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دی ٨٧   -وم سشماره 
 

  »تر از نان شب ايجاد تشكل واجب«
  

۴٠اي آه درآمد هر فرد از بابت نفت ساليانه   در جامعهچه بايد آرد؟
 دولت اسالمي فقر و بيكاري، اعتياد وحاکميتميليون تومان است با 

داري گريبان ما فحشاء فالآت و هزار مصيبت در جامعه سرمايه
ها خبر از بيكار ته، آمتر روزي است در روزنامهآارگران را گرف

شدن تعدادي از ما، يا نگرفتن ماهها حقوق ما آارگران درج نشده
آنيم آه هيچگونه اميدي به آينده شغلي اي زندگي مي در جامعه. باشد

مان نداريم و هر لحظه آه آارفرما اراده آند ما را بيكار آرده و ما
ايكه در آن شكاف جامعه. ان بپيونديممجبوريم به خيل عظيم بيكار

عميق بين فقر و ثروت  روز به روز بيشتر شده و ما آارگران مدام
آل% ٩٣ل رفسنجاني ي خانواده از قب١٠٠٠نمونه (شويم  فقيرتر مي

آنيم آه اي زندگي مي در جامعه) ثروت جامعه را در دست دارند
لت، قوه قضائيهداران براي خود، تشكلهاي مختلف مجلس، دو سرمايه

داشته و پشت سر خود قوانين متعددي براي حفظ منافعشان دارند هر
گذرد قوانين جديدي به نفع خود وضع آرده و ما آارگران روز آه مي

٢٩نمونه قراردادهاي . (آنند را هر چه بيشتر به فالآت دچار مي
  )نژاد روزه دولت احمدي

شكم زن و بچه خودما آارگران براي گذران زندگي و سير آردن 
نيروي بازوانمان، آه مانند هر. تنها دارائيمان نيروي آارمان است

هر چند هميشه قيمت اين آاال آه. آاالي ديگر بايد آنرا بفروشيم
سرمايه داران چنان پرداختند آه فقط بتوانيم با. نيروي آارمان است

قي اجتماعي همحقو بي. آن زنده بمانيم تا فردا دوباره برايشان آار آنيم
از يك طرف، هميشه گريبان ما آارگران را گرفته هر زمان مجبور
شديم، براي دريافت حقوق اوليه خود آه آمترين حقوق هر انساني

 و رفتهزندانشديم ، به  مقابلش ضرب و شتم. ، اعتراض آنيماست
 سر تك تك ما انداخته، وربيكاري آه مثل بختك، سايه ب... يبيكار

  .ترس از آن ما را مجبور به هر آاري آرده است
    ٢                                                        ادامه در صفحه 

برعکس بلکه ، شعورانسانها هستی آنان راتعيين نميکند:مارکس
  .ست که شعورشان راتعيين ميکندجتماعی انسانهاهستی ا

تشکيالت تشکيالت وها ای پشتيبانی وبسط وتوسعه جنبش تودهرب:لنين
مکن وصحبت م حزب غيرعلنی انجام اين کارغيربدون يک.الزم است 

 در باره آن بيهوده است

  !!!رفقا ، کارگران پيشرو ،انقالبی و کمونيست 
در انتشارو توزيع نشريه به ما کمک کنيد ،همچنين ضمن رساندن 

  وگسترشايتان بدست ما در راه ايجادکمک های مالی خود و رفق
  .تشکل های کارگری به ما بپيونديد

:در اين شماره 
  ١      )تر از نان شب  ايجاد تشكل واجب( سرمقاله -١
  ٢                                 مصاحبه و گزارش -٢
  ۴ بحران اتومبيل سازی در امريکا                 -٣
  ۴والدی              خبر اخراج کارگران قطعات ف-۴
  ۴)                         نوشته مارکس( اتحاديه -۵
  انتقادي –نگاهي تجربي  -۶

۵)         قسمت دوم (به تشكلهاي موجود آارگري  
٨!!!                      بريم اتحاديه درست کنيم-٧  
٩ شعری از آوازهای ويکتورخارا                -٨  
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  ادامه سرمقاله
 و ی خالیچرا آه پشت سر ما شكمها

  ازچرا آه.  بدون نان خانواده استیها سفره
 تشكل ،وميستيكدست نيهمه مهمتر متشكل و 

 مقاومت یدآا برايه و سنيدار مثل اتحاديپا
 در مقابل هجوم سازمان یكپارچه سراسري
 یدار هي شده دولت سرمایزير افته و برنامهي

د شب و روز به قول معروف ي بایم تا آيندار
ر يو ز. ميفت آار آنيچند ش. ميسگ دو بزن

. مير شوي آار، خورد و خمیفشار طاقت فرسا
م و يها در خوابند به خانه برگرد  آه بچهیزمان

  . نه مان باشدیهشتمان گرو
 فارغ یا توان جامعه ی چگونه مد آرد؟يچه با
 یآش فارغ از بهره داشته باشيم،ن مصائبياز ا
حرمت انسان  نآ آه دریا جامعهدازفردفر

آارگران مجبور  مایها بچهگريدحفظ شود و
ن يسندر به خانواده، ی آمك خرجینباشند برا

ا يشه رويهم.ن،درآارگاهها ومعادن آارآنندييپا
چرا آه ن امكانات باشديشان آوچكتريآرزوهاو

توانند  ینما آمده وي به دنیدر خانواده آارگر
ح مشغول يتفرو ی به باز خودیها مانند هم سن

نباشند  آه درآن انسانها مجبوریا جامعه.باشند
 شان به فروش ی حل مشكالت زندگیبرا

  . بدن تن دهندیانسان و اعضا
ند و ما يآ ی میا آساني یا آسي آد آرد؟يچه با
دهند؟ نمونه فروش  ین فالآت نجات ميرا از ا
ه در سال، فروش دخترانمان در ي هزار آل١٣
ه فقط بهره يمنطق سرما...  و یدب و یآراچ
 یاين دنيما آارگران در ا.  و سود استیآش
م اگر يا اد گرفتهي یدار هي رحم سرمایب

 دلش به حال و روز یم آسي نكنیخودمان آار
آه از همان . ميا دهي تجربه دبهما . سوزد یما نم

 همه جا آارگران با یدار هيش نظام سرمايدايپ
 یاند برا د توانستهمبارزه متحد و متشكل خو

. احقاق حقوق خود تالش آنند، و موفق شوند
. ميشدن ندار جزمتشكل شدن ومتحدیا ما چاره

 یچ ناجي هیچ قانوني هیدار هيدر جامعه سرما
ر يروز به روز ز.رسد یبه داد ما آارگران نم

شود ما  ی خم مکمرمان بيشتر یزندگبار فشار
  مستقلیها تشكل جزمتشكل شدن دریچاره ا
فرما ودولت وهرنهاد وابسته به دولت از آار

چرا آه .مي سرخ نداریها هيكاها و اتحاديسنددر
م اگر مستقل يا دهينه دين سالها به عيتمام ادر
 حقوق حقه یك پارچه برايم اگر متحد و ينباش

م، فالآت و مصائب گوناگون يخود مبارزه نكن
بان ما آارگران را يشتر گريروز به روز ب

 تجربه ۵٧ما آارگران در سال . تخواهد گرف
ع بزرگ يم آه آارگران صنايديم و ديآرد

 و مس و فوالد، یمي گاز، پتروش،مانند نفت

ل يع با تشكير صناي و سایآارخانه جات نساج
 خود و با اتحاد عمل چگونه قدرتمند یشوراها

اما چون . اند در عرصه جامعه ظاهر شده
ج ينتام تمام ي نداشتی و اقتصادیاسيتشكل س

ما آارگران به . مبارزه به نفع دشمن تمام شد
 ما یم، آه قدرت اجتماعيدان ی میخوب

 و ی و اقتصادیاسي سیها آارگران در تشكل
شتر يم هر چه بيد تالش آنيما با. اتحاد ماست
م و با ي سرخ مستقل متشكل شویها در تشكل

ر متشكل به صفوف خود و يجذب آارگران غ
 خود هر چه یطبقاتبا آشنا شدن به حقوق 

 خود ی سراسریها  خواستهیمتحدتر برا
ط ين سالها بنا به شرايدر ا. ميمبارزه آن

 ما آارگران از داشتن یسرآوب و گرسنگ
 يیم از سويا مان محروم بوده ی انقالبیها تشكل
شه مانع ين ما آارگران همي ناسالم، بیرقابتها

م در يد تالش آنيبا. اتحاد ما بوده است
م و ي متشكل شوی و اقتصادیاسي سیها تشكل

ر متشكل به صفوف خود يبا جذب آارگران غ
 خود هر چه یو با آشنا شدن به حقوق طبقات

 خود ی سراسریها  خواستهیمتحدتر برا
و با اتحاد عمل خود در جهت . ميمبارزه آن

 حرآت ی آارگری سراسریها هيساختن اتحاد
 یدار براي پای سراسریها م ساختن تشكليآن

داران به  هي سرمایمقابله با تهاجمات سراسر
مان از نان شب هم واجب است  ی زندگیهست

 یها هي موسس اتحادیها  هستهیبا سازمانده
 در آارخانجات و صنوف و تمام یواقع
 آارگران با اتصال یونيلي م۵/٩ یها بخش

 در جهت ی آارگری تمام بخشهایسراسر
ز  خودمان ایونيلي م۴٠ یها نجات خانواده

. مي با تمام توان حرآت آنی گرسنگ-یكاريب
طبقاتی  یآگاه وتشکيالتیقدرت نجات مافقط با

  .استمان  یاسيس وی صنفیها شكلدرما
  
  
  
  

  
 در يک شرکت خصوصی سال است۵مدت 
هن تبريز با آدر راه کارگر دارد نفر ٢٠٠که

 .قرارداد سفيد امضا مشغول بکار هستيم
وصی مشکالتی که در اکثر شرکتهای خص

گريبانگير کارگران است برهيچ کس پوشيده 
  .نيست و ما نيزاز اين مشکالت مستثنا نيستيم

با اضافه کاری  شب٨ صبح الی ٧از ساعت 
بدون دريافت ی اجباری به کارطاقت فرسا

 هميشه .حق و حقوق قا نونی مشغول هستيم
 و ماهه حقوق۴الی٣ گیعقب افتادگرفتار 

غ  که گاهی يک مبلدستمزد هستيم
 برای مدت مساعده تومانی به عنوان٣٠٠٠٠٠

 به کارگران پرداخت می  ماهه۴ يا ٣
تعجب می کنم که کارفرمای نفهم نمی ،شود

داند که کارگربد بخت ماهانه فقط 
چگونه می دهد،تومات کرايه خانه ١۵٠٠٠٠

با اين مبلغ در مقابل اين همه گرانی مشکالت 
 نهم کارگرانی کهآ ،مستاجری دوام بياورد

در مدت .بستگی دارد نهاآبه کار شان زندگی 
يکسال حداقل دو بار بعلت اتمام پروژه بايد 
اکثر کارگران تسويه کنند يا به مرخصی بدون 

 بهانه اتمام پروژه مرخصی به.حقوق بروند
 در حالی که ان رايک ماهه در سال کارگر

روز تبديل شده ٢۴ به هستند،مشغول بکار 
  .است

اين .ن درد و مشترک دارندهمه کارگران ايرا
مشکالت گريبانگير تمامی کارکنان بخصوص 

همه مشکالت .استکارگران سفيد امضا 
مربوطه به قانون گذاران ستمکاره مملکت 

وجدان نهای که دم ازآمربوط به ،ماست
و  داريامانت،عدالت اجتماعی،کاری

 قانون گذارانی که غرق ،درستکاری می زنند
يا نمی دانيد ،آدن هستسا يش و رفاهآ لذت ودر

که شکم گرسنه وجدان و عدالت امنت و 
   ؟درستکاری نمی شناسد

شما و امثال شما ها صحنه غم انگيز گريه 
کودکی معصوم که بابای بی پولش توان خريد 

  کوچکترين مايحتاج او را ندارد ديده ايد؟؟
 باشما قانونگذاران جا معه به يغما رفته ما

رو شدن موقع  دردناک روب وصحنه درام
ساله را ند يد يد که ٧يا۶برگشتن از کار بچه 

وقتی در ميزنی بچه با شور و شوق که بابا با 
دست پراز کار برگشته در را باز می کند در 
اولين وهله چشمان معصوم و بی گناه کودک 
به دستان پينه بسته پدر دوخته می شودو وقتی 
دست خالی پدر را می بيند تمامی روياهای 

رين کودک بر باد می روداما بيچاره پدر شي
شرمسارو ناتوان با تنی خسته و روحی 

می  هم از بيرونوپژمرده هم از درون 
 ساعت کار ١۵چرا کارگران با روزانه،سوزد

و تالش نمی توانند نيازهای يک زندگی 
رزوی يک لحظه آمعمولی را تامين کنند و 

 پس ،برندمي به گور سايش و رفاه را با خودآ
  ای کارگران جامعهنا آگاهیبدانيد عيب از

کارگران زحمتکش و پر تالش و . ماست
 بيايد قدری عميق تر بيند ،دردمند جامعه

 بايد .يشيم گناه از ماست که بر ماست
  .تشکيالت داشته باشيم

چرا هميشه د نبال يک قهرمان رويای هستيم 

  :مصاحبه و گزارش 
ما با قرارداد سفيد امضا کار 

 می کنيم
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که بيايد و ما را نجات دهد چرا ناجی خود را 
و با خيال پردازی   جستجو می کنيمدر روياها
 جفای سرمايه داران کثيف اجورجور و

 بدانيد که قهرمان رويای ،راتحمل می کنيم
خود ما کارگران هستيم سرنوشت ما دردستان 

  .پينه بسته خودمان است
نيروی که ما کارگران داريم می توانيم د نيا 
رابه وفق مراد خود تغيير دهيم حتی 

شرفته و يا با سالحهای پيبزرگترين ارتش دن
گردش .ندارندمدرن توان مقابله بامارا

چرخهای اقتصادی جهان باحرکت مابه 
قسم به دستان پينه بسته .حرکت درمی آيد

اگر فقط يک ساعت با يستيم جهان ،کارگر
  . خواهد ايستا د ازحرکتخود به خود

  

پس بييايد بيشتر از اين 
 بهيوغ سرمايه داران را 

  .گردن ننهيم
  

********************  

 ٢۵ودرمدت  باف هستم من يک کارگر فرش
سال که فرش بافی ميکنم توی اين کار 

ماهرشدم  سالهای سال است که با دار "کامال
اما با شرايط . قالی همنشينی ديرينه ای دارم

کامال بدی که دارم به سختی می توانم 
از سن  چرخهای زنگزده زندگيم را بچرخانم

 ساله ام ٣١ال اح.  سالگی مشغول اين کارم۶
 از  است من سال که فرش بافی شغل٢۵ طی 

اين شغل متنفر شدم بعداز فنا شدن عمرم پای 
 هزار تومان مزد ١٠روزی  دار قالی حاال

می گيرم باشرايط جسمانی که دارم ديگر قادر 
 ٢٠به کار نيستم و هر ماه به سختی ميتوانم

به علت خورد و خوراک . روز را کار کنم
نامناسبی تمام اعضای بدنم بخصوص 

روز بد تر می وضعيت چشمام روز به 
" از بيمه و خدمات اجتماعی اصال.شود

با اينکه بهترين و عالی ترين  برخوردار نيستم
 نيا از زير دست من و همکارانم فرشهای د

بيرون می آيد خودمان حتی فرش ماشينی هم 
نداريم وروی زيلوهای مندرس زندگی می 

  . کنيم
ی ع دست رنج قالی بافان به زندگی مرفباتجار

ند ولی بيشتر کارگران مثل من در رسيده ا

خانه "مخروبه ای مثال هادرشهرکنار گوشه 
زندگی می رهنی يا اجاره ای به صورت 

اين رنجها و مشقتها بيش از توان يک .کنند
بتوانم با فشار شديد به  است من اگرانسان
 ٢٢٠يا ٢١٠  روز از ماه راکار کنم٢٠خود

 که نصف ان را بدست می آورمهزار تومان 
 سال است که ١٠.ايد به کرايه خانه بدهمب

م کور می چشمانم ضعيف شده وتقريبا دار
 مراجعه چشم پزشک حتی نمی توانم به شوم
هميشه در اين فکرم که چه دوای تسکين . کنم

يا تشکلهای آ ؟بخش درد من و امثال من است
تشکيل می شودکه ما هم فريادمان را به گوش 

 اتحاد و ؟درسايهکارگران جهان برسانيم
مبارزات تشکلهای خود به زندگی انسانی 

  دست پيدا کنيم؟
هنرمندانی .انهنرمند اين است وضعيت

که با خون خود فرشها را رنگين و 
  .زيبا ميکند

  
کارگر گچکار است پيرمردی که کمی کمرش 
خميده است موی سرو ته ريشی که دارد سفيد 
و سياه  شده والغر اندام است رفتم جلوو گفتم 

در حالی که دستش .  سالم خسته نباشی :
داخل استانبولی گچ را هم می زد به طرف 

  . مانده نباشی گرم صحبت شديم : من برگشت 
اسمش مراد روميانی است از اهالی کوهدشت 

) پاسگاه نعمت آباد(يک اطاق در زمزم تهران 
اجاره کرده اندپنج نفرهمه گی همشهری  

اجاره می هستند و هر شب نفری هزارتومان 
دهند، هفت تا بچه دارد سه پسر و چها دختر ، 
پسر بزرگش سربازی را تمام کرده و حاال بنا 
است سفتکاری يا سيمانکاری می کند پسرش 

می گويد هر . هم يکی از هم اطاقياش است
کدام از پنج نفر زودتر به منزل برسد شام 

مراد مرد خوش برخورد و .درست می کند
ن شاه سربازی رفته است شادابی است او زما

می گويد من همان زمان هم کارگر و کشاورز 
بودم اما حال وروزم خيلی بهتر از حاال بود 

حاال که او می گويند شاه دزدی می کرد ، 
نيست پس کی می دزدد چرا مردم فقير تر 

  شده اند حاال کی می دزد؟

  پرسيدم چقدر دستمزد می گيری ؟
 از سوال سگرمهاش تو هم رفت  فکرکردم
بود بلکه من ناراحت شده است اما اين طور ن
هم شده بود ازآينده نا مشخص خود وکارش در

حساب کنی هيچی  ولی روزی ش راگفت آخر
ته روزی تومان می گيرم روی هم رف١۵٠٠٠
 هزار ١٢٠٠٠تومان خرجم می شود و٣٠٠٠

بيکارمی مانم کنم که بيشتر وقتها پس اندازمي
ازم بخورم روزهای پس اندومجبورمی شوم از

بياورم  ه کارساختمانی گيرم نميآيداگرشانسک
وانتی ها يک قاچ .می روم هنداوانه فروشی 

خيابان نزديکی کناردهند دست ما وهنداوانه مي
آزادی می ايستم و داد و بيداد می کنم تايک 

سه يا چهار " وانت هنداوانه تمام شود تقريبا
 شی راحتساعت طول می کشد هندوانه فرو

ولی دست برای آن تر از کار ساختمانی است 
ار زياد است ونمی توانيم هر روزهندوانه ک

برای هنداوانه فروشی هم فروشی گير بياوريم 
گفتم فقط با گچکار .ن می دهندتوما١۵٠٠٠

می کنی گفت نه توی ميدان می ايستم هر کار
د می روم و بعضی وقتها هم تا کاری که ش

پرسيدم .ن نمی آيدمی ايستيم کاری گيرماظهر
کمی زمين هم دارم ؟زمين کشاورزی هم داری

خشک سالی نمی توانيم بکاريم از اما بخاطر
زمان رفسنجانی وعده داده اند که روی رود 

آب سد ند تا ازخانه بزرگ سيد ميره سد بزن
همه اش دروغ می م،زمينهايمان را آبياری کني

به کوهدشت آمده ژاد چهار بارگويند احمدی ن
بارهم ازش چهار حتی به محله ما آمده هراست

گفته است پرسيدن سد چه شد اوهم هرچهاربار
بزودی سد را خواهيم زدولی دروغ می گويد 

  ؟ بقيه بچه هات هم کارمی کنند.کاری نمی کنند

ن دنيا اين وضعيت کارگرا
.يک کارگر فرش باف است

بقيه هم که تا پسرام که کوچک هستند وخيردو
. کنديخترندپسربزرگم که برای خودش کارمد

اينکه دشت ازه کوهها موقع رفت ببعضی وقت
پول کمی دارم خجالت می کشم با اينکه خيلی 

  .م پا هام سنگين می شوند بردلم می خواهد
پرسيدم از دولت چی می خوای؟از احمدی 

گفت دلم می خواد .نژاد؟ گفتم نه از همه شان
گفتم جای اينا . گور باباشونهرچه زودتر برن

صلگی گفت وای کی بياد؟بابی حخومي
آينده نداشت  بودکه اميدی بهمعلوم .هرخری
ردم مايل نبود حرفی بزند دستش را فشوديگر

گفتم ببخشيد ، به اميد ديدارازکسالت بيرون 
 دست مرا به گرمی ،لبخندی شادی زدآمد و
  .گفت خدا حافظ وفشرد
  
  

بيست سال است دروغ می 
گويند سد سيد ميره را هنوز 

 شروع نکردند
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موج جديد اخراج در شرکت 
  توليد قطعات فوالدی

  
  
  
  

  فورد، کرايسلر و جنرال موتور
  

 دالر به اتومبيل ١٣۴٠٠٠٠٠٠دولت امريکا 
افی نمی ست ولی آنها کسازی ها کمک کرده ا
به خودروسازيها اوباما.دانند وبيشترمی خواهند

د خود را باز سه ماه مهلت داده است تا بتوان
تئورسين .سازی کرده دربازاررقابت بمانند
ه بحرانهای های سرمايه داری ادعا دارند ک

 می گويم آنها بر ما.اخيربحران مالی است
جهت حفظ سرمايه داری مبنای وظيفه در

ريبکارانه دروغ می گويند بلکه بحران اخير ف
در .ی ازبحران ساختاری سرمايه استنمود
امريکا که نماد دنيا بخصوص دری متما

سرمايه داری کنونی است مهمترين تکيه گاه 
تاسيسات (سود سرمايه خودرو سازی ، مسکن

الکترونيک و تسليحات نظامی بوده ) ساختمان
فزايش است که با صدور سرمايه سعی در ا

دوپايه اصلی يعنی " اما فعال. سود دارند
مسکن و خودرو سازی نه تنها در امريکا 

دچار بحران ...بلکه در اروپا حتی در ايران و
که ت اين گستردگی نشان می دهدشده اس

بحران مالی نيست بلکه ريشه ای تر است در 
بحران مالی اگر در جايی دچار بحران شد 

" يده شود که االبايد در جای ديگری رونق د
چنين نيست چون در تمام دنيا دولت ها از 
محل ثروت عمومی برای عقب انداختن 
بحران پول تزريق می کنند که اين تزريق در 
آينده نزديک بحران کنونی را به بحران 
اجتماعی و حتی ممکن است به فروپاشی مانند 
آرژانتين تبديل کند که همگی از نتايج اقتصاد 

 بوده و تا سرمايه داری پابرجا سرمايه داری
  .است اين روند اجتناب ناپذير است

: خبر گزاری ها از جمله سی ان ان می گويند
مردم امريکا با مشکل می توانند مواد غذايی "

بياد داشته باشيم که جامعه " خود را تامين کنند
 گرايی است امريکا نماد بازار آزاد و مصرف

ما می .رهای ديگوای به حال مردم کشور
اگر بازارآزاد ، خصوصی سازی و  :گوييم 

و ) هرج ومرج اقتصادی(آزاد سازی اقتصاد 
رها کردن افسار سرمايه داران کار درست و 
اصولی است و اقتصاد سرمايه داری با اين 
کارها می تواند روی پای خود بايستد ، پس 
چرا دولت های سرمايه داری برای نجات 

و تداوم حرکت آن با ) بازار و اقتصاد آزاد(

 را هل می دهند تا هزار ترفند اين نظام لکنته
راه برودچرا برای تدام حرکت چند قدمی ديگر

می به جيب سرمايه داران آن از ثروت عمو
شود آيا اين تزريق دليل ناکار آمدی تزريق مي

  و انگلی بودن نظام سرمايه داری نيست؟ 
ه اگر قراراست دردوران رونق اقتصاد سرماي

های ناچيز تا سه ا حقوقبما کارگران راداری 
ساعت ٨ی های بيش از شيفت واضافه کار

سال وران بحران که هرچندداستثمارکنندودر
نجات اقتصادآزاد شود برای دچارمييک بار
حفظ آزادی سرمايه اسارت ما را آزاد ووبازار

 برای امنيت سرمايه امنيت صد چندان کنند و
خانواده مارا نابود امنيت شغلی،امنيت جانی و

ين همچنراج نمايندخامايند،ما کارگران ران
لهای آزاد پوبرای تداوم حرکت انگلی اقتصاد

هنگفتی ازمحل ثروت عمومی وازمحل پس 
ب سرمايه کارگران به جياندازهای ناچيز
حيوانی سرمايه داری اقتصادداران بريزند تا

ها ثابت شده است حالی که بار،درنجات يابد
سرمايه داری بدون حمايت و که اقتصاد

ايه داران تزريق ثروت عمومی به جيب سرم
پس چرا اين نميتواند به حرکت خودادامه بدهد

همه شنيده ايد که "اخيرا ونظام را نابود نکنيم
آلمان برای ... امريکا ، فرانسه ، انگليس ، 

نجات اقتصاد بحران زده سرمايه داری 
که حتی پولهای صدها ميلياردی تزريق کردند 

ودجه محل بميليار تومان از۶٠٠٠ايران نيز 
دکه واريز کر)بانکها(خدمات به حساب جاری 

آينده نزديک خود ثمره و نتايج چنين خيانتی در
ن به ياد داشته باشيم همچني.را نشان خواهد داد
ايه داری رابطه نظام سرمکه طول عمر

معکوس با طول عمرما کارگران دارد يعنی 
نی شود به  داری طوالسرمايههرچه عمر

همان ميزان عمر ماکارگران کوتاهتر خواهد 
چون برای پا برجا نگهداشتن نظام بحران .شد

رمايه داران با استفاده از زده سرمايه داری ،س
نوع سرکوب و فريب ازجمله های متابزار
ارتش ، سپاه ، پليس ، روزنامه ، دولت،

هزينه ... تلويزيون ، قوه قضايی و مجلس و
ا روی دوش ما کارگران  نگهداری آن رهای

  .می گذارند
 کارگران بيايد برای نجات خود پس
همبستگی طبقاتی دست به دست با

بدهيم و اين نظام ضد انسانی و کثيف 
سرمايه داری ،که دچار بحران 
ساختاری شده را نابود کنيم و اقتصاد 

  .سوسياليستی را برقرار کنيم
  

  
بحران در اتومبيل سازی 

  امريکا
  
  

موج اخراج طی يک ماه گذشته چهارمين 
دی واقع کارگران شرکت توليدی قطعات فوال

تاکنون تعداد درجاده کرج شروع شده و
ان اين شرکت اخراج شده ديگری از کارگر

  :ازاند که ازقسمتهای مختلف آن عبارتند
موزش يک  نفر، قسمت آ۵ يراتيقسمت تعم

نفر، قسمت کارگزينی يک نفر، تراش کاری 
 الی ٣ا از  نفرو بقيه قسمته۵ نفر، ذوب ٢۵
اخراج کرده را  نفر٨٧"  نفرکه مجموعا١٧
تمامی اين کارگران نيز به شاکيان قبلی که .اند

در موجهای قبلی اخراج شده بودند پيوسته و 
شکايت دسته جمعی به اداره کار کرج داده 

قسمت های مختلف از علی رغم اينکه کار.اند
 اماسه شيفت به دو شيفت تقليل داده شده است 

شايع . می کندقسمت ذوب سه شيفت کارهنوز 
شده کارفرما تصميم گرفته است به بهانه کمی 
سود و خرابی بازار دستمزد کارگران را کم 

 .کند ند و حقوق و مزايای مانده را قطعک
کارمندان می گويند اين کارخانه به کارگران و

باندهای قدرت در نظام اسالمی وابسته است و 
و وزارت اطالعات ای نظامی زير نظر نيروه

تحميلی  دربرنامه هایدخالت مستقيم بوده وآنها
  فرمابهانه کار.به کارگران وسرکوب آنهادارند

زيان دهی شرکت است اما کمی در آمد و 
کارمندان که از کارهای مديريت کارگران و

اطالع دارند می گويند اين بهانه کارفرما 
دورغ است حتی از طريق در آمد اين " کامال
) خانواده کارفرما( خانه شهرستانی ها کار

توانسته اند کارخانه کالچ قزوين را خريداری 
  کارگربا ٢٠٠کنند کالچ قزوين با بيش از 

  .ظرفيت باالی در حال توليد است
  

  
  

تن ز ن ب ير در اوليم ره انجم  یالملل نين آنگ
ارگران  ل اول نيب(آ صو) المل ديت ن يا. ب ش

پتامبر   ره در س هر١٨٨۶آنگ و  در ش  ژن
 از یكين متن به عنوان  يا. س برگزار شد  يسوئ

ه نما     یرهنمودها ارل      ي آنگره ب دگان توسط آ ن

هاي  گذشته، حال و آينده اتحاديه
  آارگري

  
  آارل ماآس
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ود    ي  ته یسيمارآس به زبان انگل    آنچه  . ه شده ب
  .د از مترجم استيآ یآه در پرانتز م

  
  ی آارگریها هي اتحاد گذشته: الف

  
رما اعیرويه نيس ت، در  ی اجتم ز اس  متمرآ
ال ا نیح ارگر تنه رد آ ه ف ردن یروي آ ار آ  آ

اریروين( را)  آ ذاریاش را ب ه  (ی واگ ب
ريد رارداد ياز ا. ار دارديدر اخت) یگ ن رو ق

ار و سرما     يما ب   ا     یه هرگز نم    ين آ د مبن  یتوان
وم را    یعادالنه داشته باشد ؛ حت       ه مفه ج در ي  ب

ه مالك   یا  جامعه ا  ي  آ دگ  يت وس ار را     یل زن  و آ
رژ يدر  و و ان  را در یاتي حیدي تولیك س

ل آن ق د یرار ممقاب اع. ده درت اجتم  یق
 ین قدرت ناش  يآارگران در تعداد آنهاست اما ا     

دگ  ياز تعداد، به دل    م پاش   یل پراآن ده شده  ي از ه
اب  . است ت اجتن ارگران از رقاب اد آ دم اتح ع
داوم پ      ير ب يناپذ ده و ت دا ي ن خودشان به وجود آم
  .آند یم

دا اتحاد ا هيابت ارگریه ه  ی آ ود ب الش خ  از ت
ارگران ب    یخود ردن  ي از ب   یرا آ ا حداقل  ي ن ب

اب    ت م ردن رقاب دود آ شك يمح ان ت ل ين خودش
ا در  دند ت د(ش رارداد ) عق ارگران و يم(ق ان آ

ا      ي دست    یطيبه شرا ) داران  هيسرما ه آنه د آ ابن
رار        یتيرا حداقل در وضع    ان ق ر از بردگ  فرات

د ور ياز ا. ده دف ف ا هي اتحادین رو ه  یه
ه ن   یابي  دست   یآارگر ا ي ب و    یازه ره ب د  روزم

ت        ردن راه دس سدود آ زار م ون اب ا چ ت
د  ي امان سرما  ی ب یها  یانداز ك ي در : ه عمل آن

ار       يآالم مسا  ان آ وع (ن  ي ا. ل دستمزد و زم ) ن
ا هي ت اتحادي فعال ارگر یه ا مشروع  ی آ ه تنه  ن

ان   . آه الزمند  ا زم ه نظام تول     یت  حاضر   یدي  آ
ه دارد، نم  وان ا یادام ار   تين فعاليت ا را آن ه

ت رعكس، الزم. گذاش ا از طر ب ت ت ق ي اس
ام اتحاديا اد و ادغ ا هيج ارگران در یه  آ

ا فراگ    تين فعال ي مختلف ا  یآشورها . ر شود  ي ه
ه      يگر، بدون ا  ي د یاز سو  ن آه آارگران خود ب

ند، اتحاد   ه باش ود متوج ا هيخ ارگریه  ی آ
ز رایمراآ ود   ی ب ه وج ارگر ب ه آ شكل طبق  ت
ن  آورده ه انجم ه آ ان گون د، هم ا ان هر و یه  ش
ون ا آم ریه ط ق ز   (یون وس وان مراآ ه عن ب
ه   .  طبقه متوسط عمل آردند    یبرا) تشكل اگر ب
ارگر  یها  هياتحاد اب  ي  در جنگ و گر     ی آ ن يز م

رما  ار و س ه    يه احتيآ ا ب ود آنه ت، وج اج اس
 رفتن از نظام تر فراین تشكل برا يعنوان عامل 
ارمزد رما یآ ت س ر   تيه پراهمي و حكوم ت

  .است
  

  یر آارگیها هي اتحادیط آنونيشرا: ب
  

ه دل   ی آارگر یها  هياتحاد ه        ي  ب رط  ب ل توجه مف
ارزات محل رمای و مقطعیمب ا س وز ي ب ه، هن

ا تمام     ت نظام  ي آامال به قدرت شان در مقابله ب
زدیبردگ ردهی پی م د  نب ا ياز هم. ان ن رو آنه

بش ا از جن اعیه له یاسي و سی اجتم  فاص
ه د گرفت ه نظر مياخ. ان ا  یرا ب ا ت ه آنه د آ رس
د ار یح ش ت ه نق ود پ یخي ب ردهی خ د  ب ه . ان ب

توان از شرآت انها در جنبش        یعنوان نمونه م  
امعير انگلي اخیاسيس ع ج ر در  س، مواض ت
رانس   ي االت متحده، و مصوبه ز   يا ه در آنف ر آ

زرگ اخ دگان اتحادير نمايب ارگرين  در یه آ
هر ش صو) سيانگل(د يفليش ه ت اد يد يب رسيب

  .آرد
دردانيا« ا ق رانس، ب شین آنف  یاه  از آوش

ل     نيانجمن ب  ارگران (المل را ) آ اد    ي ا یب اد اتح ج
ان آارگران  ي م یوند مشترك برادر  يق پ ياز طر 

ال جد       همه آشورها   ه انجمن    ي، در آم ا   ت ب  یه
اگون ه در ایگون ا نماي آ دگين ج دهین د   ش ان
الت ملحق شوند    ين تشك يآند آه به ا     یه م يتوص
را    ي م ا يرا آه باور دار   يز شرفت و  ي  پ ین امر ب

كوفا ارگر یام تميیش ت آ  ی اساسی جماع
  .»است

  
  ی آارگریها هينده اتحاديآ: ج
  )کارگریای مارکس به اتحاديه هاتوصيه ه(

 ی آارگریها هيتحاداشان،يا هيجدا از اهداف اول
 یالتيتشكاموزندآه آگاهانه بعنوان مراآزيدبيبا

 یتر و آزاد عيطبقه آارگر در جهت منافع وس
 یش اجتماعد به هر جنبيآنها با. او عمل آنند

 یاريآند  ین جهت عمل مي آه در ایاسيو س
ندگان آل يخودشان را مدافعان و نما. برسانند

ن هم عمل آنند ين چنيطبقه آارگر دانسته و ا
تشكل ر ميوستن آارگران غي پیو از تالش برا

د به يآنها با. نورزندیبه صفوف خود آوتاه
ها، چون  حرفهن يدقت حافظ منافع آم درآمدتر

ط يخاطر شرا، وآنان آه بیان آشاورزآارگر
د يآنها با. ند، باشند هستی از قدرت تهيیاستثنا
شان تنگ يها ند آه تالشقانع آنان رايجهان

 يیست و با هدف رهايخودخواهانه ننظرانه، و
  .شود یده انجام مي ستم دیونيلي میها توده

  

  

  

  ی انتقاد– ی تجربینگاه
  یود آارگر موجی به تشكلها

  
 یط عموميشرا: قسمت دوم

  یانحرافات و موانع جنبش آارگر

ل توض سمت قب ا در ق م یم عليح داديم  رغ
ا ا يز بيتم شل و مب صادن تك  و یرزات اقت
شكل         ي آارگران ا  یاسيس ارزه و ت ن دو وجه مب

ه    ير و الزم و ملزوم همد     ي ناپذ یجدائ د طبق گرن
ارگر در ع  ر يآ ارزه ب را یان مب ود ش ط ي بهب

ار   یرويق فروش بهتر ن   ي خود از طر   یرفاه  آ
 یاز طرف  ) یا  هي  اتحاد -یمبارزه اقتصاد (خود  

وان عامل   یدار هي نظام سرما   یبدون نابود   بعن
رهیساسا ش  به ه يشه باي همیآ ن دادن ب ا ت د ب
را ارزه س يش ه مب الب ب شیاسيط انق  یده مي آ

االت غ  وند و در ح ش یر انقالبيش ط بخ  ی فق
وچك ارگران ویآ ريامن از آ دگان فك ن ي این

ه در سا ه آ اهآه يطبق  یستيالي سوس-ی علمیگ
ابود رورت ن ه ض رمایب ام س  یدار هي در نظ

درت تج    دهيرس وان اراده و ق د بعن ه يسم ان افت
شكل  یاس يس ارگر مت ه آ ر  طبق  از عناص
سور بخش پيپ اه و ج ه در يشرو، آگ شتاز طبق
ر یا  هي ان پا يم سمت ي ت ا  ن ق د ي  صنعت و تول یه
ل        ي، صنا یمينفت، پتروش ( ادن حمل و نق ع، مع

ارزه  تضرور...) رده و      را یاس ي س  مب  درك آ
زب  س ع در ح ا تجم  -یاسيت سي هویاسيب

ات ه را ري یطبق ل طبق ه و آ رافت د  ی میهب آنن
رما    ام س ه نظ را آ ا ایدار هيچ اد از ي ب ج

 ید مادي شدی، رقابت، عقب ماندگیگانگيخودب
و ارگران و همچني در میو معن ا در يان آ ن ب

ا      ام ابزاره اط  ی فكر  یدست داشتن تم  ی و ارتب
ه، راد( اد يو ا...) ون و يزيو، تلويروزنام ج

سموم انع اساس يم ان م كلیت اذه  و یري گ  ش
اه  اع اگ ارزه و هویارتف اتي، مب  یت طبق

د     ی م  یآارگر ره      يباشد ب  یآش   ن جهت نظام به
ده  ر  عم ستردهيت ر  ن و گ ارگر  يت ه آ ن بخش طبق

ه اشكال مختلف از          رده و ب را با خود همراه آ
د و سيفعال ذا  ی دور میاسيت هدفمن د ل آن

را ارگران در ش اديآ شارها یط ع ر ف ر اث  ی ب
ستق ستقيم و غيم صتادير م ، یاسي س-یم اق
اد        یگفرهن افع م  و ملموس و     ی و بر اساس من

صاد (خواست هم اآنون خود      ند  -یاقت ) یكائي س
شكل   ی توانند در حد  گسترده و سراسر         یم  مت

د   ی خود پ  ی صنف یشوند و به قدرت طبقات      ببرن
م م  ی اقتصاد ین مبارزه صنف  ياما هم  د   ی ه توان

 یاسياده صاف آن مبارزه س    جبعنوان مكمل و    
ا   دمت ن ه و در خ رار گرفت رایبودق ط ي ش

  
 کارگران جهان متحد شويد
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درت گیبردگ م  یري و ق د و ه ل آن ه عم  طبق
ا   یاسي از شكل و مبارزه س     یتواند با جدائ    یم  ب

ارچوب         يیبايالفاظ ز  ستقل از احزاب در چه  م
) یسه جانبه گرائ   (یدار  هين موجود سرما  يقوان

 در حد چانه  ی زرد آارگر  یها  ق تشكل ياز طر 
 نظام  ی باعث بقا  یت و قانون گرائ   ي و علن  یزن

رما رهي و جریدار هيس ش ان به ود یآ  ش
رد  يبطور اره آ ه اش ريك ريم بهت ن ين و بزرگت

رف ر منح ارگريهن نجم ین آ تون پ وان س  بعن
رما  ام س ارگر  یدار هينظ ه آ  در درون طبق

دائ ارزه و یج ا شكلت مب صادیه  و ی اقت
ارزه س،یاسيس ردن مب شروط آ ه یاسي م  ب

صاد    ارزات اقت وب مب ار چ ان چه  و یهم
را موآول آردن مبارزه     ارگر    یب  ی حكومت آ

  .باشد یامت ميبه روز ق
ون  يمخصوصًا در شرا    ه ب   یط آن ار ي آ  عدم  یك

غليامن ومیت ش ت عم رده و ي بی و فالآ داد آ
ام         یدار  هيم سرما يرژ ا تم  در ترس از انقالب ب

رآوب م درت س د یق ام. آن ایتم  ی نهاده
ا ا    یآارگر وئ        ي  موجود ب دن م ه آن  ین شعار آ

ا شعاره       ياز خرس دم غن    شكل   یامت است ب  ت
زاب ت و اح ستقل از دول ه م ه جانب ، یگرائ ، س

رار يت سرلوحه فعاليت و علنيقانون ت خود ق
ل از توض داده د قب داف و  استيح سيان ا و اه ه
اتيماه شكلیت طبق ا  ت ه   یه اره ب ود اش  موج
 آه در شكل  یط آنوني شرای عموم یها  یژگيو
شكلي ایده ال   ن ت ش دارد خ ا نق ده ي از فایه

ست ام انكياول ا: ني شكليه تم الء  ن ت ا در خ ه
ز ارگریاسيب سح د آ ود ی و قدرتمن  بوج
 و  یدار  هيشات سرما  ي  طرف گرا    از اند آه   آمده
ارگريغ دایر آ اي ه دهيیت و راهنم ه   ش د آ ان
ات هين جريا اديان درت سیچ اعتق ه ق  یاسي ب

ر پا  ته و ب ارگران نداش ه گرائ يآ ه جانب  یه س
رمايقانون ند(ت ي و علنیدار هيت س  یكاهايس

د و    رآت واح ان، ش سان   يه نقاش ت مؤس ئ
ند ارگریكاهايس ر اساس رس ...)  وی آ دن يب

ه خواست ا ب ده یه ود آم ق بوج ل تحق د  قاب  و ان
انع اساس ًال م كل گیعم ندیري ش كاها و ي س

ا هياتحاد ده و مخف یه دهی رزمن د   ش ه (ان نمون
ن ا ياتحاد ارگران راه آه ورای   ،راني ه آ ش

ده  ندياتحادکارگری،متح  ی مخفیاكاهيه و س
را ط فاش يدر ش شورها توس غال آ سم در يط اش

پان سه، اس ا و  هيو اتحاد... ا و يتاليا، ايفران ه
ند ونیكاهايس رخ آن شورهای س  ی در آ
ايآمر وبي التیك ات غي جر.)ین و جن ر يان

وان نما   یآارگر ساز      ي بعن دگان سازش و دم  ین
غ و يداران با تبل هين آارگران و سرماي بیطبقات

ارگ  ردن آ ه تمك وادار آ اع  يران ب ه اوض ن ب
ر  ول برت ود و قب ب و  یموج درت غال  و ق

رما  ت س رآوب دول ردن یدار هيس  و دراز آ
ا ردن پ ود از گلینك ري خ ود و تم ه يم خ ن چان

وان یزن ارچوب ق ا یني در چه ود بج  ی موج
ن يكپارچه و باصطالح تمر   يمبارزه متشكل و   

رمیكراسمد ًال تابعهيا س ه عم ت و ي داران
ارگران را ب   ازش آ ود تبل س ام موج غ يا نظ

ات سرما   ين جر ي  در منطق ا   .آنند  یم  یدار  هيان
 حكومت   یط سرآوب فوق ارتجاع   يآه در شرا  

شان م       را خود یاسالم ارگران ن د    ی مدافع آ دهن
ارگران با ايآ ات ید بج رد طبق ق ي از طری نب

شكل ا ت ود بایه ده خ هي رزمن ك و چان ا د ف  یه
ا       یگوزي التماس و در   ی برا یقو ند ت  داشته باش
ا ه زن ب شكل ی چان د ت ا  در ح ه ، زردیه  آاس
ه يند تا اگر دل حكومت سرما      ري بدست گ  یگدائ

اه  د نگ م آم ه رح سوزیب ر دل ا ی از س ه آنه  ب
ليب دازد غاف ر ي ا ازان انون جب ه ق رماینك ه ي س

ش  ره آ رآوبیدر به ودش را  ، و س ار خ  آ
د  یم  ود حزب س . آن ارگر یاسينب د آ  ی قدرتمن

اع وان یدر عرصه اجتم ه بعن شور آ ع  آ تجم
شرو و متشكل و جسور آارگران      يبخش آگاه، پ  

شها  ام بخ ارگریدر تم دن،   (ی آ نعت، مع ص
ت و  اختمان و نف ر  ...) س ه ب ا غلب د ب ه بتوان آ

رمایاسيشات سيگرا  در درون یه داري س
شكل   ارزات و ت ارگران مب ا  آ صادیه  ی اقت

رده   یاس يآارگران را تابع منافع س  ارگران آ  آ
ت درون   ارگران را یو رقاب رده و يب  از آ ن ب
ر را سراس د،یآن یباعث  آن ی عمل  و ب

وده  یها   تشكل یرو  دنباله خالف شودبر   ی م  یا   ت
دافع غيبلت رما يم ام س دائ(یدار هين نظ  یج

شكل ا ت صادیه  -یا هياتحاد(ی اقت
ند شكلو)یكائيس ا ت زب، (یاسي سیه ح
ت و يهدا بایكائي سندین تشكلهايتر یقو))شورا

ازمانده زاب سیس وران بي در ایاسي اح د وج
ده  د  آم و ) ١٣٣٢-١٢٨۵(ان ه ق ر یآ ن و يت

ؤثرتر رايثارات و تيين تغيم ط يرات در ش
ان در ارخودش ارگريت ارزات آ ایخ مب  ی بج

ه مل       گذاشته د نمون  شدن باصطالح صنعت       یان
ا  ت در س اهرات مينف ارگران و یونيليه تظ  آ

وده ا ت ش یه تم آ ت ر س  یاسي سیرهب تح
ار     ی متحد آارگر  یشورا  یخي نمونه برجسته ت
ه دولت سرما     يبعلت ا : دوم. است  از  یدار  هينك
صاد          يطر درت اقت ام ق  را در   یق اهرم نفت تم

صاد    ارزه اقت ه مب ر گون ت دارد ه  یدس
رما  ت س ود دول ه س ورد ب ارگران در برخ ه يآ

ارزه س ه مب شیاسيب ارت  یده مي آ ود و بعب ش
صاد  يد ارزه اقت له مب ر فاص  یاسي و سیگ

ا ش پ  يجه پ   ي رسد در نت    یآارگران به صفر م     
اده ر افت تهيت ا ن خواس نفیه ا  ی ص ارگران ب  آ

ابرا     یسرآوب دولت روبرو م     اوان  يشود بن ن ت

صاديو هز ارزه اقت ه مب ارزه ین د مب ا ح  ت
اال م یاسيس ذا مبلغ  ی ب ات ين جريرود  ل ان

 یت و عل  ي، قانون ی سه جانبه گرائ   یدار  هيسرما
د و یگرائ ه بخواهن د،ا ني چ شكل خواه ر ت  اگ
شك    بتوانند   یكائي سند یها الت خود  ياهداف و ت

ا شرا افظ سرمايرا ب   هيط سرآوب حكومت ح
الم ه    یاس س معرآ شان پ د آاله ازمان دهن  س
ت شكلي ادر.اس اع ت ه اوض ه ب ا ن رابط  یه

ه در چه موقع      ي موجود دقت آن    ت آچاز و    ي د آ
ارگران حت          یسردرگم ا آ د م رار دارن  اگر   ی ق

ات نمايتبل دگان جريغ رماين ات س  را یدار هيان
ا    اهداف و تشكل    و کنيمقبول    را از   یاس ي س یه
دا آن  یصنف  ستقل از احزاب  (م ي ج صورت  ) م
شكل      یعنيله  ئسم  ترس و وحشت حكومت از ت
ا ارگری واقعیه شدی آ ه  ي و ت رآوب هم د س

ست؟ ي پس چاره چ    .  است یش باق يجانبه سرجا 
ا حمايا باي ائیت ضمنيد ب م ي از رژی جناحه

الم شكلیاس ه ت ا  ب ه ي ری بیه دا از بدن شه ج
ود و در حد اسم         یرآارگ شكل   ی ادا ی قانع ب  ت
ر پا  يا با ي را درآورد و     یواقع افع  ي د ب ه درك من
صاد-یاسي سیواقع رای اقت ارگران و ش ط ي آ

ود زم از ا يموج ه س شكل ين اد ت ا ج  ی واقعیه
، اصنافان آارگران ي در م یمه علن ي و ن  یمخف

ل و ،نفت،ندآارخانجات،معا ل و نق د ... حم ش
ارت تور يا باي یبعب ه دس ات  يات جرد ب ان
دائ     یدار  هيسرما ورد ج صاد   ی در م افع اقت  ی من
ه یاسيو س رد آ ول آ ن داد و قب ارگران ت  آ

ارگران با ت آوردن  يآ د بدس د در ح
ت ا خواس وانیه كل و ق د ش ود در ح ن ي خ
د      یدار  هيسرما شكل دارن ستقل از       ( ت د م هر چن
ت شكل س) دول ط مخصوص یاسيو ت ه فق  طبق
ابرا     یداران م    هيسرما ا شرا    ي ان ب يباشد بن ط يد ب
شیبردگ ره آ ورت ی و به اخت و در ص  س

وان  ابع ق ارزه ت رايمب زاب و ش  یطين اح
رما ا طر یردا هيس د ام ه و راه دي ش ه  يق ر آ گ

ارزات  ارگران مو٢٠٠مب اله آ د آن است ي س
سوئ انگي و یهم صادیگ ارزه اقت  و ی آامل مب

طح اتحاد یاسيس ارگران در دو س  و یا هي آ
د ي شد یها  یاتوركتيط د يباشد در شرا    ی م یحزب

رما ل ایه داريس ارزه   ي مث له مب ه فاص ران آ
شوند دو سطح      ی برداشته م  یاسي و س  یاقتصاد

ن شده و   ي مبارزه به هم عج    ی و اقتصاد  یاسيس
ط مختص   ين شرا  يشوند البته ا    یر م يك ناپذ يتفك
شورهايا ام آ وده در تم تبداد یران نب ه اس  آ

ت دارد  ينيباشد ع   ی حاآم م  یدار  هيان سرما يعر
ام( شورهایتم وبي التیامريک آی آ ) ین و جن

ابرا ارگريبن ا ین آ ه در س ات يه تبلي آ غ
رما يجر ات س د ی میدار هيان شكل و خواه  ت

ارزه دا از خودرامب زاب ج اده  (اح ان س در زب
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دا از ارزه سج ارچوب در) یاسيمب چه
ا خواست انون وی صنفیه وان ي پیق رد ت ش بب
رآوب دريدادن هز دان وس ه زن م يرژن
دارد رژ    یم اسال  یضدآارگر ا   مي  را ن  ضد   یه

ارگر   و  یانقالب آ ا تك   ی و اسالم   ی پهل ر   ي  ب ه ب
ه ضعف يهم نگي ایعنين نقط اوان س اد ت ن يج
را شكلهایب ارزات و ت صاد-ی صنفی مب  ی اقت

ر    ارزا  یآارگران عمًال رهب ا را      ت مب شكل ه  ت
ه    ) ثل شرآت واحدم(از بدنه آن     رده و ب دا آ ج

ه اوضاع         .آشانند  یال م فصان م ب ا عل اد ي  حاال ب
ده  ده ع ارگران    یا ش وق آ اع از حق ام دف ه ن  ب

ه       یاس يآنند حزب س    یغ م يتبل ده طبق ط برازن  فق
رما ان آن م يس ارگران   یه دار و نخبگ د آ باش

ده و  ي خود چسب   ی مستقل صنف  یها  د به تشكل  يبا
را ارچوب ش ونيدر چه ان  (یط آن خفق

انون  ) یكتاتوريد  خود را    !! !ی صنف  -یحقوق ق
رما دائداران و حكو هياز س ان گ ت آن دیم .  آنن

 آارگران  یاسي س ین بردگ ين مبلغ يالبته چهره ا  
ا   در لفافه تشكل   ستقل از دولت و احزاب         یه  م

دائ      يرغم تبل    یناآشنا نسبت عل   ان در ج  یغات آن
ا شكل ه نفیاسي سیت ر ی و ص ارگران اگ  آ

ه جناح يسرنخ آنان را گرفته و دنبال آن    ای د ب  ه
ف رمامختل ومت هي س ان ویداران حك  یجه

ه    يرس   یم ر د آ ه  ب ابع     ي ها  خالف گفت امًال ت شان آ
افع س رمایاسيمن ستند یدار هي س درت  وازه ق

ارگران ازیاسيس شكل سيطر آ  یاسيق ت
ل جن  ارگران مث سم اهللا مازآ را تر ی ب ند چ س

الها  یادآوري ست  ي اد دور ن  ي آه ز   ۶٠-۵٧ ی س
ورا١۶٠از  ارگری ش وان نی آ ه طف  بعن

ارگ  ت آ دا یرحكوم تار ه  یاسيت سي خواس
ه و ح جام ارگران يانمور نضع دگان آ

ت ( رآت نف صوصًا ش ت  ) مخ ت موق در دول
را د ب الع بي توضیبودن ن يشتر ايح و اط
وراها ارگری واقعیش ه پای آ اس ي آ ه و اس

ارگر ت آ ه  یحكوم وهم ب ت ت ه عل د ب  بودن
 و از   یت انقالب  ي  بعنوان حاآم  یحكومت اسالم 

زب س یطرف تن ح ًا نداش اهیاسي اساس  ی و آگ
ت يانستند به ابزار اعمال حاآم     نتو یستياليسوس

وان ارزش    يآارگران تبد  ر یل شوند اما بعن ن ي ت
ارگر   بش آ ه جن اریتجرب ارزات بخ مي درت

ارگر رایآ ه در آی و ب تفاده آگاهان ده ي اس ن
ارگر الب آ دندیانق ت ش ش یادآوري.  ثب  نق

ارگر    ی شورا یاسيس ا    ی متحده آ  ٠٠٠/٣۵٠ ب
والت س  ضو در تح وان ي ایاسيع ران بعن

ال  یاسي مبارزه س  یاساسسكاندار    از لطف    ی خ
افع ينما) ١٣٣٢-١٣٢٠(ست ين دگان من ن

رما ارگريس ام آ ا ن الف یه داران ب ر خ  ب
وده اده دل و ت ران س ه  ی و بیا رهب تجرب

ند ارگران در س ارگران يآ ارزات آ كاها و مب

 هحافظ ) هي مخصوصًا شرآت واحد و هفت ت     (
ار وبیخيت اری خ ارگران  ي از ت ارزات آ خ مب

ان         دارند و خو   دگان هم ه دهن وان ادام دشان بعن
اريجر ات ت رمایخيان ه یدار هي س ستند آ  ه

ارگر بش آ ا  یجن شاندند ام ست آ ه شك  را ب
ران واقع    ی همراه تمام  ا ب انآارگر  خود   ی رهب

ا   ه ج ه   ي ران نباي  ایدر هم د تجرب د بگذارن
  .شكست دوباره تكرار شود

وم ل: س ات س احیا قهياختالف ا  جن  یه
رما م یعل -یدار هيس ان  يا رغ ام جه ه نظ  ینك
رما ارگر  یدار هيس ه آ بش طبق ل جن  در مقاب

تهايس انیاس ازمان  ي ی جه نظم و س كدست و م
ا ي شتر و ي  بیافته دارد اما بر سر سهم خواه     ي

ل    ين س ياده آردن ا  ينحوه پ   یا  قهياست اختالف س
ان آارگران ين اختالفات در م   ي ا سانعكا. دارند

صوصًا  شمخ شدبخ ث ت اه آن باع د ي ناآگ
سائل  انحرا ورد م بش در م ات در درون جن ف

 مثل یدار هي سرمای جهانیباور غلط به نهادها
ان ازمان جه ار، و یس ول سي آ تيا قب ا اس  یه

ندياتحاد ده است...  زرد یكاهايه و س ن يا. ش
ارگر  ی تشكلها یك طرف رهبر  يمسئله از     ی آ

ائ(را  ا بزرگنم ا یب انهینترنتي ایه  و یا  و رس
 هر  یه اساسيوان پا بعنی از بدنه آارگر   یاليخ

ارزات شكل مب ل و ت ه عم رده و یگون ر آ  دورت
ان  ي سرما  ی با چراغ سبزها    یاز طرف   و  یه جه

ا ات نهاده انیگزارش ای جه ه ارگانه  ی آن ب
 بهانه سرآوب را در      ی اسالم ی جمهور یتيامن

وق ارتجاع       يدست ا   صد   ین حكومت بربر و ف
دیمشتريببرابر ارگران بايحالدر. آن ه آ د يك

ا   جناحی هاگويیبد فحش و رغم یبدانند عل   یه
ا ی بعضباران ي ایدار  هيسرما ان ی جناحه  ی جه
رما شورهايمداران، در هيس سطح یان آ  هم

شور يران هيا ور یچ آ ل جمه الم ی مث  ی اس
أمدر رژ یروين نيت ار ارزان و ان  ارزان ی آ
ان  ي سرما  یبرا وان ول    یه جه  نعمت خود   ی بعن

شكل  رآوب ت ا در س ارگران یا هي پایه  آ
ازيب ا یكارس ایه سترده، قرارداده ت ی گ  موق

ه  رور ٢٩آ ت مهرپ ار دول  روزه آن افتخ
ه حت               یاحمد رده است آ ژاد است، عمل نك  ین
  .باشد یطرف اربابان خود مر ازي تقد ستهيشا
ه جن    ی دور یبرا ه تل ا ا از افتادن ب  ی داخل یحه

ان رمایو جه شكل هي س ا و داران ت  یروينه
ت ي سذاخد بر اساس ات ي با ی آارگر پيشرو  یهااس

رما داف يجهت رس دریدار هيضد س ه اه دن ب
ستگ  يتقو آارگران و  یاسي س -یاقتصاد  یت همب
ارگر ا تكیآ وان  یروينه بري ب ارگران بعن  آ

 -یاس ياساس مبارزه و تشكل در سطح س  ه و يپا
صاد طح ملیاقت انی را در س اده و ی و جه  آم

ا شكل دادن             یهدف اساس   د و ب رار دهن  خود ق

ستگ    ان  وی مل یقدرت و همب ارگر   یجه ه آ  طبق
ه ساز     در یستادگياعالوه بر  ه  ي ن مامقابل حمل افت

 اهداف   ی به سو  یشرويداران و پ    هيطبقه سرما 
ود از اخ ات جناحه رمایاختالف  در یدار هي س

طح در ر س درت ه ت ق ه ب هریابيجه شتر يچ
ا زمان  .آارگران استفاده آنند   ه   يت ار ك گران در  ک

ا صادیاسي سینهاده ود ی، اقت ه و كي خ پارچ
شون  د ن ات د وبرمتح افع طبق اس من ود یاس  خ

ه رو د دنبال رمايجرحرآت نكنن ات س  یدار هيان
د در د ش اياخواهن ه جناحه  ی انحرافین رابط

 یه جهاني بنام مبارزه با سرمایكيآارگران آه 
الم  ت اس وش حكوم ه آغ افع   (یب افظ من ه ح آ

رما انيس ا)  استیه جه ا نامه وم ضد یب  موه
اده و سياليرمپا سویگرياديت افت ه هم ا  آ  ب

رما انيس شكلي از طریه جه ا ق ت  زرد یه
ان ان یت واقعي ماهیجه ام جه  ی نظ
رما  ل پایدار هيس وان عام ام یداري را بعن  تم

ا اعیحكومته رمای ارتج ل  ویدار هي س عام
تي سیاساس ذار اس انیگ رهی جه ش  به  و یآ

رآوب  الم(س ت اس ه حكوم ریآ  آن ی مج
د   یفراموش م   ) است  ،صورت آن   درهردو .آنن

شم آ    ه چ اك ب ت و ي تقوده وازيارگران پاش خ
د    ی م یريآارگران جلوگ خود  به قدرت   باور آنن
ران و  ي  ا یدار  هيكه گفته شد نظام سرما       يبطور

الم  ت اس وان جزئ  یحكوم افظ آن بعن  از ی ح
تا  ودر یدار  هي سرما  ینظام جهان   ی اجرا  یراس

تهايس ره  آن دریاس رآوب و به ش س  یآ
ا در س ارگران آنق ه ري نزماآ ه و برنام  یزيافت

ارگران با          ی عمل م   شده ا آ ه م د آ د وحدت   ي آن
م يرياد بگ ي آارگران را از دشمنان خود       یجهان
ا تقوو اتيب ان دریت صفوف طبق شكل م ا ت  یه

نف ر   دریاسي س– یص دت سراس ت وح  یجه
ان ویمل ت آن یجه ا دري حرآ ه  م م ه ب ادام

شكل ا ت ودهیه الیا  ت ارگري و فع واهین آ م ي خ
  .پرداخت

  
  

 طبقه ستم کش که برای آموختن طرز :لنين 
استعمال اسلحه وبدست آوردن آن نکوشد، فقط 

که با وی همانند برده رفتار شايسته آن است 
سيفيست های بورژوا ويا  زيرا اگرما به پا.کنند

اپورتونيست مبدل نشده باشيم،نمی توانيم اين نکته 
رافراموش نماييم که درجامعه طبقاتی زندگی 
ميکنيم،وجزءمبارزه طبقاتی راه خروج ديگری 

پرولتاريا .ازآن وجود نداردونمی تواند داشته باشد
که بورژوازی راخلع سالح نمود، می فقط پس ازآن

 جهانی –تواند،بدون خيانت به وظيفه تاريخی
هر نوع سالحی را دوراندازد وشکی "خود،اصوال

نيست که پرولتاريا همين کارراهم خواهد کرد 
 . فقط آن وقت وبهيچوجه نه زودترازآن–ولی
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 زحمت روی عمواسماعيل کيسه گچ را با

 از پله ها به طبقه دوم پشت خودگذاشت و
ورد بعد خواست که برای باال آساختمان 

وردن گچ دوباره پايين برود که اقا مجيد آ
اين اسم را کارگران روی او گذاشته (قارقار

جلوی اورا )بودند گويا همه اش قاقار می کرد
گرفت وگفت اسماعيل به اندازه يک نصفه 

 اسماعيل با  نمی کنی؟کارگر برای من کار
نکه چيزی بگويد رفت آاندوهی فراوان بدون 

  .که يک کيسه ديگر راباال بياورد
موقع ناهار کارگران هرکدام در يک گوشه 
ای برای خوردن ناهار که اغلب تشکيل شده 

  يا خامهاز  کره و مرباويا که پنيروماست
سر  نشسته بودند که دوباره  مجيد قار قار

گرانه سر کارگران داد زد رسيد وپرخاش
ان  چقدر می خوريد ياال پاشيد بريد سر کارت

رام پاشد و آاسماعيل تا اين حرف را شنيد 
دنبال کارش رفت اما بقيه کارگران نشسته 
بودند يکی از کارگران گفت اقا مجيد تازه 

استراحت  ناهاری وبرای ناهار نشسته ايم 
 همه جا کارگران يک .استيک ساعت 

رای ناهار و استراحت دست از کار ساعت ب
اقا مجيد گفت من اين حرفها سرم . ميکشند

نمی شودمن کارم عقب مانده شما بيشتر از نيم 
ساعت نبايد برای ناهار بنشينيد دوباره 
کارگران گفتند ما از صبح داريم کار می کنيم 
اگرنتوانيم استراحت کنيم ويک لقمه غذا 

قا آکنيم م کار بنخوريم  بقيه روز را نمی تواني
شما عمله  ،مجيد با صدای بلند و کلفت داد زد

 التماس می کنيد بعد که سر بيايدها تا سر کار
احمد  کارگری .وريدآزبان در می  مديدآکار 
 سردی و  پيدا بودورفتارش چهره ازکه 

 با تجربه تر از همه گرمی روزگار را ديده و
است به مجيد گفت شما مگه به قول خودت 

 عمله ها رو خريديد مجيد گفت بله که اين
خريدم من به شما پول می دم که برام کار 
کنيد من نمی تونم پول مفت به کسی بدم که 

 جان کارگران هبياد اينجا لم بده احمد گفت شير
 شان مصر سر های بردمثلرا می گيری 

 همه اش  ، امر و نهی می کنی،دادمی زنی
 راهم  يک لقمه نان و پنير،قور می زنی
چرا نمی گذاری .ی به خورنداجازه نمی ده

 آب خوش از گلوی ما پايين برود؟
 بندرت پيش می یکارگران ساختمان

 .ايد که ناهارشان غذای گرم باشد
نخواهيدما يک چه ،شما چه بخواهيد

 می کنيم ساعت رابرای نهارتعطيل
 ماحق نداريد کهشاين به بعد،از

  .ما بشيد وقت ناهارمزاحم
عد ازظهر کارگران دست از کار  ب۵ساعت 

ن آکشيدندو منتظر مجيد ماندند که مزد 
 يک ساعت باقا مجيد آ .ددهروزشان را ب

مد و کارگران را يکی يکی برانداز آتاخير
 چند نفرعمله کار ندارم شما فرداباکرد و گفت
گفت فقط تو  ،رو کرد به اسماعيلديگر ميارم

فت  سرکو و را با منتبقيه  حساب.فردا بيا
زدن داد آنها هم دسته جمعی از ساختمان 

 درراه اسماعيل کارگر پير گفت .بيرون رفتند
من مثل شما نيستم که با کارفرما لج کنم بايد 

 من برای امرار معاش ، قبول کنمههرچی بگ
زن و بچه هام توانای کار کردن ندارم هر 
جاميرم به من کار نمی دهند هر وقت می رم 

ن  می نشينم و منتظر می وسر چها راه يا ميد
شم بخاطر اينکه زيادی پير شده ام به من کار 
نمی دهندمی گويند چون شما مثل جوانترها 
نمی توانی کار کنی شما بدرد نميخوريد خيلی 
وقتها دست خالی به منزل برمی گردم و اغلب 
هم شرمنده خانواده ام هستم تازه اگر هم سر 

ن می  کارببرند از شما مزد کمتری به م
کامران که از همه جوانتر بود گفت … دهند

عمو اسماعيل تقصير از پيری شما نيست اگر 
 درست و حسابی داشتيم آالن  شما انونما ق

 رديدکمی بايد بازنشسته شده بوديدونبايد کار 
اسماعيل گفت خوب اگر من کار نکنم کی 

عباس کارگری .خرج زن و بچه ام را می دهد
رد گفت عمواسماعيل که از عقب حرکت ميک
خدا می رساندچرا شما . خداروزی رسان است

اين همه نگران هستيد مگر نشنيديد که شاعر 
خداوند به حکمت ببندد دری ( می گويد

عمو اسماعيل )برحمت گشايد در ديگری
خواست چيزی بگويد که احمد به شوخی 

خداوند به حکمت ببندد دری به رحمت : گفت
  !!  زند قفل محکمتری؟

 برای عمو اسماعيل حرف هاعضی از ب
س بدی داشت گاهی از تازگی داشت احسا
مدو گاهی به فکر دوران آخودش بدش می 

جوانيش می افتادکه بهتر می توانست کار کند 
از اينکه روز به روز بی رمقتر می شد 
حسرت می خورد به خودش می گفت يعنی 
کارگرهايکه مثل من هستندتا زمانی که می 

 اين شکلی زندگی بکنند پس چرا در ميرندبايد

رحمت هيچگاه به روی من باز نشد؟نه        
من تا به اين سن  رسيده ام کار ! نمی دانم

يادمه .کرده ام اما هميشه گرسنه بوده ام
وزی آنزمان که در روستا زندگی می کردم ر

تش گرفت آکه خرمن من بی خود و بی جهت 
شما بايد به من گفتند ! گفتند غضب الهی است

خدا را شکر کنی بعد از مدتی چندتا 
ازگوسفندام را گرگ نفله کرد گفتند تقدير الهی 

دو سال بعد بچه ام از تب . است شاکر باش 
  .مرد گفتند خدا امتحانت می کند

 که خرمنم رابه دستور خان بعدها فهميدم
ن پدر آتش زدند گوسفندام را باز آآبادی 

م بخاطرنبود سوخته ها کشته بودند پسرم ه
  .دکترودرمان ازتب شديد مرد

حاال هم بعد از سالها همان حرفها را می 
 مدآوم با صدای يکی از کارگرها بخود شن
 با هم حرف می زنند بلند بلند بقيه

صدايشان درخيابان پيچيده بود مرتضی 
ی خودش کار نمی ببينيد کارگر برا: گفت

کار می کند ما ،کندبرای صاحب کار
 می کنيم اون خانه سه طبقه برايش کار

ميليون ۴٠٠درست می کندو می فروشد 
تومان در صورتی که خودش دست به 
سياه و سفيد نمی زندو فقط پولش را هزينه 

رده عباس گفت پس پولش را از کجا ک
نه : احمد گفت!  داده ديگه؟ورده خدا بهشآ

ورده نه خدا بهش داده بلکه ما آخودش 
ه کاری که ما پول رو بهش رسونديم نتيج

يم زياد است و همين برايش انجام می ده
ور است اگر کارگرانی که آبرای او سود 

در ساختمان کار می کنند کار نکنندچگونه 
اين ساختمان تمام می شودچگونه سنگ 

پس ما اول برای ،روی سنگ بند می شود
برايش   دوممرحلهاو کار می کنيم و در 

 را سرمايه می سازيم يکی پی ساختمان
 ،می ريزد و ديگری ديوار را می چيند
 ،يکی سقفش را می زند

گچکاروسيمانکاروکاشی کار و راويز کار 
 نما کارو جوشکارو لوله کش و ،نقاش

تمامی اينهاو عده زياد ديگری با کار شبانه 
روزی و طاقت فرسايی که انجام می دهند 
يک ساختمان را برای يک نفر مثل مجيد 

 کلی ن او. ميسازندقارقار مجلل و شيک
سود ميبرد درصورتی که ما پول کمی 

ن می توانيم آ که فقط با گيرمان می ياد
 را برای مدت کمی سير نگه هشکم خانواد

  
  !!!بريم اتحاديه درست کنيم

 



   صفحه   ٨٧ دی   وم س شماره   نشريه کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان  همبستگی کارگری
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تومانی که ما امروز ١٣٠٠٠... داريم 
تومان از آن را اجاره خانه ٧٠٠٠گرفتيم
اگرخرج خوراک  پوشاک  مدرسه . ميبلعد

ز آن کم بچه ها اياب وذهاب وغيره را ا
کنيم حدس بزنيد آيا چيزی از آن باقی 

 بهترينخواهد ماند؟ شما حساب کنيد در 
ماهيانه اگرهمه روزهايش را  حالت ما
تومان ۴٠٠٠٠٠اريم سر کار بريم شانس بي

مد خواهيم داشت اگر بتوانيم آدر
تومان از اين پول را پس انداز ١٠٠٠٠٠

سال ديگر ميتوانيم يک ۵٠کنيم آيا بعد از 
 هيچ وقت کامران گفت ؟ داشته باشيمهخان

ما نه بيمه داريم نه رسمی ! مگر باخيال!
هستيم نه حق اوالد و مسکن داريم اصال 
تمام امتيازاتی که به يک کارگر رسمی 

چيزهايی . تعلق ميگيرد ما از آن محروميم
که شما گفتيد فرض ميگيرم به ما دادند باز 

مگر کارگرانی ! همان کاسههمان آش است
که در کار گاهها وکارخانه ها کار ميکنند 

کارگران  اين همه ؟وضعشان خوب است
 برای ؟ برای چيستاعتراض می کنند

 خودش برسد در حق کارگر به  کهاينست
مرتضی گفت تو .رفاه و آسايش باشد

 اما فقط گله کردن کافی یراست ميگ
ما .عوض کردع را ضنيست بايد اين و

ونها کارگر همدرد يلمي، تنها نيستيم ،ميتونيم 
 .شروع کنيمبايد از يه جای  ولی .ما هستند
است   راهش اتحاديه بنظر من تنهااحمد گفت

در  کارگران ،با بقيهبايد اتحاديه درست کنيم
شروع  ما بايد از فردا .بشيم جمع اتحاديه
 روز جهانی کارگر را در پيش داريم کنيم،

اتحاديه قدرت مندی درست وقت بايد تا آن 
 .مدت کوتاهی همه سکوت کردند .رده باشيمک

ببينيد تمام چيزهای که گفتيد : عباس گفت
مان همين   و سهمدرست اما بنظر من قسمت

است هر چه خدا قسمت کند همان خواهد 
جام می (شد بيخودی نيست که گفته اند  

وخون دل هر يک به کسی دادهند   
عمو )دردايره قسمت اوضاع چنين باشد

ن زمان سکوت کرده بود آ تا هاسماعيل ک
عباس جان کارگر بايد جام می را با :گفت 

خون دل بدست بياورد ومنتظر قسمت 
يکدفعه حرف می زدند راه ميرفتند و. نشود

متوجه شدند ماشينی برای بوق ميزند 
جلوتر رفتند صاحب ماشين گفت کنتراتی 

  شب طول بکشد؟١٢ شايد تا  می کنيد؟کار

   
  .همه آن چيزی که من دارم

  
  چه کسی می خواست به من بگويد 
  که من چه تصوری بايد داشته باشم

  ارماز اينکه وطنی ند
  از اينکه وطنی ندارم

  .از اينکه وطنی ندارم بر اين خاک
****         

  و دستهايم همه ی آن چيزی است که من دارم
  .و دستهايم عشق من و تکيه گاه من است

  ودستهايم همه ی آن چيزی است که من دارم
  .عشق من و تکيه گاه من است

  خانه ای نيست تامن بتوانم به آنجا بروم
   مادری در انتظار من استنه پدری ونه

  در آن دورهاست خاک نمناک
  در آن دورهاست خاک نمناک

  .در آن دورهاست خاک نمناک مانند يک ستاره
****       

  چه کسی می خواست به من بگويد
  که من بتوانم عشق بورزم

  منی که وطنی ندارم
  منی که وطنی ندارم

  منی که وطنی ندارم بر اين خاک
 

******************* 
از سرودها وآوازهای شاعر، نوازنده و » همه آن چيزی که من دارم«شعر

خواننده مردمی و انقالبی شيلی است ، که درکودتای ژنراهای طرفدارآمريکا 
بود، دستگير ١٩٧٣تحت فرماندهی ژنرال پينوشه بر عليه انقالب شيلی در سال 
و طی چهار .شت شدو در ورزشگاه  سانتياگو همراه هزاران انقالبی ديگربازدا

روزی که در آنجا بازداشت بود با گيتار خود سرودها و ترانه های خواند و 
فضای ورزشگاه را به اردوی شورو . تمامی بازداشتی ها با او همراهی کردند

کودتاچيان طرفدار امريکا بسيار تالش کردند تا او را از .هيجان تبديل کرده بود 
حتی دست او را بريدند ، تا نتواند بنوازد ولی  . خواند بازدارند ولی موفق نشدند

اووبسياری ) ١٩٧٣پانزدهم سپتامبر(او همچنان می خواند تا اينکه در روز چهارم
  . از زندانيان را با مسلسل به گلوله بستند 

  

!!! گرامی بادانيادش
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