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  ...وقتی آمريکا مجبور ميشود مدافع طبقه کارگر ايران شود

 ششماه هشتاد و شهريور  يکسی                                                                                      یسعيدولدبيگ

 
  

آمريکا خود را پيشگام . داشتم اخبار رو ورق ميزدم که به خبر جالبی رسيدم،البته بيشتر از اينکه تعجب کنم خنديدم 

مک <<هنوز يادمان هست که چگونه کارگران کارخانه ( !! صدای حقوق کارگری و استانداردهای کاری ميداند

 ساعت به خاک و خون کشيدند تا يک مه را در انترناسيونال ٨را برای خواست تقليل ساعت کار به >> کورمک

البته اين )منظورشان از استانداردها و پيشگامی صدای حقوق کارگران فکر کنم همين باشد...کارگران جاودانه کنند 

 را به خود جلب کند به درد وراج خانه های بورژازی چنين قطعنامه ها و مزخرفاتی بيش از اينکه توجه کارگران

ما . آمريکا ميخواهد در قالب ديپلماسی خارجی خود وارد دنيای کارگران شود امری که محال ممکن است.ميخورد

از سلطه  اين جهان متاثر. بر روی زمين زندگی ميکنيم و مبارزه ما برای برقرای جامعه ای برابر و انسانی است

 ری است،جهانی که شمار گرسنگانش در کمترين فواصل زمانی با بيشترين ميزان رو به افزايش می رودسرمايه دا

جهانی که انبوه .و مادرانش برای مقابله با مرگ ناشی از گرسنگی فرزندانشان محکوم به تن فروشی می باشند

فرار توسط سرمايه داران به کودکان خردسالش در عمق کارگاههای پر از تعفن توليد سود، برای جلوگيری از 

دنيائی که خيل کثير کارگران و تهيدستانش از همه سو در البالی شعله های بشرستيزترين . زنجير بسته می شوند

دنيای عراق و فلسطين و افغانستان، دنيای گوانتانامو، صبرا و شتيال و دير ياسين . جنگهای سرمايه داری می سوزند

در اين .ده از بربريت و جنايت که نام شوم و موحش آن دنيای زشت سرمايه داری استو قارنا و جنين، دنيای آکن

ميان جانيان جنبش کارگری نه تنها در شرايط تسلط بی چون و چرای حاکميت سرمايه داری يا ارتجاع پيشا سر مايه 

ت کردن به شيوه سابق يعنی شرايطی که ديگر نه طبقات حاکم قادر به حکوم –داری، بلکه حتی در شرايط انقالبی 

اين تصور را در توده ها ايجاد ميکنند که راه مسالمت ،راه -اند و نه توده ها حاکميت آنها و تحمل اوضاع را ميپذيرند

در اين ميان با تعاريفی . صبر و انتظار بی پايان و صدقه طلبی از طبقات حاکم ،تنها راه پيروزی در مبارزه است 

تالش برای فاسد . آزاديهای مردم خودرا نماينده بی چون و چرای آزاديهای دنيا ميخوانندمتفاوت از قانون و حقوق 

کردن جنبش کارگری هرچند کورسوی اميدی را برای جانيان عرصه سرمايه ميگشايد اما تنها ميتواند در برگرداندن 

ها در تهديد آمريکا امر تازه ای اعتراف به نيروی کارگران و نقش آن. ساعت شنی نظم کنونی وقفه و تاخير بياندازد

در ) بعدا رئيس جمهور لهستان(فارت آمريکا در جنبش کارگری لهستان که به رهبری لخ والسا نيست ، برای مثال س

 کامًال متقاعد شده ام که ما بدون يک :به اعتراف آلبرايت. بر پا شد تالش بسياری کرد در اين کشور٨٠دهه ی 

اين بخشی از کاری است که ما کرده . می توانيم يک سياست خارجی موفق داشته باشيمديپلوماسی کارگری موثر، ن

 ماه ١٨ به همين دليل است که ما طی  ،ايم، و بايد بکنيم، و با کمک شما، بهتر از گذشته آن را پيش خواهيم برد

ليل است که ما تعداد پرسنل پست گذشته، اندازه دفتر امور بين المللى کار را سه برابر افزايش داده ايم، و به اين د
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و به اين دليل است که ما با شما موافقيم که افزايش .  در صد افزايش داده ايم٥٠های کارگری سفارتخانه هايمان را 

سخنرانی مادلين  (در پرسنل بايد همراه با افزايش شناخت ديپلومات های ما از اهميت موضوعات کارگری باشد
  است که در نشريه وزارت امور خارجه آمريکا درج٢٠٠٠ دولت کلينتون در سال آلبرايت وزير امور خارجه

اما کارگر کيست که اينگونه آمريکا را با اين همه قدرت نظامی و گردن کلفتی اش مجبور به صدور قطع نامه ).شد

فا در کارخانه يا به کسانی که صر» کارگر«محدود کردن تعريف مفهوم   ميکند؟ آيا ارتش است ؟ يا بمب اتم دارد؟

که از جانب کيسه دوزان » سرمايه«و » کار«کارگاه ها کار می کنند، حربه ای است برای پوشاندن تضاد اصلی 

تمام کسانی » کارگر«به طور کلی مفهوم . است» سرمايه داری«منتشر ميشود و از اين رو تعريفی ناقص و به سود 

با اين تعريف ). بردگی مزدی(دريافت کنند» پول« کار کرده و را شامل می شود که مجبورند برای گذران زندگی

از اين منظر، يک . بفروشند، کارگرند» کارفرما«خود را به » نيروی ذهنی و جسمی«تمام کسانی که مجبورند 

قطعنامه آمريکا چه . استاد دانشگاه که فعاليت ذهنی اش را به کارفرما می فروشد نيز کارگر محسوب می شود

رای طبقه کارگر به اين وسعت دارد؟ آمريکا اين سوال را در جنگ خليج ،عراق،افغانستان و شاهکارهائی پاسخی ب

اما در ايران امروز مجامع عمومی اتحاديه ها ، کانون و شوراهای صنفی از طرف . همچون هيروشيما داده است

حکوم ميشوند اما آيا مبارزه کارگران دولت يکی پس از ديگری منحل اعالم ميشود و کارگران به زندان و شکنجه م

وتالش برای ايجاد تشکلهای مستقل و توده ای آنها خاتمه ميابد و يا تضعيف ميشود؟ و آيا کارگران ايران آمريکا را 

 آذر پاسخ داده ١۶ مارس و ٨دوست و ياور خود ميدانند که به کمکش نياز داشته باشند؟ اين سوال را در يک مه و 

ب و کشتار جمهوری اسالمی دامن طبقه کارگر را گرفته و اين توازن قوا وجنگی بی امان بين موج سرکو.ايم 

جلب توجه گرگهای سرمايه داری به اين وضعيت و کشمکش بين .کارگران و رژيم ارتجاع و سرمايه را نشان ميدهد

ند که کارگران امروز در امابورژوازی بدا. کارگران و حکومت ؛سراب نفوذ وکسب قدرت را به تصوير کشيده است

نقش گروه فشار و يا معترضين جامعه ظاهر نميشوند ؛آنها با حزب خودشان قدرت سياسی ميخواهند ،حکومت و 

هر شالقی .در اين ميان اين تنها کارگران زندانی نيستند که طعم شکنجه را ميچشند . نظام کارگران را طلب ميکنند

وانی که بر سر دار ميخندد ،هر زنی که هر لحظه و هر ثانيه با قوانين که بر پشت کارگران زده ميشود ، هر ج

طعم تلخ بردگی مزدی،نابرابری و استثمار را ...تبعيض آميز سرمايه تحقير ميشود، قلب هر قلمی که ازطپش ميافتد 

ه تاريخچه امروز هر کارگری با اول ماه مه آشنا ست و ميداند ک. تزريق ميکندزير زبان گرسنه هزاران کارگر

مبارزاتی اش از جنايات آمريکا سرچشمه ميگيرد ،همانجا که سرمايه داری، جواب خواسته های کارگران آمريکا 

امروز آگاهی کارگران به .  ساعت کار در روز را با بمب پاسخ داد و سخنرانان را به اعدام محکوم کرد٨برای 

 توسعه کارگری و ساير نهادهای مرتجع وضد کارگری که در حدی رسيده که از خانه کارگر و يا کمی قبل تر، اداره

تالش آمريکا برای تقويت چنين نهادها و تشکلهائی در دل طبقه .راستای دولتهای سرمايه دار کار ميکنند،عبور کند

. ميدهدکارگر است ؛جائی که افق آستان بوسی و صدقه طلبی در مقابل قوانين سرمايه داری را به کارگران بشارت 

ميدانند چه ميخواهند و چه ...) کارگران صنعتی،جوانان،دانشجويان،زنان و (امروز کارگران با تمامی نيروهای خود

جواب .تشکل واتحاديه ای از حقوق آنها دفاع ميکند ،ميدانند با چه شعار ،آرمان و حزبی به جنگ بورژوازی بروند

مرگ بر << استثمار و ستم طبقاتی عصر حاظر مشخصاکارگران و توده مردم به چنين مزخرفاتی از تريبون منشا
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چنين طنز پردازيهائی از جانب نمايندگان سرمايه داری آمريکا تنها تمسخر کارگران را .خواهد بود>> سرمايه دار

حرمت و مرحمتتان ارزانی خودتان، ما حقمان را ميخواهيم که تا شما بر مسند قدرت هستيد امکان . به دنبال دارد

  :در زير گوشه ای از قطعنامه مجلس آمريکا را ميخوانيد. واهد بودپذير نخ

ای، دولت ايران را بخاطر دستگيری و حبس رهبران کارگری محمود  مجلس نمايندگان آمريکا، با تصويب قطعنامه

 ی آمريکا اعالم کرده است از گنگره. صالحی و منصو اصانلو محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنها شده است

  :متن اين بيانيه به شرح زير است. کند کارگران ايران برای کسب آزادی سياسی و فردی در ايران حمايت می

 محمود صالحی بنيانگذار اتحاديه کارگران نان پزی سقز را ٢٠٠٧ آوريل ٩ از آنجائيکه مأمورين ايران در تاريخ -

  .دستگير و روانه زندان کرده اند

  .خاطر نبود امکانات معالجات کليوی در زندان سنندج بشدت در مخاطره است از آنجائيکه جان صالحی ب-

ی سنديکای   لباس شخصی های ايران منصور اصانلو رئيس هيات مديره٢٠٠٧ ژوئيه ١٠ از آنجائيکه در تاريخ -

  .رانی تهران و حومه را بشدت مضروب و دستگير کردند کارگران شرکت واحد اتوبوس

 اکنون در زندان اوين و با وضعيت مزمن قلبی و چشم بسر ميبرد و نيازمند معالجه فوری  از آنجائيکه اصانلو-

  .ميباشد

  . از آنجائيکه اصانلو فاقد دسترسی به کمکهای پزشکی و حقوقی ميباشد و از ديدار خانواده محروم است-

اتحاديه تيمسترز از دولت ايران تقاضای آزادی فوری  جيمز پی هافا رئيس ٢٠٠٧ اوت ٩ از آنجائيکه در تاريخ -

  .اصانلو و صالحی را کرد

های آزاد کارگری جهان و فدراسيون بين   کنفدراسيون بين المللی اتحاديه٢٠٠٧ اوت ٩ از آنجائيکه در تاريخ -

  .المللی کارگران حمل و نقل آکسيون جهانی در حمايت از آزادی اصانلو و صالحی برگذار کردند

 از آنجائيکه ايران بعنوان عضوی از سازمان بين المللی کار موظف برعايت مرامنامه منجمله آزادی انجمن -

  .ميباشد

قانون ايران اجازه تشکيل اتحاديه مستقل کارگری را ”  اعالم کرد که ٢٠٠۶ از آنجائيکه خانه آزادی در سال -

  ”.نميدهد

  .دای حقوق کارگری و استانداردهای کاری ميباشد از آنجائيکه اياالت متحده آمريکا پيشگام ص-

  :مجلس نمايندگان رای ميدهد که

دولت ايران را بخاطر دستگيری و حبس رهبران کارگری محمود صالحی و منصو اصانلو محکوم کرده و ) ١(

  خواهان آزادی فوری آنها شده و

ای کسب آزادی سياسی و فردی در ايران قرار حمايت خود را از کارگران ايران اعالم داشته و در کنار آنان بر) ٢(

  . رداد
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