسی در سال  ۶٠به اعضا و ھواداران!؟(! آنگاه آن سه نفر مأيوسانه برمی گردند؛ علی
اميد دستگير شده ،به زندان اھواز فرستاده می شود و دو نفر ديگر پراکنده و مخفی می شوند و از سرنوشت
يکديگر بی اطالع .ولی يکی از آنھا به طور ناشناس و با اسم مستعار در نزديک زندان اھـواز مشغول کار
زمان کارگران
ھواخوری زندان می بيند و طبق اصطالح آن
می شود و يک روز او علی اميد را در محوطۀ
ِ
ِ
مبارز ،خودش به خودش می گويد" :درمقابل النۀ زنبور و خود النه نبايد ايستاد و بايد فرار کرد!" ...آنھا ھم
ی ديگر ــ که آخرين بازماندۀ نسل  ٢٠و  ٣٢بودند و ھمين چند سال
مانند بسياری از کارگران راديکال و ج ّد ِ
پيش ازبين رفتند ــ به دنبال اسطوره و قھرمان شدن نبودند و نامی ھم از آنھا باقی نمانده است  .بعد از ٣٢
٢

مزدی راديکال راست و چپ ھستند که به لحاظ ضعف
و  ۵٧تاکنون نيز ھمين طور است و اين مزدوران
ِ
شخصيت کودکی و بلوغی )فرق بين انگلس و مارکس و مستولی شدن فرھنگ طبقات ديگر را نشان می دھند
و اين سازمان ھا و احزاب چپ )"سوسياليست"( در ضمن پايمال کردن کارگران راديکال و ج ّد ی ،فقط در
رسمی خودشان مثل طوطی ،نام ھای آنھا را برای سھم خواھی از ھمديگر و رقابت ،به زبان می
مراسمھای
ِ
آورند!؟ در يکی از نشست ھای خصوصی ــ انتقال تجربه ــ نسل آن زمان  ٣٢خواسته می شود جواب دھند که
مگر اينھا کارگر بودند و از طبقۀ ما بوده و ھستند  ،که حزب توده را "خائن " خطاب می کنيد؟! در جواب
ميگفتند که اينھا خود را "حزب طبقۀ کارگر" می دانستند و از شوروی حمايت می کردند؟؟؟!!! از معلم کبير
)استالين( حرف می زدند! وقتی به آنھا گفته شد خائن را بايد در بين خودمان جستجوکرد ،نه در بين طبقات
عوامفريبی مزدوران مزدی ،از
طبقاتی خودشان را برای سھمی که از استثمار می خواھند ،از
ديگر .آنھا کار
ِ
ِ
توھّم آنھـا ــ که فاقد شعور مبارزۀ طبقاتی ھستند و به کارگران ج ّدی تبديل نشده اند ــ سوء استفاده می کنند .به
فکر فرو ميرفتند و بعد از مدتی روشنگری با افسوس قبول می کردند!؟ نمونه ای ديگر از قلب و تحريف
حقايق ،که يکی از ماسک ھای اين حزب را نشان داد ،در سالھای رژيم اسالمی بود :بعد از بازگشت سران
حزب توده به ايران درسال  ،۵٧اين حزب به قصد عوامفريبی و امتيازگيری از رژيم اسالمی و سوء استفاده
از شرايط موجود ،شماره ھای نامۀ مردم منتشره در آلمان شرقی را تجديدچاپ کرد ،ولی بنا به مصلحت
حزبی ،برخی مطالب آن را تغيير داده ،دوباره حروفچينی کرده ،چاپ کرد .يکی از اين مطالب مربوط به ١۵
خرداد سال  ۴٢بود ،که درآن زمان خمينی و دارودستۀ او را ارتجاع سياه ناميده بودند .جالب اينکه اين تغيير
مطالب ــ که با حروف ايران حروفچينی شده )نه با حروف آلمان شرقی( ــ نظر بسياری را جلب کرده ،دست
اين حزب را رو می کرد(...
سرمايه به منظور تسلط کامل خود بر نيروی کار و افزايش
بارآوری آن؛ يعنی باالبردن نرخ استثمار ،با بخش بخش کردن آن،
ِ
"بخش بخش کردن انسان،
سلسله مراتبی از مزدوران مزدی را به وجود می آورد .اين تقسيم
درصورتی که شايستۀ حکم مرگ
کا ر و سلسله مر ا تب تنھا به نير و ی کا ر محد و د نمی ما ند ؛ بلکه
باشد ،ھمانا به معنای اعدام اوست؛
درکليت جامعه شکل می گيرد .درعرصۀ توليد و خدمات بنا به نياز
و اگر مستحق چنين حکمی نباشد
سرمايه ،ما با مديرکل ،مدير ،مھندس ،سرکارگر ،سرپرست ،کارگر
ماھرو غيرماھر ،مزدوران مزدی مولد وخدماتی ،نظافتچی و به منزله ی قتل اوست...
ِ
بخش بخش کردن کار ھمانا قتل
کارگرساده روبرو می شويم .اين سلسله مراتب به لحاظ تاريخی
در ارتش ھای جھان ،از ھمه جا روشن تر و شفاف تر است :از يک ملت است".
)مارکس به نقل از د.ارکارت :سرمايه
فرماندۀ کل قوا و ارتشبد و سرھنگ تا سربازان بی اراده و گوش به
)کاپيتال( ،جلد يکم ،ترجمۀ حسن
فرمان .در نھاد کليسا نيز ،که قرنھا اروپا را در تاريکی و ظلمت
مرتضوی ،فصل ،١٢صفحۀ (٣٩٨
نگه داشت ،پاپ اعظم ،اسقف ھا و واعظين کليسا و ...ر ا می بينيم.
دراسالم "مقدس" با خدا و نمايندگان آن د ر روی زمين؛ ازجمله با
پيامبران ،امامان ،آيت ﷲ ھا و وعاظ تا طلبه ھای حجره ھا روبرو ھستيم .به ھمين شکل ھم در سازمان ھای
سياسی چپْ ليدرھا و دفتر سياسی ھا و کميته مرکزی ھا تا اعضا و ھواداران را داريم ...آيا اين تقسيم بندی ھای
ِ
طبقاتی کارگران راديکال چپ و ج ّدی دارد؟! آيا ما می توانيم
سلسله مراتبی و تفکيک ھا ربطی به فرھنگ نَبَرد
ِ
٣

قطعی خود عليه سرمايه را در چارچوب ھای ساخته شده توسط خود سرمايه پيش ببريم؟ آيا با پذيرش
مبارزۀ
ِ
تکه تکه شدن و سلسله مراتب ھا  ،نيروی کار ،چه در سطح ايران ،چه در سطح جھانی ــ ھمانطورکه تا حاال
تاريخ نشان داده ــ می تواند به شکل طبقه درمقابل طبقۀ سرمايه قرار گيرد؟!
مزدی راديکال راست و چپ که در رويارويی با
اگر بخواھيم صادقانه و درعين حال نقادانه با مزدوران
ِ
سياسی آن سخت ترين سرکوب ھا را شاھد بودند سخن بگوييم ،مجبوريم ح ّداق ّل به تح ّوالت
سرمايه و نمايندگان
ِ
ده ـ دوازده سال گذشته نظری بيفکنيم.
ْ
انباشت نياز به تعامل و ادغام
در مدت رياست جمھوری رفسنجانی سرمايۀ ايران برای دور ديگری از
ھرچه بيشتر در سرمايۀ جھانی داشت .آقای رفسنجانی پس از پايان جنگ خانمانسوز ايران و عراق  ،بعد از
دريافت دستور از جمشيد آموزگار می بايست نسخۀ ديکته شدۀ بانک جھانی را در ايران پياده سازد .در دوران
جمھوری خاتمی اين ْ
نياز خود را به صورت ورود به سازمان تجارت جھانی نشان داد .جامعۀ ايران،
رياست
ِ
که سرکوب خونين و بيرحمانه ای را ازسر گذرانده بود ،به نوعی به يک تنفس سياسی نياز داشت ،که در آن
بورژوازی ايران با سرمايۀ جھانی بھبود يافته ،طبقۀ متوسط گسترش يابد و مبارزۀ طبقاتی کم خطرتر
مناسبات
ِ
گردد .در اين دوره دولت خاتمی برای آشتی دادن نيروی کار با سرمايه به خيل روشنفکران راست و چپ نياز
داشت .در آن دوره بخش وسيعی از روشنفکران نظير پرويز پيران استاد جامعه شناسی ،عبدالعلی رضايی
پژوھشگر مسايل اجتماعی و حسين بشيريه استاد علوم سياسی و ھزاران روشنفکر ديگر بدين نتيجه رسيده
بودند که "انقالب" نه تنھا بھبودی برای جامعۀ ايران به ارمغان نياورد ه ،بلکه "استبداد" را به شکل ديگری
بازتوليد کرد .آنھا بر ھمين اساس "انقالب" و تغيير رژيم را امری بيھوده تلقی نمودند و بدين نتيجه رسيدند که
ميزان خودکامگی دولت بکاھند .به گونه ای که می بينيم روشنفکران واژۀ
بايد با ايجاد " جامعۀ مدنی" از
ِ
" جامعۀ مدنی" را برای خاتمی ساختند .در اين دوره بيش از ھزار سازمان غيرانتفاعی برای اقشار مختلف
اسالمی کار ،حمايت از کودکان خيابانی و انواع و
ساخته شد؛ سازمان ھای دانشجويی ،محيط زيست ،جامعۀ
ِ
رھبری خانم شجاعی با
اقسام نھاد ھای حقوق بشر ی نمونه ھايی از اين دست بودند .مرکز مشارکت زنان به
ِ
بودجۀ  ٢٢٠ميليارد ريالی دارای  ۶٠پست سازمانی و حدود  ۴٨٠تشکل در سراسر کشور به وجود آورد ،که
زنان زيادی از اقشار مختلف را در خود متشکل نمود ،که چپ ھا نيز در آن فعال بودند.
مزدی جامعه بود.
اما ھدف اصلی ،نه زنان و دانشجويان و روشنفکران و روزنامه نگاران؛ بلکه مزدوران
ِ
از سال  ٨٠برای تأثيرگزاری بر روی نيروی کار و تقويت گرايش راست در درون مزدوران مزدی ،نشريۀ
کار ُمزد و انديشۀ جامعه نقش فعالی به عھده گرفتند .در کار ُمزد مقاالتی از دکتر مرتضی محيط ،سعيد رھنما،
حسين اکبری ،محمد صفوی ،مرتضی افشاری و ده ھا نفر ديگر در زمينه ھا يی چون " ضرورت سنديکا" ،
"شوراھا و توھم کنترل کارگری" و ...به چاپ رسيد .در مجلۀ انديشۀ جامعه نيز مقاالتی تحت عناوين "جامعۀ
مدنی و حقوق صنفی کارگران"" ،جنبش مستقل کارگری"" ،آيا انجمن صنفی ھمان سنديکاست؟" و مصاحبه-
ھايی با يدﷲ خسروشاھی ،مھدی کوھستانی و سنديکاليست ھای قديمی زير چاپ رفت.
در پشت ھمۀ اين فضاسازی ھاْ توده ای ھا و اکثريتی ھا ھمراه اصالح طلبان حکومتی فعال ترين نقش را
به عھده گرفتند .در آن دوره ،چپ راديکال ايران ) نظير طيف "کمونيسم کارگری"( عمالً به عنوان مـزدور
بی مزد و مواجب به کار گرفته شد .بنابراين ،سنديکا و سنديکاسازی و به عبارت بھتر احيای سنديکا ،ايده ای
نبود که يک شبه در تفکر و فعاليت عده ای نخبه شکل گرفته باشد.
نياز سرمايۀ ايران برای ورود به سازمان تجارت جھانی ،به ناگزير آن را با سازمان ملل و نھاد سازمان
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دوم عضو اين نھاد بوده است .دولت
جھانی کار مرتبط می ساخت ،ھرچند بورژوازی ايران از زمان پھلوی ّ
خاتمی با امضای ھمين چند ماد ۀ قانونی ) روح سرمايه( و توسل به آنھا دست فعالين گرايش راست و چپ
مزدوران مزدی را برای تأثيرگزاری )سه جانبه گرايی( بر نيروی کار ايران را فراھم نمود.
ما در اينجا تنھا بسيار فشرده به َر َو ند و پروسه ھا يی اشاره کرديم تا نشان دھيم که ايدۀ احيای سنديکا و
سنديکاھا در شرايط آن روز ايران بر چه متن اجتماعی ـ اقتصادی ـ سياسی به ميدان کشيده شد .امروز نيز
"اتحاد برای دموکراسی در ايران" " ،تشکل بزرگ چپ"" ،اتحاد جمھوريخواھان" الئيک وغيرالئيک و
"سبزھای سکوالر" وغيره را بايد در ادامۀ ھمين سياست ھای سرمايۀ جھانی و سرمايۀ داخلی جستجو کرد.
مزدی شرکت واحد ،نيشکر ھفت تپه ومراکز صنعتی بزرگ نظير پتروشيمی-
درس ھای حرکت مزدوران
ِ
ھای بندر معشور نيز بايد مورد توجه ج ّدی قرا گرفته ،تحليل شود .با کمی دقت بر روی اين مبارزات ،متوجه
ْ
ايمنی کار ،بھداشت خانواده ،آموزش و پرورش
واکنشی در مقابله با گرسنگی ،نبو ِد
حرکات
خواھيم شد که اين
ْ
ِ
فرزندان ــ که نيروی کار آينده را تشکيل می دھند؛ نسلی که درآينده بايد به خاطر لقمه ای نان ،عضالت و
اعصابشان به فروش رود و شيرۀ جانشان مکيده شود ،و اگر خريداری نداشته ،بايستی مانند پدران و
مادرانشان درانتظار مرگ تدريجی باشند ــ انجام گرفته .بايد روی اين نکته تأکيد کنيم که سرمايه درصورت
نياز به نيروی کار ،فقط ح ّداق ّل قيمت آن را پرداخت می کند .اين ح ّداق ّل درحدی است که نيروی کار بتواند توان
پرداختی سرمايه به
بازتوليد ارزش اضافی داشته باشد .امروز براثر انباشت عظيم سرمايه در سطح جھان،
ِ
نيروی کار ،حتی به پايين تر از ح ّداق ّل قيمت نيروی کار اُفت کرده است؛ زيرا سرمايه با ايجاد لشکر عظيمی
از بيکاران که حاضرند نيروی کار خود را به ارزان ترين قيمت بفروشند ،در دست يابی به کاالی ويژه ای به
نام نيروی کار خيال خود را راحت کرده است .اگر در برده داری و فئوداليسم انسان ھا جزو ابزار کار بودند
و بخشی از محصوالت به برده و رعيت تعلق داشت و برده دار و فئودال به حفظ آنھا نيازمند بود  ،امروز
ديگر سرمايه حتی از مرگ و مير دسته جمعی نيروی کار نگران نيست.
اعتراضی ياد شده ،ھزاران کارگر ھمراه خانواده ھای خود دست در دست ھم
در ھرکدام از اين حرکات
ِ
برای دست يابی به خواسته ھايشان به ميدان آمدند .اين حرکت ھای جمعی ،سرمايه و نمايندگانش را به وحشت
انداخت تا جايی که عليرغم ِاعمال ھرگونه وحشيگری ،مجبور شدند ح ّداق ّل به بخشی از اين خواست ھا توجه
کنند .در ھمان حال براساس اسناد و شواھد و نشست ھا و ميزگردھا و شرکت "ھيئت مديره"ھا در رسانهھای
مجازی و مجامع دست پروردۀ سرمايه؛ مانند اتحاديه ھا ،عليرغم ھشدار کارگران ج ّد ی در داخل و خارج،
تمام اين تالش ھا و فداکاری ھا و انرژی خالق آزادانۀ توده ھای کارگر تحليل رفته و تحت کنترل سرمايه درآمد.
مزدی راديکال ،که قادر نبودند مضمون فضای نسبتا ً باز و اختالفات درون جناحھای
آن دسته از مزدوران
ِ
سرمايه را درک کنند ،تحت تأثير تو ّھم نسبت به سرمايه ،خود ر ا به صورت قھرمان و نماينده و " ھيئت
قربانی توھّمات خود ساختند.
مديره" ،علنی کرده ،از ابزار دفاعی
طبيعی خود محروم شده و متأسفانه خود را
ِ
ِ
در چنين شرايطی آنھا مانند جوجه تيغی ،توسط روباه )بخوان سرمايه( به کنار برکۀ آب برده شدند.
ما بدون مراجعه به تجربۀ نسل و نسل ھای ماقبل خود چه در ايران و چه درجھان ،نخواھيم توانست راه
را از چاه تشخيص دھيم .آيا ما با تجربۀ اتحاديۀ مستقل کارگران سيمان ،اتحاديۀ کارگران کارخانۀ گليسيرين،
آجر نسوز و اتحاديۀ کارگران کارخانۀ شيميايی امين آباد در سال  ١٣٣٠و قطعنامۀ مشترک آنان آشنا ھستيم؟
آيا نقاط ق ّوت و ضعف و اشتباھات آنان را می دانيم؟ از ھمه مھمتر ،چرا از تجربۀ نمايندگی و نمايندگان در
مقطع ملی شدن نفت نمی آموزيم؟ يقينا ً اگر از تجربۀ نسل قبل از خود اطالع داشتيم ،امروز اجازه نمی داديم
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فداکاری و تالش ھای صادقانه مان زير سلطۀ سرمايه برود.
ازآنجاکه ھر بخشی از سرمايه فقط کارگران خود را استثمار نمی کند؛ بلکه کل سرمايه؛ کل نيروی کار
را استثمار می کند ،کل نيروی کار نيز بايد به صورت طبقه درآيد .مبارزۀ نيروی کار با سرمايه چه عليه
سلطۀ سرمايه و چه در رابطه با شرايط داخلی و جھانی و بخصوص مالی ،بايد متکی به نيروی يکايک
کارگران ھر واحد صنعتی و خدماتی باشد .در جريان مبارزه نيز بايد دائما ً تمام بحث ھا و عملکردھا بدون
سلسله مراتب ،بدون نماينده ،و به دور از نخبه گرايی و قھرمان بازی ،با تصميم جمعی به پيش برده شود .اين
ھمان تمرين و آموزشگاه و َر َوند تبديل شدن از واحدھای پراکنده به طبقه است .ھر واحد توليدی و يا خدماتی،
جدای از ديگران ،آن ھم به شيوۀ سلسله مراتبی و ھرمی ،شرايط را بدتر خواھد کرد .امروز " ھيئت مديره"
" رئيس سنديکا" را به زير می کشد ،فردا " معاون" آن را! آيا درصورت حرکت براساس تصميم جمعی ،که
بيانگر نياز خود باشند ،سلسله مراتب و قھرمان بازی می تواند مجال بروز يابد؟ در
ھرکدا م تک تک خود
ِ
سنديکای صنعت مادر اين کشور و يا سنديکای کارگران چاپ ،که تاريخی  ١٠٠ساله دارند ،ھمين بازی ھا و
قھرمان بازی ھا دائما ً تکرار شده اند ،ولی در اين رابطه داستان ھا گفته اند و داستان سرايی ھا کرده اند ،که
در ساختن اغلب اين داستان ھا و داستان سرايی ھا چپ ايران ،بدون آنکه حتی بتواند يک پاراگراف مربوط
به آن دوره ھا بنويسد ،نقش فعالی داشته است .مثالً ازآنجاکه نام علی اميدھا را شنيده اند ،آن را فقط تکرار
میکنند؛ بی آنکه عملکرد او را بيان کنند! ما با اين داستان ھای بی اساس آشنا ھستيم .برای مثال ،نمايندۀ يک
واحد  ۵نفره يا يک سنديکای دارای  ۵٠عضو و حتی با ھزار عضو فعال و راديکال ،بدون آنکه ھمکاران
خود را بشناسد )به داليل بسيار زياد؛ از امنيتی تا بی تفاوتی( و بی آنکه از واحدھای ديگر ا طالعی داشته
باشد ،يک مرتبه به "نمايندۀ تمام طبقۀ کارگر ايران" تبديل می شود! و اين بازی امروز در ايران و به بدترين
شکلی در خارج درجريان است و ما ھمه کمابيش با نتايج مخ ّرب آن آشنا ھستيم.
بايد دعوای " ھيئت مديره" ھا و " رئيس ھيئت مديره" ھا را به خودشا ن واگذار کر د .اين مشغلۀ اصلی
کارگران ج ّدی نيست .بايد ديـد مزدوران مزدی در جمع ھای خود چه می گويند و چگونه به سر می برند .بايد
ديد آيا می توانند فوراً کسانی را جايگزين ھمکاران فعال راديکال و صادقی کنند که توسط آدم فروشان داخل
و خارج و يا مزدوران نگھبان سرمايه و کارفرمايان ريز و درشت و يا کارمندان پادو آنان ضربه خوردند؟!
آيا پس از اين ضربه ھا و ماجراھا توده ھای مزدوران مزدی پراکنده و سرخورده نخواھند شد؟ آيا برای
حرکت آيند ْه بازسازی و بازتوليد انجام خواھد گرفت؟ مگر سه دھۀ پيش ھمين شرايط را تجربه نکرديم ،که
وقتی رژيم به سنديکاھا و اتحاديه ھا يورش برد ،اعضاء "ھيئت مديره"ھا متواری و اعضاء سادۀ آنھا پراکنده
شدند؟! برای غيرکارگرانی که درعرصۀ "کارگری" فعالند ،اين مسائل علی السويه است.
امروز يک سؤال تاريخی ـ طبقاتی در مقابل ما قرار دارد ،از حرکت و نفوذ شورش پاريس چه می دانيم؟
از قيام اکتبر و از تجربۀ  ١٠٠سالۀ سنديکای نفت و  ١٠٠سالۀ ث.ژ.ت .فرانسه ــ که اميدمان به سخنرانی در
آن است ــ چه می دانيم؟ امروز بايد از خود بپرسيم که آيا به نيروی خالق فروشندگان کاالی ويژه به نام
نيروی کار تکيه می کنيم ،يا سرنوشتمان را به چپ بيگانه با نبرد و مبارزۀ طبقاتی ،و به اميد يک سخنرانی
دستاويزقراردادن ھر موضوع و مقطعی،
در ميان بوروکرات ھای اين نھاد سرمايه گره می زنيم ،که با
ِ
انحرافی متعدد برای نيروی کار فراھم می آورند ...آيا اگر از سخنان مأيوس کنندۀ کارگر آمريکائی
مسيرھای
ِ
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در ث.ژ .ت .در دھۀ  ۶٠خبر داشتيم ،بھتر نمی دانستيم خرج سفر به فرانسه را بين  ۵تا  ٢٠خانوادۀ کارگر
تقسيم کنيم؟! ولی موضوع اينست که آقايانی که خود را نمايندۀ کارگران ايران می دانند و به ث.ژ.ت.ھا توھّم
دارند ،خود را با انتقادی آبکی از گردانندگان آن سربلند می دانند! ازجانب ديگر نمايندۀ ديگر ما می خواھد از
طريق حقوق بشر مدافع کارگران گردد! اينجاست که مزدوران مزدی راديکال چپ و راست به ھم می رسند!
جمعی کارگران ھر واحد و ايجاد حرکت جمعی از اين سنگر به آن سنگر ،حرکت در راستای
تصميم
ِ
فرھنگ و مبارزۀ طبقاتی خودمان است .اين حرکت مستقيما ً به روش شناس ِی قانون ارزش ،ارزش اضافی،
سرمايه ھای ثابت ومتغير ،کارالزم واضافی و نحوۀ نابودی کاالی ويژه ای به نام نيروی کار )يعنی سرمايه(
تکراری گذشته به چيزی جز رفرميسم نمی رسيم!
مربوط است .با نسخۀ سنديکا ،اتحاديه ،شورا و َر َوندھای
ِ
از تجربه بايد آموخت؛ نه آنکه آن را تکرار کردَ .ر َو ند حرکت شرکت واحد ،نيشکر ھفت تپه و پتروشيمی
بدون نسخه پيچی ،ھمراه با کارگران ج ّدی ــ که نه قھرمان شده و نه می شوند ــ َر َوندھای درستی بودند ،اما
سلسله مراتب راديکال ھای راست و چپ اين َر َوندھا را طی پروسه ای عقيم کردند.
روشنگری
محاکمۀ "ھيئت مديره" يا "رئيس ھيئت مديره" نيز دردی ازجمع کارگران دوا نخواھد کرد! فقط
ِ
جمعی بعدی ،آموزنده خواھد
اين َر َو ند ) درصورتی که با صداقت و شفافيت انجام پذير د( برای حرکت ھای
ِ
بود .حرکت ھای جنبش ھای اجتماعی برخاسته از نابرابری ھای اجتماعی زير سلطۀ نظام سرمايه ھستند.
ارتدکسی ادبيات و فرھنگ طبقۀ
واژه ھا يی مانند حقوق بشر متعلق به سلطۀ نظام سرمايه است .واژه ھای
ِ
کارگر ج ّد ی؛ مانند شناخت قانون ارزش و مبارزه به شکل طبقۀ ملی و جھانی با ريشۀ آن ،زير سلطۀ نظام
ناپذير باور طبقاتی(ی ماست! وگرنه واژۀ مبارزۀ فرھنگی
مبانی خدشه
سرمايه نمی رود .اين ھمان ارتدکس )
ِ
ِ
و حرکت ھای جنبش ھای اجتماعی يک عوامفريبی است .ھمانطورکه تا امروز از مبارزۀ خود َا نگيختۀ
کارگران در ١٩۶٨ ،١٩١٩ ،١٩١٧ ،١٨٧١تا  ،١٩٧٠چه نظريه پردازی ھای غير ارتدکسی يی که توسط
"مارکسيست ـ لنينيست ھا" برای کارگران ساخته و پرداخته نشده است!...
موضع گيری ھای چپ ما در قبال حوادث اخير نيز تماشايی و تراژيک بود .ھمين مواضع نيز می تواند
درس ھای گرانبھايی برای مزدوران مزدی داشته باشد .اينان برای حفظ منفعت گروھی و فرقه ای خود فقط
به آن دسته از واقعيات رو به بيرون و پشت پرده اشاره کردند که مصلحتشان ايجاب می کرد .اينان جرأت آن
را نداشتند که ھمۀ وقايع و نتايج آن را تا به آخر تعقيب کنند؛ چراکه خو ْد کمابيش در خلق اين فاجعۀ طبقاتی-
سياسی نقش داشتند.
آزادی جنسی را بنشانند .آنان به جای دفاع
آزادی عشق،
اينان در اين بازار آشفته فرصت يافتند که به جای
ِ
ِ
و قدردانی از پروانۀ اسالو  ،که سالھا توھين و تحقير مأ موران سرکوب و امنيتی را تحمل نمود و استوار
ايستاد ،از اخالق )مبادله ای( منحط و کثيف بورژوايی دفاع کردند؛ اخالقی که ھزار مرتبه کثيف تر و سخيف تر
از فرھنگ و اخالق برده داری و فئودالی است .اخالق برای کارگرا ن ج ّد یْ يک پرنسيب )اصل ،اساس(
ارتدوکسی است.
بنابراين سرگذشت سنديکای شرکت واحد ،که در دھۀ اخير منشأ تو ّھمی بزرگ برای مزدوران مزدی و
سرکوب بيرحمانۀ رژيم اسالمی و نيز زمينه ساز قھرمان پروری ھا و تولي ِد رھبری ھای جديد برای کارگران
ی نيروی کار قرار گيرد.
گرديد ،بايد مورد توجه ج ّد ِ
اسناد زيرين به بھترين وجھی ،بسياری ازحقايق مربوط به دو دھۀ اخير مربوط به "تشکل سازی ھا" برای
٧

مزدوران مزدی را منعکس می کند .براساس منبع "جنبش کارگری ايران ،موانع و چشم اندازھا" َر َوند شکل-
ابتکار عناصری از "بنياد
برگزاری سميناری تحت ھمين عنوان ،که به
جھانی آن ،با
گيری اين حرکت ھا و پيوند
ِ
ِ
ِ
کار" و "اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران" و با حمايت کنگرۀ کار کانادا در ژوئن  ،٢٠٠٢در
شھرداری شھر تورنتو و با شرکت افرادی از ايران ،اروپا و آمريکا شکل عملی به خود
يکی از سالن ھای
ِ
گرفت .اين اسناد ھمچنين عل ِل توليد و بازتوليد اسالوھا و ...را چه در اين دوره و چه در آينده نشان می دھد.
متأسفانه ما ناچاريم بسياری از اسامی و بخش ھايی از اين اسناد را ،که قطعا ً به خود اين اسناد لطمه خواھند
زد ،به خاطر بار امنيتی يی که دارند ،با نقطه چين حذف کنيم! اين اسنا ْد يا علنا ً انتشار يافته و يا غيرعلنی بوده
اند و درآن از افراد علنی و يا غيرعلنی نام برده شده .ما درقبال اسناد علنی و کسانی که فعاليت علنی دارند و
چاپی درون اين اسناد نيز مربوط به خود آنھاست.
خودشان را علنی کرده اند ،مسئوليتی نداريم .اغالط
ِ
درج نامه ای از يکی از اعضای بنياد کار آغاز می کنيم ،که آن را درتاريخ ٢٠٠۴/٢/٢٢
اين اسناد را با
ِ
برای تعدادی از افراد ارسال نموده است.
به رفقای بنياد کار )مھم و فوری(
رفقا.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................
با تشکر  ٢٠٠۴-٢-٢٢ ......ساعت  ٨شب به وقت اروپا.

ی.جان ،...........لطفا ،توضيح زﯾر را جھت اطالع وﯾا اقدام برای رفقای درگير ارسال کن .قربانت ف.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .متاسفا نه ما خيلی د ﯾر مطلع شد ﯾم که آ ی .سی  .ا ف  .تی  .ﯾو  ) .کنفد ر اسيو ن آ ز اد
کارگری( .......................در اﯾن زمينه ما دﯾروز اعتراضی برای آی.سی.اف.تی.ﯾو .فرستادﯾم و آنھا سرﯾع جواب
دادند که.....................................................................................................................................
لطفا ،اطالعات زﯾر را فقط ، ...............................................از آنھا......................................................
در غير اﯾنصورت ..........................،مساله آی.ال.او .نيست ،اﯾن ھيئت از طرف آی.سی.اف.تی.ﯾو .ميخواھد
 ....................................با خانم آنا بيوندی بی.......................... ...........
.....................................................اگر اطالعات بيشتری الزم داشتيد ،لطفا با ی ،.م .ﯾا ف .تماس بگيرﯾد.

ما به داليل متعددی به ويژه امنيتی به چند و چون رھنمودھای نويسندگان اين نامه ھا نمی پردازيم.
فعالين "بنياد کار" تالش خود را به کار بستند تا با منظم کردن اين ارتباطات ھرچه بيشتر به کار خود
سروسامان دھند .اينجا يکی ديگر از اسناد مربوط به اين دوره را در معرض داوری خواننده قرار می دھيم:
April 3, 2007
Dear Mrs. Anna Biondi
Greeting
We are requesting a meeting with you to discuss……………... In particular, since the ILO
conference is approaching soon, we would like to inform you of our related protest campaign in the
coming month. We, the undersigned, would be able to meet with you and any other colleagues of
yours at any time during the following days.
Saturday April 7th
Friday April 13th
Monday April 16th
Friday, April 20th
Thank you for your time and we look forward to hearing you soon.

٨

Best regards,
)M..... M...... ( Paris
)A...... M....... ( Geneva
Y.Kh. ( London).
For the International Alliance in Support of Workers in Iran
cc: Mr. Janek Kuczkiewicz

)ترجمۀ اين سند(:
 ٣آورﯾل ٢٠٠٧-٠۵-٢٠٠٧
خانم آنا بيوندی عزﯾز
با سالم
ما درخواست مالقاتی با شما برای طرح  ....... ..................ميکنيم .خصوصا ،از آنجا که کنفرانس سازمان
جھانی کار بزودی فراميرسد ،ما عالقه مندﯾم کمپين اعتراضی مربوطه در ماه آﯾنده را به اطالع شما برسانيم.
ما امضاکنندگان ميتوانيم با شما و ساﯾر ھمکارانتان در روزھای ﯾاد شده مالقات کنيم.
شنبه  ٧آورﯾل
جمعه  ١٣آورﯾل
شنبه  ١۴آورﯾل
دوشنبه  ١۶آورﯾل
جمعه  ٢٠آورﯾل
با تشکر از وقت شما و ما منتطر درﯾافت سرﯾع جواب شما ھستيم.
با احترامات،
م .م ) .پارﯾس(
ع .م ) .ژنو(
ی .خ) .لندن(
اتحاد بين المللی حماﯾت از کارگران اﯾران
کپی به :آقای جنيک کوزکوﯾز
 ٣٠آورﯾل ٢٠٠٧

در طی ھمۀ اين تالش ھا اتحاد سوسياليستی کارگری ھمراه ھمين گرايشی که بعدھا ازسوی آنان گرايش
راست معرفی شد از نزديک ھمکاری داشتند .اين ھمکاری ھا سالھا ادامه داشت ،اما اکنون پس از برمالشدن
بخشی از مسائل پشت پرده اين دسته از آدمھا آقای رضا مقدم چنان در نقد اين گرايش قلمفرسايی می کند که
گويا وی از ھمان ابتدا به فکر نجات "سنديکای شرکت واحد" بوده است!
چرا بحث بر سر سوليدارﯾتی سنتر راه افتاده است؟
منبع :سايت بروسکه
ح...ب | Janu, 2009 22:00:49 ٠٣ | ....تعداد خوانندگان ١۵
:
تغيير اندازه فونت ھا
چرا بحث بر سر سوليدارﯾتی سنتر راه افتاده است؟
توضيحش را در نوشته ھای زﯾر ببينيد.
به اعضای شورای مرکزی
با آرزوی تندرستی
مطلبی که در زﯾر می آﯾد نامه ای است مربوط به وقاﯾعی که در اتحاد بين المللی روی داده که برای چند تن از
رفقا نوشته بودم .با توجه به جلسه روز ﯾکشنبه فکر می کنم ارسال آن برای اعضای شورای مرکزی مفيد
باشد .به ھمراه اﯾن نامه ﯾکبار دﯾگر زﯾرنوﯾس منتشر نشده درباره ب ...ش ...و گروه سوسياليسم معاصر نيز
ارسال شد تا شاﯾد به درد رفقا برای نوشتن مطلب بخورد.
با تشکر رضا
 ١٥جوالی ٢٠٠٨

ما سنت احزاب سياسی راست و چپ را که برای اثبات خود به نفی ديگران می پردازند و از ھر فرصتی
برای شکستن حرمت و شخصيت ھمديگر سو ء استفاده می کنند  ،به خودشان واگذار می کنيم .سند فوق نمونۀ
بارز اين سنت است .ما  ٨صفحه ازاين سند را آگاھانه حذف کرديم؛ زيرا انعکاس آن را رو به بيرون ،مخالف
٩

پرنسيب ھای خود يافتيم .ما به خود اجازه نمی دھيم حتی در برخورد با دشمان طبقاتی مان از پرنسيب ھای خود
عدول کنيم.
اتحاد سوسياليستی کارگری که به ظاھر نگران فساد در"جنبش کارگری" بود و ازاين طريق قصد داشت
مرز خود را با ھواداران آمريکا ــ نه سرمايۀ جھانی ــ روشن سازد ،با شروع تشديد رقابت ھای علنی جناح-
ھای بورژوازی ايران برای قدرت سياسی ،عمالً چه به لحاظ سياسی و چه به لحاظ طبقاتی  ،دقيقا ً در ھمان
صفی قرار گرفت که ظاھراً منتقدشان بود .مخالفين سياسی ديروز با وجود اختالفات تاکتيکی شان ،در حمايت
از "جنبش سبز" دقيقا ً در يک سنگر قرار گرفتند؛ بدون اين که خم به ابرو بياورند.
اين جريان از سال ھای قبل در مانيفست "چشم انداز "...از مزدوران مزدی خواسته بود که پشت بخشی
از بورژوازی عليه بخش ديگر آن صف بکشند .بنا به تحليل اين دسته از چپ ھا ،دولت جمھوری اسالمی
نمايند ۀ سرمايه نيست و با يد تالش کرد دولت سرمايه داران روی کار بيايد .بنا به تحليل "اتحاد سوسياليستی
کارگری" جنبش اصالح طلبی چنان در عمق جامعۀ ايران ريشه دوانيده ،که ھمۀ جنبش ھای اجتماعی منجمله
"جنبش کارگری" به ناچار بايد زير اين پرچم برود .اگر شيعيان دوازده امامی قرنھا منتظر ظھور امام
زمانشان ھستند ،اين دسته از چپ ھای ما منتظرند تا تک تک اعضای کابينه ھا در آينده از سرمايه داران
تشکيل شود .اگر امام اول " کمونيسم کارگری" در فوريۀ  ١٩٩٩روی سرنگونی رژيم در کمتر از يک سال
دو م آن با تشکيل دولت سرمايه
شرط بست و کادر ھای خود را به ھنرپيشگان تلويزيونی تبديل نمود ،امام ّ
داران ،وعدۀ "سوسياليسم" را به مزدوران مزدی داد .امروز چپ ھای رنگارنگ از چپ راديکال و ميانه در
گروه کارگری سبز ھا ) سايت کلمه( از دستمزد و مسايل عديد ۀ مزدوران مزدی در کنار ھم قلمفرسايی می
کنند .راست ھا با سياست ھای سرراست خود کمتر می توانند توجه مزدوران مزدی را به سوی خود جلب کنند،
اما زمانی که چپ ھا با ملغمه ای از " سوسياليسم" و " دولت کارگری" ميدان را برای راست مھيا کردند،
مزدوران مزدی يک بار ديگر به مسلخ رانده خواھند شد.
متأسفانه اين اولين و آخرين باری نيست که اين دسته ازآدمھا کاالھای تقلبی خود را با عوض کردن رنگ
و بسته بندی جديد به بازار عرضه می کنند .ھمين کسانی که تا ديروز سالھا ھمکار بنياد کار و اتحاد بين المللی
در حمايت از کارگران ايران بودند ،امروز در رقابت با مدعيان ديگر در موضع گيری عليه بعضی از افراد
می خواھند خود را پاک و منزه نشان دھند تا بدين طريق برای مدت ديگری برای مشتريان خود بازارگرمی
کنند.
اسانلو در کنار کوھستانی نژاد و مسائلی دﯾگر؟!
فرھاد شعبانی
بنا به متن اطالعيه ائی که از جانب سندﯾکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه صادر شده ،منصور اسانلو
سخنگوی اﯾن سندﯾکا ،برای شرکت در کنگره فدراسيون جھانی کارگران حمل نقل به لندن آمده است .او
قرار است در جلسه سازمان جھانی کار نيز شرکت کند و مسائل و مشکالت کارگران شرکت واحد و وضعيت بد
معيشت کارگران اﯾران را منعکس کند.
منصور اسانلو ھمراه با مھدی کوھستانی نژاد از اعضای قدﯾمی اتحاد بين المللی برای حماﯾت ازکارگران اﯾران
که مدتی پيش بنابه دالئلی از جمله ھمکاری اش با "مرکزھمبستگی آمريکائی که مرکزی است برای تاثير
گذاری بر جنبش کارگری اﯾران" ،از اتحاد بين المللی کنار گذاشته شد ،در ﯾک گفتگوی مشترک با تلوﯾزﯾون
آمريکا شرکت کردند وبه پرسش ھای گزارشگر اﯾن تلوﯾزﯾون پاسخ دادند.
در اﯾن گفتگو اسانلو نکاتی را مطرح کرد که البته جای تردﯾد و قابل فھم نيز ھست .مثال" پيدا شدن صعه صدر
در عملکرد سران جمھوری اسالمی ،ﯾعنی در شراﯾطی که جمھوری اسالمی تنھا زﯾر فشارھای گسترده
داخلی و بين المللی وادار شد که محمود صالحی از رھبران جنبش کارگری اﯾران را جھت مالقات با پزشک

١٠

متخصص به بيمارستان توحيد شھر سنندج منتقل کند ،اسانلو از صعه صدر سران رژﯾم سخن می گوﯾد?! اﯾن
بماند.

اما اسانلو در ھمين گفتگوی تلوﯾزﯾونی به تبليغ اصول  ٢۶ ٢٣و  ٢٧قانون اساسی رژﯾم پرداخت و با تکيه
بر آنھا خواھان حقوق و مطالبات کارگران شد.

آقای مھدی کوھستانی و آقای منصور اسانلو در کنگره اتحاديه بين المللی حمل و نقل
برای من بعنوان ﯾکی از فعالين جنبش کارگری اﯾران ،خروج اسانلو در اﯾن شراﯾط و به اﯾن شيوه ،قرار
گرفتنش در کنار مھدی کوھستانی نژاد ھمکار مرکز ھمبستگی آمريکائی ،تبليغ پيداﯾش صعه صدر در ذھنيت و

عملکرد سران رژﯾم و تبليغ اصول قانون اساسی جمھوری اسالمی اﯾران ابھام برانگيز و جای نگرانی است و
حق دارم اﯾن نگرانی را بصورت علنی و خطاب به اسانلو برای توضيح بيشتر در اﯾن باره و بدون ھيچ گونه
تفسيری در ميان بگذارم .بر اسانلوست که برای ما فعالين جنبش کارگری ،اﯾن ابھامات را روشن کند.

مھدی و اسالو در کنار کن جورجتی رئيس کنگره کار کانادا
مھدی کوھستانی نژاد :خطاب به حزب کمونيست اﯾران
ازآنجاکه فرھاد شعبانی ،عضو رھبرﯾت شما ،مطالبی در رابطه باسفر منصور اسانلو ،رئيس سندﯾکای کارگران
شرکت واحد تھران و حومه وارتباط اﯾشان با من و نيز ارتباط ِ من و"مرکزھمبستگی" نگاشته اند که ناشی از
فقر اطالعاتی اﯾشان از قضاﯾا و بی مسئوليتی اﯾشان در اتھام زنی و پ َر َونده سازی امنيتی آنھم برای آقای
اسانلوئی که تازه از زندان و تيغ ِ موکت ُبری جان ِ نيمه سالم ِ خوﯾش بدر برده است) گوش ِ شيطان کر(! می
باشد .برای اطالع شما و خوانندگان اﯾن نامه در اﯾنترنت ،مطلب اﯾشان در اﯾن ساﯾت قابل دسترسی است:
http://www.fwhi.org/maqale/FSh_asalo.htm
بر خود دانستم که خطاب به شما که مسئوالن تان وسخنگوﯾان تان باﯾستی الگوی صدق گفتار و کردار باشند
"خزد نمون" ،بنوﯾسم که اﯾن شيوه شنيع باﯾستی برازنده ی کسان ِ دﯾگری باشد .البد از کانال
و نه اﯾن چنين ُ
ارگان ھا و اعضای حزبتان در کانادا می دانيد که من مسئول بخش آسيائی "کنگر ه کار کانادا " ھستم
وسالھا با رای کارگران کاناداﯾی در قسمتھای مختلف اتحادﯾه سراسری کارگری کانادا دارای مسئوليت بوده و
ھستم ـ نه " کارمند مرکز ھم بستگی" چنانکه اﯾشان می انگارد! آﯾا حزب شما تا بحال نقدی به عملکرد
آمريکا ،چه در اﯾران و چه در عراق داشته است  .لطفا آن را علنا برای اطالغ ھمگان اعالم کنيد .باﯾسته ی ھر
ساﯾتی نيست که چنين نقد ھا و بی پرنسيبی ھائی را مکتوب و علنی اعالم کند بدون انکه سند و مدرکی
ارائه دھدـ حدﯾث و حاشائی در کار نباشد .اما طی طرﯾق ِ و ردﯾف کردن اتھاماتی عليه من و از اﯾن طرﯾق
پاپوش دوزی امنيتی برای فعال کارگری ئی که عازم اﯾران است ،خإل داشتن مرز بندی اصولی را پر نمی کند.
ارجاع دادن خواننده ی کنجکاو-که مشتاق دﯾدن سند و مدرک است -به " اتحاد بين المللی" نيز چاره ساز
نيست .اگر "اتحاد بين المللی" حرفی برای گفتن داشت ،برای اھتراز از پچ پچه و شائبه ،آن را علنی و مستند
مطرح می کرد که قابل جواب می بود.
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گفته اند که :گر روباه را جنگلبان کنند ،شاﯾد پر زﯾاد شود )مقصود در جنگل است( ،اما پرند ئی سالم نمی ماند.
سالم و موفق باشيد
منبع :ساﯾت نوﯾد نو
تارﯾخ١٣٨۶ /۴/١ :

ھمانطور که مالحظه می کنيد ،آقای فرھاد شعبانی عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران )کومه له(
ابتدا تصميم می گيرد ناگفته ھای خود را برزبان بياورد ،ولی به خاطر عدم مشورت با رھبری و خصوصا ً آقای
ابراھيم عليزاده ــ که ھنوز زير سايۀ حکومت اقليم کردستان و سرمايه جھانی منافعی دارد ــ تحت فشار قرار
روشنگری آقای شعبانی
گرفته و سکوت می کند .کارگران راديکال و ج ّدی پس از گذشت  ۶سال ھنوز چشم براه
ِ
"فعال کارگری" ما ھستند .آقای شعبانی سالھا خود در کنار ھمۀ "فعالين کارگری" از ھمين نوع بوده اند.
جلسه شورای شھر سنندج و اتحادﯾه كارگران بيكار و اخراجی بی نتيجه ماند
سنندج -خبرگزاری كار اﯾران

قرار بود جلسهای باحضور نماﯾندگان واعضای ھيات مدﯾره اتحادﯾه كارگران ،فرمانده انتظامی كردستان و اعضای
شورای شھر سنندج به منظور مذاكره درخصوص كمك به آزادی كارگران دستگيرشده برگزار شود ،كه اﯾن
جلسه با حضور فرمانده و معاونين انتظامی در محل ساختمان شورا برگزار شد ،اما از حضور كارگران جلوگيری
به عمل آمد.
به گزارش اﯾلنا ،بعد از اتمام جلسه شورای شھر و نيروی انتظامی ،اعضای شورای شھر با نماﯾندگان كارگران
جلسهای برگزار كردند كه در اﯾن جلسه نماﯾندگان كارگران خواھان كمك به آزادی ھمكاران خود شدند.
وفا ﯾونسيان ﯾكی از نماﯾندگان كارگران گفت :ما كار خالفی انجام نداده و برای آزادی دوستانمان خواھش
نمیكنيم ،زﯾرا شورای شھر نيز مؤظف است پيگير اﯾن قضاﯾا باشد.
رﯾيس شورای شھر سنندج پيشنھاد كرد كه نماﯾندهای از سوی كارگران به صورت داﯾمی در كميته اجتماعی
شورای شھر حضور داشته باشد.
سيدمھدی تختفيروزه ادامه داد :آساﯾش و امنيت ،خواسته ھمه ماست و من از طرف خود و ھمكارانم به
خاطر بر ھم خوردن آرامش تجمع شما در روز كارگر عذر خواھی میكنم.
وی به نماﯾندگان كارگران قول پيگيری داد و گفت :قول میدھم در روز كارگر سال آﯾنده اعضای شورا در كنار
كارگران باشند.
در اﯾن جلسه ھادی زارعی دﯾگر نماﯾنده كارگران گفت :ما فقط خواھان كار ھستيم و میخواھيم روز كارگر نيز
مانند روز ارتش ،بسيج  ،زن و ...محترم باشد.
حسن زارعی ﯾكی دﯾگر ازنماﯾندگان كارگران گفت :تا لحظهھای پاﯾانی روز جھانی كارگر ،جو آرام بود ،اما در
خواندن بندھای آخر قطعنامه نمیدانيم چگونه اﯾن تحرﯾكات پيش آمد كه موجب تشنج جو شد.
جبار خدامرادی دﯾگر نماﯾنده كارگران گفت :اتحادﯾه كارگران اخراجی و بيكار به پيشنھاد شخص استاندار فعاليت
خود را شروع كرد و اتحادﯾه اﯾن حق را برای خود قائل شد كه روز كارگر را به ھمكاران تبرﯾك بگوﯾد ،اما حضور و
شيوه برخورد نيروی انتظامی مناسب نبود ).خط تاکيد از ماست(
جلسه شورای شھر سنندج و نماﯾنده كارگران كه در خصوص آزادی كارگران دستگير شده برگزار شده بود ،بدون
نتيجه پاﯾان ﯾافت.
http://roozshomar-iran.blogspot.ca/2009/02/86_7724.html

منبع :وبالگ روز شمار جنبش کارگری

اين دسته از "فعالين کارگری" نيز برای عقب نماندن از قافله ای که در آينده ممکن است اينان را به نان
و نوايی برسا ند ،پس از يک دور فعاليت تحت عنوان اتحاديۀ کارگران اخراجی و بيکار ،خود را اتحاديۀ
آزاد کارگران ايران ناميدند و اخير ًا برای مطرح ساختن خود در مجامع بين المللی خود را صاحب لوگويی
با حروف انگليسی نموده اند.
حشمت ﷲ طبرزدی برنده جاﯾزه ساالنه مرکز
شھ َر َوند ـ ﯾکشنبه  ١١دسامبر  ٢٠١١در سالن روﯾال تورنتو مراسم اولين سالگرد تأسيس “مرکز بين المللی
حقوق بشر در کانادا” برگزار شد .گردانندگی اﯾن مراسم را مرﯾم ناﯾب ﯾزدی در بخش انگليسی و آزاده در بخش
فارسی برعھده داشتند و بھروز جھانبگلو چند ترانه زﯾبا اجرا کرد.
مرکز بين المللی حقوق بشر گزارشی از اﯾن مراسم تھيه کرده که در زﯾر می خوانيم :ھمزمان با روز جھانی
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حقوق بشر ،مراسم ساالنه مرکز بين المللی حقوق بشر در اﯾران که در شھر تورنتو کانادا مستقر است ،در روز
ﯾکشنبه  ١١دسامبر با حضور و استقبال فعاالن مدنی و اجتماعی در تورنتو برگزار شد و طی آن مھندس
حشمت ﷲ طبرزدی به عنوان اولين برنده ساالنه اﯾن مرکز معرفی شد .پنج زندانی سياسی دﯾگر نيز به عنوان
برندگان جواﯾز مدافعان حقوق بشر در سال  ٢٠١١انتخاب شدند.

شش برگزيده مرکز بين المللی حقوق بشر
حسن زارع زاده اردشير مدﯾر اجراﯾی مرکز بين المللی حقوق بشر در ابتدا با تشکر از حضار برای شرکت در
مراسم ساالنه مرکز بين المللی حقوق بشر ،گزارش کوتاھی از فعاليت ھای اﯾن مرکز در ﯾکسال گذشته و
گزارشی از نقض حقوق بشر در اﯾران ارائه داد.
بر اساس رای ھيئت داوران  ،ICHRحشمت ﷲ طبرزدی به دليل دو دھه فعاليت ھای انسان دوستانه در دفاع
از حقوق مردم اﯾران به عنوان برنده جاﯾزه ساالنه مرکز بين المللی حقوق بشر انتخاب شد .ھمچنين رامين
پرچمی در حوزه فعاالن ھنری ،کوھيار گودرزی در حوزه مدافعان حقوق بشر ،نسرﯾن ستوده در حوزه زنان و نيز
وکالی حقوق بشر ،رضا شھابی در حوزه مدافعان حقوق کارگر ،و مجيد توکلی در حوزه دانشجوﯾی برندگان
جاﯾزه حقوق بشری سال  ٢٠١١مرکز بين المللی حقوق بشر اعالم شدند.
در اﯾن برنامه و در غياب پنج منتخب  ICHRبرای جاﯾزه مدافعان حقوق بشر ،تعدادی از فعاالن برجسته مدنی در
تورنتو لوح وﯾژه مدافعان حقوق بشر  ICHRرا درﯾافت کردند .لوح وﯾژه آی سی اچ آر برای کوھيار گودرزی در غياب
او به حسن زرھی مدافع حقوق بشر و سردبير نشرﯾه شھ َر َوند اعطا شد .لوح رامين پرچمی را سھيل پارسا
نوﯾسنده و کارگردان سرشناس تئاتر درﯾافت کرد .لوح نسرﯾن ستوده به خانم فرشته مولوی فعال حقوق بشر و
نوﯾسنده اعطا شد .لوح رضا شھابی به مھدی کوھستانی عضو کنگره کار کانادا تحوﯾل داده شد) خط تاکيد از
ماست( و سلمان سيما فعال و زندانی دانشجوﯾی سابق در اﯾران لوح وﯾژه مجيد توکلی را درﯾافت کرد.

گيرندگان جواﯾز به نيابت از برندگان :باال از راست فرشته مولوی ،سلمان سيما ،سھيل پارسا ،حسن زرھی /
پاﯾين :مھدی کوھستانی ،مھرداد آرﯾن نژاد و گردانندگان مراسم مرﯾم و آزاده
کاوه شھروز نيز در سخنان خود به نقش مھم اﯾرانيان خارج از کشور تاکيد کرد و گفت با توجه به تجربه اش در
ھمکاری با وزارت خارجه کانادا و ارتباط با نھادھای بين المللی از نزدﯾک شاھد تأثيرگزاری نامه نگاری ھا و
مکاتبات ھموطنان با مقامات سياسی و نھادھای حقوق بشری بوده است .او اعمال فشارھای حقوق بشری
بر جمھوری اسالمی ازسوی کشورھای دﯾگررا درکاھش نقض حقوق بشر در اﯾران تاثيرگذار و مفيد ارزﯾابی کرد.
در ادامه پيام دکتر رضا مرﯾدی نماﯾنده مجلس اﯾالت انتارﯾو و آقای پال دووار نماﯾنده مجلس کانادا )از حزب
نيودمکرات( قرائت شد) .خط تاکيد از ماست(
برای کسب اطالعات بيشتر در مورد فعاليت ھای مرکز بين المللی حقوق بشر به وبساﯾت اﯾن مرکز به آدرس
زﯾر مراجعه کنيد http://humanrightsintl.com .و ﯾا با اﯾن شماره تماس بگيرﯾد.
منبع :ھفته نامه شھ َر َوند تورنتو
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ما عمداً برای جلوگيری از اطاله وقت خواننده ،اين قسمت را به طور اختصاری آورديم.
اھدای جاﯾزه کوشاگر مسائل کارگری به مھدی کوھستانی
شھ َر َوند ـ به رسم ھر سال برای بزرگداشت روز کارگر و ھمبستگی با ميراث آسيای جنوبی ،به پاس
بزرگداشت خدمات اﯾن مليت ھا به جامعه ی کاناداﯾی ،به افرادی که در انتارﯾو در ارتباط با کارگران و مسائل
آسيا فعاليت می کنند از جانب نھادھای مدنی ـ کارگری جاﯾزه ای تعلق می گيرد.
امسال  ٨می  ،٢٠١٢اﯾن جاﯾزه به چند تن از جوانان و فعاالن کارگری اجتماعی از جمله جاگميت سينگ نماﯾنده
مجلس انتارﯾو از حزب نيودمکرات و مھدی کوھستانی نژاد ،نماﯾنده اﯾرانی تبار کنگره کار کانادا اھدا شد.

مھدی کوھستانی جايزه فعال حقوق کارگری را دريافت کرد
اﯾن مراسم سه شنبه  ٨می  ٢٠١٢ساعت  ۵تا  ٩شب در بنکوئت ھال ساگان در می سی ساگا برگزار شد.
شھر َوند تورنتو
منبع :ھفته نامه
َ

ما نيازی به توضيح نمی بينيم .برای روشن شدن ذھن خواننده فقط الزم است اشاره کنيم که اين دسته از
" فعالين کارگری" برای ضربه زدن به مبارزۀ طبقاتی و فريب دادن مزدوران مزدی ،بنگاھی باز نموده اند
که سرمايه بدان نام حقوق بشر داده است.
اطالعيه رضا شھابی درباره ی جاﯾزه ی حقوق بشر – اطالعيه شماره  ١٦کميته دفاع
جمعه  ٣٠دی  ١٣٩٠ساعت ٠١:١٧
شنيده ام جاﯾزه ای با عنوان حقوق بشر در حوزه ی کارگری به نام من اعالم و به شخصی به نام »مھدی
کوھستانی« تحوﯾل شده است .الزم ميبينم به اطالع عموم برسانم که نه بنده و نه ھيچ ﯾک از اعضای خانواده
و نيز دوستانم که باور به استقالل کارگری دارند ،در جرﯾان اﯾن اتفاق نبوده اﯾم .
ھمچنين الزم به توضيح است که »مھدی کوھستانی« نه نماﯾنده و نه ھمفکر من است.
در پاﯾان از دوستان و عموم کارگران و تشکل ھای کارگری درخواست دارم که ھر موردی را تنھا با کميته دفاع از
اﯾنجانب مطرح نماﯾند.
رضا شھابی – کارگر دربند

منبع :سايت جنبش کارگری
-http://www.jonbeshekargary.org/news/newsiran/item/2313
در حاشيه درﯾافت جاﯾزه اتحادﯾه ھای کارگری ھلند
*دشمنانی که در لباس دوست برای اسالو و سندﯾکا مشکل درست ميکنند ,بدانند که ،ھزاران فعال سندﯾکای
واحد حاضر نيستند شرف خود را بفروشند و در بنگاھھای کارﯾابی دشمنان طبقه کارگر رتق و فتق روزگار کنند...
رضا شھابی زکرﯾا
اھدای جاﯾزه اتحادﯾه ھای ھلند در شراﯾطی به آقای اسالو وسندﯾکای واحد تعلق گرفت که سندﯾکا و
ھمکارانشان در داخل کشور از حماﯾت رسانه ھای گروھی محروم ھستند وبرای به رسميت شناختن
سندﯾکای کارگران شرکت واحد ،بازگشت به کارمان ،لغو احکام غير عادالنه و آزادی ھمکارانمان  ،نياز تبليغاتی
و حماﯾتی بيش از ھر زمانی دﯾگرالزم است .اما افرادی خارج از سندﯾکا که ھيچگونه مسئوليتی ﯾا ارتباطی با
اﯾن تشکل مستقل ندارند سوء استفاده ھاﯾی کرده اند که الزم دﯾدم توضيحاتی در اﯾن مورد ارائه دھم :
به قول ضرب المثلی که می گوﯾد به نام ما و به کام دﯾگران  ،واقعا عنوان کننده شراﯾط روزگار ماست .ما با
وجود اﯾنکه ميدانستيم در اﯾنجا اگر پا به عرصه مبارزات بگذارﯾم ،باﯾد آماده شوﯾم برای پرداخت ھزﯾنه که کمترﯾن
آن دستگيری ،بيکاری ،آوارگی و زندان وغيره است .
پس ھزﯾنه را ھمه باﯾد ميپرداختيم ولی عده ای مغرضانه در حال تماﯾز قائل شدن ھستند و دليل ھم دارد ،و با
اﯾن عنوان که مثال" فالن کس در جنبش بيشتر ھزﯾنه داده پس باﯾد مقبول تر باشد را بزرگ ميکنند .فعالين
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سندﯾکای واحد در راه ساده ترﯾن حقوق کارگری مبارزه کرده اند که حتی در فلسطين ،عراق و افغانستان
اشغالی ھم به رسميت شناخته شده است اما عده ای در حال رھبر پروری ھستند که در زﯾر به آن ميپردازم .
کسانی که برای ما داﯾه بھتر از مادر شده اند بدانند که ما در جرﯾان تمام کارھاﯾشان ھستيم ودر شراﯾط
مناسب به اﯾن موضوع خواھيم پرداخت چرا که اھدافشان برای ما ھر روز روشن تر ميشود .اﯾن اشخاص و
نھادھا در اﯾران و خارج شاﯾد به ظاھر خود را ھمراه تشکل مستقل کارگری نشان ميدھند اما اﯾن پوششی
است برای پيش برد پروژھای بزرگ سياسی اشان ،چرا که اﯾن سوژه را بيشتر برای کسب و کار خوﯾش و در
اصل برای استفادھای سياسی در نظر گرفته اند .اﯾن افراد در دوره قبلی رﯾاست جمھوری فضا را بکام خوﯾش
می دﯾدند و بعد از آن دوران و از دست دادن منافع خودشان برای بازگشت به آن ھرکاری ميکنند زﯾرا آن دوران
طالﯾی برای آنھا از لحاظ اجتماعی مراتبی را براﯾشان بوجود آورده بود .آنھا امروز از داﯾره قدرت در اﯾران خارج
شده وباصطالح در داﯾره قدرت در جای دﯾگری قرار گرفته اند .نمونه فراوان آن را در چند سال گذشته بوفور دﯾده
اﯾم ،کسانيکه خود را پرچمدار آزادی خواھی نوع دو خرداد قلمداد ميکردند از اﯾن بلبشو سياسی استفاده کرده
اند و در عرض چند روز ﯾا در دانشگاھی غربی سرکار حاضر شدند و ﯾا در نھادھای وابسته به دولتھای سرکوبگر
صاحب شغل شدند و نئوليبرال مسلکانه خود را منجی آزادی اﯾران به نماﯾش گذاشته اند و بجای اﯾنکه جواب
گوی کارھاﯾشان در شراﯾطی که در قدرت بوده اند باشند  ،تازه به ما درس استقالل ھم ميدھند ،ولی درﯾغ از
ﯾک جو شعور که بدانند که مردم اﯾران آنھا را جوﯾيده و تف ميکنند .
امروز در مقاﯾسه با دھه شصت زندانی بودن فضيلت بشمار نمياﯾد و مظلوم نماﯾی برای زندان بودن ﯾعنی ارزش
مبارزه را به تحقير کشيدن است .چيزی که من معتقد ھستم آقای اسالوھم با من ھم عقيده است و مخالف
اﯾن نوع کارھاﯾی که به اسم اﯾشان ميشود بوده وھست و در تمام اﯾن مدت که در زندان بوده از خود ضعف
نشان نداده و مبارزه کارگری را ادامه داده است ،ولی متاسفانه بودن اﯾشان در زندان راه ارتباط اصولی ما را با
او محدود کرده و دشمنانی که در لباس دوست ھستند برای اﯾشان و سندﯾکا مشکل درست ميکنند .چرا که
ھستند کسانيکه با بزرگ کردن آقای اسالو ميخواھند از ما باج بگيرند ،و در خفا سندﯾکا را در منگنه قرار دھند و
با برخ کشيدن دوستی و ارتباط با اسالو ما را زﯾر فشار بگذارند .ما اميدوارﯾم آقای اسالو ھر چه زودتر آزاد شود
تا در ﯾک فضای مناسب اﯾن بحثھا را انجام دھيم .کسانی که از اﯾن آب گل آلود استفاده ميکنند بدانند که ،نه
آقاﯾان ,اسالو و مددی< ,-گنجی و سازگارھا>ھستند و نه فعالين سندﯾکای واحد محمدی ،عطری و داوری .چرا
که نه ھزاران فعال سندﯾکای واحد از آن تحصيالت عاليه برخوردارند و نه حاضرند شرف خود را بفروشند و در
بنگاھھای کارﯾابی دشمنان طبقه کارگر رتق و فتق روزگار کنند .چرا که در سه سال گذشته ما شاھد اﯾن
کشاکش بودﯾم و ھستيم که کسانيکه تماﯾل دارند از طرﯾق راه رشد غير سرماﯾه دارانه خودشان ما را به
مسلخ نھادھای کارگری دولتی اﯾران و در آن طرف در بنگاھھای پست دشمن طبقه کارگر ببرند .کسانيکه
ھميشه پشتوانه اقتصادی و امنيتی را دارا ھستند ،چه زمانی که در اﯾنجا بودند و ھستند در زندگی مرفه اند و
چه در خارج ولی ﯾک چيز را ول نميکنند آنھم ارتباط با قدرت است .
در رابطه با جاﯾزه اتحادﯾه ھلند ھم بگوﯾيم که ھميشه رسم بر اﯾن بوده است که در زمانيکه کسی ﯾا نھادی را
کاندﯾد ميکنند از آن نھاد اجازه ميگيرند ،که در رابطه با کاندﯾد شدن در چند جاﯾزه قبلی ھم اﯾن کار شد و ھيئت
مدﯾره تاﯾيد ﯾا رد ميکرد  ،در رابطه با جاﯾزه اتحادﯾه ھلند ھم ھمين بود که آقای اسالو در زندان بود و ما به آی
تی ﯾو سی و آی تی اف ھم ھمين پيشنھاد را دادﯾم که اسم اﯾشان باشد تا کمکی باشد برای آزادی اﯾشان
درسطح داخلی و بين المللی اما متاسفانه دوستان فرصت طلب از اﯾن شراﯾط استفاده کردند برای عقده
گشاﯾی مسائل سابق خودشان .و ھنوز ھم ماجرای ساﯾت را ول نميکنند و شخصی که در آن اطالعيه سندﯾکا
از آن اسم برده شده ھمچنان از طرﯾق ھمکاران داخلی و خارجی برای سندﯾکا در حال مشکل سازی است که
بزودی با مشورت وکال تکليف اﯾشان را روشن ميکنيم .
نمونه زشت تراز آن عمل ساﯾت روز آنالﯾن و خبرنگار آن آکام مکرى است که ﯾکشبه کارشناس مسائل کارگری
از کار درآمد .البته اﯾشان که طبق کارھای سابق اش معلوم است از کسانی است که ھر روز معطل حمله
نظامی آمريکا به اﯾران ھستند تا اﯾشان و ھمکارانشان به اﯾران برگردند و رﯾاست بکنند که در اﯾن مصاحبه
صداقت خبرنگاری اش را برجسته کرد .اﯾشان مصاحبه ای بسيار زﯾرکانه که تزﯾين بخش ساﯾتھای ھمکارشان
ھم ھست را انجام داده و در مصاحبه با ھمسر آقای اسالواﯾنطوری جلوه ميدھند که ھمسر اسالوبی خبر
ھستند " :من ھم ھنوز خبر ندارم وﷲ که اﯾن جاﯾزه اھدا شده ﯾا نشده ! ﯾعنى کم و کيفش را نمى دانم اما به
من گفته بودند که ھفته آﯾنده کنگره اى در ھلند برگزار مى شود و قرارست اﯾن جاﯾزه رسما اھدا شود": ".از
اﯾنکه ھمسرم تنھا نيست وفعاالن کارگرى در جاھاى مختلف از او و رنجھا و مشقتھاﯾى که متحمل شده
حماﯾت مى کنند،احساس دلگرمى مى کنم"":.خانواده منصور اسانلو در ﯾک سال گذشته که اﯾن جاﯾزه به
اﯾشان تعلق گرفت ،اصال مورد مشاوره قرار نگرفته بودند تا اﯾنکه ھفته گذشته از طرﯾق کنفدراسيون اتحادﯾه
ھاى کارگرى اﯾن موضوع به خانم اسانلو اطالع داده شد .اﯾشان ھم در تماسى با منصور اسانلو ،نظر رئيس
سندﯾکا و برنده اﯾن جاﯾزه را به ھلند با ارسال پيام کوتاه وى اعالم داشت .منصور اسانلو خواسته بود که اﯾن
جاﯾزه در ھلند بماند و مادر اﯾشان در سفرى به ھلند در مورد نحوه ھزﯾنه کردن پول ھمراه جاﯾزه ،نظر منصور
اسانلو را بگوﯾد .اما به گفته مسئولين کنفدراسيون اتحادﯾه ھاى کارگرى چون خانواده منصور اسانلو در جرﯾان
نبودند و امکان تماس با اﯾشان وجود نداشت،اﯾن کنفدراسيون نتوانست نظر اسانلو راتامين کند".
جالب است که اﯾن مصاحبه طوری ترتيب داده شده که چند موضوع را مطرح کند .اوال خانواده اسالو از جاﯾزه بی
خبر ھستند .دوما" ارتباطی با سندﯾکا ندارند و سوما دروغ ميگوﯾند که اﯾن جاﯾزه سندﯾکا بوده است و مھمتر
اﯾنکه پيام رئيس سندﯾکا مستقيما توسط خود اتحادﯾه ھای ھلند انعکاس پيدا کرده است .من نيازی نميبينم که
بطور دقيق به تمام نکات اﯾن پروسه بپردازم چون ھم سندﯾکا و ھم آقای اسالو و ھم وکال در جرﯾان تمام اﯾن
مسائل بودند و ھستند واﯾن سندﯾکا ھست که تصميم ميگيرد که چه کار بکند ﯾا نکند و حتی مصاحبه آقای
مھدی کوھستانی ھم که بروی ساﯾت سندﯾکا است ﯾعنی تاﯾيد صحبتھای اﯾشان ،چرا که سندﯾکا به اوگفته
بود چه بگوﯾد .اگر جاﯾزه ای تا بحال داده شده تماما به زحمات خود فعالين سندﯾکا بر ميگردد و اگر ھمسر
اسالوخودش را به نا آگاھی ميزنند مشکل اﯾشان ھست .ما ميفھميم در دادگاھھا دائم به او گفته ميشود که
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اگر اسالو دست از کار سندﯾکاﯾی بردارد ما آزادش ميکنيم ولی اﯾن رسم اش نيست که آزادی اسالو را به
قيمت خراب کردن دﯾگر ھمکارانش مھيا سازد .اگر با گفتن عدم ارتباط با سندﯾکا آقای اسالو آزاد ميشود ھيئت
مدﯾره ميتواند اﯾن را کتبا به شما و قاضی بدھد چون ما حاضر نيستيم کسی ﯾک لحظه در سختی باشد برای
فعاليت سندﯾکاﯾی و تمام کار ما برای بھتر شدن زندگی دﯾگران است نه سخت کردن زندگی کسی .اما
متاسفانه در جامعه ما فعاليت بھا دارد تازه تمام فعالين کارگری شانس آورده اند اگر در دوران سالھای شصت
بود شاﯾد االن دار فانی را وداع گفته بودﯾم.با سندﯾکا بودن در کنارش کارکردن باعث افتخار است نه
سرافکندگی .اﯾن را من به ھمه قول ميدھم که اسالو اگر اھل کوتاه آمدن بود به اﯾران برنميگشت ،شاﯾد امروز
در اﯾران معيار ارزش پول است و شما احساس کردﯾد باﯾد پول جاﯾزه به دست شما برسد ولی ما تمام پولی که
از اﯾن جاﯾزه که در اصل وجه نقدی ندارد را به شما پيشکش ميکنيم .چرا که ما به نظر وکيل سندﯾکا احترام
ميگذارﯾم واﯾشان ھميشه گفته که کار سندﯾکا ﯾعنی انجامش توسط خود فعالين سندﯾکا باﯾد شکل بگيرد.
شاﯾد کسانی فکر ميکردند ما به دنبال آنھا ميروﯾم ،ولی امروز فعالين سندﯾکای واحد فعالين پنج سال پيش
نيستند ،فقط کافی است مقاالت ،سخنرانيھا و مصاحبه ھای اعضای سندﯾکا را ببينيد و بشنوﯾد تا موضوع
دستتان بياﯾد .ما بارھا به ھمه گفتيم که مطالب اسالو وخانواده اش را حتما در ساﯾت ميگذارﯾم ولی کسانی
که پشت پرده ھستند موش مياندازند که به آنھا ھم بزودی ميپردازﯾم از اﯾن کار جلوگيری کردند .فعالين
سندﯾکای واحد دﯾگر چيزی ندارند که از دست بدھند و محافظه کاری بکنند .
اﯾنکه فکر کنيم اگر کسی در جنبشی معروف ميشود بخاطر وجود خودش بوده است کامال اشتباه است.اﯾن
موضوع که در کشورھای مثل اﯾران بت سازی و رھبرساختن امری است فرھنگی و سياسی بحثی جدا را
ميطلبد ولی از ﯾادمان نرود که امثال ستار خان ،باقر خان و مصدق و بسياری از رھبران اﯾران بواسطه جنبشی
که به آن متعلق بودند مشھور شدند نه شخصيتشان  ،صالحی ،اسالو و مددی و ھر کس دﯾگری ھم تافته جدا
بافته از اﯾن امر نيستند .در رابطه با اسالو ھم او به واسطه تشکلی معروفيت پيدا می کند که تمام اعضاﯾش با
ھمه ھزﯾنه ھا اﯾستادگی کرده اند ،و ھم رزمانش بيرق اﯾن حرکت را استوار نگه داشته اند اگر به تشکل
سندﯾکای شرکت واحد نگاه کنيم اقاﯾان منصور اسالو و ابراھيم مددی را در سالھای قبل از تشکيل سندﯾکا چه
کسی می شناخت مگر غير از اﯾن است که با حضور کارگران شرکت واحد و مخصوصا" اﯾن تعداد کارگری که در
حال حاضر از کار باز مانده اند باعث شناخت داخلی و جھانی برای اﯾشان شده اند در اﯾن راستا تعداد زﯾادی از
کارگران دستگير  ،زندانی و از کار بی کار شدند ولی رئيس و ناﯾب رئيس سندﯾکا ھزﯾنه بيشتری را متحمل
شده اند ھستند بقيه اعضا با وجود اﯾنکه در زندان نيستند ولی از بسيار ی حقوق بازمانده اند و گروھی ساﯾه
زندان ھای تعليقی از  ۶ماه تا  ١۴ماه را روی سر خود می بينند اما ھزﯾنه ھاﯾی باالتر از زندان داده اند پس دﯾگر
نيازی نيست بر سر کسانی که با صداقت تمام در اﯾن راه پا گذاشته اند منت گذارند .
فروتنی آقای مددی و خانم مددی ﯾکی از افتخارات سندﯾکای واحد است .خانم مددی تا به امروز نه مصاحبه ای
کرده است و نه ادعاﯾی دارد که شوھرش برای کی وچی زندان است .اگر شراﯾط خانم مددی بدتر از خانم
اسالو نباشد بھتر ھم نيست .آنھاﯾی که در خارج گود ھستند چرا آتش بيار معرکه ميشوند.آقای مددی بعد از
دستگيری اخيرش در دادگاه خودش به من گفت تمام کارھاﯾتان را دنبال ميکنم خسته نباشيد و حماﯾت ث ژت را
بگيرﯾد .اﯾشان در تمام اﯾن مدت که مرﯾضی داشت ﯾکبار حاضر نشد که ما آن انعکاس دھيم و واقعا ﯾکی از
مبارزان جدی مبارزات کارگری اﯾن دوره اﯾران است .
مگر سندﯾکا روابط عمومی ندارد مگر طی اﯾن  ٣سال گذشته خللی در کار ھای اخباررسانی سندﯾکا وجود
داشته  ،تمام مشکل ما اﯾن بوده که مستقل بوده اﯾم و زﯾر بيرق ھيچ حزب ،دولت و نھادی نرفتيم .ما انتظار
دارﯾم دﯾگرانی که صداقت کار سندﯾکا را دﯾده اند ﯾاری مان کنند تا اﯾن مرحله را بگذرانيم .جنبش مستقل
کارگری چه در داخل و چه در خارج بجای اﯾنکه به ھمدﯾگر وصله بزند و ھمدﯾگر را مزدور امپرﯾاليسم خطاب کنند
)چرا که بانيان اﯾن تئوری امروز در شوھای تلوﯾزﯾونی دم از علل پراکندگی جنبش کارگری ميزنند و فراموش کرده
که خودشان اﯾن فضا را مسموم و آلوده کرده اند( و بر سر اختالفات کوچک و اﯾدئولوژﯾک ھمدﯾگر را اطالعاتی
وپليس معرفی کردند در اﯾن دوره باﯾد دست در دست ھم بگذارند و مبارزه ای را پيش ببرند که دھھا ميليون
کارگر اﯾرانی شب را گرسنه نخوابند وبچه ھاﯾشان تن فروشی نکنند .انتقاد از عملکرد اشتباه نه تنھا اشکال
ندارد بلکه ضروری نيز ھست ،بجای جلو رفتن و پافشاری برای درست بودن اعمالی که جای ھزار اما و اگر دارد
ﯾکبار انتقاد از خودمان بکنيم و مبارزه را جلو ببرﯾم .نه سندﯾکا در اﯾران سد راه مبارزه عدالت خواھانه است ونه
طرفداران نھادھای سياسی قادر به تغييرات بنيادی ھستند پس ضروری است در اﯾن مقطع دست در دست
ھم بگذارﯾم و کارھای بنيادی را پيش ببرﯾم .تشکل مستقل در ﯾکصد سال گذشته در اﯾران ھميشه آماج
حمالت قدرت مداران بوده است و جای تعجبی ھم برای ما ندارد که اﯾن نفس مبارزه مستقل است
در آخر می خواھم به کسانی که تصميم به دفاع از حقوق کارگران دارند بگوﯾم که در اﯾن راه مسائل و مشکالت
عدﯾده ای از جمله دستگيری  ،ضرب و شتم و زندان و  ....وجودداشته و دارد بنابراﯾن نباﯾد با تحمل اﯾن ھمه
مشقت به خاطر ﯾک ﯾا دو جاﯾزه حرکتش را زﯾر سوال ببرد  ،سوال اﯾنجاست آﯾا اﯾنان وقتی پا به ميدان می
گذارند به خاطر اﯾن جاﯾزه ھاست .پس اگر اﯾنگونه نيست تقاضا می کنم با آبروی جنبش بازی نکنيد .
با اميد به اصالح ھمه افکار منحرف
رضا شھابی زکرﯾا
١٧بھمن ھشتادوھفت
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سرانجام شنيديم که گويا آقای اسالو اسناد و مدارک سنديکا را با خود به خارج کشور برده و تصميماتی
مبنی بر مقابله با ھيئت مديره گرفته است .تالش او و نيز نتيجۀ اختالفاتی که در درون سنديکا به بيرون درز
طبقاتی نيروی کار کمکی نخواھد کرد ،ليکن اين
عملی امر مبارزۀ
کرده ھرچه باشد ،بی ترديد به پيشبرد
ِ
ِ
ْ
اختالفات قطعا ً در فعاليت و اقدامات آيندۀ اين گرايش در شقه شقه کردن مزدوران مزدی؛ بخصوص
اسناد و
شرکت واحد ،و تضعيف بيشتر آنھا در جنگ طبقاتی ،مورد استفاده قرار خواھند گرفت .و اين ادامۀ ھمان
َر َوندی است که در متن حرکت سرمايۀ جھانی و ويژگی ھای سرمايه در ايران انطباق دارد.
زمانی مارکس گفته بود که کار مرده در برابر کار زنده قد برخواھد افراشت .امروز می بينيم که نه تنھا
قرنھاست کار مرده در برابر نيرو ی کار زنده قد برافراشته و سلطۀ طبقات ِی خويش را بر او تحميل نمو ده،
مکاری طبقات ديگر ،فرھنگ و اخالق مسلط خود را به منفذھا ی مزدوران مزدی و مزدوران
بلکه با ھ
ِ
معترض راديکال راست و چپ نيز رسوخ داده ،آنھا را دنباله رو سياست خود ساخته است .درمقابل تنھا قشر
ناچيزی از آنھا ) کارگران ج ّد ی( ھنوز بر فرھنگ مستقل طبقاتی و حرکت استقالل طبقاتی تأکيد دارند.
کارگران ج ّدی می دانند که نه مشکالت اقتصادی و نه معضالت طبقاتی شان ــ که ھردو اينھا يکی و منشأ آنھا
ھم يکی است ــ با سلسله مراتب بورژوائی )رھبرتراشی ،قھرمان پروری ،اسطوره سازی ،نخبه گرائی،
مديريت ورياست؛ که امروزه با گرفتن جوايز نيز ھمراه شده!( بر طرف نخواھد شد .ما به قيّم و نخبگان
طبقات ديگر ــ که به خاطر منافع مشترک خود با سرمايه ،با حرکت و فرھنگ آن ھمداستانند ــ نيازی نداريم.
قربانی اھداف خود می سازند .کشف اينکه "مسائل کارگران حقوق بشری است" نيز
آنھا درنھايت ما را
ِ
ترفندی تازه است .توسل به شعارھای غيرکارگری بجز انحراف و بيراھه بردن توان و درک ما چيز ديگری
ھماھنگی حرکت سرمايه ،در چارچوب قانون ارزش و با دنباله روی از
نيست .نيروی کار نمی تواند با
ِ
حاميان و پادوان نظام سرمايه راه به جائی ببرد؛ بلکه بنا به تجربۀ  ۶قرن گذشته ،ھمواره با درماندگی ھای
تازه تری مواجه خواھد بود .معضالت ما طبقاتی است و به طور طبقاتی نيز بايد با آن پيکار نمود .کارگران
طبقاتی خودشان خواھند توانست
فقط وفقط با جمع بندی و تئوريزه کردن تجارب خودشان و با حرکت استقالل
ِ
نابودی کاالی ويژه به نام نيروی کار بردارند.
گام ھای الزم را درجھت
ِ
کارگران درب و داغون
 ٢٨فوريه ٢٠١٣
aliomidta@yahoo.com
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