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  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٢ اگست ١۵

  

 پرولتاريا و زنجيرھای پا
 

 )ساالنه( حين برگزاری مجمع عمومی ششم ١٣٩١ ]جوزا[ خرداد٢۶ری و جليل محمدی در تاريخ کعلی رضا عس

 فعال کارگری شناخته شده و علنی دست ۶٠به اتفاق " مک به ايجاد تشکل ھای کارگریھماھنگی برای کۀ کميت"

روشن است که ھم کميته ؛ ۀ  تن ازآن عزيزان زحمت کش به يک مفھوم مويد اين مولف۵٨آزادی تدريجی . گير شدند

مک به ايجاد تشکل ھای ی که به منظور کئاھھم فعاالن و اعضای آن و ھم مجمع عمومی ساالنه در کنار فعاليت 

 .کارگری صورت می بندد ؛ در مجموع روندی علنی و آشکار در راستای دفاع از حقوق کارگران ايران بوده است

ۀ به ادار)  اسفند١٧ثبت شده به تاريخ (ی رسمی انامه  ]حوت[ اسفند١۵به ويژه آن که از طرف کميته در تاريخ 

نوشته شده و طی آن درخواستی مبنی بر " وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"ی ئفرماکارتشکل ھای کارگری و 

  :بنگريد به اين لينک.در اختيار گرفتن يک مکان برای برگزاری مجمع عمومی مطرح گرديده است

http://www.k-

hamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=967:1391-03-31-15-

53-28&catid=14:1389-12-23-23-57-18&Itemid=27 

و " تيمیۀ خان"و " توطئه"د که ھيچ در کنار اعضای سرشناس و اجتماعی کميته، ھمين نامه به وضوح نشان می دھ

اق در شرايطی که سران سرمايه دار ات. در کار نبوده است" اخالل در امنيت عمومی"تجمع مخفيانه به قصد 

ی مدافع سرمايه با استفاده از امکانات لوکس دولتی خون کارگران را به شيشه می ئبازرگانی و ده ھا تشکل بورژوا

مان يافته را سامان می دھند؛ فعاالن کارگری نه فقط از بديھی ترين حقوق خود در ھر کنند و استثماری خشن و ساز

ه تالش آنان به کھستند ؛ بلمحروم  ....)سنديکا و اتحاديه و شورا و مجمع عمومی  :تشکل(سرمايه داری ۀ جامع

ی شود و با ليس خشن مورد يورش واقع مو ھم توسط پ-  توسط خود کارگران–مک به ايجاد تشکل منظور ک

" عدالت محوری"اين نيز از قرار شق ديگری از  .کارگران مانند گانگسترھای حرفه يی برخورد به عمل می آيد

 ٨ جلسۀعدالتی که به شريف ترين فعاالن کارگری اين کھن بوم و بر مجال يک . است" مھرورز"ۀ دولت کريم

  .ساعته نمی دھد
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ری کعلی رضا عس) ١٣٩١ (]اسد[ مرداد ماه١۶ عمومی؛ در تاريخ  روز پس از حمله به مجمع۴٧باری کم و بيش 

 دادگاه انقالب اسالمی ھمان شھر ۴ۀ از زندان کرج برای محاکمه به شعب) محبوسۀ دو بازماند(و جليل محمدی 

  .منتقل شدند

  ....که ابعاد آن چندان پوشيده نيست؛ قابل قبول نيست" اتھامی"اين که دوماه حبس برای 

حضور در يک مجمع کارگری حتا با " اتھام" ماه حبس و نپذيرفتن وثيقه و قرار کفالت برای اين که دو

  ....عضو آی ال او نيز قابل قبول نيستۀ استانداردھای قانونی و معمول دولت ھای سرمايه داری عقب ماند

 در مجموع نشان می را منتفی می سازد و" تبانی"اين که آزادی اکثريت قطعی دست گير شدگان امکان ھر گونه 

  .....زندان اين دو فعال کارگری قابل قبول نيستۀ دھد که جرمی رخ نداده است و به ھمين سبب نيز ادام

ی يک طرف؛ و انتقال اين دو فعال کارگری با آن وضع ئقوقی و قضااين استدالل ھای منطقی و نه الزاما حۀ ھم...و

ری و جليل محمدی زير بار فشار توان کپيکرعلی رضا عس. دادگاه طرف ديگر ۴ۀ مصيبت بار و فاجعه وار به شعب

يکره ھا فقط کافی شکسته و خسته بوده است و در اين مدت دوماھه به تبع شرايط زندان از آن پۀ کاه زندگی به انداز

  .ی جسورانه و شجاعانهابا روحيه . ی آب رفته مانده استاخالصه 

ن شرايطی که سارقان ميلياردی اموال عمومی از فرودگاه رسمی کشور به قصد لندن در چنين شرايطی؛ بله در چني

ژورناليستی و ۀ نمون(ھای دو ميليون دالری در کانادا لم می دھند" کلبه"پرواز ناز می فرمايند و در ... و تورنتو و 

؛ بله در چنين )ف دارندکتمان ناپذير آن ھمين جناب خاوری ارزش مدار و مدير کل با اعتبار بانک ملی تشري

بله در چنين ....  ميليارد تومانی بھره مند از برکه و آبشار معامله می شود۴تھران خانه ھای ۀ شرايطی که در فرماني

با شرايطی که شرحش به ذکر مصيبت مانسته است شصت فعال شريف کارگری در آپارتمانی شصت ھفتاد متری 

 که بی –گير می شوند و بعد از دو ماه دو فعال از آن جمع زخمی گان دانسته است دست آن وضعی که بر ھم

مور زندان و دو پای أآن ھم با يک دست بند بسته به دست م. محکمه می گردندۀ  روان-خود شده اندۀ رحمانه خالص

و فارابوندو ) کلمبيا(انتقال عبدهللا اوجاالن و پارتيزان ھای جنبش فارک ۀ غل و زنجير شده که به نحو

بنگريد به اين ! و تازه در کجا؟ وسط شھر کرج. و زاپاتيست ھا و گوارائيست ھا مانسته است) السالوادور(ارتیم

  :لينک و تصاوير مربوطه

http://www.k-

hamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:1391-05-16-19-

12-57&catid=10:1389-12-23-23-55-18&Itemid=26 

 همقاوم و الماس گونۀ کارگری ايران، اما از روحيۀ تصاوير نحيف و دست و پای در زنجير دو زندانی جنبش رزمند

  :تاريخی مارکس و انگلس استۀ  شادی حکايت می کند که بی ترديد برای اين قلم ياد آور جملو

کارگران در اين ميان چيزی جز زنجيرھای خود را . بگذارطبقات حاکم در مقابل انقالب کمونيستی بر خود بلرزند"

  ."از دست نمی دھند؛ اما جھانی را به دست خواھند آورد

کارگر با شکستن زنجيرھای دست و ۀ ی بخش طبقئتمام می شود؛ اما انقالب ھای رھارف ژۀ مانفيست با اين جمل

  ....آغاز شده است. پای کارگران و آزادی اردوی کار از استثمار سرمايه آغاز خواھد شد

  :بر سروده بودو شاعری استادانه در شعف و استقبال از انقالب کارگری اکت-  نه چندان دير و دور–در دور دست 

  شھر ما صداش مياد ؛ صدای زنجيراش مياد"

  !پريا
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  ديگه توک روز شيکسه

  درای قلعه بسه

  اگه تا زوده بلن شين

  سوار اسب من شين

  می رسيم به شھر مردم، ببينين صداش مياد

  جينگ و جينگ ريختن زنجير برده ھاش مياد

  آره زنجيرای گرون، حلقه به حلقه؛ ال به ال

  می ريزن زدست و پا

   پاره می شنپوسيده ن

  "ديبا بی چاره می شن

  ) شعری از احمد شاملو- پريا(

پوسيدگی و فروپاشی نظام سرمايه داری توسط انقالب ھای کارگری، ھر قدر ھم که ۀ در عصر امپرياليسم؛ در آستان

رمايه توليد سۀ برای قدرت سرکوب دولت ھای کاپيتاليستی حساب باز کنيم؛ ھر قدر ھم که به توان خود ترميمی شيو

باز در اين شاھد مشھود نمی توان شک کرد که نخستين گسست ھا به زنجيرھای در حال ...داری اذعان داشته باشيم

  ....شکست سرمايه وارد شده است

 

 


