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  ژهيران و بوي ای با آارگران زندانیگزارش شب همبستگ

 ٢٠٠٨ورك جون يوي ن- تهران و حومه ی شرآت اتوبوسرانیآارگران زندان

 
هشتاد وهفتتيرم هدازدو   مشترک   

                                                                                                                            
ر آل يوارى دسى دبيبها. ديورك برگزار گرديويران در محل برشت فروم ني با آارگران زندانى ایمراسم شب همبستگ

سخنرانان جلسه بودند ران يات از آارگران دريحما درین الملليجانب اتحاد بازورك و حورى صهبا يويرانان نياتحاد تاآس

  .عهده داشتمى روزنبرگ اداره جلسه را بريو م

سپس  . د نمودين مجامعى تاآيت بر گزارى چنين خوشامد گفت ونكاتى را در اهميمى روزنبرگ به مدعويدر ابتدا خانم م

ده يعلت فوت پدر مجبور به مسافرت به هند گردوارى دسى بيمتاسفانه بها.  نمودیبرنامه را اعالم وسخنرانان را معرف

شان ين خبر ناگوار اظهار نموده و با ايافت ايدرق خود را ازيجلسه مراتب تاسف عم.ديع شرآت نماييبود تا در مراسم تش

  . اعالم همدردى نمود

بازسازى همبستگى  "سپس حورى صهبا درباره. يسى دآلمه نمودرا به انگليان جونزاشعارى ازاحمد شاملوبراپس از آن 

  .باشديمه ميمتن سخنان نامبرده ضم. سخن گفت"ين المللى آارگرى ب

ب آه بخش سوال و جوادر. ين قرارگرفتمورد توجه حاضرناظم حكمت را قرائت آرد آه اشعارى ازان جونزيسپس برا

  .قرار گرفت گفتگو بحث و يارى ازطرف شرآت آنندگان مطرح و موردگرفت مسائل بسزمانى بالنسبه طوالنى را دربر

  .ن مواجه شديگرفت آه با استقبال حاضريس بروتوس را در بر ميانى جلسه اشعارى از دنيبخش  پا

ودمكراسى صلح وبوس تهران ترتيب يافته بود وازجانب ليبرنوت، آاررزاررانندگان اتاين برنامه توسط آميته حمايت از

.ت شده بودي حمارانيآارگران اواتحاد بين المللى درحمايت از  

 
  ترجمه متن سخنرانى حورى صهبا

  
  گام به گام:  آارگرىیبازسازى همبستگ

  
ن ها يسندگى و بوبيمن در قسمت ر.  آارگر داشت٣۵٠كردم آه ي آار می و بافندگیسندگيك آارخانه ري در ١٩٨٠سال 

كردند يفت هشت ساعته آار مير سه شآارگران د. كردندي ساله آار م١٧ تا ١٢ن ين قسمت زنان و بچه هاى بيدر ا. بودم

  . فت شب معاف بودنديو البته زنان و بچه ها از ش

ن و ين محبوبتريشرو ترينها پيا. م آه پنج نفر عضو داشتي انتخاب آردیك شوراى آارگري ما ١٩٧٩بعد از انقالب 

ت آه ازطرف صاحب آارخانه نده آارگر داشيك نمايش از آن  آارخانه يتا پ. ن آارگران آارخانه بودنديرزمنده تر

ن قدمى آه شوراى آارگرى برداشت بازپرداخت ياول! ندگى منافع آارگرانيكرد مگر نمايهمه آارى ممنصوب شده بود و
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شد يل ميكبارمنظما تشكيبا ماهانه  يبعد از آن مجمع عمومى را فرا خواندند آه تقر. ژه معوقه بوديدى  پاداش و سود ويع

را ارمعموال پانزده دقيقه زودتر آاركبيفت آارى يان شيدر پا. رفتيرى بشمار ميم گي ارگان تصمنيت باال تريو در نها

حل گردهمايى انبارپنبه م. ميل مورد عالقه مان را صحبت آنيمسايم با شيفت بعدى گرد هم بياييم وم تا بتوانيكرديل ميتعط

  !زديحرف ماالى يكى ازآنها ميپريد وسخنران ب. ده ميكرديمبون استفايعدل هاىپنبه بعنوان تربود واز

شه مملو از يه هواى آارخانه آه هميك وعده غذاى گرم لباس آار تصفيم وقت ناهار و يدر طول شش ماه بعدى توانست

  .افتييآگاهى طبقاتى اندك اندك گسترش م. ميريگر را بگيز هاى ديارى چيغبار پنبه بود و بس

تنها مساله "د براىجبهه ها  به يد و توليد توليتول! ديى بسر رسيران طالن دويران وعراق  شروع شد ايوقتى جنگ ا

د اخراج شدند چرا آه يه توليبزودى سه نفر از اعضاى شوراى آارگرى به بهانه توطئه  عل. ديل گرديتبد" مطرح

  . د نداشتيلنتى هم با تويچ مبايك رسم متداول بود و هيط عادى يفراخوان مجمع عمومى را داده بودندآه در شرا

كى يدستاورد هاى ما . ديخوانده شد و بشدت سرآوب گرد" ضد انقالب اسالمى"و " خدمت به دشمن " هراعتراضى 

د و مبارزه طبقاتى مساله مرگ و يشان داغان گرديجنبش آارگران گردن زده شد و سازمانها. كى باز پس گرفته شدندي

جنگ قسمت اعظم  دستاوردهاى آارگران را . ن بوديش هميبز آماير بزرگتر در سطح آشورى نيتصو. زندگى گشت

ه ها با خشونت تمام مورد حمله قرار گرفتند و در طى دو سال بعدى يكاها و اتحاديشوراهاى آارگرى  سند. منهدم نمود

  .شرو را جارو آرديه ها و آارگران رزمنده و پين  اتحاديب ومحاآمه فعاليرى زندان تعقيمى از دستگيموج عظ

خصوصى . ديت نمايرا در دستور آار گذاشت تا قدرت وهژمونى خود را تثب" برنامه بازسازى دولت"سم يبرالينئول 

هاى درونى طبقه آارگر مشخصات بارز ير رده  بندييع ناامنى شغلى وبطور آلى تغيرو و اخراجهاى وسيل نيسازى  تعد

) م مهاجرافغانستانىيون و نيليب به دو مي آارگران مهاجرقرمه وقت ويآارگران ن. ران بوديبرالى در اياست نئو لين سيا

ره  يى و غيكا، آشورهاى اروپايشرفته صنعتى مثل آانادا، امريدر مورد آشور هاى پ. ره آار افزوده شدنديبه ارتش ذخ

تى به منابع گر از جمله انتقال آارخانه ها و بخشهاى خدمايت ديباضافه چند خصوص. ميز ما شاهد آارآردى مشابه بودين

ش صعودى وام ها  آه در درازمدت به همان فالآت يد مصرف و افزايآارارزان، ساعات طوالنى تر آار، الگو هاى جد

  .منجر خواهد شد

. ستيگرى هم نيزديگر. باشندين بخشهاى طبقه آارگر جهانى ميكى از رزمنده تريران هنوزهم ينوجود، آارگران ايبا ا

 منتشر شده در شش ماهه نخست – اجتماعى و اقتصادى -ع حقوق آارگرانييا در مورد تضريبر اساس  گزارشى آه  اخ

ن بر طبق آمار منتشره توسط وزارت يا. د ي نفر رس١٢٠٠٠٠ش از يها به بيكارسازي تعداد رسما اعالم شده ب٢٠٠۶سال 

 آارخانه و آارگاه به ١٠٨ آارگر از ٢۶٠٠٠ آارخانه اخراج شدند و ٩١ نفر از آارگران از ٢٠۵۴٩. باشديآارم

نهاست و بالغ بر چند يش از ايار بيآمار واقعى همواره بس. افت نكرده انديمدتهاى طوالنى دستمزد هاى خود را در

  .گردديصدهزارنفر بالغ م

استهاى يجه سيدر نت. ران بوده انديت آننده و رهبرى جنبش آارگرى ايان هداران ارگيخا آارگران شرآت ملى نفت ايتار

ران به آارگران قراردادى شرآتهاى مقاطعه آار تحول يه دارى جهانى بخش عمده آارگران شرآت ملى نفت ايسرما

ج آرده سپس قرارداد شان را اخرايكروز ايكنند وبعد براى ي روز استخدام م٨٩ن شرآتها آارگران را براى يا. افته اندي

ا آارگران ي روزه و ٨٩ران  آارگران يمى از آارگران در ايامروزه بخش عظ. ندينمايد ميگر تمدي روز د٨٩را براى 
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. روندين بخش طبقه آارگر بشمار ميحال حاضر هماهنگ تريجتا آارگران خدمات عمومى درنت. موقت قراردادى هستند

ل دادند يكاى مستقل خود را تشكي سند٢٠٠۴ در سال - شرآت واحد-ران و حومههفده هزار آارگر شرآت اتوبوسرانى ته

نهمه ير، مضروب وزندانى شده اند و با ايكا مكررا دستگيرهبران سند. و بالفاصله مورد تهاجم و سرآوب واقع شدند

لى وى تنها آارگر زندانى برد وي در زندان بسر م٢٠٠٧منصور اصانلو از جوالى . مبارزاتشان را تا آنون ادامه داده اند

مرادى از يرطه آزادى جوانم. برديكسال درزندان بسرمحمود صالحى به جرم سازماندهى آارگران به مدت . ستين

كوفرد، يدون نيل احمدى، فريپرونده هاى جل. زندانها هستنديگر هنوز درارى ديد حضرتى و بسيث امانى سعيه  شيعسلو

ه ياست و اتهامات عليشكر هفت تپه هنوز بازنينى ازو ابوالفضل عابديدرى مهرحمحمد يپور، قربان علد نجاتى، احم

  .اننديجريره  هنوزدرشاهو سنندج و غيك سازى البرزآارگران الست

از هست آه همبستگى ين.  ن درجه متشكل و مجهز استيه دارى جهانى به باالتريستم سرمايچ جائى گفته است سيلئو پان

براى ). نقل به معنى(ل به نقاط قدرت آن شوديالزم است آه تفاوتهاى درونى ما تبد. زسازى شودن المللى توانمندى بايب

ه هاى يك و بشدت متمرآز اتحادياز هست آه ساختار بشدت بوروآراتيكاى شمالى نيژه در آمرين مقصود بويل بدين

  .ن به باال متحول گرددييتى به مدل ازپاسين باييرى ازباال به پايم گيمدل تصم. ر داده شودييموجود و آارآرد آنها تغ

يكند الگوى را دنبال مين الگو آانادا هم اآنون هميو در انتارCUPEن المللى يته همبستگى بيبعنوان مثال آم

WORKER TO WORKER  .ن ين  سازمانهاى توده اى  آمپيته به روى گروههاى فعالين مدل درهاى آميبراساس ا

ا اندآى آمك مالى يتى ويگر محدود به نوشتن نامه هاى حماين مدل ديبستگى آارگرى در اهم. ره باز شده استيها و غ

ر بوده و يست آه بشدت فراگيته هائيستى  آنفرانسها و آمياليست بلكه و اساسا متكى بر  سازمان دادن محافل سوسين

ب يدهد و ترغيره آموزش ميغكت ها و يه ها را براى شرآت در جنبشهاى عمال موجود  تظاهراتها پياعضاى اتحاد

. ن المللى وجود داردين مبارزات آارگرى محلى  آشورى و بيآموزد آه رابطه تنگاتنگى بين مدل به توده ها ميا. دينمايم

  .ن آگاهى طبقاتى و جنبش طبقاتى را زنده و سر پا نگهدارديكند آه اين مدل تالش ميو سرانجام ا

كائى يمرآز آمر"ل يق تشكالتى ازقبيمه خود را دارد و راه حلهاى خود را ازطرز برنايسم نيبراليمسلم است آه نئو ل

شه هاى يد اذعان داشت آه در حال حاضر  انديل باين دليبهم. آورنديبه مرحله عمل در م" ن المللى آارگرىيهمبستگى ب

برالى يش لين گرايعملكرد از باز آرده است و بعضا شاهد يران نيستى  راه خود را درتشكلهاى آارگرى ايبرالينئو ل

جاد همبستگى يم آه هر تالشى براى ايما اعتقاد دار. رديك وعملى  مورد نقد دائمى قرارگيستى به لحاظ تئوريم آه بايهست

  .ست از دولتها و تشكالت وابسته بدانها مستقل باشديبايآارگرى لزوما و قطعا م

ران  يم جمهورى اسالمى   ايستى رژيبرالياست و عملكرد نئوليفت با سمخال. گر را هم اشاره آنميك نكته ديخواهم ينجا ميا

رنظامى به هر شكل و يما مخالف هر نوع دخالت نظامى و غ. ن گردديران متبايست به معناى موافقت با دخالت در اينبا

ران را يارگران اتجربه هشت سال جنگ با عراق آه مبارزات آ. ميباشينش ميكا و متحديران از توسط آمرياندازه در ا

  !همان تجربه مارا بس. د  هنوز فراموش نشده استيسالها به عقب راند و دستاوردهاى آنان را در هم آوب

 یجى ساختمان همبستگيتدريان آرام وگردد، جريط به سرعت متحول ميشرايع وائى آه وقايدنسرانجام در

شود،  گرسنگى يمت مواد غذائى به چه سرعتى افزوده ميقم آه يهمگان شاهد... كنديت نميستى آارگرى آفايوناليانترناس

ان تنها ين ميخته است، در ايابد، نرخ تورم مهار گسييع در سراسر جهان بشدت گسترش ميو قحط زدگى توده هاى وس
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  .سازنديشرآتها و بانكها و موسسات جهانى سود هاى آالن م

. ستى آارگرى  ضرورى استيوناليك همبستگى انترناسيم باز سازى يش رو داريبا بحران و رآود اقتصادى آه در پ

شكر هفت تپه و آارگران شرآت اتوبوسرانى واحد تهران همچنان در يك سازى البرز آارگران نيهزاران آارگر الست

ى بانيت و پشتيآنها به حما. دهندين آارگرى در زندانها همچنان به مقاومت ومبارزه خود ادامه ميصحنه مبارزه اند و فعال

ك همبستگى ين امر  بازسازى يالزمه ا. د و شرط آزاد شونديست فورا و بدون قيبايآارگران زندانى م! از دارنديما ن

  .      د آن را بنا نهاديخشت با خشت با: ستى مبارز استيوناليانترناس

          
 

 


