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!Workers of the world, Unite
کارگران جھان متحد شويد!
اول ماه مه روز جھانی کارگران گرامی باد!
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درايران دفاع از خواسته ھا ،مبارزات و تشکالت مستقل کارگری در ھمه اشکال آن را
مھمترين وظيفه خود می دانند .انعکاس اخبار و مبارزات کارگری و ساير جنبش ھای اجتماعی در ايران از ديگر وظائف اين
نھادھا است.
نھادھای ھمبستگی ،در مقابل نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی و کليه نيروھای ارتجاعی و ضد کارگری و عوامل آنھا در
سطح کشوری و بين المللی مرزبندی قاطع و روشن دارند .افشا و مبارزه بر عليه اين نيروھای ارتجاعی و ھمچنين افشا و
جلوگيری از بھره برداری ھای نيروھا و نھادھای راست و امپرياليستی از مبارزات کارگری از جمله ديگر وظائف اين نھادھا
می باشد.
تالش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ايران با جنبش بين المللی کارگری و جلب حمايت و ھمبستگی وسيعترين
نيروھای مترقی بين المللی از جنبش کارگری ايران  ،دفاع از مبارزات ضد سرمايه داری و ضد امپرياليستی کارگران و ساير
اقشارمحروم اجتماعی در سطح جھان و شرکت فعال در اين مبارزات وظيفه نھادھای ھمبستگی با کارگران ايران است .تبليغ
ضرورت سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و حاکميت سرمايه در ايران نيز از جمله وظائف ماست.
تبادل نظر و اطالعات در جھت خدمت به کار مشترک و نيز حفاظت از نھادھای ھمبستگی کارگری در خارج از کشور به صورت
مشترک در برابر دشمنان طبقه کارگر و به ويژه رژيم جمھوری اسالمی ازجمله وظائف مشترک ماست.
جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ايران يکی ديگر از وظائف نھادھای ھمبستگی با کارگران ايران است.
بولتن اخبار کارگری
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اول ماه مه را با ھمبستگی گسترده طبقاتی ھرچه با شکوھتر برگزار نمائيم
٣
اول ماه مه روز تعطيلی رسمی است
برگزاری مراسم اول مه حق مسلم ماست
پيش بسوی ايجاد سازمانھا ،تشکلھا و نھادھای کارگری
جلسه عمومی به مناسبت ماه مه
۶
با استحکام اتحاد طبقاتی به استقبال روز جھانی زن برويم
٧
سياستھای امپرياليستی را افشا نمائيم
در رابطه با اجالس اوالف پالمه ،بروکسل و پراگ
٩
طبقه کارگرمتشکل اين جنايت را بی پاسخ نخواھد گذاشت ) در سالروز کشتار کارگران خاتون آباد(
١٠
١٢

آزادی کارگران زندانی فوری و بدون قيد و شرط

به کمپينھا و کارزارھای سراسری برای آزادی کارگران زندانی بپيونديد
منصور اسانلو در خدمت سرمايه

١۶

١٧

کمپينھا و کارزارھای دفاع از آزادی کارگران زندانی و تمام زندانيان سياسی بيوقفه ادامه دارد
٢٠
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اول ماه مه را با ھمبستگی گسترده طبقاتی
ھر چه با شکوھتر برگزار نمائيم!
اول ماه مه در سرتاسر جھان ،يادآور سنت مبارزه عليه سرمايه داری جھانی ،يادآوری مقاومت و
ايستادگی کارگران برای کسب حداقل ترين و بديھی ترين حقوق انسانی شان می باشد.
روز جھانی كارگر و ھمه ی روزھای ديگر که طبقه کارگر برای بقايش چاره ای جز جدال طبقاتی
ندارد ،نشانه ی ازخون و جان و عمر و ھستی اين طبقه است؛ كارگران توليد كنندگان تمامی ثروت ھا
و نعمت ھا و رفاه در جامعه ی بشری ھستند و با کار خود حيات جامعه ی انسانی را تضمين ميكنند،
اما خود ھيچ بھره ای از اين نعمات و ثروت ھا نميبرند.
طبقه کارگر ايران برای به دست آوردن مطالبات خود و براندازی نظام انگل وار سرمايه داری نيك
ميداند كه نه تنھا در روز جھانی كارگر بلكه ھر روز بايد بيش از پيش با اعتراض گسترده و با
سازماندھی مبارزاتی به سوی ايجاد تشكل ھای طبقاتی خود قدم بردارد.
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در شرايط بحرانی جامعه ايران  ،بدون طبقه کارگر و بسيج کارگران ،سخن از آزادی و رھايی از زير
سلطه يک رژيم مستبد و سرکوبگر ،از سنخ جمھوری اسالمی نمی تواند در ميان باشد .مسايل و منافع
طبقه کارگر ايران در واقع بيان خواست ھای نان و آزادی برای آحاد مردم ايران است و ھر تحول و
دگرگونی در اين زمينه ،ناگزير و تاريخا ً منوط به مبارزه اين طبقه است.مبارزات جنبشھای اجتماعی از
جمله جنبش زنان ،دانشجويی و جوانان در پيوند با جنبش کارگری است که می تواند به حقانيت خود دست
يافته و به خواسته ھای بر حق خود نائل شوند .درست به اين دليل است که جناح ھای مختلف بورژوازی
در داخل و خارج می کوشند کارگران را از ايفای وظايف تاريخی خود منحرف ساخته ،آن ھا را به عنوان
وسيله ای برای تحقق اھداف خويش که چيزی جز حفظ نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی نيست ،مورد
استفاده قرار دھند.

در اين شرايط رژيم سرمايه ايران بار سنگين بحران و تورم را بر گرده کارگران و زحمتکشان
انداخته ،و انھا را به "كار مضاعف" نيز دعوت ميكنند! كارگرانی كه ديگر نای كار كردن در
ساعات متمادی و كارھای اضافه بر شغل خود را ندارند و با اينھمه كار و زحمت از پس خرج بخور
و نمير خانواده شان بر نمی آيند.
سرمايه داری اسالمی ،با تعرض مستقيم به ھستی اکثريت عظيم جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان،
با ايجاد فشارھای اقتصادی ،تورم و گرانی سرسام آور ،و با تعيين بی شرمانه حداقل دستمزدھا به
ميزان زير خط فقر که بگفته خود حاميان اين حکومت ضد کارگری بيش از شصت درصد از طبقه
کارگر را شامل ميشود ،زندگی و ھستی بخش وسيعی از کارگران را در معرض خطر و نابودی قرار
داده است .ھر چند اعتراض بخشی از کارگران به ويژه کارگران سنديکای شرکت واحد در جلو
سازمان کار و امور اجتماعی در اعتراض به افزايش دستمزدھا که ھنوز زير خط فقر و يا در واقع می
توان گفت نزديک خط مرگ می باشد نه تنھا ھشدار به دولت و حاميان سرمايه بود ،در ضمن اين پيام
را بھمراه داشت که کارگران برای احقاق حقوق خود بايد به نيروی طبقاتی خود اتکاء داشته باشند.
از طرف ديگر بحرانھای اقتصادی-سياسی بين المللی جمھوری اسالمی که با تحريم ھای اقتصادی
کشورھای امپرياليستی به اوج خود رسيده است ،مشخصا کارگران و طبقات فرودست را آماج عارضه
ھای ناشی از اين بحرانھا قرار داده و ھزينه جدال ھای رژيم ھای سرمايه داری و رقابت ھای ضد
بشريشان را آنان بايد پرداخت نمايند ،ھمه اين موارد در کنار شرايط وخيم عمومی طبقه کارگر طی
سال ھای اخير يعنی دستمزدھای به شدت زير خط فقر ،اخراج و بيكار سازی گسترده كارگران ،عدم
پرداخت به موقع دستمزد ميليون ھا كارگر ،تحميل قرار دادھای موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن
شركت ھای پيمانكاری بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زندانی كردن آنان تا سركوب تشكل ھا و
اعتراضات كارگری و ھمه و ھمه عمال خيل عظيم کارگران را در موقعيتی قرار می دھد که بيش از
ھر زمان ديگری بايد ضرورت متشکل شدن در تشکل ھای توده ای و طبقاتی اشان را دريابند.
نزديک شدن اول ماه مه و مسئله انتخابات دولتی وحشتی در دل حاميان سرمايه انداخته است ،و تنھا
راه چاره را مثل ھميشه در موج جديدی از بگير و ببندھای فعالين کارگری جستجو نموده و بھمين دليل
بسياری از کارگران تحت پيگرد قرار گرفتهاند و يا در زندان به سر میبرند .ھمزمان با آزادی رييس
دانا ،رضا شھابی ،عضو سنديکای شرکت واحد که جھت معالجه در مرخصی بود ،با تمديد نشدن
بولتن اخبار کارگری

شماره ۴٢

ژانويه – مه ٢٠١٣

4

مرخصی اش به زندان بازگشت .در ادامه ھمبستگی طبقاتی با رضا شھابی تعداد زيادی از فعالين
کارگری و اعضای سنديکای شرکت واحد به ھمراه خانواده ھايشان ،سرود خوانان با آرزوی آزادی
اش ،او را بدرقه کردند.
با ادامه مرخصی بھنام ابراھيم زاده نيز موافقت نشده است و ھنگامی که وی برای تمديد مرخصی
مراجعه کرده به وی ابالغ شده که غيبت ھم دارد و بايد ھر چه زودتر خود را به زندان معرفی کند .در
ھمين حال با مرخصی محمد جراحی که تحت پرتو درمانی قرار دارد ھم موافقت نشده است .و ھنوز
ھم شاھرخ زمانی و دھھا کارگر ديگر در شرايط بشدت غير انسانی در زندانھا بسر می برند .تعدادی
از کارگران کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری که به جرم شرکت در مراسم ھشت
مارس دستگير شده بودند ھنوز در زندان بسر ميبرند .ھر چند مبارزه و ھمبستگی مردم سنندج ھمراه با
خانواده اين کارگران دستگير شده در جلو دادگاه انقالب اسالمی و زندان چشمگير و قابل تحسين است
و لرزه بر تن جانيان و مزدوران جمھوری اسالمی انداخته است ،اما ھنوز از آزاد شدن سه نفر از اين
کارگران مبارز خبری نيست.
اين فشار به کارگران و پيشروان زندانی اين طبقه در زندان ھا نه تنھا در رزم راسخ آنھا بر عليه نظام
سرمايه خللی ايجاد نخواھد نمود ،بلکه اين استقامت و ايستادگی را درعقايد شان محکم و استوار نموده
که برای حقوق از دست رفته خود و ھمطبقه ايھايشان بايد وارد کارزار جدی تری شوند.
امروز باز ھم کارگران ھستند که می توانند در مقابل تھديد ھا و سرکوبھای خونين سدی نيرومند ايجاد
کنند .مقتدر ترين نيروھای سرکوبگر نظامی نيز در مقابل اراده متحد طبقه ای که چرخ توليد را با
اعتصابات سراسری خود می خواباند ناتوان خواھند ماند.
رھايی طبقه کارگر امر خود طبقه کارگر و فقط بدست خود طبقه ممکن است .اگر کارگران منفعتی در
جدال طبقات حاکم دارند ،اين نه در حمايت از اين يا آن جنبش غير کارگری ،بلکه در اين است که طبقه
کارگر نيرومند تر ،متشکل تر و آماده تر برای به دست گرفتن امور جامعه از دل اين تحوالت بيرون
بيايند .اين بايد ھدف طبقه کارگر در اوضاع سياسی ايران باشد .و اين مھم را جلوی پای طبقه کارگر
ايران می گذارد ،که در اول ماه مه امسال ھمراه با ھمبستگی طبقاتی در متحقق شدن اين اھداف نھايت
تالش و مبارزه را بنمايد.

زنده باد اول ماه مه!
زنده باد ھبستگی طبقاتی کارگران جھان
مرگ بر نظام سرمايه جمھوری اسالمی

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری ايران -خارج کشور
ارديبھشت  / ١٣٩٢مه ٢٠١٣
بولتن اخبار کارگری
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اول ماه مه
روز جھانی کارگران گرامی باد!
اول ماه مه روز تعطيلی رسمی است و
برگزاری مراسم اول ماه مه بدون دخالت دولت و نيروھای نظامی حق مسلم
ما!

پيش بسوی ايجاد سازمانھا ،تشکلھا و نھادھای کارگری!

شنبه  ۴مه ٢٠١٣
ساعت ١٩٫٠٠

بوقت اروپای مرکزی

پيام ،خبر ،گزارش ،شعر ،موزيک و...
پالتالک،ايران،اول ماه مه ٢٠١٣

Paltalk / Asia and Pacific - Iran

Avale Mahe May 201٣
بولتن اخبار کارگری
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با استحکام اتحادطبقاتی

به استقبال روز جھانی زن برويم !
 ٨مارس )روز جھانی زن ( امسال در حالی فرا می رسد که نظام سرمايه داری در سطح جھان ھمچنان با يکی
از بحران ھای کم نظير اقتصادی خود بسر می برد .بحران جاری درمناطق زيادی از جھان به بحران ھای
سياسی عميقی تا حد تغيير دولت ھا وانتخابات بعد از انتخابات انجاميده است .سرمايه داری از طريق ارگانھای
جھانی اش ھمچون صندوق بين المللی پول ،بانک جھانی ،بانک مرکزی اروپا ،سازمان تجارت جھانی
وسازمان نظامی ناتو و دولت ھای محلی در ھر کشور بار بحران خود رابردوش کارگران ،مزدبگيران انداخته
است .بيکاری ،فقرو نابسامانی اجتماعی بر جامعه سايه افکنده است وبيشترين قربانی ھای خود را کودکان و
زنان تشکيل می دھند.
سياست ھای سرمايه داری حاکم بر جھان )نئوليبرالی و خصوصی سازيھا( ازسه دھه گذشته تاکنون فقر و
فحشا ،اعتياد و بيکاری وانواع بيماريھا را به پديده ای وسيعا ً رايج در جھان تبديل کرده است .در اين ميان زنان
کارگر و زحمتکش در چھارگوشه ای جھان به اشکال مختلف قربانی سياست ھای سود جويانه و جنگ طلبانه
سرمايه دارانی ھستند که تنھا به سود دھی بيشتر می انديشند .زنان کارگر و زحمتکش نه تنھا ھمپای مردان ھم
طبقه ای ھای خود مورد ستم و استثمار قرار ميگيرند ،از ستم جنسی نيز به علت تسلط سيستم ارتجاعی مرد
ساالرانه سرمايه داری رنج می برند .سرمايه داری که نظام اقتصادی اقليتی ازجامعه است از طريق ابزارھای
سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و مذھبی نابرابری جنسی را دامن زده و به اشکال مختلف باز توليد می کند .ھم از
طريق بکارگيری نيروی کارارزان زنان کارگر و کودکان کار بيشترين سود آوری را بدست می آورد وھم با
اين روش بيشترين شکاف و تفرقه را در ميان صفوف کارگران ايجاد می کند .طراحان ،کارشناسان و نماينده
گان رنگارنگ سرمايه داری واقفند که ،در ميان چالش ھای موجود ،طبقه کارگرمتحد تنھا نيرويی است که
قادرخواھد بود جامعه بشری را به نفع اکثريت آحاد متحول کند وتمامی نابرابرھای موجود از جمله نابرابری
جنسی و ستم بر زنان را ريشه کن کند.
درکشورھای صنعتی با سيستم سياسی دموکراسی سرمايه داری ،قوانين مدنی در مورد زنان و مردان ظاھرا
برابر است .در واقع اما زنان از دستمزد وحقوق اقتصادی برابر با مردان برخوردار نيستند وآمار بااليی
ازانواع خشونت و بويژه خشونت ھای خانه گی در مورد آنان اعمال می شود .کاھش خدمات اجتماعی و اعمال
سياست ھای رياضتی از سوی نظام سرمايه داری بيشترين فشار را خصوصا بر زنان کارگر و زنانی که
نگھداری فرزندان را برعھده دارند تحميل شده است .تجارت انواع تن فروشی زنان را در معرض انواع آسيب
ھای روانی و جسمانی قرار داده است.
در کشورھای پيرامونی که شرايط استثمار و برده گی بمراتب وحشتناکتراست ،زنان در معرض انواع آسيب
ھای ناشی از نظام مردساالر سرمايه داری بسر می برند .تمام قوانين قرون وسطايی و پيشاسرمايه داری را
نظام حاکم بخدمت گرفته است تا از حفظ سود آوری بيشتر به قيمت استثمار کارگران و مزدبگيران و خصوصا
زنان کارگر پاسداری کند .با ديکتاتوری عريان سياسی ،نظامی ومذھبی توقعات برحق جامعه سرکوب شده و
زنان را در صف مقدم قربانيان نظام بسر می برند .انواع خشونت بر زنان چه در محيط کار و چه در محيط
زندگی روزانه باز توليد می شود وبيشترين فجايع غير انسانی در مورد زنان بکار گرفته می شود .بی جھت
نيست که با بروز طغيان ھای اجتماعی و نيز عروج جنبش ھای توده ای بر عليه نظام حاکم و رژيم ھای
ديکتاتوری دست نشانده آن در کشورھای پيرامونی زنان در صف مقدم مبارزات قرار می گيرند .جنبش ھای
توده ای کشورھای عربی در دو سه سال اخير حضور چشمگير زنان را در آن نشان داد.
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در ايران حاکميت ارتجاع اسالمی ،با نھادينه نمودن قوانين پوسيده ضد زن ،بيشترين تبعيض جنسی و طبقاتی
برآنان را اعمال نموده و از نظر اجتماعی -سياسی آنھا را درموقعيت درجه دوم قرار داده است .باز گرداندن
زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنھا از اشتغال ،وابسته کردن ھر چه بيشتر آنھا از نظر اقتصادی به مردان،
خشونت و سرکوب روز افزون بر آنھا ،نھادينه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان ،مرد ساالری و نابرابری
فزاينده ای را بر زندگی زنان حاکم نموده است .فرودستی و تبعيض ونابرابری ،فقدان تامين اجتماعی و
سرکوب و خشونت بر زنان که ريشه در نظام سرمايه داری دارد ،شرايط دشواری را برای زنان در ايران،
تحت سلطه يک حکومت ارتجاعی مذھبی و در ابعاد گسترده ای ايجاد نموده است .اعتراض و مبارزه ھر
روزه زنان در ايران عليه اين ھمه نابرابری و بربريت جمھوری اسالمی در طول بيشتر از سه دھه به اشکال
مختلف درجريان بوده و خواھد بود.
رفع ستم جنسی و تبعيض برزنان درچھارگوشه جھان ،چه آنجا که قوانين دموکراسی سرمايه حاکم است و چه
در کشورھايی که ديکتاتوری ھای عريان نظامی ،مذھبی حافظ قوانين سرمايه ھستند بجزاز مسيرمبارزه عليه
سياست ھای سرمايه داری و متحد شدن ھر چه بيشتر طبقه کارگر مقدور نخواھد گرديد  .مسئله زن در جھان،
خاورميانه و در کشورھايی مانند ايران  ،در ھمه ابعاد آن ،در روند حل نھائی خود ،با مبارزه بر عليه سرمايه
داری گره خورده است .بطور کلی مبارزات زنان برای رفع ستم جنسيتی ،ماھيتی کامال ضد سرمايه داری دارد
و در پيوندی گسست ناپذير با مبارزات کارگران و زحمتکشان است وبدون لغو مالکيت خصوصی ،ماھيت زن
به عنوان يک کاال نيز از بين نخواھد رفت.
نقش جنبش زنان بعنوان جنبشی بسيار مھم در اعتراضات ضد سرمايه داری و ضد سياست ھای نئوليبراليستی،
بيش از پيش به اين ضرورت مھر تاييد می زند که مبارزه برای رفع ستم جنسيتی در پيوندی ناگسستنی با
مبارزه برای رفع ستم طبقاتی قرار دارد و حضور زنان در صحنه مبارزه طبقاتی به تعميق مبارزات زنان می
انجامد .تجربه ثابت کرده است که ميزان موفقيت و رشد جنبشھای اجتماعی به ميزان شرکت زنان در آن جنبش
رابطه مستقيم داشته و پيروزيھای حاصل بدون شرکت زنان امکان پذير نخواھد بود .امروز مسئله رھايی زنان
بنا به ضرورت طبقاتيش اين وظيفه را جلوی پای فعالين سوسياليستی جنبش کارگری و جنبش زنان می گذارد
که يکی از راھھای مھم خاتمه دادن به پراکندگی زنان و بويژه زنان کارگر در امر مبارزاتيشان و نزديک
شدنشان بدرجه ای به استراتژی موجودشان درگرو ايجاد تشکلھا يشان است.

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور
مارس ٢٠١٣
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اطالعيـــــــــــــــــه
سياستھای امپرياليستی را افشاء نمائيم !
) در رابطه با اجالس اوالف پالمه  ،بروکسل وپراگ (
عرصه ادامه حيات برجمھوری اسالمی به دليل بحرانھای اجتماعی  -اقتصادی و سياسی که با آن دست بگريبان است ،ھر روز تنگ تر شده  ،و
برون رفت از آن ،دايما رژيم سرمايه اسالمی ايران را با استيصال و بن بست مواجه می نمايد .سرکوب و اختناق ،بحرانھای اقتصادی روزافزون،
فقر و فالکت  ،گرانی و بيکاری و حمله به سطح معيشت طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش ،جامعه را آبستن حوادث و تغيير و تحوالت نموده است.
ادامه اين اوضاع نابسامان و نابرابر ،زمينه را برای خيزش ھای توده ای ميليونی فراھم می نمايد .ممانعت از چنين تغييرات و حرکتھای انقالبی از
پايين ،امپرياليستھا و مزدوران دست نشانده داخلی اشان را به وحشت انداخته ،در تکاپو ھستند تا از طريق جابجايھايی از باال و جايگزين نمودن
تعدادی مھره ھای جديد ،سيستم بورژوايی و حاکميت سرمايه را حفظ نمايند.
مدتھا است جناح راست در صحنه سياسی اپوزيسيون خارج کشور به جنبش و جوش افتاده و در اجالسی ھای سازمان داده شده چندی از جمله
اوالف پالمه  ،بروکسل و اخيراً پراگ گرد ھم آمده اند .ترکيب اين تجمعات را افراد و سازمانھای طيف راست ازجمله سوسيال دموکراتھا ،
ليبرالھا  ،اصالح طلبان  ،ناسيوناليست ھای قومی و سلطنت طلبان والبی ھای اولترا راستی تشکيل می دھند که سالھا است کارنامه وابستگيشان
به امپرياليستھا بر ھمگان روشن است .استراتژی و چشم اندازی که شرکت کننده گان در اين اجالس برای خود تعريف نموده اند ،دقيقا بدون
پرده پوشی در خدمت به حفظ منافع بورژوازی ايران ميباشد و ھدفشان يافتن جاپايی درصحنه سياسيت ايران است که شايد بتواند آن آلترناتيويی
شکل گيرد که طبق ادعاھايشان بدون ھيچ خشونت و خونريزی از طريق " تغيير رژيم " قدرت را بدست بگيرند و دمکراسی را به ارمغان
بياورند .دمکراسی ،که نه حتی پيام آور ،رعايت حقوق بشر ،رفع تبعيض ،برابری زنان با مردان ،انتخابات واقعا آزاد ،وازاين قبيل ،ايده آل
ھای ھمگانی و مشترک  ،بلکه دمکراسی مورد قبول و خواست دولت ھای امپرياليستی و سرمايه پسند  ،چون افغانستان ،عراق ،ليبی و در
بھترين ورژن مصر امروزی است.
امپرياليستھا برای اجرای نقشه ھای شوم خود به اشکال مختلف ظاھر ميشوند .الزم نيست حتما بصورت علنی و با لشکرکشی به ميدان بيايند.
اين سلطه می تواند به شکل غير مستقيم و از طريق جريانات وابسته و البی گری ريز و درشت به امپرياليستھا اعمال شود .ايران از شمار
کشورھايی است که طی دھه ھای اخير مبارزات اجتماعی و خصوصا اعتراضات کارگری بطور مستمر در آن تداوم داشته است .از اين رو
مبارزه طبقه کارگرايران ،به وضعيت سياسی و اجتماعی منطقه ويژگی می بخشد و به تناسب توان و حرکت خويش اوضاع و شرايط را برای
نظام سرمايه داری و حکومتھای پاسدار آن ،در پيوستگی با سرمايه داری امپرياليستی با بی ثباتی و نا امنی روبرو ميسازد .بر ھمين مبنا است
که امپرياليستھا سياستھای ارتجاعی خود را در منطقه ،از طريق تاکيد بر مولفه ھايی چون استحاله،اصالح و جايگزينی اين حکومتھا برای
تطبيق با استراتژی ای که دارند دنبال می نمايند .در واقع می توان گفت :اين تغييرات اساساً ،در چارچوب تامين منافع سرمايه و استراتژی
امپرياليستی تحت عنوان حرکت بسوی " پيشبرد اتحاد برای دمکراسی " صورت می گيرد ،که ھدف و اساس کار خود را مھار جنبشھای
انقالبی و راديکال کارگری قرار ميدھد.
تمام ماھيت اين حرکت ھای ارتجاعی بر اين مبنا است که برنقش طبقه کارگر بعنوان اصلی ترين نيروی ضد سرمايه داری خط بطالن بکشند و
با طرح نقشه ھای شوم جلو برآمد انقالبی توده ھای کارگر و زحمتکش را گرفته وآن را سرکوب نمايند .بايد بخاطر آورد؛ اين حرکتھای بشدت
راست  ،ضد کارگری و امپرياليستی بار اول نيست که برعليه جنبش کارگری و پيشروی مبارزات آنان عمل می کند .ھمين چند سال گذشته بود
که طرح مرکز ھمبستگی آمريکايی )ليبر سولداريتی ( از طريق دالالن وعوامل خود فروخته خارجی وداخلی که ھيچ ربطی به جنبش کارگری
نداشتند اين ماموريت را يافتند که با رخنه و نفوذ درجنبش کارگری ،اين جنبش را به فساد بکشانند .اين خطر گرچه با ھشياری گرايش انقالبی
جنبش کارگری و فعاالن آن بموقع افشاء شد اما ھنوز خطر بطور جدی رفع نشده است .امپرياليستھا بعد از ناموفق شدن يک طرح و شکست
آن ،در پی نقش آفرينی طرحھای ديگری می افتند  .آنھا ھيچوقت با خود فروختگان و مزدوران داخلی که در اجرای سياستھای ضد کارگری و
ضد انسانی شان در ھر شرايطی اعالم آمادگی نمايند با کمبود روبرو نخواھند بود.
بر عھده تمامی فعاالن جنبش کارگری در داخل و خارج کشورھست که ھوشيارانه تمامی موانع و توطئه ھای سر راه مبارزه طبقه کارگر و
منافعش را از جمله اجالس ھای امپرياليستی جاری را بموقع افشاء نموده و بر تقويت و ھمبستگی طبقاتی کارگران درمبارزه عليه سرمايه
داری پا فشاری کنند.

 ٢٣دی ماه  ١٢ - ١٣٩١ژانويه ٢٠١٣
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ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ
را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ!

)درسالروز کشتار کارگران خاتون آباد(
روز شنبه چھارم بھمن ماه  ٢۴ ) ١٣٨٢ژانويه  ( ٢٠٠۴رژيم ضد کارگری جمھوری
اسالمی تظاھرات آرام کارگران مجتمع "ذوب مس" خاتون آباد از توابع شھرک بابک )کرمان(
را توسط گارد ويژه ضد شورش به گلوله بست.در آن روز کارگران اين شرکت و خانواده
ھايشان که نگران آينده خود بودند در مقابل فرمانداری اين شھر دست به اعتراض و سپس
اعتصاب بر عليه سياست اخراج سازی کارفرما زدند .آنان از طرف مقامات فرمانداری شھر
مورد تھديد قرار گرفتند .آنان با حمل پالکاردھايی که بر روی آنان نوشته شده بود؛ "خط فقر
 ٣٠٠ھزار تومان  ،خط بقا  ١٠٠ھزار تومان" در شھر دست به راھپيمايی گستره ای زدند و
حتی جاده ھای منتھی به شھر را مسدود کردند .آنان فريب وعده و وعيد فرمانداری را نخوردند
و حيله "خانه کارگر" راکه خواھان متفرق شدن کارگران بودند و قصد داشتند از حضور
کارگران قرار دادی در محل کار جلوگيری نمايد دفع کردند  .گرد ھم آمده و خواستار استخدام
دائمی بخشی از ھمکاران خود بودند ،که با گلوله ھای سرمايه رو برو شدند .با گسترش خبر
کشته و زخمی شدن کارگران ،دامنه اعتراضات کارگری به سراسر شھر بابک کشيده شد و
نيروھای سرکوبگر رژيم که تا دندان مسلح بودند ،شھر را محاصره نموده و از زمين و ھوا
کارگران معترض را به گلوله بستند .در اين حمله وحشيانه رژيم ،تعداد زيادی از کارگران و
مردم زحمتکش به قتل رسيده و يا زخمی شدند که در اين ميان چھار تن از کارگران به اسامی
مؤمنی ،مھدوی ،رياحی و جاويدی و يک دانش آموز به نام پور امينی جزو کشته شدگان اعالم
گرديد .در پی اين درگيری نابرابر تعداد بسيلری از مردم شھر دستگير و توسط مزدوران
سرمايه به مناطق نامعلومی منتقل شدند.
به گلوله بستن کارگران يکی از وجه مشترک دو رژيم سرمايه داری شاه و جمھوری اسالمی در
خفه کردن اعتراضات کارگری در ايران است .در سال پنجاه نيز صف اعتراضی کارگران
جھان چيت کرج توسط مزدوران مسلح رژيم شاه در محل "کاروانسروا سنگی" با گلوله پاسخ
داده شده بود که طی آن تعدادی از کارگران کشته و زخمی شدند.
در چند سال اخير در راستای سياستھای جديد جھانی سرمايه  ،در ايران نيز استثمار و بی
حقوقی مطلق کارگران شدت بی سابقه ای بخود گرفته است .اخراج و بيکارسازی و قراردادھای
سفيد امضاء ،کاھش دستمزد و باال کشيدن حقوق معوقه ،لغو ابتدايی ترين بيمه ھای اجتماعی
کارگری ،تحميل قوانين ضد کارگری در باز گذاشتن دست کارفرماھا ،سرکوب و اختناق،
بحرانھای اقتصادی روزافزون ،فقر و فالکت و گرانی ،حمله به سطح معيشت طبقه کارگر و توده
ھای زحمتکش و  ...بيش از پيش زندگی کارگران را به ورطه نابودی کشانده است در چنين
شرايطی کارگران چاره ای جزمبارزه بر عليه اينھمه نابرابری را ندارند.
جمھوری اسالمی برای بقاء ننگين خود ھر اعتراضی را با سرکوب و زندان و شکنجه پاسخ
داده است .زندان ھای رژيم جمھوری اسالمی به شکنجه گاه و قتلگاه کارگران آگاه و
زحمتکشان مبارز و انسانھای آزاديخواه تبديل شده است .دھھا کارگر مبارز و انقالبی فقط بجرم
بولتن اخبار کارگری
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خواسته ھای اوليه از قبيل؛ مبارزه برای افزايش دستمزد ،عليه بيکار سازی ھا و حق تشکل و
اعتصاب در زندان بسر می برنند و يا به حکم ھای بلند مدت محکوم شده اند.
سران رژيم جنايتکار و ضد کارگری جمھوری اسالمی که ھر روزه با امواج خروشان مردم به
جان آمده و به خصوص طبقه کارگر ايران روبروست ،بار ديگر نشان داد آنجا که نتواند با حقه
و نيرنگ فرياد اعتراض را خاموش کند ،چھره خون آشام و واقعی خود را نمايان ساخته و
ھمانطور که ديده شد وقيحانه کارگران را به گلوله می بندد .کارگران ايران ھرگز چھره ی
فريبکار اصالح طلبان را به عنوان دولت وقت فراموش نخواھند کرد ،دولتی که با به تصويب
رساندن و اجرای سياست ھای ضدکارگری ،مسبب اصلی کشتار کارگران و زحمتکشان شھر
بابک است .دولت خاتمی که ھمچون رھبران و مقامات جنايتکار تاکنونی رژيم ،در ھمان
روزھای نخست به مردم قول داد که ھرچه زودتر ھياتی برای بررسی عامالن کشتار راھی
استان کرمان خواھد نمود ،اما به جای آن با گسيل گارد ويژه کمکی که متشکل از کماندوھای
ضد شورش بودند ،عمال شھرک بابک را به يک پادگان نظامی بدل نمود.
بديھی است که اينگونه حمالت وحشيانه به کارگران فقط مختص به حاکمان سرمايه در ايران
نيست .بورژوازی ھر جا منفعتش به خطر بيافتد به روی کارگران آتش می گشايد و آنان را به
رگبار می بندد ،يا زندانی و شکنجه می نمايد .در امرداد ماه امسال بود که کارگران زحمتکش
معدن طالی سفيد درآفريقای جنوبی برای افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند .اما مزدوران
آدم کش سرمايه پاسخ آنان را با سالح گرم دادند ،به روی آنان آتش گشودند و حدود چھل تن از
کارگران بی دفاع را به قتل رساندند .بورژوازی چه در حد کشوری و چه جھانی يک منفعت
مشترک را دنبال می نمايد استثمار وحشيانه برای سوددھی بيشتر .ھر زمان که کارگران بر
عليه اين منفعت کثيف دست به اعتراض و اعتصاب بزنند به شديدترين شکل مورد تھاجم و
کشتار قرار می گيرند .اما طبقه کارگر برای خاتمه دادن به اين اوضاع اسفناک چاره ای جز
متشکل شدن ندارد .بايد تاکيد نمود ،ھمانطور که دشمن قسم خورده طبقه ی کارگر ،ھر
اعتراضی را با قھر پاسخ می دھد ،در نھايت راھی جز قھر طبقاتی برای کارگران و
زحمتکشان نمی گذارد.
کشتار وحشيانه کارگران ستم ديده کرمان ،نه اولين و نه آخرين جنايت رژيم عليه کارگران
است.طبقه کارگر ايران اين جنايت را ھرگز فراموش نخواھد کرد و به ھمين جھت ،مناسب
است تا روز چھارم بھمن روز جانباختگان جنبش کارگرى ياد کارگران جانباخته خاتون آباد
وديگر کارگران جانباختگان از جمله ياد کارگران جان باخته آفريقای جنوبی نيز گرامى داشته
شود و نفرت از اين اعمال ضد کارگری را به يک مبارزه متحد و ھمبستگی طبقاتی جھانی
برای نابودی نظم سرمايه داری و دولت ھايش تبديل نمود.

ياد کارگران جانباخته خاتون آباد و کليه جانباختگان جنبش کارگری گرامی باد!
آزادی تمامی کارگران و فعالين کارگری فوری و بدون قيد و شرط !
سرنگونی رژيم اسالمی و تحقق نان و آزادی از طريق طبقه کارگر متشکل ميسر است !

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
/http://nahadha.blogspot.com
boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
 ٢٦دسامبر ٢٠١٢
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آزادی کارگران زندانی
فوری و بدون قيد وشرط
درآستانه روزجھانی زن ،وفا قادری ،خالد حسينی ،حامد محمود نژاد ،بھزاد فرج اللھی ،علی آزاد و
شريف ساعد پناه از فعالين کارگری درسنندج دستگير شدند و تعداد ديگر زيادی به عناوين مختلف
مورد تھديد قرارگرفتند .خانواده ھای دستگير شده گان در طی چند روز گذشته درمقابل اداره
اطالعات تجمع کرده و خواستار آزادی بستگانشان شده اند .کارگران وگروگانگيری آنھا درحالی که
ھمچنان تعدادی ازفعالين کارگری از جمله شاھرخ زمانی ،محمد جراحی ،پدرام نصراللھی و ...در
زندان بسر ميبرند فقط می تواند يک علت داشته باشد .رژيم جمھوری اسالمی سرمايه از ھر گونه
تجمع کارگری سخت ھراسان است .اکنون کشتی سرمايه درايران به گل نشسته است و از داخل و
خارج از ايران ازسران رژيم اسالمی تا دولت ھای امپرياليستی به اشکال مختلف درتالشند تا از
نيروی مستقل کارگران وتشکل ھای مستقل کارگری جلوگيری کنند .دستگيری ھای گسترده فعالين
کارگری توسط رژيم تالشی جھت دور نگھداشتن توده کارگر از دخالت در امور زندگی خود ميباشد.
ھدف رژيم اسالمی حفظ سرمايه به بھای سرکوب و به زندان انداختن کارگران ،تحميل بيکاری،
اعتياد ،تن فروشی ودستمزدھای نازل است .درمقابل اين ماشين سرکوب ،کارگران فقط با تکيه به
نيروی خود وھم طبقه ای ھايشان در سراسر جھان می توانند از منافعشان دفاع کنند .تمامی
انسانھای شريف و آزايخواه ،فعالين و تشکل ھای مدافع طبقه کارگر ضروری است با نيروی
ھمبستگی طبقاتی فعاليت خود را برای آزادی کارگران و فعالين کارگری گسترش دھند .نھادھای
ھمبستگی با جنبش کارگری درايران  -خارج از کشور برای آزادی فوری و بی قيد شرط کارگران
زندانی و تمامی زندانيان سياسی و برای دفاع از منافع مستقل طبقه کارگر از ھيچگونه تالشی
کوتاھی نخواھند کرد.

کارگر زندانی و تمامی زندانيان سياسی بدون قيد و شرط آزاد بايد گردد!
يازده مارس 2013

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
بولتن اخبار کارگری
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برای آزادی فوری ،بدون قيد و شرط

کارگران زندانی
وديگر زندانيان سياسی بکوشيم!
رژيم ضد کارگر در ايران به وحشيانه ترين شکلی
با زندانيان سياسی رفتار می کند.
رژيم سرمايه داری
شکنجه ھای جسمی و روحی قرون وسطائی،
عليه زندانيان سياسی اعمال ميکند.
رژيم ضد کارگر در ايران احکام سنگين و
سالھا بازداشت برای کارگران زندانی و
شروط و وثيقه ھای سنگينی
برای آزادی موقتی کارگران تصويب می کند.
رژيم حامی سرمايه برای خالی تر کردن سفره کارگران ،جريمه ھای نقدی سنگينی را بر
کارگران برای آزادی از زندان تحميل می کند.
رژيم انسان کش ،زندانی می کند ،شکنجه ميکند ،اعدام می کند.
تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار نمايد.
بايد بر عليه اين وضعيت برخاست .بايد و می توان رژيم را بعقب نشينی وا داشت.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور
ھمه کارگران و فعالين کارگری ،سازمانھا ،تشکلھا  ،گروھھا و  ...را فراميخواند که به
ھرشکل و با ھر توانی که دارند
کمپينھای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی سازماندھی
نموده و پيوندند،
تا شرايط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان
سياسی ھرچه بيشتر ،فراھم گردد.
بولتن اخبار کارگری
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به کمپينھای آزادی کارگران زندانی
و تمامی زندانيان سياسی بپيونديد!
کمپين آزادی کارگران زندانی را تقويت
کنيد و خواست آزادی کارگران را ھر
چه بيشتر به گوش جھانيان برسانيم!

ھمبستگی جھانی کارگران
مرزی ندارد!
ھمبستگی و پشتيبانی کارگران،
سنديکا ھا ،اتحاديه ھای کارگری،
نھادھای مترقی و سوسياليستی
برای آزادی فوری و بی قيد وشرط کارگران زندانی
ضروری است!
بولتن اخبار کارگری
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باور داريم که در ايران نيز طبقه کارگر متشکل در تشکل ھای طبقاتی
و توده ای اش ،پايان دھنده زندان ،شکنجه ،اعدام و کلن نظم موجود
اجتماعی است .برای کمک و ياری رساندن به اين مبارزه ،در جھت
آزادی کارگران زندانی با ھر توانی که داريم بکوشيم .اين يک گام
واقعی در جھت سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی سرمايه داری است.

آزادی کارگران زندانی
و تمامی زندانيان سياسی
درگرو
گسترش مبارزه متحدانه ماست!
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy?feature=BF
بولتن اخبار کارگری
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آزادی کارگران زندانی فورا و بدون قيد و شرط !
به کمپينھا و کارزارھای سراسری برای آزادی کارگران زندانی بپيونديد!
رژيم سرمايه داری اسالمی ايران با سرکوبگری فزاينده ،با وجود زندانی کردن طوالنی مدت تعدادی ازفعالين کارگری،
بارديگردرآستانه ھشت مارس امسال نيزبا شبيخونی لجام گسيخته به منازل فعالين کارگری درشھرسنندج حمله ورشده وتعدادی
ازفعالين را به بھانه عضويت درکميته ھماھنگی دستيگر و زندانی ميکنند .رژيم برای ايجاد رعب ووحشت انداختن کارگران درآستانه
اول ماه مه١١)٢٠١٣ارديبھشت  ،(١٣٩٢مانند ھميشه دست به بازداشت ھای بدون دليل کارگران وفعالين کارگری زده است تا آنان
را ،ازپيشروی وتدارکات اوليه اين روزجھانی بازدارند.
براين پايه رژيم سرمايه داری اسالمی ايران ھرروزبساط تازه ای راه می اندازد .رضا شھابی ،فعال کارگری وخزانه دارمالی
سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه که جھت معالجه درمرخصی بوده را ،قبل از اتمام معالجه و مرخصی اش بارديگر
زندانی ميکند .درھمين حال با ادامه مرخصی بھنام ابراھيم زاده نيز موافقت نکرده است وبايد وی ھرچه زودترخود را به زندان
معرفی نمايد .اين درحالی است که فرزندش نيما در بيمارستان محک ،ھمچنان تحت معالجه شيمی درمانی است وتھيه ی داروھای
وی معضل بزرگی برای خانواده ی ايشان شده است و بيم آن می رود با بازگشت بھنام به زندان ،روند معالجات نيما دچاراخالل
شود .ھمچنين زندانبانان رژيم با مرخصی محمد جراحی که تحت معالجه شيمی درمانی قراردارد موافقت نکرده اند وھمچنان
رژيم ضد کارگراسالمی سرمايه ،ھمچنين شاھرخ زمانی از کميته پيگيری ،پدرام نصرالھی
درزندان مرکزی تبريززندانی استِ .
ازفعالين کارگری را به اتھام تبليغ عليه نظام وعضويت دركميته ھماھنگی وشورای زنان درشعبه يك بيدادگاه انقالب ،به محاکمه
کشانده وتا به امروزبه دفعات ازاوخواسته اند تا ازعضويت»کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری« استعفاء دھند
يا کشوررا ترک کنند .جدا ازاين ،تنی چند ازدستگير شدگان ھشت مارس امسال حامد محمود نژاد ،خالد حسينی و وفا قادری به اتھام
عضويت درکميته ھماھنگی وفعاليت ھای کارگری درسنندج دستگيروبرای آخرين دفاعيات درشعبه  ٥بازرسی بيدادگاه سنندج
حاضرشدند وتعدادی ازدستگيرشدگان با قراروثيقه ھای چند ده ميليون تومانی آزاد گشتند .رژيم جمھوری اسالمی ،درادامه اين
تعرضات به سطح معيشت ودستمزدکارگران ،ھمچنان بردامنه سرکوب وپيگرد فعالين کارگری وھم طبقه ای ھای ما درآستانه اول
ماه مه ) ١١ارديبھشت  (١٣٩٢وفضای انتصابات پيشروی خواھد افزود .ھمين اوضاع ما را برآن می دارد که نگرانی عميق خود
را ازوضعيت ناگوارزندانيان کارگروسالمت جانی وجسمی يکايک آنان اعالم داريم.
نھادھای ھمبستگی ھمچنانکه سالھا بی وقفه برای خواست آزادی و ياری رساندن به کارگران زندانی به برگزاری کمپينھا و
کارزارھای سراسری پرداخته است ،تا آزادی کامل تمامی کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی از فعاليت و مبارزه دست
برنخواھد داشت و کمپينھا و کارزارھا برای آزادی کارگران زندانی را ادامه خواھد داد .نھادھای ھمبستيگی ،ھمگان را فراميخواند
که به ھر شکل که ميتوانند به اعتراضات وکارزارھای جھانی برای آزادی کارگران زندانی درايران پيوسته وهمه کارگران،
دوستداران ،ھواداران جنبش کارگری ،نيروھا وانسان ھای آزادی خواه را فراميخواند که به ھرشکل و توانی که دارند برای آزادی
کارگران زندانی بکوشند و قويا دستگيری وحشيانه و تداوم بازداشت ودرزندان نگھداشتن فعالين کارگری را محکوم کنند .حکومت
جمھوری اسالمی بايد فورا وبدون قيد وشرط ودريافت ھيچ وثيقه ای ،ھمه کارگران زندانی را آزاد نمايد.
به طوريکپارچه ومتحد ،اعتراضات خود را به اعمال ضد کارگری رژيم اعالم کرده وآزادی بیقيد وشرط تمامی کارگران وفعالين
جنبش کارگری و ديگر فعالين مبارز اجتماعی از زندانھای جمھوری اسالمی را خواستار شويم.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درايران  -خارج کشور ،مسئوليت ھرگونه خطری که جان زندانيان کارگر راتھديد کند ،تماما به
عھده رژيم جنايتکارجمھوری اسالمی ايران ميداند وبی جواب نخواھد گذاشت.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درايران  -خارج کشور

 ٢٨فروردين  ١٧ - ١٣٩٢آوريل ٢٠١٣
بولتن اخبار کارگری
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منصور اسانلو در خدمت سرمايه
ھردم ازاين باغ بری میرسد
تاره ترازتازه تری میرسد
اينچنين است شرحی اززندگی صنفی – سياسی آقای اسانلو ،آنھم ازمنظری منفی .زمانيکه
خبراخراج اسانلو ازرياست ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه پخش
گرديد ،شاھد واکنشھای گوناگونی بودهايم .بسياری ازتشکالت ،فعالين کارگری ومدافعان جنبش
کارگری بدرستی به دفاع ازاطالعيه ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد پرداختند .اين دفاع
ازدو سو درست وبجا بود .يکم اينکه به خرد جمعی ھيئت مديره وتشکل تکيه داشت و دوم
اينکه برخی لغزشھای سياسی آقای اسانلو درگذشته ،تعمقی دوباره را بخصوص درارتباط با
اقدامات جديدايشان الزم ميکرد .کسانی نيزبه جانبداری ازاسانلو وحمله و ناسزاگوئی به ھيئت
مديره سنديکا پرداختند .اينان بردوگروه بودند .يکم کسانيکه ازآنچه رويداده بود ،ھيچگونه
آگاھی نداشتند وتنھا با تکيه به مبارزات صنفی آقای اسانلو ومقاومت وی درزندان
وزيرشکنجه ،يا نمی توانستند ويا نميخواستند بپذيرند که ازاوخطاھای بزرگی سرزند .دوم
کسانی بودند وھستند که پشت کردن اسانلو به منافع وخواستھای طبقه کارگررا موھبتی ميدانند.
اسانلو به آرزو و برنامه ھای گروه آخرين لبيک گفت اسانلو ھم اکنون درخدمت به يکی
ازھارترين جناحھای مدافع سرمايه جھانی درآمده است وبا دريافت يک تکه نان قندی ازاين
جناح بعنوان نماينده و سازمانده کارگری آن جمع ،قصد دارد جنبش کارگری ايران را به
زيرپرچم اين بخش از مدافعان سرمايه داری جھانی بکشاند .البته با علنی شدن موضع واقعی
آقای اسانلو و ايزوله شدن ايشان ،بعد از گذشت چند ھفته ای به اصطالح تکذيبيه ای نوشته
است ،ايشان سعی ميکنند به ھمين سادگی ،ميخواھد با اين تکذيبيه جايگاه از دست رفته اش را
در جنبش کارگری بدست بياورد تا از آن برای مقاصد خود سواستفاده کند .اين تالش مذبوحانه
اسانلو و فرمان دھندگان کنونی اش ھرچند که برخی مشکالت را برای جنبش کارگری ايران
به پيش خواھد آورد وليکن مسلم است که با درايت ،ھشياری وادامه مبارزه آشتی ناپذير
تشکالت مستقل کارگری ايران و فعالين ومدافعان واقعی کارگری ،قادربه کشانيدن جنبش
کارگری به زيرپرچم سرمايه نخواھند شد .مگر سياستھای ارتجاعی وضدکارگری گردانندگان
جمھوری اسالمی باتمامی دم و دستگاھھايشان چون خانه کارگر وشوراھای اسالمی قادربه
انحراف کشانيدن جنبش کارگری وخفه کردن صدای اعتراضی کارگران شده اند که امروزه
دارودسته ای ديگراز مدافعين سرمايه ،بتوانند جنبش کارگری را به زائده سرمايه داری تبديل
سازند؟ جنبش کارگری ،برآمد زندگی وشرايط کار کارگران واستثمارسرمايه داری است .اين
جنبش تابع فرمان اين يا آن رھبرکاذب خودشيفته نخواھد بود که باخواست او تغييرجھت دھد
وازمبارزضدسرمايه داری به مدافع سيستم سرمايه داری تبديل شود .تنھا بھنگام بوجودآمدن
بولتن اخبار کارگری
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تغييرات و بھبود نسبی درزندگی معيشتی وشرايط کاری کارگران ،چنين رھبران کاذبی احتماال
قادرخواھند شد ،جنبش کارگری را درآشتی گذرا يا نسبتا طوالنی با منافع سرمايه درآورند.
دربرخی ازکشورھای سرمايه داری غرب اينچنين اوضاع راشاھديم .ليکن چنين شرايطی
درايران حاکم نيست وکارگران و فعالين کارگری ايران به گفتاردروغين ھمکاران امروزی
آقای اسانلو اعتمادی ندارند که وی بتواند آرزوی کارگزاران امروزی خود را برآورد کند.
آيا پيوستن اسانلو به جبھه سرمايه داری تعجبآوراست؟ اين پشت کردن به منافع جنبش
کارگری و دريوزگی از سرمايه داران تأسف آوراست وليکن امری تعجب آور و برای اولين
بارنيست و آخرين بارنيزنخواھد بود .درجامعه طبقاتی ،مبارزه ای دائمی بصورت گه آرام و
گه خشونت آميزبين طبقات متخاصم درجريان است .دراين ميان اندک نخواھند بود کسانيکه يا
درپی فريب قولھای سرمايه داران يا بعلت منافع شخصی درجھت تغييرموضع برآيند .يک
بررسی کوتاه ازگذشته مبارزاتی آقای اسانلو داللت براين دارد که وی را ازجمله فريب
خوردگان نميتوان دانست .ارتباط شک برانگيز و طوالنی اسانلو با شخصی شناخته شده بنام
مھدی کوھستانی ،دفاع خجوالنه از دريافت کمکھای مالی مشکوک ودعوت کارگران به شرکت
درانتخابات سابق رياست جمھوری درايران ،موارد قابل تعمقی ھستند که نشان ازاتخاذ مواضع
ضدکارگری دارند .اتخاذ چنين مواضعی ريشه درنوعی تفکررفرميستی وضدانقالبی دارند که
درصورت عدم علت يابی وتصحيح انقالبی وبموقع ،زمينه مساعدی برای کجرويھائی
ديگروحتی خيانت به منافع طبقه کارگر راميتوانند درپی داشته باشند .ما ،نھادھای ھمبستگی
باجنبش کارگری در ايران -خارج کشوردرتمامی زمانی که اسانلو به دفاع ازمنافع صنفی
کارگران شرکت واحد وضرورت تشکل مستقل کارگری می پرداخت ودرتمامی مدتی که
درزندان جمھوری اسالمی دربند بود به دفاع ازوی پرداختيم ،زيرا برای آن مبارزات ارزش
قائل بوديم ومقاومت وحقوق انسانی وصنفی -سياسی وی قابل احترام ودفاع بود .اشاره علنی به
نکات ضعف اسانلو و پافشاری علل شکافی آنھا درآن زمان بصورت علنی ،مشکل گشا
وحائزاھميت درجه اول نبودند .جنبه غالب درآن زمان نکات مثبت درزندگی صنفی اسانلو بود.
امروزبا اسانلوئی ديگر برخورد داريم .حتی اگرھمدستی امروزی اسانلو با ساير مدافعين
سرمايه جھانی پيش نيامده بود ،تنھا نگاھی به دوگزارشی که اسانلو درباره سنديکای شرکت
واحد تھيه وازجمله درصفحه اينترنتی خود درج کرده است کافی بود که پی برده شود ،اسانلوی
امروزی ،ديگرآن مبارز صنفی يک تشکل مستقل کارگری نيست .دراين دوسند ،اسانلو از خود
قھرمانی ميسازد که ديگر فعالين واعضای ترس زده شده و حتی رميده ازمبارزه را ھمواره به
جلوسوق ميداده است .او در آن گزارشات ،انسانی خود شيفته است که ميخواھد و ميبايد ھمه
چيز بنابر اراده او رقم خورد .اين چنين خودشيفتگی و ديگران را ناچيز قلمداد کردن شايسه
يک رھبر کارگری نيست .رھبر کارگری بايستی فروتن ،ھمدم وياری رسان کارگران باشد.
بسياربوده اند چنين خودشيفته گانی که زمانی درخدمت به جنبش کارگری بودند و ليکن
درپيچراھھای مبارزه طبقاتی ،به کجراه و دامان سرمايه داری غلطيده اند و منافع شخصی را
بولتن اخبار کارگری
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بر منافع طبقه کارگرارجحيت داده اند .در طول تاريخ فعالينی را ميتوان ديد که زمانی
درخدمت به جنبش سياسی طبقه کارگر و يکی از رھبران بزرگ جنبش کارگری بودند ،چنان
درمنجالب سرمايه غوطه ورشدند که ھنوز پس ازگذشت سالھا بعنوان نمونه ھای منفی مورد
تنفرکارگران مبارز در جھان ميباشد و نامشان درنزد مدافعان طبقه کارگر به بد نامی ياد
ميشود .آقای اسانلو مسلما با تمام خود شيفتگی ميداند که وی درقياس با خيلی از فعالين،
ازارزشی بمراتب کمتربرای سرمايه داری برخورداراست و نان قندی امروزی مدافعان سرمايه
بمعنای مقام و قدرت درآينده نيست ،ھمانگونه که نصيب فعالين خود شيفته بيش ازتکه ای نان
قندی نميشود .اسانلو اولين گامھا را درخدمت به سرمايه جھانی درھمدستی با ياران جديدش
برداشته است.
ھنوزميتوان با برخوردی انتقادی وانقالبی ازخود ازغرق شدن کامل درمنجالب سرمايه
وسرمايه داران ،جلوگرفت .آقای اسانلو خود بايد به انديشه بنشيند .فردا خيلی ديرميباشد.
سنديکای کارگران شرکت واحد چون ھميشه از پشتيبانی کامل نھادھای ھمبستگی با جنبش
کارگری در ايران – خارج کشور برخوردار خواھند بود.

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور
مارس ٢٠١٣

nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
جھت اطالع
ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – فرانسه و کميته ھمبستگی با جنبش کارگری ايران – استراليا عدم توافق خود را با اين اطالعيه
اعالم کرده و جز نھادھای امضا کننده اطالعيه مربوطه نيستند.

برای ھمبستگی و ھمياری بيشتر با جنبش کارگری در ايران به
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور
بپيونديد!
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کمپينھا و کارزارھای دفاع از آزادی بی قيد و شرط
کارگران زندانی و تمام زندانيان سياسی ،تا آزادی
ھمگی اين عزيزان ،بيوقفه ادامه دارد!

.

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران و ديگر فعالين ،ھوادارن
و دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپينھا و کارزارھايی بيشماری
را با خواست آزادی بی قيد وشرط کارگران زندانی و ديگر زندانيان
سياسی برگزارکرده و نيز در جريان است ،سازمانھا و نھادھای بين
الملی بيشماری به اين کمپينھای پيوسته و عليه رژيم ضد کارگر در
ايران اعتراض کرده و ميکنند .اين کمپنھا و کارزارھا تا آزادی تمامی
کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی ادامه خواھد داشت .نھادھای
ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران ھمگان را فرا ميخواند که به
ھرشکل که ميتوانند ،در ھر کجا که ھستند ،با ھر توانی که دارند به
ايجاد نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری پرداخته و به ھرشکل که
ميتوانند به ادامه کمپينھا و کارزارھای ھمبستگی با جنبش کارگری در
خارج کشور ياری رسانند.
برای آزادی کارگران زندانی و ديگر زندانيان سياسی بيوقفه به ھر
شکل و نامی که ميتوانيم ،بکوشيم.
به کمپينھا ،آکسيونھای اعتراضی و مبارزاتی ،برای ھمبستگی ھرچه
بيشتربا جنبش کارگری در ايران و نيز آزادی کارگران زندانی و تمامی
زندانيان سياسی بپيونديد و به ھرشکل که می توانيد صدای خواسته ھا
و اعتراضات جنبش کارگری را به گوش ھمگان برسانيد.

اتحاد مبارزاتی ما ،رمز پيروزی ماست.
بولتن اخبار کارگری
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