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  نفر از زندانيان سياسي براي اقدام جهاني ٢٦فراخوان 

 

آنچه  كـه در بـيـن مـحـافـل و                     
اي چپ سـنـتـي، چـه           هاي حاشيه   گروه

كارگري و چـه روشـنـفـكـري آن، بـه                  
" سـكـتـاريسـم    " و "   گرائي  فرقه" معناي  

رواج يـافـتـه اسـت، ابـدا ربـطـي بـه                    
آنـجـا   .   گرائي و سكتاريسم ندارد     فرقه

كه حمله به كمونيسـم بـا ايـن واژه و            
" همه بـا هـمـي   " مقوله را براي اهداف     

به نقد كشيده و بـه حـاشـيـه رانـديـم،             

كسان ديگري با در دست گرفتـن آن،        
بار از در ديگري و اتـفـاقـا بـا بـه                  اين

كارگـيـري تـعـريـف خـود مـا، امـا                    
 . واژگونه، وارد ميدان شدند

اگر فعال و يا گـروه و حـزبـي از                
خواسته خود كوتاه نيـامـده و بـر آن               
مصم بوده و پـافشـاري كـرده اسـت،             

همه " توسط طرفداران عاميانه اتحاد  
خـورده  "   گـرائـي     فـرقـه  " مـارك    "   با هـم  

امروزه امـا ايـن واژه تـوسـط              .   است
گروه ديگري چنان جا و بـيـجـا بـكـار            

شود كه حتي توجـه چـنـدانـي         برده مي 

فراخوان به اقدامـي جـهـانـي در            
از )      شـهـريـور     ١٦( هفتم سپتامبـر     

سوي زندانيان سياسي عليه اعـدام و         
فشار به زندانيان سـيـاسـي اقـدامـي             

ايـن اقـدام     .   تاريخي و بي نظير اسـت     
درست در زماني که رژيم با سـرکـوب      
و تهديد و زندان و شکنجـه و بـا بـر                 
برپا کردن طناب هـاي دار در مـال               

 قصد عقب رانـدن اعـتـراضـات         ،عام

 ،مردم را که هر روز گسترده ميـشـود      
 فضاي جامعه را تا همينجـا   ،را دارد 

عوض کرده است و تـاثـيـرات انـكـار             
ناپذيري بر جنبـش آزاديـخـواهـي در            

جالب اينسـت كـه ايـن         .  جامعه دارد 
بار اين زندانيان سياسي هستـنـد کـه        
در صف جلوي مـبـارزه عـلـيـه ايـن                 
 .سرکوب و اين بربريت قرار گرفته اند

حرص و آز سرمايه داران را پايـانـي      
براي رسيدن به سود بيشتـر هـر         .   نيست

آنچه از تصميمات ضد انساني است بـه        

بـراي ايـنـکـه سـود           .   اجرا در مي آورنـد    
سرمايه پايين نيفتد سرتاسر کره زمـيـن      

هـفـتـه اي      .   قتل گاه کارگران شـده اسـت      
بيرون نيست که خبري از معادن چين به     

 
  گراها به پيشروي مبارزات كارگران   ضربات فرقه

 ناصر اصغري

 هـزار    ٣٥مجتمـع ايـران خـودرو            در  
بـعـداز   .   کارگر به کـار اشـتـغـال دارنـد           

تصويب قطعنامه شوراي امـنـيـت در          
مـورد تـحــريــم ايــران و عـدم ارســال                 
قطعات عمال تولـيـد کـارخـانـه دچـار              

هـنـوز بـه      "   L 90.   " اختالل شـده اسـت    
. توليد انبوه نرسيده متوقف شـده اسـت   

 نـام خـودروي     ٩٠حتما ميدانيد که  ال    

مشترکي است که به جاي پيکان قـرار      
است توليد شود و کارخانـه آن در جـاي      
. سالن اصلي پيکان درست شده است         

  پروژه مشترک بين پـژو فـرانسـه    ٩٠ال  
و ايرانخودرو و سايپا است کـه دولـت            

گذاشـتـه اسـت و         "   ايران تندر" اسم آنرا   
اين پروژه  بعـداز اعـالم         . فرانسه لوگان 

 دسـتـگـاه بـه       ١٠٠افتناح آن و تحويل  

. مردم االن عمال متـوقـف شـده اسـت          
قــرار اســت فــقــط در ايــران خــودرو                

در سـايـپـا    .    نفر نيرو جذب کند٤٠٠٠

٥صفحه    
  نگاهي به ايران خودرو  و وضعيت خودرو سازيها 

 ايما کارگر ايران خودرو

 

ــه فصــل                   ــزديــک شــدن ب ــا ن ب
بازگشـائـي مـدارس و شـروع سـال                 
تحصيـلـي ، بـار ديـگـر تـحـرکـات                    
اعتراضي مـعـلـمـان در مـقـيـاسـي                 

اگر چـه   .   اجتماعي خودنمائي ميکند  
در طول تعطيالت تابستاني نيز ايـن         

اعتراضات ادامه داشت ، اما بنـا بـه       
ماهـيـت دوره کـاري مـعـلـمـان کـه                   
عموما در پائيز و زمستان  جـريـان             
دارد ، ايـن اعـتـراضـات در سـطـح                  

 .تشکلها و فعالين محدود ماند
حاکميت که با اسـتـفـاده از ايـن             
اوضاع به صدور احـکـام اخـرا ج و                 
تبعيد و زندان فعالين شناخـتـه شـده           

دست زد ه بود، اينک با نزديـک شـدن        
به آغاز سال تحصيلي با اعتـراضـات       

. اجتماعـي مـعـلـمـان رو بـه روسـت               
فراخوان برخي تشکلها به تـجـمـع در           
ادارات آموزش و پرورش و تجمـعـات    
اعتراضي معلمان حق التدريسـي در      
برابر مجلس نشانه هاي شروع مجدد      

 ٣صفحه 

  
 ٨٦ زمستان گرم 

 در باره معلمان و خواستها و مبارزه آنان          

 مرتضي فاتح از ايران

از ايران -  ياشار سهندي   

٢صفحه   ) شهريور١٦( سپتامبر ٧در  

٣صفحه   

 صفحه  -گزارشي  از داوود عزيزي   

 
با اعتراضي جهاني تهاجم رژيم اسالمي به کارگران و به کل 

 جامعه را عقب برانيم

نامه کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست 
  کارگري ايران به سازمانها و اتحاديه هاي کارگري جهان  
 کارگران نيشکر هفت تپه جمهوري اسالمي 

 را عقب راندند
    

 صفحه اخبار بين المللي کارگري
    ٨-٧صفحات  -داود رفاهي   -نادر احمدي  

 رسانه ها و جنبش آزاديخواهي در ايران

   
 به فراخوان زندانيان سياسي 

 پاسخ دهيم
 هفت سپتامبر روز اعتراض به زندان و اعدام

 شهال دانشفر 

  ٦صفحه  -اکبر پويا فر از ايران

 
 !قاتلين محترم

٩صفحه   

٤صفحه   
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 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

    منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email: kargar_komonist@yahoo.com 
Fax: 001 309 404 1794 

 
 

 هيئت  تحريريه

    کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

درج .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست
مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد 

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست   

 دفتر    
 مرکزی
    حزب

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.co

  ! به نهادهاي مدافع حقوق بشر                         
 به همه مخالفين اعدام و شکنـجـه                                               

  ! و زندان       
ما زندانيان اسير در زنـدانـهـاي                                               
ايران، از همه انسـانـهـاي آزاده در                                                              
سراسر جهان درخواست مـيـکـنـيـم                                                  
که  به موقـعـيـت مـا در زنـدانـهـا                                                                      
توجه کرده و بويژه به اوضاع فـعـلـي                                                      
مــا و خــطــر انــجــام اعــدامــهــاي                                                                   
گســتــرده در ايــران تــوجــه جــدي                                                                  

ما از درون زنـدانـهـا پـيـام                                                      .       نمايند      
بـه       .       خود را به گوش شما ميرسانيم                                    

ايــن امــيــد کــه بــا اقــدامــات و                                                                          
فعاليتهاي خودتـان، مـانـع اجـراي                                                      
احـکـام گسـتــرده اعــدام در ايــران                                                                

 .   شويد    
اعدام ناعادالنه اسـت و بـايـد                                                    
بهر طريق مـمـکـن در ايـران و در                                                               

 .   دنيا ممنوع شود              
در روزها و هـفـتـه هـاي اخـيـر                                                            
تعدادي از جـوانـان و تـعـدادي از                                                                
فعاليـن سـيـاسـي مـتـاسـفـانـه در                                                                     
شهـرهـاي مـخـتـلـف ايـران اعـدام                                                                  

 نـفـر                ١٢هنوز خطـر اعـدام                              .       شدند    
  ٢٦ نفر در مشهد،                   ٢٠درکرمان ،               

نفر در کرج و تعـداد  ديـگـري  در                                                                
تهران و تبـريـز و شـيـراز و ديـگـر                                                                        

ــراي                     .       شــهــرهــا وجــود دارد                                        مــا ب
جلوگيري از وقايع دلخـراش و غـيـر                                              
قـابـل تصــور، بـه شـمـا مـتـوســل                                                                      

بهر طريق ممـکـن کـاري                                     .       ميشويم      
کـنـيــد کــه ايــن اعـدامــهـا اتـفــاق                                                                        

ما زنـدانـيـان مـحـکـوم بـه                                                     .           نيفتد     
اعدام و زندانيان اسير در زندانـهـاي                                                 
اوين و گـوهـردشـت و سـنـنـدج و                                                                    
اروميه و نقده و کرمانشـاه  و هـمـه                                                      
زندانهاي ايـران از هـمـگـان دعـوت                                                       
ميکنيـم در يـک اعـتـراض دسـتـه                                                            

 شهريـور              ١٦جمعي و متحدانه روز                            
 در         ٢٠٠٧ سـپـتـامـبـر                                   ٧برابر بـا               

سراسر جهان به ميدان بيايند و بـا                                                    
ــن حــرکــت                                                                       شــرکــت خــود در اي

اعتراضي کاري کنند که توجـه هـا                                            
در دنيا يکبار ديگر بـه مـوقـعـيـت                                                           
ما جلب شـده و از اجـراي احـکـام                                                               

 .   اعدام جلوگيري کنند                  
ما زندانيان سياسي و زندانـيـان                                      
زير حکم اعـدام چشـم بـه انـتـظـار                                                                   

اجازه ندهـيـد                     .       اقدامات شما هستم                    
فاجـعـه ديـگـري در ايـران تـکـرار                                                                     

ما احساس خطر ميکنـيـم و                                   .       شود   
هيچ راهي بجز مـتـوسـل بـه شـمـا                                                             

  . انسانهاي آزاده نداريم                     
  ١سـالـن                (       مصطفی دريـانـورد                        -١

  )    زندان اوين             ٧اندرزگاه          
  ٣ســالــن              (       رضــا بــابــا تــبــار                                             -٢

  )  زندان اوين             7اندرزگاه          
  ٣ســالــن                (       بــابــک دادبــخــش                                     -٣

  )    زندان اوين             ٧اندرزگاه          
    ١سـالـن          (       فرشيد بابايي ورزي                           -٤

  )  زندان اوين             ٧اندرزگاه          
  ٤سـالـن                (   عبدالرضا نجفيـان                              -٥

  )  زندان اوين             ٧اندرزگاه          
  ١سـالــن               (       حسـيــن اصـغــري                                    -٦

  )  زندان اوين             ٧اندرزگاه          
زنـدان          (       بهروز جاويد تـهـرانـي                                         -٧

  ) گوهردشت         
عـلـيـرضــا کـرمـي خـيـرآبــادي                                                             -٨
  ) زندان گوهردشت               (   
ــي                                                   -٩ ــمــان ــاي ــدان         (       افشــيــن ب زن

  ) گوهردشت         
ــگــر                                                 -    ١٠ ــد ســن ــي ــدان         (   ســع زن

  ) اروميه        
ــايــي                                                -١١ ــاب ــدان         (       ســاســان ب زن

  ) سنندج       
زنــدان         (       جــعــفــر مــالئــکــه                                          -    ١٢

  ) نقده      
  ٧بــنــد               (       کــيــوان رفــيــعــي                                       -    ١٣

 ) زندان اوين            
محمد حسـن فـالحـي زاده                                               -    ١٤

 )  زندان اوين             ٣٥٠بند     (   

بـنـد           (       ابوالفـضـل جـهـانـدار                                               -١٥
  )  زندان اوين             ٣٥٠
ــدان         (       يــاســر مــجــيــدي                                            -    ١٦ زن

 ) بيرجند        
 

  ٣٥٠بنـد            (       علي حيدريان                 -    17
 ) زندان اوين            

 
  ٣٥٠بـنـد               (       فرزاد کمانگر                      -    ١٨

 ) زندان اوين            
 

زندان ديـزل                   (       اکبر سنجابی                   -    ١٩
 ) آباد کرمانشاه               

 
زنــدان         (       پــيــمـان خــنـجــري                                             -    ٢٠

 ) ديزل آباد کرمانشاه                    
 

زندان رجـايـي                   (       خالد هرداني               -٢١
  ) شهر   
زنـدان          (       ناصـر خـيـر الـلـهـي                                                -٢٢

 ) رجايي شهر         
 

زنـدان          (       شهرام پور منصوري                      -٢٣
  ) رجايي شهر         

زنــدان         (       لــطــيــف مــحــمــدي                                        -٢٤
  ) رجايي شهر         

زنـدان          (       مصطـفـي سـلـيـمـي                                         -٢٥
  ) رجايي شهر         

ــور مــنــصــوري                                                    -٢٦ فــرهــنــگ پ
  ) زندان رجايي شهر               (   

  اين نامـه در عـيـن حـال بـه                                                                 
امضا تعداد ديـگـري از زنـدانـيـان                                                           
رسيده اسـت کـه اسـامـي آنـهـا بـه                                                                   

امضا ايـن               .       زودي اعالم خواهد شد                        
  .   نامه ادامه دارد               

 اوت          ٢۵ بـرابـر                        ١٣٨٦شهريور        ٣
٢٠٠٧ 

بازتکثير از کمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي                                                                     
 عليه اعدام          

  
  نفر از زندانيان سياسي براي اقدام جهاني ٢٦فراخوان 

 ) شهريور١٦( سپتامبر ٧در 
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اعتراضات اجتماعي معلمان در اين     
 .سال تحصيلي است 

به داليل زيادي امسـال بـايـد در           
انتظار اعتراضات وسـيـع مـعـلـمـان             

از مهمترين داليل بايد به پاسـخ  .  بود
نگرفتن خواسته هـاي آنـان در سـال             

امـا درجـريـان      .   گذشته اشـاره کـرد         
اعتراضات سال گذشته معـلـمـان بـه           
قدرت و توانائي جمعـي و سـراسـري            
خود در اعتراض به وضع موجود پـي     
بردند، که اين امر مـيـتـوانـد نـقـطـه                
اتکائي براي حرکات آنان در اين سال       

شـکــل گــيـري تشــکـلــهــاي         .   بـاشــد    
مختلف در سراسر کشـور و ايـجـاد             
سايت هاي اطالع رسـانـي و کـانـون             
هاي محلي ، نشانه درک لزوم تشکـل    
يابي و مبارزه متشکل و آگـاهـي بـه        
هم سرنوشتي آنان در جهت دستيابـي      
به خواسته هاي صنفي و اجـتـمـاعـي          

اين وضعيت نـقـطـه اتـکـائـي             .   است
اساسي در پيشبرد مبارزه اجتماعـي       
معلمان است کـه مـيـتـوانـد بـه سـر                 
مشقي براي ساير گروه ها و طـبـقـات     

 .تبديل گردد 
از هم اکنون معلمان قراردادي و        
حق التدريسي نشان داده اند که تنهـا        
با نديده گرفتن وضعيت استـخـدامـي       
و موقعيت شغلي است که ميتوان بـا    
مبارزه اي همگاني به خواستـه هـاي          

  .اعالم شده دست يافت

طرح خواستهاي مشخص و 
  سراسري

در جريان اعتراضات سال گذشته 
بخشي از تشـکـلـهـا و فـعـالـيـن بـا                    
پافشاري بيش از حد بر قانون گـرائـي        
و اتکا به جريانات داخـل حـکـومـت            
باعث ايجاد سر درگـمـي و فـرسـوده             
کردن معلماني شدند که براي گرفـتـن        
حقوق پامال شده خود به خيابان آمده    

اگر چه استفاده از امـکـانـات         .   بودند
موجود براي دست يافتن به خواسـتـه        
ها و پـيـشـبـرد اعـتـراضـات امـري                  
منطقي است ، اما دامنه ايـن اتـکـا            
بايد از پيش مشخص و مرز هاي آن          

تا به امـروز بـارهـا    . تعريف شده باشد 
و بارها ثابت شده است که هيچکـدام        
از جناح هـاي حـکـومـت نـه فـقـط                   
امـکــان مــنـاســبـي بــراي اتـکــا در               
اعتراض به وضع موجـود نـيـسـتـنـد             
بلکه بازدارنده و عامل سرکوب همـه        

 . اعتراضات اجتماعي هستند
از سوي ديگر هميـن فـعـالـيـن و             
تشکلها با مطرح و مـحـدود کـردن              
خواسته هاي اين جنبش اعتراضي به  
شعارها و خواسته هائي  نامعلـوم و          
غيـر عـمـلـي مـانـنـد اجـراي نـظـام                     
هماهنگ ، که حـتـي طـراحـان ايـن               
نسخه هم اعتقادي به عملي بودن آن         
ندارند ، از شـکـل گـيـري و اعـالم                   
خـواســتــه هــاي مشــخــص و قــابــل             

دسترسي ماننـد افـزايـش دسـتـمـزد              
متناسب با سطح زنـدگـي و اصـالح           
ــريــت آمــوزشــي                ســاخــتــار و مــدي

کمترين ضـربـه اي     .   جلوگيري نمودند 
که طرح چنين شعار هائي به حرکـات   
معلمان ميزند اين اسـت کـه عـمـوم              
معلمان و کارکـنـان آمـوزشـي را از              
روند تصميم گيري در بـاره زنـدگـي و        
وضعيت شغلي شان کنار ميگذارد و      
بهبود در شرائط معلمين منـوط بـه          
روندي بوروکراتيک و طوالنـي مـدت         
يا نامعلوم ميگردد که معلـمـيـن در          
آن هيچ نقشي ندارند و ايـن نـقـش بـه         
مجلس و دولت و احـيـانـا بـه چـنـد                  

. نماينده از معلمان سپـرده مـيـشـود          
نتيجه چنين روندي از پيـش مـعـلـوم            

طرح چنين شعار هائي نه فقط   .   است
دردي را از زندگي امـروز کسـي دوا            
نميکند بلکه موجب فرسوده کردن و        

چـنـيـن    .   ياس در اين جـنـبـش اسـت           
خواسته اي عموما از سوي تشکلـهـا         
و فعاليني مـطـرح مـيـشـود کـه در                 
خوش بينانه ترين حالت هنوز هم بـه          
جناح بندي هاي درون حاکـمـيـت دل           

 . خوش کرده اند
اگر قرار است تغييري در جـهـت          
بهبود در زندگي في الحال در جـريـان       
پديد آيد معقـوالنـه تـريـن راه طـرح                
خواسته هائي مشخص و سـراسـري          
اســت کــه هــمــيــن امــروز بــتــوانــد               

. گشايشي در زندگي ايجاد نـمـايـد            
حواله دادن يک زندگي بهتر و انساني       
تر به آينده اي نامعلوم و رونـدي پـر               
پيچ و خم تنها شعار کساني است که         

نمي خـواهـنـد در شـرائـط مـوجـود                 
 .تغييري ايجاد شود

به همين دليل بهتر است معلمان    
، تشکلها و فعالين از همـيـن امـروز         
در پي طرح شعارها و خواستـه هـاي           

شعارهـائـي   .   فوري و سراسري باشند     
که تحقق آنها تغييـري مـلـمـوس در              

سراسري بودن اين . جامعه ايجاد کند
خواسته هـا از ايـجـاد سـردرگـمـي و               
تفرقه در صفوف معلمين پيشگـيـري       
و باعث ايجاد روحيه همبسـتـگـي و           
يکدلـي در مـيـان عـمـوم مـعـلـمـان                  

 .ميگردد
همچنانکه سـال گـذشـتـه شـاهـد           
بوديم اعتراضات معلمـان بـه هـيـچ             
وجه محـدود ، مـحـلـي ،درخـود و                 

ايـن حـرکـات هـمـه           .   داخلي نيست    
. جامعه را تحت تاثير قرار ميـدهـد           

هـمـبـسـتـگـي سـايـر جـنـبـش هـاي                    
اعــتــراضـــي مــانــنـــد کــارگـــران،              

بـا  . . . . . . . . .   دانشجويان ، پـرسـتـاران،     
اين اعتراضات نشان داد که معلمـان       
در اعتراضاتشان از حـمـايـت هـمـه              

در سـطـح بـيـن       .   جامعه برخوردارنـد    
المللي نيز اعالم حـمـايـت اتـحـاديـه             
هــاي مــعــلــمــيــن و کــارگــران در                 
کشورهاي مختلف نشـان از اهـمـيـت         
ايـن جـنـبـش در سـطـحـي گسـتـرده                  

 . است 
با اتکا به چـنـيـن هـمـبـسـتـگـي                
داخلي و جهاني ، در صورت داشـتـن         
يک نقشه عمل مـنـاسـب ، حـرکـات              
اعتراضي معلمـان مـيـتـوانـد بـانـي              

در .   تغييراتي جدي در جامعـه گـردد       

چنين شرائطي معلمان نيزميبايد بـا       
پشـتــيـبــانــي از سـايــر گـروهــهــا ي                
معترض همبستگي خود را  با آنـان          

استفاده از امـکـانـات         . حفظ نمايند 
جهاني و رسانه هاي مختلف موجـب      
هر چه گسترده تر شدن و در نـتـيـجـه              
تقويت اعتراض اجتماعي مـعـلـمـان          

 .است
با توجه به وضعيت زمـانـي کـار         
آمــوزش و پــرورش و مــحــدوديــت             
فصلي کار معـلـمـيـن ، مـوثـرتـريـن                
تحرکات معلمـان مـحـدود بـه سـال              

به همين دليل بـايـد       .   تحصيلي است 
از تمام سال تحصيلي براي متشـکـل        
شدن وتحرکات اعتـراضـي اسـتـفـاده          

شروع اعتراضات در ماهـهـاي      .   کرد  
پاياني نه فـقـط بـاعـث مـحـدوديـت               
زماني و سردرگمي ميگـردد ، بـلـکـه      
همانگونه که امسال نيز شاهد بوديـم       
ضريب امنيت فعالين شناختـه شـده         

با پايان يافـتـن   .   را نيز پائين مياورد   
سال تحصيلـي و تـعـطـيـلـي مـدارس             
ودشـواري بــرقــراري ارتــبــاط مــيــان          
معلمين،  حاکميت در دستگـيـري و          

 .آزار فعالين دست بازتري دارد
با توجه به وضعيت حاکـمـيـت و          
در پيش بودن انتخابات حکومتـي از       
يکسو ، و تجربه چـنـد سـالـه اخـيـر                  
معلمان و آگاهي به ضـرورت ايـجـاد           
تغييـرات اسـاسـي در زنـدگـي کـل                 
جامعـه از سـوي ديـگـر ، زمسـتـان                
امسال ميتواند فصلي گـرم و امـيـد          

 .بخش باشد

و در شرکت پارس خودرو نـيـز درسـت            
 درصــد ســهــام آن           ٥١.   شــده اســت    
 درصد آن متعلق بـه دو  ٤٩فرانسوي و   

اخــيـرا مـديــر     .   شـرکـت ايـرانــي اسـت         
از طرف فرانسه از کـار  "   ٩٠ال  " عامل  

و  طـهـمـاسـبـي وزيـر              .   بر کـنـار شـد      
صنايع که ميداند نـمـيـتـوانـد بـا ايـن                

.  استعفا داده اسـت   ،مساله کاري کند 
از يک سو عدم ارسال قـطـغـات و  از                 
طرفي اصـرار دولـت بـر عـدم تـولـيـد                  

 هم اکنون  شـرکـت   ،ماشينهاي بنزيني 
.  را در يـک بـحــران قــرار داده اســت                 

روز ٣بطوريکـه مـا هـفـتـه گـذشـتـه                   
طبق آمار خود شـرکـت     .   تعطيل شديم 

 اتومـبـيـيـل در       ١٨٠٠٠برنامه توليد  
در .   عرض يک ماه عقب افـتـاده اسـت          

بعضي قسمتها عمال توليد مـتـوقـف          
کارگران صبح مي روند سـرکـار     .   است

بـورس بـه     .   و  تا آخر وقت کار نـدارنـد     
ــه                      ــرده اســت و هــم شــدت افــت ک

اجـازه  .     سهامداران ناراضـي هسـتـنـد       
بدهيـد در مـورد بـحـران در صـنـايـع                  

  . خودروسازي بيشتر توضيح دهم
بحران در صنايع خودروسازي     

  ايران
امروز صنايع خودرو سـازي ايـران       

 از ايـن       .با يک بحران عميق روبروسـت  

بحـران بـيـش از هـمـه ايـن کـارگـران                    
کـاهـش   .   هستند که صدمه مي بيننـد     

ــيــد   عــدم فــروش بــعــضــي از                ،تــول
 عدم برگشت نـقـديـنـگـي         ،محصوالت

همه و همه صنايع خودرو سـازي را بـا       
.  چالش بـرزگـي مـواجـع کـرده اسـت                

 امروز مـردم بـراي       واقعيت اينست که 
مسافر کشي و اشتغال دوم بـه تـهـيـه              
خودرو بيشتر روي آورده انـد و ايـن                 
خود فروش و عرضـه تـولـيـد در ايـن                 

اکـنـون بـا      .   صنعت را رشد داده اسـت      
واگذاري اکثر کارها در کـارخـانـجـات          
ايران خودرو به شرکتهاي پيـمـانـکـاري         
خارجي و داخلي سود هنگفتي عـايـد          
ــه داران و ســهــامــداران آن                 ســرمــاي

بطور مثال پژو فرانسه اکـنـون   .  ميشود

نيمي از بـازار ايـران را بـدسـت آورده                
فروش انواع متنوع آن از جـملـه        .   است

" آردي"  و      ٢٠٦-٤٠٥خودروي پژوي   
که بيشتريـن تـولـيـدات ايـران خـودرو              

بعالوه پـژو بـا      .   است را ميتوان نام برد    
بدست گرفتن امـتـيـاز قـطـعـه سـازي               
ايران در مقابل امتيازاتـي، از رقـيـب          

شركت رنو نيـز  .   خود رنو جلو زده است    
که عمده ترين شريک تـجـاري سـايـپـا              
است بيکار ننشسته و با بيـرون کـردن           
خودروي پيکان و رقـبـاي انـگـلـيـسـي              
خود، توليدات خود را از ريو و رنـو و             

 لـوگـان بـه      ٩٠مگان با ايجاد خـط ال      
جــاي پــيــکــان در دل ايــران خــودرو                
گسترش داده و حريف همواليتـي خـود      

خـود  .   را به چالش فـرا خـوانـده اسـت              

روسازي بنز نيـز بـا راه انـدازي تـاب                  
خودرو با شراکت ايران خـودرو و مـزدا       
با خودرو مزدا در شـرکـت بـهـمـن و                  

 ،شرکت کره اي دوو در کرمان مـوتـور       
شرکت نـيـسـان بـا زامـيـاد و دهـهـا                    
شرکت کاميون و اتـوبـوس سـازي و               

 از جـملـه     ،ديگر شرکتهاي وارد کننـده  
شرکت تويوتا و وارد کردن خودروهـاي       
لوکس خود در تالش براي  به تصـرف           
. در آوردن بازار خودرو ايـران هسـتـنـد           

شــرکــت جــري چــيــن نــيــز بــا آوردن                
خودروي ارزان قيمـت در بـيـخ گـوش             
همه اين خودرو سازان قرار دارد و در            
حال بستن قرارداد توليد خود در ايـران        
. بويژه با کارخانه ايـران خـودرو اسـت           

بدين ترتيب صنايـع خـودرو سـازي از           
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اين اقدام  بيانگر واقعيت  امـروز           
بيانگر اينـسـت کـه       .   جامعه ايران است  

 ، دسـتـگـيـريـهـا        ،عليرغم همه فشارها  
زندان کردن ها و شدت دادن بـه احـکـام          

  جامعه ايران مـرعـوب        ،زندان و اعدام  
ايـن اقـدام نشـان داد کـه               .   نشده است 

 ٦٠ديگر شرايط امروز مانند سالهاي        
 نيست که رژيم بتـوانـد دسـت بـه          ٦٧و  

چــنــان کشــتــاري بــزنــد و انســانــهــاي              
آزاديخواه بسياري را در گمنامـي و در         

.  خفا بـه جـوخـه هـاي اعـدام بسـپـارد                  
امروز زندانيان سياسي با اسـم و رسـم              
خود به جلـوي صـحـنـه آمـده و دارنـد                   
جنبش قدرتمند عليـه زنـدان و عـلـيـه                

و مـيـگـويـنـد        .   اعدام را به جلو ميبرند    
 . اعدام در سراسر جهان بايد منع گردد

فراخوان زندانيان سياسـي از درون         
زندانهاي رژيم بـه جـهـان بـا در دسـت                  
داشتن پرچم مـبـارزه عـلـيـه اعـدام در                 
سطحي جهاني شيوه اي از يک مـبـارزه           

 راديکال و مدرن را به نـمـايـش         ،انساني
زندانيان سياسي در فـراخـوان        .   گذاشت

جهاني خود  اعالم داشـنـد کـه اعـدام                
ناعادالنه و بايد بهر طريق مـمـکـن در          

آنـهـا   .   ايـران و در دنـيـا مـمـنـوع شـود                
پرجمدار انسـانـيـت در سـراسـر جـهـان                 

بدين ترتيب حـرکـت اعـتـراضـي        .   شدند
زندانيان سيـاسـي کـه اکـنـون ابـعـادي                 

 بـيـانـگـر وجـود           ،سراسري گرفته اسـت   
يــک جــنــبــش قــدرتــمــنــد بــراي آزادي             

 . زندانيان سياسي و عليه اعدام است
اين فراخـوان بـار ديـگـر نشـانـگـر                
اهميت شکل دادن يک همبستگي بـيـن        
ــلــي جــهــانــي در حــمــايــت از                     ــمــل ال
اعتراضات مردم و عـقـب رانـدن رژيـم             
اسالمي اين مظهر توحـش و تـروريسـم        

 .اسالمي در جهان است
فراخوان زنـدانـيـانـي سـيـاسـي بـه                 
اقدام جهاني عليـه اعـدام و فشـار بـه                 

 اقدامـي مـهـم بـراي           ،زندانيان سياسي 
کل جامعه ايران است و بايد با حمـايـت       

اقـدامـي   .   وسيع همه مـردم روبـرو شـود      
 ،است کـه صـداي اعـتـراض کـارگـران               

 ، دانشـجــويــان   ، پــرســتـاران   ،مـعــلـمــان  
زنــانــي کــه هــر روز تــحــت عــنــاويــن                
مختلف مورد تعرض قرار ميگيرند را        

اقـدامـي اسـت کـه          .   نمايندگي ميکنـد  
دارد اعالم ميکند که ديگر نه زنـدان و          
نه اعدام اين جامعـه را از خـواسـتـهـا و           

دارد در   .   مطالبـاتـش عـقـب نـمـيـزنـد             
مقابل اين جامعـه بـراي عـقـب رانـدن                

بـايـد بـا      .   تهاجم رژيم راه نشان ميـدهـد      
تـا  .   تمام قوا از اين اقدام حـمـايـت کـرد            

همين جا اين حرکت توجه بسـيـاري از            
سازمانها و نـهـادهـاي آزاديـخـواه در                

. سراسر جهان را بخود جلب کرده اسـت       
اين خـود فشـاري جـدي بـر روي رژيـم                  

اين حرکـت بـطـور قـطـع        .  اسالمي است 
جنبش اعـتـراضـي در جـامـعـه را در                  
موقعيـت قـدرتـمـنـدتـري قـرار خـواهـد                

 . داد
اقدام زندانيان سياسي بـراي هـفـت          

 فـوريـه و        ١٥سپتامبر حرکتي از نوع      
 اوت است کـه از سـوي سـازمـانـهـاي          ٩

کارگري در سراسر جهان به عـنـوان روز           
جهاني در حـمـايـت از کـارگـران ايـران                 

امـا ايـنـجـا تـفـاوت در              .   اعالم گرديـد  
 اوت   ٩ فوريه و      ١٥اينست که اگر در  

اين فشار اعتراضات کـارگـران شـرکـت          
واحد و کارگران در ايران بود که مـنـجـر          
به چنين روزهاي بزرگي از همبسـتـگـي         
بين املللي کارگري بـا کـارگـران ايـران             

 ايـن بـار ايـن زنـدانـيـان سـيـاسـي                  ،شد
هستند که با اسم و رسـم خـود جـلـوي                 
اين حرکت افـتـاده انـد و ايـن روز را                     
فراخوان دادند و چنين تـحـرکـي را در               

بايد با تـمـام   .   سراسر جهان ايجاد کردند 
قوا از اين اقدام و اين حـرکـت حـمـايـت              

 . کرد
بايد به فراخـوان زنـدانـيـان وسـيـعـا           

 پاسخ مثبت داد
وقتي زنـدانـي در بـنـد حـكـومـت                
توحش اسالمي فـراخـوان اعـتـراض و             
حركت سراسري ميدهد پـاسـخ مـثـبـت            
دادن بـه آن و تـالش بـراي ايـنـكـه ايـن                   
حركت به موفقيت برسد بسـيـار مـهـم              

انتظار ايـنـسـت كـه بـخـشـهـاي                .   است
مختلف مردم در ايران به ايـن حـركـت             
بپيوندند و كاري كنـنـد كـه حـكـومـت               
اسالمي نيروي عظيم و مـيـلـيـونـي اي             
را در پشت اين حركت ببينـد و جـرات             
تعرض به زندانيان سياسي را بـه خـود             

بايـد كـاري كـرد كـه حـكـومـت               .   ندهد
هـفـت   .   ناچار به عـقـب نشـيـنـي شـود               

سپتامبر يک آزمون مهم براي کـارگـران        
انـتـظـار ايـن       .   و براي کل جامعه اسـت       

است که در مورد اهـمـيـت ايـنـروز در                
ســراســر ايــران کــارگــران در مــجــامــع            
عمومي يا به هر طريق جمعي ديـگـري       
كه ممكن ميدانند بنشينند و تصـمـيـم         

بـيـانـيـه     .   قطعنامه صادر کنند.   بگيرند
بدهند و با طومارهاي اعتراضـي شـان           
همبستگي خود را با فراخوان زندانـيـان         

بـايـد امـروز در         .   سياسي اعـالم دارنـد     
 در    ،هــمــه جــا در مــيــان کــارگــران                

 در ميان معلمـان و بـخـش    ،دانشگاهها
هاي مختلف جامعـه هـمـبـسـتـگـي بـا              

بـه تـدارک     .   اين روز بزرگ را شکـل داد        
برپايي تجمعات اعتـراضـي بـراي ايـن            

و در اين روز رسـاتـر از هـر              .   روز رفت 
وقت فرياد زندانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد             

واقـعـيـت    .      اعدام نه را بلند کـرد     ،گردد
اينست کـه هـم اکـنـون مـا در مـيـان                     

 در مـيـان        ، در ميان معلمـان ،کارگران
دانشجويان شاهد جنـب و جـوش هـاي           
اعـتــراضــي عـلــيــه ســرکـوبــهــاي رژيــم            

کارگران شرکت واحـد هـر روز          .   هستيم
با مراجعات خود و بـا تـجـمـعـاتشـان                 

 ٩براي آزاد کـردن دسـتـگـيـر شـدگـان                  
 داود رضـوي و         ،اوت ابراهيـم مـددي     

هـمــايــون جــابــري و نــيــز بــراي آزادي               
کـارگـران   .   منصور اسانلو تـالش دارنـد       

در ســنــنــدج بــا بــه حــرکــت انــداخــت                
ــراي آزادي                 ــراضــي ب ــاري اعــت طــوم

محمود صالحي و منـصـور اسـانـلـو و            
براي لغو احکام زندان بـراي دسـتـگـيـر             
شدگان اول مـه سـنـنـدج در جـنـب و                     

معلمـان بـا تـجـمـعـات            .   جوش هستند 
اينجـا و آنـجـاي خـود خـواهـان لـغـو                      
احکام زنـدان و اخـراج بـراي هـمـکـاران             

دانشجويان خـواهـان     .   خود تالش دارند  
ــي                 ــدان ــان زن ــوري دانشــجــوي آزادي ف

و در هـمـه جـا اعـتـراض بـه                 .   هستنـد 
 ٧روز    .   دســتــگــيــريــهــا جــريــان دارد         

سپتامبر ميتواند روي باشـد کـه هـمـه             
و .   اين اعتراضات را به هم پيونـد دهـد       

يک قدرتنمايي بزرگ در بـرابـر تـهـاجـم              
رژيم اسالمي در برابر مـبـارزات مـردم           

روز هفت سپتامبر بايـد بـيـانـگـر      .   باشد
 پيام معلمان و پـيـام کـل      ،پيام کارگران 

جامعه به اين رژيم باشد کـه مـيـگـويـد            
ــمــيــدهــد رهــبــران و                   ديــگــر اجــازه ن
سخنگويان اعتراضش زنداني و تـحـت         

 اعـتـصـاب      ،ميگويـد .  فشار قرار گيرد 
 تشکـل حـق مـاسـت و مـا                 ، تجمع   ،

. براي آزادي و برابري مبارزه مـيـکـنـيـم          
 زنـدانـي     ، اعدام نـه   ،ميگويد زندان نه    

ايـن وظـيـفـه       .   سياسي آزاد بـايـد گـردد       
فعالين راديکال و چـپ کـارگـري اسـت             
که سازماندهي يک همبستگـي وسـيـع          
و گسترده با فراخوان هفت سپتامبـر را      
در دستور خود گذارند و بـا قـدرتـي هـر           
چه بيشتر به استقبال يـک روز مـهـم و                

 . *تاريخي برويم
 

يک طرق به يکي از ابزارهـاي سـيـاسـي        
دولت تبديل شده است کـه از آن بـراي            
حمله به رقباي داخلي و خارجي در پي         

البته همه مـيـدانـنـد        .     باجگيري است 
که  ايجاد ايـن شـرکـتـهـا در خـارج و               
ايران با ظـرفـيـت زيـر بـيـسـت هـزار                    
خودرو نه به صرفه است  و نـه تـوجـيـه               

ولــي دولــت خــودرو       .     اقصــادي دارد   
سازان را وادار مي کند که حتـمـا ايـن             

ايـن مسـالـه      .   کارهارا انجام بـدهـنـد         
باعث شده که شرکتهاي خـودرو سـازي        

 بلکه از از دسـتـمـزد         ،نه از جيب خود 
کارگران و سهامداران زده و با استفـاده        
 .از اين بحرانها خودرا سرپا نگهدارند

از سوي ديگر بعداز سهميـه بـنـذي     

بنزين و فشار دولت به خـودرو سـازان            
براي توليد نکردن خودروهـاي بـنـزيـن           

  اين بـحـرانـهـا تشـديـد شـده و                   ،سوز
اکنون کاهش توليد و عدم تهيـه لـوزم           

  از جمله کپسول گـاز     ،يدکي گاز سوز  
که بيشتر از کشورهاي خارجي تـهـيـه           

 توليد در بعضـي از خـطـوط    ،مي شود 
خودرو سازان  را کامال متوقف کـرده          

  است  
  کارگران و بحران خودرو سازي

به طور يقيين کارگران شرکـتـهـاي        
خودرو سازي که اکنون تعداد آنـهـا بـا            
شــرکــتــهــاي قــطــعــه ســازي از مــرز              
ميليوني گـذشـتـه اسـت از امـنـيـت                  

شغلي بيشتري نسبت به سـايـر بـخـش        
اگـر روزي    .   هاي کارگري بـرخـوردارنـد     

در ايران فـقـط چـنـد شـرکـت خـودرو                  
سازي وجود داشت و کارگـران آن نـيـز          

 اکـنـون بـا گسـتـرش             ،محدود بودنـد  
شرکتهاي خودرو سازي و شـرکـتـهـاي           
قطعه سازي که در دور افـتـاده تـريـن             
شهرهاي کشور نيز گسترش يافته انـد        
و  نيز با  مصرف ورق هاي ايـرانـي بـه             

ــواده     ،جــاي ورقــهــاي حــارجــي          خــان
کارگران خودرو سازي بسيـار بـزرگـتـر           
شده و پيوند کاري بيشتري در مـيـان             

تـبـادل   .     اين شرکتها بوجود آمده است    
اطالعات فني و نياز اين شرکتـهـا بـه            
همديگر مـرزهـاي عـدم ارتـبـاط در                

امـروز  .     ميان آنها را از بين برده اسـت       
دهها کارگر ايران خودرو بـا کـارگـران            

و بـطـور     .   سايپا در ارتـبـاط هسـتـنـد          

مثال کارگران فوالد سازي اصفهـان بـه        
راحتي از شـرکـتـهـاي خـودرو سـازي                
ديدن مي کنند و فرهنـگ کـاري ايـن            
شرکتها را با خـود بـه شـرکـت فـوالد                

براي همين کارگـران  .     انتقال مي دهند 
اين صنايع اکنون از اوضاع هـمـديـگـر          
با خبـر هسـتـنـد و  وابسـتـگـي ايـن                     
شرکتها را آنچنان  افزايش داده  اسـت           
که هر موضوعي دامن همه کـارگـران          

به اين معني که  تـوقـف     .   را مي گيرد 
 مسـاوي بـا        ،توليد در ايـران خـودرو      

توقف توليد در همه شرکتهاي قـطـعـه        
ساز است  و براي هميـن بـيـکـاري در            

  مساوي بـا بـيـکـاري در             ،يک شرکت 
خطر بـيـکـاري در      .   همه شرکتها است 

 البته باعث مـي شـود          ،چنين ابعادي 
که کارگران قدرت چانه زنـي خـودرا از         

چـون مـي دانـنـد اگـر             .   دست بدهـنـد   

کسي از يک شرکت اخـراج بشـود در              
شرکـت ديـگـر کـاري بـرايـش وجـود                  

از طرفي چون سـتـاد مـديـريـت           .   ندارد
اين خودرو سازها در يک جـا مسـتـقـر          

  شيوه بـه    ،) وزارت صنايع ( مي باشد   
کارگيري آنـهـا از کـارگـران تـقـريـبـا                   

مثال  اگر ايـران خـودرو        .   يکسان است 
از کارگران پيمانکار استفاده مي کـنـد        
اين دستـور در تـمـام صـنـايـع خـودرو              

با توجه بـه ايـن      .   سازي اجرا مي شود     
مسايل و از طـرفـي افـزايـش تـورم و                 

  مبارزات کارگـران را       ،بحران بيکاري 
به چالش کشانده است و ما شاهـد يـک      
درگـيـري هـر روزه کـارگـران بـا ايــن                   

 .  *وضعيت هستيم

 
١از صفحه  ...به فراخوان زندانيان سياسي   

 
٣از صفحه  ...    نگاهي به ايران خودرو    
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    !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

را هم توسط خواننده به خـود جـلـب              
ما در ادبيات خود براي اين . كند نمي

محافل، بخصوص طرفداران اتـحـاد        
تـوضــيــح داديــم كــه       "   هـمــه بـا هــم       " 

سكتاريسم يعني اينكه فـردي و يـا           
حزبي منافع خود را بر منافع طـبـقـه           

مجبور شديـم در  .  كارگر ترجيح بدهد 
هر مقعطي ايـن مـقـوـلـه را از نـو                     

بـرايشـان   .   برايشان تـوضـيـح بـدهـيـم         
تــجــارب مــبــارزات     .   مــثــال آورديــم   

كارگران در كشـورهـاي دمـكـراسـي            
در هر دوره   .   غربي را نشانشان داديم   

استعمال كنندگان اين واژه بـا عـقـب           
مانده خـود     هاي عقب نشيني از بحث  

از در بيرون رفـتـه، امـا در جـاهـاي                 
ــنــجــره وارد شــدنــد                . ديــگــري از پ

مـانـده      هـاي عـقـب        طرفداران بـحـث    
محسن حكيمي، گرچه از در ديگـري       

اند، اما در نهايـت هـمـانـنـد        وارد شده 
گروه اول به استقالل طبقـه كـارگـر و             
نزديك شدن فعاليـن ايـن طـبـقـه بـه                 
حزب خودشان و همچنين تالش براي      
تحـزب يـابـي كـارگـران را تـخـطـئـه                   

 . كنند مي
در ايـن يـادداشـت كـوتـاه وارد                

. شـوم    تعريف مجدد اين مقولـه نـمـي     
هـا يـك پـا       مرغ اين. لزومي هم ندارد 

فقط بايد توجه توده كارگران را    .   دارد
به عملكرد اين جماعـت جـلـب كـرد؛          

شان را زير نورافكن قرار داد و         اعمال
شان  هاي متوهم اميدوار بود كه بخش 

 .متوجه اشكال كارشان بشوند
ــه دوم                     ــت ــا دس ــه ب ــابل ــق در م

 آنـاكـرونـيـسـتـي            طرفداران نـظـرات   ( 
 »anachronistic   « مــــحــــســــن

ايم كه  ، با افرادي طرف بوده    ) حكيمي
با اينكه هر عملشان مسـتـقـيـمـا در             
برابر منافع طبقه كارگر بطور اعـم و          

هـاي كـارگـري         ها و آكسـيـون       تشكل
انـد، امـا        بطور اخـص قـرار گـرفـتـه           

بيشترين اسـتـعـمـال كـنـنـده كـلـمـه                   
جماعت معروف . اند بوده"   گرائي  فرقه" 

يـا هـمـان      "   گرايش لغو كار مزدي " به  
طرفدران نظرات محسـن حـكـيـمـي،           
مــعــرف حضــور فــعــالــيــن جــنــبــش          

ايـن جـريـان    . كارگري در ايران هستند 
در چنـد نـمـونـه مشـخـص خـود را                   

هـاي     مستقيـمـا در مـقـابـل تـالش              
. انـد    كارگران و فعالين كارگري ديـده      

اي هستند كه آنجـائـي هـم         چنان فرقه 
كه حضور دارنـد، حـتـي حـاضـر بـه                 
اتحاد عمل در موارد بسيار ابتـدائـي    

هـا     مانند برگزاري مراسم اول ماه مه     
كــارگــر " قــبــال در       !   هــم نــيــســتــنــد     

 بــه ايــن       ٤٦شــمــاره    "   كــمــونــيــســت 
ايم؛ كه توجـه بـه آن         موضوع پرداخته 

براي فعاليـن كـارگـري خـالـي فـايـده              
 .نيست

در پـائـيـن بـه چـنـد نـمـونـه از                      
گرائي اين جـمـاعـت        خرابكاري و فرقه  

  .كنم اشاره مي
كميته هماهنگـي بـراي ايـجـاد          )   " ١

كه طراح اصـلـي آن        "    كارگري   تشكل
محسن حكـيـمـي اسـت، عـمـال در                

كميـتـه پـيـگـيـري ايـجـاد              " مقابله با   
شــكــل "   هـاي آزاد كــارگــري         تشـكــل 
. . . " كميته هماهنگـي     " بهانه  .   گرفت

ــيــانــيــه اعــالم                    ايــن بــود كــه در ب
از . . . "   كميته پـيـگـيـري        " موجوديت  

وزارت كار جمهوري اسـالمـي بـراي           
ايجاد تشكل كارگري اجازه خواسـتـه        

ــده اســت      ــن       .   ش ــي ــال ــع ــه    " ف ــت ــي ــم ك
هيچ وقت گامي براي . . . "   هماهنگي  

راه درست گذاشتن جلوي فعالين چپ      
. بـرنـداشـتـنـد     . . . "   كميته پـيـگـيـري       " 

گرچه با انتقـاد و      .   اند  انگار بل گرفته  
بحث و تبادل نظـر فـعـالـيـن چـپ و                  
دلسوز جنبش كارگري، آن بنـد اولـيـه       

كـمـيـتـه     " از بيانيه اعالم موجـوديـت       
حذف شـد و فـعـالـيـن             . . . "   پيگيري  

هـا     گرايش راست، كه زير فشار همان     
آن بند آنجا گنجانده شـده بـود، ايـن              
كميته را تـرك كـردنـد، امـا هـدف                  

تـالش بـراي     . . . "   كميته هماهنگـي    " 
هـيـچ   .   ايجاد تشكـل كـارگـري نـبـود         

تواند از تجمـع      فعال چپ كارگري نمي   
اي بـراي       فعالين كارگري در كـمـيـتـه       

غلبه بر پراكندگي كارگـران خشـنـود          
. . . " كميته هماهنگي  " نباشد؛ منتها   

از همان اولين بيانيه خود هـدفـش را       

اعـالم  . . . "   كميته پيگيـري     " تقابل با   
فعالين كارگـري ايـن جـمـع را              .   كرد

بعنوان يك تشـكـل و نـهـاد دلسـوز                
چه اعالم كند وفارد      كارگري، كه به آن   

اين صرفا يـك     .   باشد، جدي نگرفتند  
اگر امروز بـه ارزيـابـي          .   حكم نيست 

طرفداران و فعالين ايـن جـمـع نـگـاه              
كنيد، غيرمستقيم حكم باال را گاهـا     

ايـن  .   كننـد   با همان صراحت بيان مي    
جمع دچار بحران شد و در عمل به دو        
نهاد، غرب كشور و غيرغرب كشـور        

  . تقسيم گرديد
هاي آشكارتـر قـرار      يكي از نمونه)  ٢

گرفتن در مقابل تالش كارگران بـراي       
فـعـالـيـن     " يابي، تالش آشكار       تشكل

سـنـديـكـاي     " بر عليـه    " لغو كارمزدي 
" كارگران شركت واحد تهران و حـومـه      

ي واهـي ايـنـكـه ايـن                با بهانـه  .   بود
تشـكـل   " سنديكاسـت و بـديـل مـا               

اسـت، و ايـنـكـه          "   داري   ضدسرمايـه 
منصور اسانلو سنديكاليست و غيره     
است كارگران را نه تنها به پيوستن به 
آن فرانخواندند، بـلـكـه حـتـي تـالش              

 ٢٠٠٦ فوريه  ١۵جهاني كارگران در    
را تخطئه كرده و كلي علـيـه آن روده           

كار بجائي كشـيـد كـه       .   درازي كردند 
كــمــيــتــه " دو تــن از بــنــيــانــگــذاران            

، محمود صـالـحـي و      ... " هماهنگي  
عــلــيــرضــا خــبــاز مــجــبــور شــدنــد            

اي بــر عــلــيــه ايــن                     مصــاحــبــه  
گيري محـسـن حـكـيـمـي و               موضوع

 . اش بگيرند"فعالين لغو كارمزدي"
 اوت امسال هم شـاهـد        ٩بعد از   

مطلبي از فرهاد رحيمي، يكي ديگر      
از افراد اين جمع، هستيم كه نه تنـهـا       

 ١۵ اوت امسـال و         ٩تالش جهاني   
فوريه پارسال را تقبيح و تخطئه كرده       
است، بلكه حتي سعي كرده است در       
اين بحبوحـه و در چـنـيـن شـرايـطـي،           

مـحــمـود صـالــحـي را از             "   حسـاب " 
طـوري كـه     !   منصور اسانلو جدا كنـد    

انگار تـالش بـراي آزادي مـحـمـود                
صالحي به كارگر ربط دارد و بـراي             

اين ديگر هـيـچ      !   منصور اسانلو خير  
بلكـه صـرفـا يـك       .  ربطي به نقد ندارد 

ضربه حساب شده با نام راديكاليسـم       
  .به پيشروي جنبش كارگري است

نمونه سوم و آشكار سـكـتـاريسـم        )   ٣
بـهـزاد   "   تـوضـيـح   " فعالين اين جمـع،       

سهرابي در رابطه با استعفاي خـود از      
اتحاديه سراسري كارگران اخراجـي و     " 

كـمـيـتـه     " او از اعضـاي       .   بود"   بيكار
اسـت و    "   غـرب كشـور  ...   هماهنگي  

اتفاقـا در مـجـمـع عـمـومـي اولـيـه                   
ــه     . . . "   اتــحــاديــه ســراســري          "  هــم ب

عضويت هيئت مديـره ايـن تشـكـل            
ما دليل اينـكـه چـرا      . انتخاب گرديد 

ايشان تصميم بـه اسـتـعـفـا از ايـن                   
امـا  .   دانـيـم     تشكل را گرفتـنـد نـمـي         

اي حكمي را بـر عـلـيـه        ايشان در نامه  
انــد مـبـنـي بــر            داده. . . "   اتـحـاديـه      " 

اي ديگر از  اين خود نمونه:" . . .   اينكه  
طلبي و عـدم درك واقـعـي از            رياست

. " يــك تشـــكـــل كـــارگـــري اســت              
غيرمستقيم هـمـيـن كـلـمـات را در               

تـكـرار   "   نـقـد نـو     "  مـجلـه      ١٨شماره  
رهبران عملي بايـد بـا ديـد      :   " كند  مي

تـريــن     كـارگـري و بـر اســاس مـبــرم              
نيازهاي طبقاتي به دور از هـرگـونـه           

طلبـي، بـه كـار           سكتاريسم و رياست  
گرانه و عملي بپردازند و با حـذف      آگاه

تمامي مناسبات غيركارگري ايجـاد     
ها را در دسـتـور كـار قـرار                    تشكل
 ." دهند
بهزاد سهرابي چـيـز     "   توضيحات" 

منتهـا  .   دهند نمي"  توضيح"زيادي را  

اينكه ايشان از ايـن        .   يك هدف دارد  
تشكل استعفا داده و ديـگـران هـم               

افـراد انـتـخـاب شـده در              " بدانند كه   
طلـب    هيئت مديره اين تشكل رياست    

اين . "   شما هم استعفا بدهيد   !   هستند
بدترين و حقيرترين نوع سـكـتـاريسـم          
است؛ حتي اگر ايشان سكتاريسـم را        

. ده بار هم تكفيـر بـكـنـد      "   نقد نو" در  
قرار نيست هر جمعي كـه بـا مـا و                 
نظرات ما نخواند و يا اينكه مـا بـا             
ديگر اعضاي آن تشكل ميانه خوبـي       
نداشته باشيم، فراخوان انحـاللـش را         

اين همان برخـوردي بـود كـه           .   بدهيم
برهان ديوارگر، عـلـيـرضـا ثـقـفـي و                

كــمــيــتــه  " الــلــهــي بــا            كــاظــم فــرج    
 . كردند..." پيگيري 

جنبش كارگري مجبور است راه       
راه برگشتـي بـرايـش      .   خودش را برود  

كساني كه اصـرار دارنـد بـر            .   نمانده
عليه آن بايستند، در باره خود هر چـه    
بگويند و فكر كـنـنـد، چـه خـود را                  
راست بداننـد و چـه چـپ، جـنـبـش                  
كارگري مجبور است از آنـهـا عـبـور            

تـوصـيـه مـن بـه كسـانـي كـه                   .  كند
شان واقعا جنبـش كـارگـري و         مشغله

كارگر است، ايـن خـواهـد بـود، بـا                  
غولي كه از شيشه بيرون آمده، طرف       

تواننـد    خواهند و نمي    اگر نمي .   نشوند
 !منشاء خيري باشند، شر مرسانند
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 6  ١٣٨٦  شهريور٨   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

جامعه ايران ملتهب اسـت و در         
شرايط حسـاس و تـاريـخـي ويـژه اي              

طبقه کارگر و مردم تـحـت       . قرار دارد 
حاکميت يک رژيـم مـتـوحـش وبـربـر              
اسالمي  عليرغم شديدترين سرکـوب   
ها و جو پليـسـي کـوتـاه نـيـامـده و                   
مرعوب نشده اندو حکم به سرنگوني      

 .آن داده اند
 جمهوري اسالمي از بـدو روي           

کتـاب  . کار آمدنش قلم ها را شکست    
سوزان راه انداخـت کـه در يـکـي از                
همين کتاب سـوزان هـا کـودکـي در             
لهيب شعلـه هـاي آتـش سـوخـت و                 

روز نامه ها را تـوقـيـف         .جزغاله شد 
نويسندگان وهنرمندان را قلـع و  .کرد  

هر کس را که نوشتـه اي را       . قمع کرد 
خوانده بود و يـا شـعـاري بـر ديـوار                  
مينوشت با مرگ و زنـدان و شـالق              

دانشــگــاهـهــا را بــخــون       . جـواب داد   
کشيد وميخواست با توسل به خشـن        
ترين روشها براي هميشه اين جامـعـه    

بقاي سرمايه را تضـمـيـن    . را خفه کند  
و جامـعـه   .کند و زنان را به بند بکشد 

اي را سازمان دهد که در آن کمتـريـن          
 .اعتراضي نباشد

امــا بــگــواه تــاريــخ تــا کــنــون              
جمهوري اسالمي علـيـرغـم گـرفـتـن            
بيش از صد هزار قرباني در قبر هـاي       
بــي نــام ونشــان و تــهــديــد دائــمــي               
بازماندگانشان  و پر کردن زندانهـا از        
فعالين کارگري و مردم آزاديـخـواه و          
بر پائي طناب هاي دستجمعي دار بر 
سر هـر کـوي و بـرزن وتـعـرض بـه                      
خصوصي ترين مسائل زندگي مـردم      
قادر نشده اسـت ايـن مـوج عـظـيـم                 
ــبــي                ــري طــل ــراب ــخــواهــي و ب آزادي
وسرنگوني طلبي را با روي کار آوردن 
جنايتکارترين چـهـره هـايـش عـقـب             

 . براند و تسليم کند
حزب کمونيست کارگـري در دل        
همين اوضاع سياسي شکل گرفت و        
تا به امروز پيگيرانه و خسـتـگـي نـا             
پذير نخواستـن مـردم و آرمـانـهـاي               

واالي انساني آنها  را نمايندگي کرده       
 .است 

جنبش انقالبي طبـقـه کـارگـر و            
مردم براي پيشبـرد اهـداف خـود بـه             
رســانــه هــا نــيــاز داشــتــنــد و                        

قلم ها را کنار . مرعوب نشدند . دارند
صدايشان در گـلـو خـفـه            . نگذاشتند

نشد و از تمامي ابزارهاي رسـانـه اي         
از مطبوعات گرفته تا ادبيات کتبـي     

. ام. و شفاهي  ،از مسنجر ها تـا اس      
اس ها، از وبـالگ نـويسـي تـا وب                 
سايت ها ومهم تر از همـه تـلـويـزيـون         
هاي ماهواره اي همه را براي پيشبرد       
اهداف و آرمانهاي آزاديـخـواهـانـه و           

 .برابري طلبانه بخدمت گرفته اند
رژيم توحش و بربـريـت اسـالمـي        

هنوز هـم هـر      . اما بيکار ننشته است   
روزنامه اي و وبالگ و سايـتـي را از         
اپوزيسون و  حتي آنهـا کـه خـود را                 
مقيد به رعايت قوانين شرع و قـانـون      
اساسي ضد انساني آنها ميداننـد را         

به دادگاه ميکشـانـد     . توقيف ميکند   
فـيـلـتـريـنـگ راه         . و سرکوب ميکـنـد    

اما باز هـم در بـرابـر         .   انداخته است   
عزم واراده ميليـون هـا انسـان زجـر               
کشيده و خـواهـان آزادي و بـرابـري                 

 .نتوانسته است کاري از پيش ببرد 
بلوتوث موبايـل هـا هـم         "   اخيرا

چـرا کـه      .   مشمول سرکوب شده اسـت    
کارگران و مردم منتظر نميماننـد تـا          
رسانه هـاي رسـمـي و مـطـبـوعـات                

صـدا و    " داخلي و يا خارجـي  و يـا               
بسراغشان بيايند و مسائل و   "   سيما

مشــکــالت و ددمــنــشــي رژيــم و               
نيروهاي سرکوبگرش را مـنـعـکـس            
ــلــکــه خــود دســت بــکــار                 کــنــنــد ب

از اعتراضاتشان عـکـس     .     ميشوند  
فيلم خبري تهيه ميکننـد و     . ميگيرند

بهمديگر ميدهند يا در سايت هـا و         
وبالگ ها ميگذارند و يا براي رسانـه        
ها ي برون مرزي و تـلـويـزيـون هـاي               
ماهواره اي و منجملـه کـانـال جـديـد         

 . ميفرستند 
 بدون اغراق نـمـيـتـوانـيـد هـيـچ               

جامعه اي در جهان معاصـر  مـانـنـد         
ايران پيدا کـنـيـد کـه در آن بـطـور                     
روزمـره و شـبـانـه روزي مـبــارزات                
ــراضـــات                 ــصـــاب و اعـــتـ ــتـ واعـ
کارگري،معلمان و پرستاران،جـنـبـش      
آزادي و بــرابــري زن، جــنــبــش                      
دانشــجــوئــي ،جــنــبــش بــراي آزادي          
زندانيان سياسـي و جـنـبـش عـلـيـه                 
اعدام و جنبش براي سـکـوالريسـم و           
عليه مذهب با ايـن وسـعـت جـريـان              

 .داشته باشد
يکي از شعارهائـي کـه در ايـن              
اعتراضـات بـويـژه در اعـتـراضـات               
کارگري و مـعـلـمـان و دانشـجـويـان                
بارها بر تراکت ها و پالکاردها نقـش         
بســت و فــريــاد زده مــيــشــود                       

" رسانه ها انعکاس انـعـکـاس      " شعار
سـر بـر آوردن ايـن شـعـار در                 .   است

اعتـراضـات و تـجـمـعـات جـنـبـش                  
انقالبي طبقه کارگر و مردم تاکيـد و          
فشار بر رسانه ها و نقش پـر اهـمـيـت       
آن در مــبــارزه عــلــيــه ســانســور و               

از همين روست کـه    . فيلترينگ است 
حتي جريانات راست درون حکـومـت       
هم بفکـر ايـجـاد شـاخـه کـارگـري و                 
دانشجوئي و زنان و را اندازي وبـالگ        

 .و سايت  افتاده اند
از آنجائيکه هنوز تکليف قـدرت      
در جامعه ايـران عـلـيـرغـم بـه چـپ                  
چرخيدن جامعه حل نشده و تـعـيـيـن           

و مقولـه قـدرت     .   تکليف نشده است  
سياسي  براي جنبش هاي اجتمـاعـي     

هيچ رسانه خبري و هـيـچ          .   باز است 
جرياني اعم از چـپ و راسـت  قـادر                
نيست از باالي سر جامعه پر جنـب و       
جوش و فضاي ملتـهـب ايـران بـدون             
انعکاس خواست ها و مـطـالـبـات و            
اعتراضات مردم بجان آمـده عـبـور           

بويژه اينـکـه امـروز ديـگـر در              .   کند
ابعاد وسيعي مـردم بـه کـامـپـيـوتـر               
شخصي و يا کافي نت ها دسـتـرسـي          
دارند و يا از طريق تلفن و فـاکـس از             
رسانه ها و مديا  در جهت دور زدن             
فيلترينگ و مانع سانسور اسـتـفـاده          

 .ميکنند
همين اواخر با فراخوان مـجـامـع        

کنفدارسيون جهـانـي   کارگري جهاني   
 )ITUC(   اتحاديه هاي کارگري 

و فدراسـيـون جـهـانـي کـارگـران              
، و کـمـيـتـه          )     ITF( حمـل و نـقـل        

هـمـبـسـتـگــي بـيـن الــمـلـلـي حــزب                  
کمونيست کارگري و ساير احـزاب و         

(اوت   ٩سازمانهاي کارگري در روز     
براي آزادي منصور اسانلو )مرداد١٨

و محمود صالحي دوتن از فـعـالـيـن           
کارگري که در زندان بسر ميبرنـد در          
بيش از سي کشور جهان و مـنـجـملـه         
ايران تظاهرات وسيعي سازمان داده       
شد و در کانون  تـوجـه خـبـري اکـثـر                

امروز ديگر هيچ   . رسانه ها قرارگرفت  
رسانه اي نمـيـتـوانـد مـوج گسـتـرده               
اعتراضات جنبش انقالبي کارگران و     
مردم را ناديـده بـگـيـرد و سـانسـور                

آنچه ممکن است اتفاق بـيـافـتـد       . کند
تفسيـر نـادرسـت اخـبـار مـبـارزات                

 .کارگران و مردم است 
يکي از ايـن رسـانـه هـاي بـرون                
" مرزي صداي امريکاست کـه دائـمـا        

دارد ساعات برنـامـه هـايـش را در               
زمينه هاي مختلف افزايش مـيـدهـد     
و عالوه بر اينکه از چندين مـاهـواره           
صدا و تصـويـرش را بـر روي ايـران                 

همچنين از چـنـد   . متمرکز کرده است   
کانال تلويزيوني ماهواره اي سلطنـت      
طلب و راست هم يـکـي از بـرنـامـه                 

ايـنـهـا بـا       .   هايش را پخش مـيـکـنـد       
هدف معماري افـکـار عـمـومـي در              
ايـران و بـراي رسـيـدن بـه مـقـاصـد                    
خودشان نا گزيرنـد در مـقـابـل ايـن                
موج عظيم آزاديـخـواهـي و بـرابـري             

حـتـي   .   طلبي سر تعظيم فـرود آورنـد        
همين اوخر برنامه اي تـحـت عـنـوان            
همبستگي با کـارگـران ايـران تـهـيـه              
کردند که بخوبي کارگران اين برنـامـه       
را بــه تــريــبــونــي بــراي انــعــکــاس               
اعتراضاتشان تـبـديـل کـردنـد و بـه                 
افشــاي رژيــم تــوحــش و بــربــريــت               
اسالمي که ساخته و پرداخته هـمـيـن        

رسانه ها و آيت اهللا بي بي سي اسـت          
 .، پرداختند

جنبش انقالبي طبـقـه کـارگـر و            
مردم  اما اينبار دارند نشان ميدهند   
که اين ما هستيم که ميگوئيـم شـمـا         

اين مـا هسـتـيـم کـه        . بايد چه بگوئيد  
برايتان سناريو مينـويسـيـم و اجـازه           
نميدهيم مهندسان افـکـار عـمـومـي         
شما کليت رژيم توحـش و بـربـريـت و           
تروريسم  اسالمـي و نـظـام سـرمـايـه           
داري و دم و دسـتـگـاه سـرکـوبـش را             

 .نجات دهيد
چنبش انقالبي طبـقـه کـارگـر و             

. مردم اينبار از خود رسـانـه دارنـد             
تلويـزيـون   . دهها سايت و وبالگ دارند 

ــد             ــون   .   مــاهــواره اي دارن ــزي ــوي ــل ت
انترناسيونال صداي حقـيـقـت،صـداي       
آزادي و برابري ، صداي طبقه کارگر،       
صداي معلمان ،پـرسـتـاران، صـداي           
جنبـش آزادي و بـرابـري زن ،عـلـيـه                 
حجاب وآپـارتـايـد جـنـسـي ،صـداي              
آرمانها و آرزوهاي ميليون ها جـوان         

صداي زنداني سياسـي در بـنـد    .   است
. صـداي پـنـاهـجـويـان اسـت               . اسـت 

صــداي . صــداي ســکــوالريســم اســت      
مخالفين اعدام اين عـمـل شـنـيـع و             
ضد انسانـي و قـتـل عـمـد دولـتـي                   

بانگ رساي لغو احکام زندان و      . است
صــداي . شــالق و ســنــگــســار اســت          

ســوســيــالــيــســم و جــنــبــش عــظــيــم          
 . کمونيسم کارگري است

جنبش انقالبـي طـبـقـه کـارگـرو             
مردم در عين حـال کـه از تـمـامـي                  

ايـن صـداي     .   رسانه ها بهره ميجويـد    
رسـاي آزادي و بـرابـري را، تـريـبـون                
کانال جديد و تلويزيون انترناسـيـونـال         

بـراي پـايـان      .   را تقويت خواهند کرد     
دادن به عمر ننگين جمهوري تـوحـش    
و تروريسم اسالمي ،براي يک دنـيـاي         
بـــهـــتـــر و بـــرپـــائـــي جـــمـــهـــوري              

.             ســـــوســــــيـــــالــــــيـــــســــــتــــــي             
 اوت   ٢٩( ٨٦ شـهـريـور    ٧چهارشنبه  
٢٠٠٧(         

 سايت روزنه
www.rowzane.com 
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 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

 لي سيو هين: نوشته
  نادر احمدي: ترجمه و تلخيص
  مقدمه مترجم

در نتيجه رابطـه اسـتـثـمـارگـر و             
استثمار شونده اي کـه بـيـن طـبـقـه                 
کارگر و طبقه بورژوازي وجـود دارد           
کارگران  و حامـيـان آنـهـا هـمـيـشـه                 
دشمـنـان اصـلـي خـود را در بـيـن                     
سرمايه داراني مي جويـنـد کـه  بـه                
طور ملموس و مستقيم و عيني آنها       
را از حقوقشان محروم مـي کـنـنـد و             
کمتر به  همکاران و هم طبقـه ايـهـاي        
خود که با گزينش آنـهـا بـه رهـبـري              
اتحاديه هاي کارگري سرنوشت خـود      
رابه دست آنها ميسپارند توجه خـود        

در واقـع    .   را مـعـطـوف مـي کـنـنـد             
دولتهاي بورژوايي در جهت سـرکـوب       
کارگران، از پليس به عنوان چـمـاق و      
از رهبران اتحاديه هاي کـارگـري بـه            
عنوان ابزار ديپلماسي و نان شيرينـي       

اشرافيت کارگـري   .   استفاده مي کنند  
اسب تروا و ستون پنجـم بـورژازي در           

آنـچـنـان کـه       .   بين کارگران هسـتـنـد       
عامه مردم در تمام کشورها هر چنـد      
سال يکبار در نمايش هاي انتخاباتي      
به پاي صندوق هاي رأي مي رونـد و        
به دشمنان خود رأي مي دهند مزيـد         
بر آن کارگـران بـا گـزيـنـش رهـبـران                  
اتحاديه هاي کـارگـيـري و تـفـويـض              
قدرت و اختيار خود بـه آنـان، نـفـوذ              
بـورژوازي را در درون صـفـوف خـود             

از آنـجـا کـه         .   امکانپذير مي کـنـنـد     
جايگيري افراد در طبقات اجتماعـي       
يک انتخاب نيسـت بـلـکـه نـاشـي از              
موقعيتي است که افـراد در آن قـرار            
دارنــد، مــقــامــات اتــحــاديــه هــاي            
کارگري با سوء استفاده از قدرتي کـه        
کارگران به آنـان واگـذار مـيـکـنـنـد                  
تالش ميکـنـنـد تـا بـا خـدمـت بـه                    
سرمايه داران ضمن تأمـيـن مـنـافـع            
خود موقعيت مـادي خـود را نـيـز                 
تغيير دهنـد و مـتـأسـفـانـه کـارگـران               
آمريکا و بقيه جهان در امر رأي دادن 

و گزينش سياستمداران بورژوا سابقـه      
خوبي ندارند و بطور مثال آقاي جـان          
سويني که بزرگترين اتحاديه کارگري     

را بــه   )   AFL-CIO( در آمـريــکـا        
ابزاري در دست سازمان سيا و دولـت   
آمريکا براي سـرکـوب جـنـبـشـهـاي               

انقالبـي در سـراسـر جـهـان            -کارگري
تبديل کرده است براي مدت بيش از         

 سال پي در پي توسط کارگران به      ١٠
سمت رهبري اين اتحاديه بـر گـزيـده            
شده است گويـي کـه فـرد شـايسـتـه                 

 مـيـلـيـون کـارگـر         ١٢ديگري در بين  
عضو اين اتحاديه براي انـتـخـاب بـه            

 !!اين سمت وجود ندارد
*** 

 -اتحاد نامقدس بين  آ ف ال
سي آي او، مرکز همبستگي، 

محافظه  -ان اي دي، و نو
  کاران
هـاي     در کنوانسيون اتـحـاديـه     . . . 

ــارگــري  ــال     )   AFL-CIO   (ک در س
 در شيکاگـو هـزاران نـفـر از            ٢٠٠۵

فعالين کارگري  تالش کردند تـا در            
مورد علل شکست رهبري آقاي جـان     
سويني در اين  اتحاديـه کـارگـري و               
دريــافــت رشــوه مــالــي تــوســط او              
ازمؤسسه ظاهرآ خصوصي و بد نـام         

ــام       ــه نـ  Democracy   of  theبـ
Nat io na l  En do wm en t  

(NED)    که بودجه آن تمامـأ تـوسـط 
دولت آمريکا تأمين مي شـود و بـر            
ضد دولتهاي ديگر همکاري نزديکي     
ــا دارد، مــورد                    ــا ســازمــان ســي ب

در حـالـي کـه       .   بازخواست قرار دهند  
مــطــالــب زيــادي در مــورد رابــطــه             

NED      با دولت آمريکـا در گـوشـه و 
کنار جهان منتشر شده است، امـا بـه    
ارتباط  تشکيالت جانبي و وابسـتـه      

مـرکـز   « بـه نـام           AFL-CIO  بـه    
آمريکايي بـراي هـمـبـسـنـگـي بـيـن                

که با نام مخـتـصـر      »   المللي کارگران 
Solidarity Center      ــروف ــعـ  مـ

 و   NEDاست و وابستـگـي آن بـه              

 بـر عـلـيـه          CIAهمکاري آنـهـا بـا          
کشورهاي ونـزوئـال و چـيـن، تـوجـه                

براي بسيـاري از    .   چنداني نشده است  
کارگران مشـگـل اسـت تـا ارتـبـاط               
مخفي بين اتحاديه هـاي کـارگـري و           

در پشـت   !   دولت آمريکا را باور کنند    
هاي کارگري در     پرده، رهبران اتحاديه  

آمريکا صرف نظر از اينکه چه کسـي    
از زمــان جــنــگ       .   در قــدرت اســت     

جـهـانـي دوم تـا کـنـون هـمـواره از                     
سياستمـداران نـئـولـيـبـرال و دولـت                
آمريکا و سياستهاي آن حمايت کـرده      

يکي از نيروهاي محرکه ارتبـاط   .   اند
بين دولت آمريکـا و اتـحـاديـه هـاي              

کــمــيــتــه مشــورتــي در      « کـارگــري،    
در »     (ADLP)ديپلماسي کارگري   

وزارت خارجه آمريکا اسـت کـه در             
دوران رياست جمهوري بيل کلينـتـون       

 ايـجـاد شـد و ايـن               ١٩٩٩در سـال    
تشــکــيــالت از شــروع مــرحلــه دوم            
رياست جمهوري بوش خيلي فعـالـتـر         

 (ADLP)تشـکـيـالت      .   شده اسـت  
مشاور رئيس جمهور و وزيـر امـور             

 .خارجه آمريکا درامور کارگري است  
 رهـبـر      John Sweeneyعـالوه بـر   

 که عضو کميته AFL-CIOکنوني  
 نـيـز هسـت ديـگـر             NEDمرکـزي    

 شــامــل    NEDاعضــاي رهــبــري          
شــنــاخــتــه شــده تــريــن افــراد نــئــو               
کنسرواتيو و راست افـراطـي و ضـد             

 .Thomas R:کمونيست مثل آقاي 
Donahue  )                ــال ــرد از س ــن ف اي

 رئيس خزانـه داري    ١٩٩۵ تا ١٩٧٩
AFL-CIO      بوده است و بـه خـاطـر 

وابستگي او به تشکيالتهاي کارگري     
آقـاي  )   ضد کمونيستي معروف است   

Ray Marshall  عالوه بر عضويـت 
 AFL-CIOدر کـمـيـتـه نـظـامـي              

 Leagueعضو مرکزيت تشکيالت  
for Industrial Democracy 

(LID)              ــيـــالت ــکـ ــه يـــک تشـ کـ
نئوکنسرواتيـو و  ضـد کـمـونـيـسـت               

 Johnآقـاي    .   است نيز مـي بـاشـد         
Joyce      عضو مرکزيـت تشـکـيـالتـي 
دوســتــان دمــکــراســي در      « :   بـه نــام   

است که وظـيـفـه      »   آمريکاي مرکزي 
آن مبارزه با انقالبيون در آمـريـکـاي           
مرکزي و بخصوص ساندنيستـهـا در      

 Rayدر ضمن آقاي . نيکاراگوئه بود
Marshall     ــان ــاي  .Frank P: و آق

Doyle             ،Anthony G. 
Freeman    ،William Lucy    و 

غيره همه اينها از رهـبـران اتـحـاديـه             
 AFL-CIOهاي کارگـري و عضـو        

در آمريکا هستنـد و بـراي تـأمـيـن               
منافع سرمايه داران وبـه شـکـسـت              
کشاندن تالشهاي کارگران در آمريکا     
و بقيه جهان در صفـوف کـارگـران بـه          
دشمنان آنان يـعـنـي سـرمـايـه داران              

  !!خدمت مي کنند
-AFL  اتحاديه عظيم کارگري        امپرياليسم کارگري  

CIO      و ديگر اتحاديه هـاي کـارگـري
آمريکايي در طول تاريخ مـوجـوديـت     
خود همواره همکار وفـادار سـازمـان         
سيا و شرکتهاي چند مليتي بوده انـد       
و به آنها در سرنگوني دولتهايـي کـه           
با رأي مـردم انـتـخـاب شـده انـد و                   
استقرار دولتهاي ديکتاتور و تقـويـت       
جريانات ضـد کـارگـري در سـراسـر               
جــهــان و پــيــشــبــرد ســيــاســتــهــاي             
نژادپرستانه و ضـديـت بـا کـارگـران               
مهاجر در داخل آمريکا کـمـک کـرده         

 .اند
در   Sweeneyوقتي کـه آقـاي       

 AFL-CIO به رهبري   ١٩٩۵سال  
رسـيـد قـول داد تــا ارتــبـاط  ايــن                    

 ١٢کــه بـيــش از          ( تشـکــيــالت را       
بــا )   مــيــلــيــون کــارگــر عضــو دارد          

سازمان سيا، قطـع کـنـد و در سـال                
ــالت            ١٩٩٧ ــيـ ــکـ ــز  «  تشـ ــرکـ مـ

-AFLهمبستگـي  را در جـوار                  
CIO          ايجاد کرد تا به اصـطـالح بـه 

همبستگي جهاني کارگران کمک کند   
اما اين تشکيـالت جـديـد خـود بـه                
ابزاري در دست سازمان سيا تـبـديـل         
شد و در کنار ديگـر تشـکـيـالتـهـاي              

 CRIE – IRIراست افراطي مانند  
- NDI        مبالغ هنگفتي از NED 

ــد          ــافــت مــي کــن ــار      .   دري ايــن چــه
 the Solidarity: تشکيالت يعنـي  

Center     ، (IRI)       ،(CIPE) ،
(NDI)               مـثـل دوران جـنـگ ســرد 

ترکيبي از تشکيالتهـاي کـارگـري و           
راست افراطي ضد کمـونـيـسـت مـي           

باشند و در حـالـيـکـه مـاسـک چـپ                  
ليبرال را بر چـهـره خـود دارنـد امـا                 
هدف نهايي آنها مقابله با جنبشهاي      
کارگري مترقـي و دفـاع از مـنـافـع                
کمپانيهاي غارتگر چند مـلـيـتـي در        

تشـکـيـالت    .   سراسر جهان مي بـاشـد    
پـول  "   مـرکـز هـمـبـسـتـگـي          " کارگـري   

 را صـرف نـفـوذ           NEDدريافتي از   
ايدئولوژيك در ديگـر تشـکـيـالتـهـاي          
کارگري، گروههاي ضد گلوباليزيشـن    
در آمريکا و کمپينهاي بيـن الـمـلـلـي          
کارگري که در آن اهداف سازمان سيا 
 .و دولت آمريکا نهفته است مي کند

 Newبــراي نــمــونــه روزنــامــه         
York Times'اي به قـلـم       در مقاله

Christopher Marquis   نــوشــت 
 ٢٠٠٢که در جريان کـودتـاي سـال             
 NEDبرعليه آقاي چاوز در ونزوئال،   

دالر به تشکـيـالت     ١۵٤,٣٧٧مبلغ  
کارگري مرکز همبستگ سـاخـتـه و           

 داد تـا بـه          Sweenyپرداخته آقاي  
تشکيالت کـارگـري مـخـالـف آقـاي             

کنفدراسيـون  »چاوز در ونزوئال به نام      
پرداخـت  »   (CTV)کارگران ونزوئال   

شود که رهبر ايـن اتـحـاديـه بـه نـام                  
Carlos Ortega       ضــمــن داشــتــن 

ارتباط با سرمايه داران حامي کودتا      
 Pedro Carmonaبـــه نــــام             

Estanga                 اعــتــصــاب و قــطــع 
ــال را                     ــزوئ ــت در ون ــف صــادرات ن

 .سازماندهي کرد
 ١١ در تـاريـخ     Timesروزنامه  

اي بـه قـلـم             در مقالـه ٢٠٠٤مارس  
Juan Forero           نوشت کـه قـبـل از 

ســازمــانــدهــي کــودتــا در ونــزوئــال           
NED        دالر بــه       ٣۵٠٠٠ مــبــلــغ 

تشکيالت مرکـز هـمـبـسـتـگـي کـه                
 ميبـاشـد و     Sweeneyساخته آقاي  

دفاتر بين المللي احزاب دمکـرات و         
جمهوريخواه در آمريکا پرداختـه بـود       
تا صرف آموزش احزاب ونـزوئـالئـي          
ــامــهــاي                ــه ن ــدار آمــريــکــا ب : طــرف
parties-Democratic Action 

، Copei,             ــري ــارگ ــه ک ــادي ــح و ات
CTV union           کـه مـخـالـف دولـت 

 .آقاي چاوز  در ونزوئال بودند شود
برخالف عمليات مـخـفـيـانـه بـر            

 
در خدمت سياستهاي داخلي و » کارگري«بوروکراسي 

 

 
 صفحه بين المللي کارگري 



 8  ١٣٨٦  شهريور٨   کارگر کمونيست

اعتصاب كارگران 
پااليشگاههاي نفت در 

  هندوستان
 هزار تن از كـارگـران          ٤۵بيش از   
هاي مؤسسه نـفـت هـنـد و              پااليشگاه

 مؤسسه ديگر كه به دولـت تـعـلـق       ١٢
 اوت بـراي       ٢١دارد روز سـه شـنـبـه            

 ١٠٠افزايش دستمزدهايشان بمـيـزان       
ــد                  ــدن . درصــد دســت از كــار كشــي

اعتصاب اين كارگران كه يك سوم كـل        
هـا را در بـر           تعداد كارگران پااليشگاه  

 ١٧گيرد باعـث اخـتـالل در كـار                مي
 پااليشگاه  ١٩پااليشگاه از تعداد كل     

 سـال    ٧آخريـن اعـتـصـاب آنـهـا            .  شد
پيش بود كه باز هم بمـنـظـور افـزايـش              

كـارگـران   .   گـرفـت     دستمزد صورت مي  
موقعي كارهايشان را از سر گـرفـتـنـد          
كه اين مـؤسـسـات مـوافـقـت كـردنـد                

 هــزار دالر       ٣(  هــزار روپــيــه          ١٢٠
بعنوان پيش پـرداخـت بـه         )   آمريكائي

ــد و در                     ــن ــن ــرداخــت ك ــران پ ــارگ ك

مالقاتشان بـا وزيـر نـفـت راجـع بـه                    
 . افزايش دستمزد به توافق برسند

  ٢٠٠٧ اوت ٢٧
اعتصاب كارگران قراردادي 
در كارخانه ماشين سازي كيا 

  كره جنوبي
 اوت اعـتـصـاب         ٢٤روز جمـعـه      

) Kia( كارگران قراردادي كارخانه كيا   
باعـث تـعـطـيـلـي كـامـل بـزرگـتـريـن                   
كارخانه توليدي كيا كـه در نـزديـكـي             
. شهر سـول واقـع شـده اسـت، گـرديـد               

كارگران خواهان افـزايـش دسـتـمـزد و             
. بهبود وضعيت كاري خـود هسـتـنـد           

كارگران دائـم نـيـز كـه در اتـحـاديـه                    
هـا     متشكل هستند، پـس از هـفـتـه             

اعتراض و اعتصاب موقت، موفـق بـه    
دريافت افزايش دسـتـمـزد بـه مـيـزان               

 .  درصد شدند۵.٢
 درصد كـارخـانـه كـيـا بـه              ٣٨,٦

 تـعـلـق      Hyundaiشركت هـيـونـداي       
دارد كه ششمين شركت توليد كـنـنـده           
. ماشيـن در جـهـان بشـمـار مـيـرود                  

هاي كارگري در اين دو شركـت        اتحاديه
هر سال از تاريخ تأسـيـس شـركـت در              

ــه            ١٩٨٧ســال      بــراي دســتــيــابــي ب
مطالباتشان به اسـتـثـنـاي يـك سـال                

انـد و بـه ايـن              دست به اعتصاب زده    
جهت معـروف بـه مـيـلـيـتـانـت بـودن                 

همچـنـيـن كـارگـران شـركـت             .  هستند
هيونـداي در روز جـمـعـه پـيـشـنـهـاد                  

 ۵. ٤شـركــت بــراي افــزايــش حــقــوق             
درصدي را نـپـذيـرفـتـنـد، چـون آنـهـا                   

 درصد اضـافـه دسـتـمـزد        ٨,٩خواهان  
آنها هـمـچـنـيـن خـواهـان             .   شده بودند 

 درصد از سـود شـركـت بـا          ٣٠تقسيم  
هم اكـنـون احـتـمـال           .  كارگران هستند 

اين ميرود كه كارگران در بـخـشـهـاي             
مختلف شركت دست به يك اعتصـاب       

 . هماهنگ بزنند
مديريت شركت همواره بـه بـهـانـه           
باال رفتن قيمت مواد خام و رقابت در          
بازار توليد اتـومـبـيـل از بـاال بـردن                  
دستمزدها و پرداخت پاداش خـودداري      

 .كرده است

ضد دولت ونزوئال، دشمنـي رهـبـران          
هـا     اتحاديه هاي کارگـري بـا چـيـنـي           

علني و آشکار است و آنها  بـه جـاي             
ترويج همبستگي جهاني کارگري بـر        
ضد شرکتهاي چند مليتي، از انتقـال       
کارخانه ها به کشـورهـاي ارزان جـهـان             
سوم که باعث بيکار شدن کـارگـران در          
آمريک  مي شود حمايت ميکنند و در      
مقابـل کـارگـران مـهـاجـر را مسـبـب                   
بيکاري کـارگـران بـومـي آمـريـکـايـي                 

 .قلمداد مي کنند
AFL-CIO    و تشکيالت جـانـبـي 

آن که يک فدراسيون عظيم متشـکـل از        
هاي کـارگـري در بـخـش              انواع اتحاديه 

هاي مختلف صنعت و خـدمـات مـي            
 ميليـون عضـو از        ١٢باشند با داشتن    

کارگرن آمريکا و حتي کانادا در دوران         
جنگ سرد به عنوان بازوي عـمـلـيـاتـي          
سازمان سيا نقش مهمي در حمايت از         
ديکتاتورهاي نظامي و سـاقـط کـردن            
دولتهاي مخالف آمريکا در آمـريـکـاي        
 .جنوبي و بقيه جهان بر عهده داشتند

Labor imperialism"   " بـــــا
 ١٩۵۵ در سـال       AFL-CIOتأسيس  

آغاز نشده بلکه در حقيقت با تـأسـيـس          
بـا ريـاسـت      AFL  اتحـاديـه کـارگـري          

Samuel Compres        در اوايـل قـرن 
 در تـحـوالت        AFL.   بيستم آغاز شـد    

ضــد انــقــالبــي بــر عــلــيــه انــقــالبــيــون             
 ١٩٣٠  -١٩١٠زاپاتيست در سالهاي    

مشارکت فعال داشته و ضمـن حـمـايـت          
فعال از مشـارکـت دولـت آمـريـکـا در               
جنگ دوم جهاني، هدايت محافل ضـد        
بلشويک و ضد انقالب اکتبـر در هـيـأت     

. هاکمه آمريکا را به عهده داشتـه اسـت      
بعد از خاتمه جنـگ دوم جـهـانـي و در              

 در   AFLجريان جنگ سـرد فـعـالـيـن           
 بـــه تضـــعـــيـــف          ١٩٤٠ســـالـــهـــاي     

کمونيستها در ايتاليـا و فـرانسـه مـي              
پرداختند و با حمايت مـالـي سـازمـان             
سيا و شرکت در تجارت مـواد مـخـدر            

. هزينه هاي خود را تأمين مـي کـردنـد        
در آمريکاي التين از طريق همکاري بـا     

ORIT )            ســازمــان مــنــطـقــه اي ضــد
و )   کمـونـيـسـت در امـريـکـاي التـيـن                 

ICFTU )          فــدراسـيــون بــيــن الـمــلــلــي
فعاليتهاي خـود را       )   اتحاديه هاي آزاد  

براي سرنگوني دولت گواتماال در سـال         

 بـا    ١٩٦٢در سـال    .    ادامه داد  ١٩۵٤
 اين تشـکـيـالت      AFL-CIOتشکيل  

براي دخالت هر چـه بـيـشـتـر در امـور                  
انستيتوي آمريکـايـي   "امريکاي التين،  

" AIFLDبراي تحوالت آزاد کارگـري       
 در سـال       AIFLDرا ايـجـاد کـرد و             

 همزمان با دخالت در آسـيـا و          ١٩٦٤
آفريقا، براي موفقيت کودتا در بـرزيـل          

 و در شـيـلـي در سـال                ١٩٦٤در سال   
در سـال    .    نقش مؤثري ايفا کرد ١٩٧٣
ــقــا              " ١٩٦٤ ــري  -مــرکــز کــارگــري آف
را ايجاد کردنـد تـا بـر عـلـيـه              "   آمريکا

مبارزان ضد تبعيض نـژادي فـعـالـيـت             
 بــا تــأســيــس        ١٩٦٧در ســال       .   کــنــد

 -انســتــيــتــوي آزاد کــارگــري اســيــا             " 
ضمن فعاليت در کره جنوبـي و  "  آمريکا

فيليپين از دولت فرديناند مارکوس در     
 .سرکوب مخالفان حمايت مي کردند

AFL-CIO     بطور سنتي حـامـي 
حزب دمـکـرات آمـريـکـا اسـت و در                  
انتخابات پارلماني و رياست جمهـوري،      
ــديــداهــاي حــزب                ــقــويــت کــان ــراي ت ب
دمکرات، عالوه بر کمک لـجـسـتـيـکـي           
پول حق عضـويـت کـارگـران را صـرف               
هزينه هاي تبليغاتي کانديداهاي حـزب      

 .دمکرات مي کند

   داوود رفاهي

 
 ٨از صفحه  ... در خدمت» کارگري«  بوروکراسي 

  ۱/۶/۱۳۸۶صبح روز پـنـجـشـنـبـه           
محمود صالحي را دوبـاره بـه خـاطـر                
شــرايــط وخــيــم جســمــانــي ايشــان بــه             
اورژانس  بـيـمـارسـتـان تـوحـيـد شـهـر                    

 .سنندج انتقال دادند
بـنـا بـه گـزارشـهـاي رسـيـده مـحـمــود                     
صالحي دوباره در شرايط بـد جسـمـانـي          
به سر ميبرد به طـوري کـه فشـار خـون               

زندانبانان  .    درجه رسيده است۲۱وي به  

با ديدن اين شـرايـط نـاچـارا مـحـمـود                  
صالحي را در حاليکه دست و پايش را          
بستـه بـودنـد و تـحـت تـدابـيـر شـديـد                      
امنيتي به اورژانش بيمارستـان تـوحـيـد         

اما عليرغم اسـرار  .  سنندج انتقال دادند 
پزشکان معالج زندانبـان رژيـم پـس از             
مداواي جـزئـي مـحـمـود صـالـحـي را                  
دوباره به زندان مرکـزي شـهـر سـنـنـدج               

 . برگرداندند

 
محمود صالحي بايد فورا و بدون قيد و 

 شرط از زندان آزاد شود
 
 آخرين اخبار در مورد وضعيت محمود صالحي در زندان        

 يکشنبه چهارم شـهـريـور مـاه           روز  
جمعي از معلمان شهـرسـتـان خـمـيـنـي              

 با حضوردر اداره آموزش و پرورش      شهر
شهرستـان نسـبـت بـه احـکـام صـادره                  

در ايـن    .   .   همکارانشان اعتراض کردند  
تجمع اعتراضي مـحـمـد خـاکسـاري و              
بداقي از اعضاي شوراي مرکزي کـانـون       

در .   صنفي معلمان نيز حضور داشـتـنـد    
اين تجمع معلمان مـعـتـرض خـمـيـنـي              

شهر خواهـان مـالقـات بـا مسـئـولـيـن                
امـا مـقـامـات     .  آموزش و پرورش شدند 

آموزش و پرورش حاضر به مالقات بـا          
در خاتمه  معـلـمـان بـر       .  معلمان نشدند 

ادامه اعتراض خـود تـا لـغـو احـکـام                   
زندان و تبعيد و اخراج بـراي مـعـلـمـان               
تاکيد کردنـد و طـومـاري اعـتـراضـي                
 .  خطاب به احمدي نژاد را امضا کردند

 
تجمع معلمان خميني شهر در اعتراض به احکام زندان و 

 اخراج و تبعيد براي معلمان 

 ٦٠ شهريور حـدود       ٥روز دوشنبه  
نفر از معلمان حق التدريسي استانـهـاي     
فــارس و اصــفــهــان در اعــتــراض بــه                
بـرگـزاري آزمـون اســتـخـدامــي وزارت              
آموزش و پـرورش در مـقـابـل مـجـلـس               

تجمع اعـتـراض   .     اسالمي تجمع کردند  
آمیز معلمان حق التدریس بـرای روز          

 . دوم در مقابل مجلس ادامه دارد
این معترضین که بیـشـتـر آنـهـا           
زنان بودند بـا شـعـارهـایـی خـواسـتـار                
رسیدگی بـه مشـکـالت خـود شـده و                 
خواهان جوابگويي بـه خـواسـتـهـايشـان           

تجمع کـنـنـدگـان پـالکـاردي در            .   بودند
دست داشتند که بر روي آن نوشته شـده           

استخدام بي آزمـون حـق مسـلـم          :   " بود  
 " . ماست

تحت فشار اين اعـتـراضـات چـنـد            
نفـر از نـمـايـنـدگـان نـاگـزيـر بـه مـيـان                      
معلمان آمدند و  ضمن وعده رسيـدگـي          

 آنها را به مـراجـعـه    ،به خواست معلمان  
به مراجع دولتي و تصويب اليحه اي در   

.  رابطه با مشکل معلمان حـوالـه دادنـد      
اين تجمع با دادن شعار ادامه يـافـت و         

 شهريور نيز معلمـان     ٦در روز سه نشبه     
حق التدريسي دوباره در مقابل مجلـس        

تجمعـات مـعـلـمـان حـق            .   تجمع کردند 
 .التدريسي ادامه داد

معلمان حق التدريسي سـالـهـاسـت         
در .   که به تدريس در مدارس مشغولنـد      

همان شرايط دشوار معلمان ديگـر کـار          
ولـي از هـيـچـگـونـه حـق و                  .   ميکنند

حــقــوقــي حــتــي از حــق مــرخصــي و                
. تعطيالت تابستاني برخوردار نيستـنـد     

معلمان حق التدريس همواره خـود را در    
و  بـا     .   خطر اخراج و بيکاري مي بينند     

حقوقي کمتر از حقوق تعيين شـده بـراي       
معلمان حـق    .   معلمان به کار مشغولند   

التدريس خواهان استخدام رسمي خـود        
اين خواست از جمله مطالبـات  .   هستند

 . معلمان در مبارزاتشان بوده است

 
 تجمعات اعتراضي معلمان حق التدريس در مقابل مجلس اسالمي
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 زنده باد سوسياليسم 

درز نکند که چگونه به گـودال قـتـل گـاه            
. کارگران نگون بخت تبـديـل شـده اسـت            

تازه اين خبرها براي اين در رسـانـه هـاي             
بورژوازي غرب منتشر مـيـشـود کـه بـا              
سرمايـه داران چـيـنـي رقـابـت شـديـدي                 
دارند و براي بي آبرو کردن رقيب منتـشـر        

صداي امريکا در يـک شـب دو     .  ميکنند
خبر پخش کرد يکي از معدني در ايالـت         

که بر سر مـعـدنـچـيـان آوار             يوتا امريکا 
و صداي امريکا از قـهـرمـانـي         · شده بود   

يکي از کارگران بازنشسته گفـت کـه در            
عمليات نـجـات جـان بـاخـتـه اسـت و                     
هيچگونه اشـاره اي نـکـرد کـه چـرا آن                    
معدن بر سر کارگرانش ويران شـد، بـلـکـه       
آن قهرماني را بزرگ کرد که بگوييـد کـه        
کارگران در امريکـا پـذيـرفـتـنـد کـار در                
معدن ايـن چـيـنـيـن خـطـراتـي دارد و                      
جانشان را براي هم مـيـدهـنـد در واقـع                 
براي سرمايه مـيـدهـنـد، و بـالفـاصـلـه                  
خبري از يک معدن ذغال سنگ در چـيـن           
گفت که بر اثر آب گرفتگي همه کارگـران        
در آن مدفون شـدنـد و اشـاره شـد ايـن                     
معدن سابقه قبلي داشتـه و هـمـچـنـيـن                
يادآوري کردند ساالنه چندين هـزار نـفـر            
در معادن چين کشته ميشونـد و دولـت           

 .چين هيچ خيالش نيست
در همان روز من خبـري را شـنـيـدم            
که عمق فاجعه چنان عظيم بـود کـه اول             

تصوير کردن آنچه بر سـر يـک          .   باور نشد 
کارگر کارخانه سـايـپـا آمـده بـراي مـن                 

بسيار مشکل است ولـي بـايـد گـفـت و              
نشان داد که کارگـران در سـرتـاسـر کـره                
زمين با جان خويش بازي مـيـکـنـنـد و                
جان بر سر سود سرمايه دار مـيـگـذارنـد؛           
و اگر زنده بمانند آنچـه از ايشـان بـاقـي                 
ميماند تني رنجـور و بـيـمـار اسـت در                  
. صورتي که  به سن بازنشستگي برسـنـد        

آنچه من شاهد بودم بـطـور مـيـانـگـيـن                
بيشتر از دو يا سه سال دوام نمي آورند و           
ميميرند اگر هم زنده بمـانـنـد بـا حـقـوق              
بازنشستگي که دولـت اسـالم در نـظـر                
دارد که آنهم جاي امـا اگـر زيـادي دارد             
آيا بدهد يا ندهد، روزگـار را بـه سـخـتـي         

 . ميگذرانند
اما حادثه در سايپـا؛ دو حـادثـه در            
طي يک هفته در ماه گذشته در شـرکـت             
سايپا رخ داده اسـت کـه يـک کـارگـر را                   
شديدا مجروح ساختـه و حـادثـه ديـگـر               
. منجر به قتل کارگر پرس کار شده اسـت    

در حادثـه اول در سـالـن تسـت مـخـازن                 
خودروهاي دو گـانـه سـوز کـارگـري بـه                  
هنگام تست مخزن گاز، پاهايش پـر از            
ترکش شده است بر اثر ترکـيـدن مـخـزن؛             
اين مـخـازن از چـيـن وارد شـده، ايـن                      
مخازن هيچ گونه عالمـت اسـتـانـداردي          

چون تقاضا بـراي خـودروهـاي دو         .   ندارد
گانه سـوز زيـاد اسـت شـرکـت سـايـپـا                      
مــنــاقصــه مــيــگــذارد و ارزان تــريــن                
پيشنهاد برنده ميشود کـه يـک شـرکـت              

مـخـازن از ايـتـالـيـا وارد              .   چينـي اسـت   

ميشده که گويا جوابگـوي نـيـاز تـولـيـد              
نبوده و شرکت سايپا چـون بـا تـقـاضـاي             

گـاز سـوز     "   پـرايـد  " روزافزون خودروهـاي     
مواجه شده است و فرصـت را غـنـيـمـت              
دانسته ارزانترين و بـي کـيـفـيـت تـريـن                  

ايـن اولـيـن      . مخزن را انتخاب کرده است 
حادثه از اين نوع بوده و متاسفـانـه بـايـد          
منتظر ماند ديـد ايـن گـونـه خـودروهـا                 
بعدا در دست مردم چه فجايـعـي ايـجـاد             

کـمـاايـنـکـه شـرکـت ايـران              .   خواهد کـرد  
توليد کـرده    "   ٤٠٥پژو "خودرو يک نمونه  

که بر اثر ايراد در قسمت موتوري آن تـا             
سال گذشته که نيروي انتظامي قضيه را         

 تن بر اثر آتـش گـرفـتـن         ٤٥٠برمال کرد   
و از   .   خودبخودي ماشين کشته شده انـد     

زماني که شرکت ايران خودرو مـعـتـرض       
هـيـچ گـونـه       !   شده است که چرا گـفـتـيـد؟        
 .خبري از فجايع نمي دهند

. حادثه دوم بسيـار دهشـتـنـاک بـوده        
براي بـاال بـردن   )   شرکت سايپا(   کارفرما  

تــولــيــد تــمــام ســيــســتــمــهــاي ايــمــنــي            
دستگاههاي پرس غول پيکر توليد بـدنـه      
خـودرو را از کـار انـداخـتـه تـا سـرعـت                    
دستگاه باال برود، کارگر بخت بـرگشـتـه           
هفته قبل از حادثه يـک انـگـشـت دسـت               
خود را در پاي همان دسـتـگـاه از دسـت               
داده بوده و براي اينکه کـارش را از دسـت     
ندهد بعد از دو روز سرکار حـاضـر شـده              

در موقع حادثه قـطـعـه کـار گـيـر               .   است
کرده و بيرون نيامده کارگر چون دسـتـش         
نميرسيده نيمه تـنـه خـود را اريـب وار                   
داخل دستگاه ميکند تا قـطـعـه کـار را              

بــيــرون کشــد چــون حســاس گــر هــاي                
دستگاه قطع بوده دستگاه بالفاصـلـه راه          
افتاده و کارگر در ميـان دو تـاي قـالـب                

شدت حادثه بقدري بـوده  .   پرس شده است  
که به قالـب آسـيـب شـديـدي وارد شـده                   

تــوجــه داشــتــه بــاشــيــد کــه ايــن             .   اســت
دستگاه پـرس ورقـهـاي کـمـتـر از يـک                     

اکثـر کـارگـران    . ميليمتر را شکل ميدهد 
قسمت سالن پرس سايپا با ديدن حـادثـه       

کارفرما مزدورانـش را    . از هوش ميروند 
فـوري اجـيـر کـرده و حـادثـه را سـهــل                       
انگاري کـارگـر گـزارش مـيـدهـنـد کـه                   
کـارگـران قسـمـت بـا ديـدن و شـنـيــدن                     
گـزارش کــارمـنـد مـربــوطـه را شـديــدا                 
مضروب ساخته و کارفـرمـا بـالفـاصـلـه             
اعالم ميکند که مقصر قـطـع سـيـسـتـم              
ايمني بوده و خسارت کامل به بازمـانـده         
گـان داده خـواهـد شـد و دوبـاره تـمـام                       
سيستمهاي ايمني دسـتـگـاه را بـرقـرار               

و صـد الـبـتـه دل چـرکـيـن                  .   ميـسـازنـد   
هستند چون سرعت دستگاه شـديـدا بـه            
حساب ايشان افت کرده تـا کـي دوبـاره               
تصميم جنايت کارانـه اشـان را بـه اجـرا              

 . گذارند
. اين گونه حوادث قتل عـمـد اسـت            

دستگاهـي عـظـيـم کـه در هـر ضـرب                     
چندين تن فشار وارد مـيـکـنـد تـا ورق                 
فلزي شکل بگيـرد داراي سـيـسـتـمـهـاي              
ايمني اسـت تـا حـداقـل خـود دسـتـگـاه                 

اما کارفرمايـان در کـمـال         .   آسيب نبيند 
ــار                     ــا را از ک ــســوره ــن خــونســردي س

ايشان ميدانند ممـکـن اسـت        .   ميندازند

هر لحظه اتفاقي بيفـتـد، امـا اصـال بـه                
روي مبارک خود نمي آورند و دسـتـگـاه              
مانند يک تله مـرگ مـيـشـود تـا جـان                   

هـنـگـام حـادثـه هـم            .   انساني را بـگـيـرد     
بسيار خونسرد و بـا بـي شـرمـي تـمـام                   

دسـتـگـاهـمـان      :   "   مدعي هم ميشوندکه    
مگه عقل نداشت که نـبـايـد         !   آسيب ديد 

در نـظـر     !   اينجـوري رفـت تـو دسـتـگـاه             
داشته باشيد هيچ گونه ابزاري در اختيـار        
کارگر نميگذارند تا در هنگام اين اتـفـاق     
قطعه مربوطه را بيرون بکشد و اگر خـود         
: دنبال ابزار باشد يقه اش را مـيـگـيـرنـد            

امروز توليد دستگاه دو تا قطعـه کـمـتـر             
حـاال وقـتـي      !   بود، باز سر به هـوا بـودي        

جريمه شدي ميفهمي قطعه گـيـر کـردن             
 "؟!يعني چه

. اينها قانلند و بايد محاکمه شـونـد     
قتلهاي آرام و بي سر وصـداي ايشـان در            
هيچ مطبوعاتي از جنس خودشان قـتـل         
محسوب نمي شود تا بـه قـاتـل عـنـوان               

" يـا    "   خفـاش شـب    "   ژورناليستي مانند   
" بـيـجـه لـويـزان       "   و يـا       "   گرگ پاکدشـت  

بدهند تا حسابي افکار عمومي را عليـه        
ــلــکــه ايــن      .   شــان تــحــريــک کــنــنــنــد          ب

قلمداد ميشوند و   "   محترم"   کارفرمايان  
هر جا ميروند باالي مـجـلـس جـايشـان              

بـايـد   " .   مـرد مـوفـق     " است به عنوان يک      
را بــپــاي مــيــز        "   مــردان مــوفــق   "   ايــن    

محاکمه کشاند کـه بـراي کسـب سـود                 
عامدا زمينه قتل انسانهاي زحـمـتـکـش        

 .*را فراهم ميکنند

 
١از صفحه  !...  قاتلين محترم  

 شهريور، بـرابـر     ۵همچنانكه روز   
 اوت بـه اطـالع رسـانـديــم،               ٢٧بـا    

كارگران شركت اتوبوسراني كرمانشاه 
در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه       

. دستمزدشان دست به اعتصاب زدند    
طبق اخبار مشروح تـري كـه در ايـن           
خصوص در منتشر شده اسـت، روز          

، كـارگـران     ٨٦ شـهـريـور       ٤يكشنبه  
اتوبوسراني كرمانشاه و حومـه دسـت       

مطالبات كارگران .   به اعتصاب زدند  
 تـن    ٦٠٠كه تعداد آنها به بيـش از           

رسيد شامل افـزايـش دسـتـمـزد،             مي
پرداخت بـدون تـعـويـق دسـتـمـزدهـا،              

 و   ٨٤هـاي       پرداخت حق لباس سـال    
 كه هنوز پـرداخـت نشـده اسـت،             ٨۵

بازنشستگي مطابق قانـون كـارهـاي         
آور، بيمه فراگير و دائـم         سخت و زيان  

و بازگشت به كار جهانبخش توكلـي،       
يكي از نمايندگان معترض كـارگـران       
اتوبوسراني كه توسط شوراي شهـر از       

بنـابـه   . شد كار معلق گرديده بود، مي 
همين گـزارش كـارگـران صـبـح روز               

يكشنبـه در تـوقـفـگـاه اتـوبـوسـرانـي              
كـرمـانشـاه واقـع در مـيـدان آزادي                 

هـا را   اجتماع كرده و اتوبوس)   گاراژ( 
كارگران به شـوراي     .   خاموش نمودند 

شهر كـرمـانشـاه يـك هـفـتـه جـهـت                   
هاي خود مهـلـت       رسيدگي به خواست  

داده و خـاطـر نشـان كـردنـد كـه در                   
صورت عدم پاسخ به مطـالـبـاتشـان،         
 .اعتصابشان را از سر خواهند گرفت

حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از               
اعتصاب كارگران شركت اتوبوسراني    

كرمانشاه حمايـت مـيـكـنـد و هـمـه               
كارگـران و مـردم كـرمـانشـاه را بـه                  
همبـسـتـگـي بـا ايـن اعـتـصـاب و                    

. التيماتوم كـارگـران فـرا مـيـخـوانـد             
مناسبت دارد کارگران شـرکـت هـاي        
اتوبوسراني سايـر شـهـرهـا و بـويـژه                
تهران حمايت خـود از اعـتـصـاب و             
خواسته هاي کـارگـران اتـوبـوسـرانـي            

کرمانشاه را بهر شکل که ميتـوانـنـد         
    .بيان دارند

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوي اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
   حزب کمونيست کارگري ايران 
  ٢٠٠٧ اوت ٣٠  -  ١٣٨٦شهريور  ٨

 
 التيماتوم كارگران شركت اتوبوسراني كرمانشاه به كارفرما

 سايت کارگران
www.kagaran.org  

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 
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   ٢٠٠٧ اوت ٢٣: تاريخ
به سازمانها و اتحاديـه هـاي کـارگـري             

   جهان
 دوستان عزيز، 

 اوت ٩از اقدام جهاني شمـا در روز     
اين اقدامـات  .   عميقا بايد قدرداني کرد   

هرچند بـه آزادي مـحـمـود صـالـحـي و                
مـنـصـور اسـانـلـو مـنـجـر نشـد، امــا                     
پشتوانه مهمي براي جـنـبـش کـارگـري            
ايران، و براي رهبران کارگري اسـت کـه           
دائما در معرض تهديد و دستيگيـري و       
اذيت و آزار جـمـهـوري اسـالمـي قـرار                

ما ترديدي نداريم که با گستـرش  .   دارند
اين اقدامات جمهوري اسالمي مجبـور     
به عقب نشيـنـي مـيـشـود و جـنـبـش                   
کارگري در ايران قدم مـهـمـي بـه جـلـو                 

  .برميدارد
حــتــمــا در جــريــان هســتــيــد کــه              
جمهوري اسالمي در ماههاي اخيـر بـر          
شــدت ســرکــوب کــارگــران و مــردم                 

ايـن  .   معترض در ايـران افـزوده اسـت             
 سـال گـذشـتـه          ٢٨سياست که در تمـام   

جريان داشته است، در شرايـط کـنـونـي        
اساسا بـه مـنـظـور مـقـابلـه بـا مـوج                       
اعـتـراضـات مـردم و اعـتــصـابـات و                  

تجمعات فزاينده كارگران و به مـنـظـور       
عقب راندن فضاي اعتراضي در جامعه      

حکومت قصـد دارد مـردم را      .   ميباشد
بدين منظور چوبـه هـاي       .   مرعوب کند 

دار را در اکثر شهرها دايـر کـرده و در                
هفته هاي اخير دهها نفـر را در مـالء               

دستگيري هـا را    .   عام اعدام کرده است  
گسترش داده، شالق و شکنجـه را بـراي        
زندانيان سياسي و رهبـران کـارگـري در          

به اقدام جـهـانـي    .   دستور قرار داده است  
 اوت دهن کجي کرده و تعداد ديگري     ٩

از رهبران کـارگـري را نـيـز بـه دادگـاه                   
کشانده است تا سازمانهاي کـارگـري و          
افکار عمومي مردم جهان از اقـدامـات       
خود مايوس شوند و احساس بيهودگـي      

امـا  .   کنند و از صـحـنـه خـارج شـونـد               
جمهوري اسالمي بدليـل بـحـران هـمـه              
جانبه اقتصـادي و سـيـاسـي و تـنـفـر                    
عمومي مردم ايـران و انـزواي جـهـانـي            
موقعيت بسيار شـکـنـنـده اي دارد و                

 سـپـتـامـبـر      ١٥اقدامات جهاني از نوع  
 اوت امسال بسيار مـوثـر     ٩سال قبل و  

است و فشار قابل توجهي بر جـمـهـوري           
  .اسالمي است

الزم است به اطـالع بـرسـانـيـم کـه               

تنها در فاصـلـه چـنـد هـفـتـه گـذشـتـه                    
جمهوري اسالمي اقدامات زير را عليـه    

   :رهبران کارگري عملي کرده است
 اوت، همزمان با اقدام جهـانـي   ٩روز   -

براي آزادي محمود صالحي و منـصـور        
 نفر از اعضـاي سـنـديـکـاي            ٥  ،اسانلو

کارگران شرکت واحد به اسامي ابراهيـم       
 ابراهيم نوذري   ، يعقوب سليمي  ،مددي
 هـمـايـون      ، سيد داوود رضـوي    ،گوهري

جابري و دونفر ديگر به نامهـاي طـاهـر        
صادقي و فاطمه حاجيلو به اتهام دست       

سـه نـفـر      .    دستگير شدند،زدن به تجمع 
 ٢١از اين دستگير شدگان در روزهـاي        

 نـفـر     ٤ اوت از زندان آزاد شدند و ٢٢و  
 ،ديـگــر بــه اســامــي ايــراهــيــم مــددي            

يعقوب سليمي و سيـد داود رضـوي و             
همايون جابري در زندان اويـن در بـنـد               

   . به سر مي برند٢٤٠
شيث اماني رئيس اتحاديـه کـارگـران      -

اخراجي و بيکار و صديق کريمي عضـو    
هيئت مديـره ايـن اتـحـاديـه بـه اتـهـام                   

، اقـدام عـلـيـه          " اخالل در نظم عمومي   " 
، جمع آوري كـمـك مـالـي           " امنيت ملي 

بــراي خــانــواده مــحــمــود صــالــحــي،             
عضويت در اتحاديه سراسري كـارگـران      

اخراجي و بـيـكـار، ارتـبـاط بـا حـزب                   
کـمــونـيــســت کــارگــري ايـران و حــزب              

به دو سال و نـيـم     . . .   کمونيست ايران و    
   .زندان محکوم شدند

نفر ديـگـر از مسـئـولـيـن ايـن                    ١١  -
خالد سواري، اقبال لـطـيـفـي،         :   اتحاديه

يداهللا مرادي، طـيـب مـالئـي، فـارس               
گـويـلـيـان، صـديـق امــجـدي، عـبــاس                
اندرياري، حبيب اهللا کلـکـانـي، مـحـي           
الدين رجبي، طيـب چـتـانـي و صـديـق               
صبحاني در تجـمـع اول مـه در شـهـر                  

اخـالل در    " سنندج دستگير و به اتـهـام        
 ١٠ روز زنـدان و         ٩١به "  نظم عمومي 

  .ضربه شالق محکوم شدند
براي جلوگيري از گسترش مـجـدد         
اعـتــراضـات مــعــلـمــان کـه بــا شــروع                
مدارس در ماه آينده شـروع مـيـشـود،              
تعدادي از فعالين معلمـان، بـه دادگـاه            

عليرضا هاشمـي دبـيـر    .   کشيده شده اند  
کل سازمان معلمان بـه اتـهـام تـحـريـک          

 تجمع و تـحـصـن       ،معلمان به اعتصاب  
سـال  ٣ بـه       ،" اخالل در امنيت کشـور    " و

حبس تعزيري محکوم شده، سيدهـاشـم       
خواستار وهادي لطفي نيا از فـعـالـيـن             

 ،معلمان مشهد با اتهامات مشـابـهـي        

محاکمه شده انـد و از ايـرج تـوبـيـهـاي                
نجف آبادي خواسته شده است که ظرف       
ده روزدفاعيه خود را به اداره حـراسـت            

ســازمــان انــتــظــامــي حــکــومــت در           ( 
کارخانجات و محيـط هـاي کـار بـراي             

   .ارائه کند) کنترل کارگران
و باالخره محمود صـالـحـي عـلـيـرغـم               

 مـاه و       ٥وضعيت جسمي وخيم بعد از   
منصور اسانلو پس از يکمـاه از ربـوده            

  .شدن همچنان در زندان بسر ميبرند
دست همکاري شما را ميفشاريم و      
انتظار داريم به اقدامات خـود در دفـاع       
از طبقه کـارگـر و مـردم ايـران شـدت                  

اقدامات شما مـوجـب     .  بيشتري بدهيد 
روحيه نويني در ميـان مـردم و بـويـژه                

ما به سهم خـود  .   طبقه کارگر شده است  
براي بسيج افکار عمومي جـهـانـي در            
اين زمينه همـه تـالش خـود را بـکـار                 
ميبريم و ترديديي نداريم که جـمـهـوري       
اسالمـي را بـه کـمـک شـمـا بـه عـقـب                      

  .خواهيم راند
  زنده باد همبستگي بين المللي کارگري

کميته همبستگي بين المللي کـارگـري         
  حزب کمونيست کارگري ايران
 هماهنگ کننده شهال دانشفر

 
 با اعتراضي جهاني تهاجم رژيم اسالمي به کارگران و به کل جامعه را عقب برانيم

 نامه کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران به سازمانها و اتحاديه هاي کارگري جهان 

اول مهر و بازگشايي مدارس نـزديـک        
است و رژيم نگران از سـر گـرفـتـه شـدن                   

مـبـارزات و     .   اعتراضات معلـمـان اسـت      
تظاهـرات بـا شـکـوه مـعـلـمـان قـبـل از                      
تعطيالت تابستانـي ابـعـاد گسـتـرده اي               

 بر فضاي سياسي جامعه تاثـيـر   ،پيدا کرد 
گذاشت و رژيم با تعقـيـب و دسـتـگـيـري                 
گسترده فعالين معلمان توانسـت مـبـارزه         

اکـنـون   .   بر حق آنان را موقتا متوقف کنـد  
با بازگشايي مدارس، جمهوري اسـالمـي         

" حملـه پـيـشـگـيـرانـه         " تالش ميکند تا به   
دست بزند و با تهديد و ارعاب مـعـلـمـان              

 ،مـعـتـرض و بـا صـدور احـکـام زنــدان                   
 تبعيد براي معلماني که بـويـژه در     ،اخراج

 جـلـوي    ،دور جديد اعتراضات فعال بودند    
  . ادامه اعتراضات معلمان را بگيرد

احکامي که اخيرا براي معلمين معتـرض        

  : صادر شده از جمله عبارتست از
عليرضا هاشمي دبير کل سازمـان        -

معلمان ايران درتازه ترين حـکـم خـود بـه              
اتهام تحريک معلمان به اعتصـاب تـجـمـع       

 ٣وتحصن واخالل در امنيـت کشـور بـه              
وي .   سال حبس تعزيري محکوم شده است     

 روز زنـدان انـفـرادي           ١٩پس از گذراندن    
 ٢ بـه       ٨٦ و   ٨٥دراسفند و فروردين ماه  
ماه انفـصـال از     ٣سال تبعيد به شهر ري و   
 . خدمت محکوم شده بود

علي پورسليمان مسـئـول کـمـيـتـه           -
تشــکــيــالت ســازمــان مــعــلــمــان پــس              

روز بــازداشــت انــفــرادي        ١٩ازگــذرانــدن    
 سـال    ٢، به ٨٦ و ٨٥دراسفند و فروردين  

مـاه  ٣تبعيد به شهرستـان اسـالمشـهـر و            
 . انفصال از خدمت محکوم شد

مــحــمــد داوري مســئــول اطــالع            -

رساني سازمان معلمـان پـس ازگـذرانـدن            
 روز بازداشـت انـفـرادي دراسـفـنـد و                ١٩

 ماه انـفـصـال از         ٣ به ٨٦ و  ٨٥فروردين  
دادگـاه بـعـدي      . خدمت محکوم شده است 

او هنوز تشکيـل نشـده و قـرار اسـت بـه                 
 . دادگاه احضار شود

 سـال    ٥آقايـان نـادر قـديـمـي بـه                 -
 يوسـف زارعـي     ،تبعيد به خراسان جنوبي  

 هـادي    ،سه سال تبعيد بـه اسـتـان ايـالم             
 ،غالمـي يـکـسـال انـفـصـال از خـدمـت                 

يوسف رفاهيت کسر دو گروه بـراي مـدت           
 عبدالرضا عمـادي از اصـفـهـان          ، سال2

 رحـمـتـي از         ،تبعيد بـه اسـتـان مـرکـزي           
 حمـيـد   ،شهرضا تبعيد به استان مازندران    

 ،مـجــيــري از اصــفــهــان اخــراج از کــار              
علي اكبر باغاني، حميـد  ،محمود بهشتي 

 محمدرضـا  ، محمدتقي فالحي  ،پوروثوق
رضايي و رسول بداقي از تهران انفصال از     

 مــخــتــار دوســتــي نــيــا،                   ،خــدمــت 
عبدالصاحب ناصري، مهدي مـومـنـي و          
علي رحيمي از ايالم انفصـال از خـدمـت             

 . محکوم شده اند
ــه             - ــب ــن ــارش ــه ــرداد     ٢٤روز چ  م

سيدهاشم خواستار و هادي لطفي نـيـا از          
فعالين کانون معلمان مشهد تحت عنوان      
تشويق معلمان به اعـتـراض، تـحـصـن و              

 تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام جـمـهـوري                      ،تجمع
 تـبـلـيـغ بـراي نـهـضـت آزادي                   ،اسالمي

 . مشهد قرار است محاکمه شوند
ايرج توبيهاي نجف آبـادي از سـوي      -

هيئت بدوي سازمان آمـوزش و پـرورش             
خراسان رضوي تحـت عـنـوان تـعـطـيـلـي               

 تحريـک مـعـلـمـان بـه             ،کالس هاي درس  
 تشـويـق هـمـکـاران بـه               ،تحصن وتجمـع  

نشست در مـدارس و سـازمـان آمـوزش               
وپرورش مشهد متهم شد و بنا به ادعـاي        

 آموزش و پرورش مشهـد  ۶حراست ناحيه  
گفته شده است که ايشان به رئيـس نـاحـيـه      

 ١٠توهين کرده و بـايـد ظـرف مـهـلـت                   
 . روزدفاعيه خودرا به حراست ارائه کند

اين احکام جزئـي از تـالش سـبـعـانـه             
 ،رژيم براي بقا است که با موجي از زنـدان     

 سنگسار و شکنجه و دستگيـري و   ،اعدام
تهديـد و فشـار بـر فـعـالـيـن کـارگـري،                       
دانشجويي، معلمـان و حـمـالت هـر روزه           
اوباش اسالمي به زنان و جوانان در سـطـح     

حزب کـمـونـيـسـت        .   شهر همراه بوده است   
کارگري همه مـردم آزاده و هـمـه سـازمـان            
هاي کارگري و سازمانهاي مترقي را فـرا          
ميخواند تا به احکام جمهـوري اسـالمـي           

مـا هـمـه      .   عليه معلمان اعتراض کـنـنـد       
معلمان و دانش آمـوزان و خـانـواده هـاي             
آنها را فراميخوانيم تـا بـراي بـازگشـايـي             
مدارس و موجي قدرتـمـنـد از اعـتـراض              
براي گرفتن خواست هـاي مـعـلـمـان کـه                 

مـا  .   خواست همه ما است، مهـيـا شـونـد         
همچون گذشته براي پيروزي معلمان تا بـه     

 . آخر در کنار آنها خواهيم بود
زنده باد اتحاد و هـمـبـسـتـگـي مـرگ بـر                  

 جمهوري اسالمي 
 ب کمونيست کارگري ايران حز

  ٢٠٠٧      اوت  ١٩ -       ٨٦ مرداد ٢٧

 
 : وحشت رژيم از فرا رسيدن اول مهر

 ! احکام قضايي عليه معلمان محکوم است
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 کارگر کمونيست
را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

    آارگران جھان متحد شويد

گزارش زير را داوود عـزيـزي،            
خـبـرنـگـار حــزب كـمـونـيـســت              
كارگـري و يـكـي از كـارگـران                

 ۵شركت نيشكر هفت تپه روز       
شهريور به حـزب ارسـال كـرده              

 .است
متعاقب اعالم کارگران نـيـشـکـر      

اي اعـتـراضـي بـه          هفت تپه طي نامه   
 والتيماتـوم   ILOسازمان جهاني کار  

به دولت و کارفرما مبنـي بـرايـنـکـه             
هـا و مـطـالـبـات             چنانچه به خواست  

عـمـل نشـود از روز           "   کارگـران فـورا   
دوشنبـه پـنـجـم شـهـريـور مـاه وارد                  
اعــتــصــاب و تــحــصــن نــامــحــدود           

روز جمعه دوم شـهـريـور      .   خواهند شد 
ماه پرداخت يک ماه حـقـوق مـعـوقـه             
کارگران آغاز شد و تا روز شنبه سـوم         

اکـنـون   .   شهريـور مـاه ادامـه يـافـت            
کارگران حقـوق مـرداد مـاه را نـيـز                 

دولت و کـارفـرمـا قـول           .   طلب دارند 
دادند که بزودي حقوق مـرداد مـاه را         

آنها همچنيـن وعـده دادنـد      .   بپردازند
هـاي کـارگـران         که به سايـر خـواسـت       

ــرد            ــد ک ــن ــدگــي خــواه ــدام .   رســي اق
عجوالنه وزارت کشاورزي و مـديـران       
شرکت در پرداخت يـک مـاه حـقـوق               
عقب افتاده کارگران براي جـلـوگـيـري      

.  از اعتصاب کارگران صورت گـرفـت      
کارگران خـواسـتـار پـرداخـت فـوري              

 .دستمزد مرداد ماه شدند
 هزار کارگـر نـيـشـکـر      ۵موفقيت  

هفت تپه در عقـب رانـدن جـمـهـوري             
اسالمي نشان داد که تنها با اتـحـاد           
و همبستگي  طبقاتي  و مـبـارزه و             
ميتوان از شـر شـرايـط جـهـنـمـي و                  

فضـاي ســرکـوب و بـيـحــقـوقـي در                 
جامعه خالص شد و رژيـم را وادار بـه     

هـا و مـطـالـبـات              پذيـرش خـواسـت     
سياسي و رفاهي هـر چـه بـيـشـتـري                

 .کرد
گفتني است که کارگران شـرکـت       
نيشکر هفت تپه از ابـتـداي سـال تـا              

 بـار دسـت بـه اعـتـصـاب              ١۵کنون  
 ٢١آخرين اعتصاب کـارگـران     .   زدند

يــکــي ديــگــر از       .   خــرداد مــاه بــود      
هاي کـارگـران کـوتـاه کـردن               خواست

آسـتـان   .   دست مافيـاي شـکـر اسـت          

قدس رضوي و حـداد عـادل رئـيـس             
مجـلـس از وارد کـنـنـدگـان عـمـده                   

 .شکردر ايران هستند
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوي اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  ٢٠٠٧ اوت ٢٨  -  ١٣٨٦ شهريور ٦

كارگران شركت نيشكر هفت تپـه      
 تاكنون بـراي  ١٣٨۵كه از اوايل سال     

 بـار  ١۵رسيدن به مطالباتشان حدود     
اعتصاب كرده و دسـت بـه تـحـصـن              

اي بـه رئـيـس            اند، اخيرا در نامه     زده
، ILOالـمـلـلـي كـار،              سازمان بـيـن   

اند كه در صورتـي كـه بـه            اعالم كرده 
مطالباتشـان رسـيـدگـي نشـود، روز            
پنجم شهريور دسـت بـه اعـتـصـاب               

انـد     كارگران اعالم كـرده   .   خواهند زد 
كه در اين مدت هـر بـار مسـئـوالن               

انــد كــه بــه         حــكــومــتــي وعــده داده     
مطالباتشان رسيـدگـي كـنـنـد، امـا             

هايشان توخالي از آب در آمـده           وعده
در ايــن خصــوص در نــامــه            .   اســت

در صورتـي كـه      :   " كارگران آمده است  
 ١٣٨٦تـا تـاريـخ پـنـجـم شـهـريـور                   

نـژاد    مسئولين شركت و دولت احمدي    
نسبت به پرداخت حقوق معـوقـه مـا           
اقدام ننمايند، دست به تحصن زده و      
تا دريافت كليه مطالبات خود دسـت     
از تحصن نخواهيم كشيد، چون كليـه       
قول و قرارهاي مسئوليـن شـركـت و           
دولت در خصوص حل مشكالت مـا       
كارگران عملـي نشـده و نسـبـت بـه                 
وضعيت مـوجـود خسـتـه شـديـم و                 
تحمـل مـخـارج كـمـرشـكـن زنـدگـي                

 ".همراه با تورم باال را نداريم
خواست كارگران در اين نامـه از         

پرداخت حقوق مـعـوقـه، پـول         :   جمله  
بـن هــاي كــارگــران، جــلــوگــيــري از             

فعاليت مافياي شكر، حـق داشـتـن            
تشكل مستقل، افزايش پرداخت حـق   
بدي آب و هوا و مسكن، حق شركـت         
كارگران فصلي در انتخاب نـمـايـنـده        
گان كارگران و طبقه بندي مشـاغـل،         
بازنشسته كردن كارگراني كـه دوران         
بازنشستگي آنها گـذشـتـه، تـأمـيـن             
وسائل ايمني كارگران، اخراج هـيـأت       
مديره كارخانه كه از عناصر امنيتـي     
و نظامي هستند و پـايـان دادن بـه                
تهديـدات، فشـارهـا، پـرونـده سـازي             
عليه فعالين كارگري ايـن كـارخـانـه            

 .اعالم گرديده است
يكي از كارگران در گفتگوئـي بـا       
راديو فردا، در خصوص اعـتـراضـات        

حـدود  :   " ماه هاي گذشته گفتـه اسـت       
 ماه است حـقـوق مـاهـيـانـه مـا                ١۵

بتعويق افتاده و در اين مـدت بـارهـا       
 مـاه هـم پـرداخـت            ٤ تا ٣به فاصله  
 ٢در حال حاضر حـدود         .   نشده است 

. " ماه است حقوق دريافت نكـرده ايـم     
او در بخش ديگري از گفتگويش مي    

از ماه ها پيش جيره غيرنقدي :  " گويد
كه در گذشته به كاركنان شركت داده    

طـرح طـبـقـه       .   ميشد قطع شده اسـت    
 سال پيـش اجـرا   ١٦بندي مشاغل از  

در صورتي كه بـا اجـراي     .   نشده است 
اين طرح، هر چهار سال بايد به حقوق     

 ".ما اضافه شود
كارگران به درسـت بـر جـايـگـاه              
تشكل مستقل خود تـأكـيـد كـرده و             

اند كـه مـراجـعـه كـارگـران بـه                    گفته
مسئوالن دولت، نمايندگان مجلس و  

اي در برنداشتـه    سايرين تاكنون نتيجه  
انـد كـه      و گفته .   گشا نبوده است    و گره 

اگر داراي تشكل مستقل و واقـعـي            
تـوانسـت      خود بودند، اين تشكل مي    
كـارگـران   .   از حقوق آنهـا دفـاع كـنـد           

مـا اعـتـقـاد       " اند كـه         همچنين گفته 
هاي گروهـي و   داريم كه حمايت رسانه   

تـوانـد بـه        المللي كار مي    سازمان بين 
هايمان كـمـك       ما براي تحقق خواسته   

 ".كند
 با اين التيماتوم و ايـن نـامـه بـه       

ILO            مــبــارزه كــارگــران شــركــت ،
نيشكر هفت تپه وارد مرحله ديـگـري      

كارگران بـراي پـيـروزي و          .   شده است 
رسيدن به مطالبات خود ميکـوشـنـد        
حمايت وسيع تر اجتماعي در داخـل         

. و در سطح بين المللي جـلـب کـنـنـد          
كارگران ديگر فـقـط عـدم پـرداخـت              
حـقـوق بـتـعـويـق افـتـاده مـعـتــرض                  

پايان دادن به تهديدات عليه . نيستند
فعاليـن كـارگـري، خـواسـت تشـكـل              
مســتــقــل كــارگــري، طــبــقــه بــنــدي          
مشاغل و تأمين وسائل ايمنـي و از          
همه مهمتر اخراج نيروهاي نظامـي و   
امنيتي از محيط كار، مـطـالـبـاتـي          
است که کارگران هفـت تـپـه مـطـرح              
ميکنند و با انعکاس خبـر اعـتـراض        
خود جامعه را مـتـوجـه اعـتـراض و            

كارگـران  .   خواست هاي خود ميکنند   

 .هفت تپه دارند راه نشان مي دهند
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از               
مطالبـات و تـالش هـاي كـارگـران                
شركت نيشكر هفت تپه حمايت كـرده    
و چون هـمـيـشـه در پـخـش اخـبـار                     
ــب                  ــل ــران و ج ــارگ ــراضــات ک ــت اع
همبستگي جهاني و داخلـي بـا ايـن            

. مبارزه در کنـار آنـان خـواهـد کـرد              
حزب از همه مردم، بخصوص مـردم         
هفت تپه و منـطـقـه مـيـخـواهـد كـه               
كارگران نيشكر را مورد بـيـشـتـريـن            

حـزب  .   حمـايـت خـود قـرار بـدهـنـد               

کمونيست کارگري كـارگـران سـراسـر         
ايـران را بـه هـمـبـسـتـگـي فـعـال بـا                    
ــه                   ــپ ــشــکــر هــفــت ت ــي ــران ن ــارگ ک

 مــتــحــد و          مــبــارزه.   فــرامــيــخــوانــد
سراسري، شرط تحميل مطالبـاتـمـان       
به دولت سركوب و وحشت جمـهـوري        

  .اسالمي است
 آزادي، برابري، حكومت كارگري 

 مرگ بر جمهوي اسالمي
  زنده باد جمهوري سوسياليستي
  حزب کمونيست کارگري ايران

  ٢٠٠٧ اوت ٢۵ - ١٣٨٦شهريور  ٣

 
 کارگران نيشکر هفت تپه جمهوري اسالمي را عقب راندند

 
    مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه وارد مرحله ديگري شده است

 
 :خواسته هاي کارگران معترض در کارخانه نيشکر هفت تپه

 پرداخت حقوق معوقه و پول بن هاي کارگران 
 جلوگيري از فعاليت مافياي شکر 

 حق داشتن سنديکاي کارگري 
 افزايش پرداخت حق بدي آب و هوا و مسکن 

حق شرکت کارگران فصلي در انتخاب نمايندگان کارگـران و طـبـقـه          
 بندي مشاغل 

 بازنشسته کردن کارگراني که دوران بازنشستگي آنها گذشته است 
 تامين وسائل ايمني کارگران 
 اخراج هيات مديره کارخانه 

 پايان تهديدات، فشارها و پرونده سازي عليه فعاالن کارگري
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بدنبال محاکمه کارگران دسـتـگـيـر شـده            
اول مه در سنندج و صدور احکـام زنـدان         
و شالق از سوي دادگاه انقالب اسـالمـي           

 از سـوي کـارگـران در         ،براي اين فعاليـن   
شهر سنـنـدج طـومـاري اعـتـراضـي بـه                 

 نـفـر     ٥٦٣تا کـنـون      .   جريان افتاده است  
از کارگران اين طـومـار را امضـا کـرده                

در انــعــکــاس خــبــر ايــن حــرکــت              .   انــد
 سـايـت     ،اعتـراضـي در سـايـت اتـحـاد             

اتحـاديـه کـارگـران اخـراجـي و بـيـکـار                    
توضيح داده شده اسـت کـه بـخـشـي از                  

 در   ،امضا ها کـه خـوانـده نشـده اسـت               
ــيــســت آورده نشــده اســت              و اصــل     .   ل

امضاهاي جمع آوري شده به همـراه نـامـه      
اعــتــراضــي کــارگــران بــه رئــيــس قــوه               

 مجـلـس شـوراي اسـالمـي و              ،قضائيه  
شوراي شهر سنندج تحويل داده خـواهـد          

  . شد
متن طومار اعتراض کارگران به      

  :قرار زير است
ما امضا کـنـنـدگـان ايـن طـومـار                 
مصرانـه خـواهـان آزادي فـوري و بـدون                 
قيد و شرط محمود صالحـي و مـنـصـور      
اسالو از زندان و لغو احـکـام صـادره بـر             
عليه شـيـث امـانـي، صـديـق کـريـمـي،                  
يداهللا مرادي، خالد سواري، حـبـيـب اهللا         
کله کـانـي، فـارس گـويـلـيـان، صـديـق                    
امجـدي، صـديـق صـبـحـانـي، عـبـاس                  
اندرياري، محي الدين رجـبـي،  طـيـب               
مالئي، طيب چتاني و اقـبـال لـطـيـفـي                

 .هستيم
همچنـيـن در ادامـه ايـن حـرکـت                  

اعتراضي قراري از سوي  هيئـت مـديـره            
اتحاديه سـراسـري کـارگـران اخـراجـي و               
بيکار در بـاره احـکـام شـيـث امـانـي،                    
صديق کريمي و يـازده نـفـر از کـارگـران               
بازداشت شده در مـراسـم اول مـاه مـه                  
امسال در سـنـنـدج و ادامـه اعـتـراض                  
براي لغو اين احکام صادر شده اسـت کـه      

 :متن آن را در زير ميخوانيد
قرار مصوب جلسه هيئت مديره 

اتحاديه سراسري کارگران 
اخراجي و بيکار در باره احکام 

و  شيث اماني، صديق کريمي
يازده نفر از کارگران بازداشت 

شده در مراسم اول ماه مه 
 امسال در سنندج

شيث امـانـي، صـديـق کـريـمـي، خـالـد                    
سواري، يداهللا مرادي، حـبـيـب اهللا کلـه             
کاني، فارس گويليان، صديـق امـجـدي،          
صديق صـبـحـانـي، عـبـاس انـدريـاري،                
محي الديـن رجـبـي،  طـيـب مـالئـي،                   
طيب چتاني و اقبال لطيفي هيچ جـرمـي         
مرتکب نشده اند، آنان بـنـا بـر بـديـهـي                 
ترين حقوق انساني خود و بنا بـر سـنـت              

ارديـبـهـشـت     ١١طبقه کارگر جهانـي در       
ماه امسال، اقـدام بـه بـرگـزاري مـراسـم                
اين روز در مـقـابـل اداره کـار سـنـنـدج                   
کرده انـد و ايـن حـق مسـلـم آنـان بـوده                      

 . است
يکسال از صدور حـکـمـي در اداره              

 نفـر از کـارگـران      ٣٣٢کار سنندج به نفع  
نسـاجـي کـردسـتــان کـه شـيـث امـانــي                   
نماينده و وکيل قانوني آنـان بـوده اسـت              
مـيــگـذرد، امـا ايــن حـکــم هــمـچــنــان                
مسکوت گذاشته شـده اسـت و پـس از               
يکسال به جاي اين حکم، شـيـث امـانـي             

 .  را به  زندان و جريمه محکوم کرده اند
شيث امـانـي و خـالـد سـواري در                  

طول سالهاي گذشته نمايـنـده مـنـتـخـب            
کارگران نساجي کردستان و شـاهـو بـوده           
اند و در طول اين سـالـهـا قـاطـعـانـه از                    
حقوق کارگران ايـن کـارخـانـه هـا دفـاع                

صديق کريمي و سايـر کـارگـران    .  کرده اند 
محکوم شده نيز هر کـدام بـه نـوبـه خـود               
جزو کارگرانـي بـوده انـد کـه کـاري جـز                   

 .دفاع از حقوق انساني شان نکرده اند
صدور احکام زنـدان و جـريـمـه بـراي            

 روز بـازداشـت   ٩١شيث و صديق و حکم      
 ضربه شـالق بـراي يـازده نـفـر از                  ١٠و  

کــارگــران در ســنــنــدج  چــيــزي جــز                     
انــتــقــامــجــويــي صــاحــبــان ســرمــايــه و          
عواملشان از شـيـث و خـالـد و ديـگـر                    
کارگران نيست، با صدور اين احـکـام از          
ــام                      ــق ــت ــد ان ــن ــک طــرف مــي خــواه ي
کارفرماياني را که چيزي جز سـيـه روزي           
براي زندگـي کـارگـران رقـم نـزده انـد از                   

بگيرنـد و از       . . .   شيث و خالد و صديق و     
طرف ديگر مي خواهند کاري کننـد کـه           
هيچگاه، هيچ  کارگري جـرات دفـاع از             

 . حقوق انساني اش را بر خود ندهد

ما کارگران عضو اتحاديه سـراسـري       
کارگـران اخـراجـي و بـيـکـار بـه هـمـراه                     
صدها کارگر کارخانه نساجي کـردسـتـان        

،  در بـرابـر ايـن احـکـام و               . . .   و شاهو و  
اجراي آنها سکوت نخـواهـيـم کـرد، مـا              
اجــازه نــخــواهــيــم داد نــمــايــنــدگــان و               

 .همکاران  ما روانه زندان شوند
در اين راسـتـا اتـحـاديـه سـراسـري                 
کارگـران اخـراجـي و بـيـکـار بـه هـمـراه                     
کارگران نساجي کردستان و شاهو کـه از          
صدور اين احکام در حق نـمـايـنـدگـان و            
همکارانشان بشدت خشمگين هسـتـنـد،       
طـي روزهـاي آيـنـده اقـدامــات زيـر را                   

 .انجام خواهيم داد
 
مراجعه به افکار عمومـي از طـريـق      -١ 

انعکاس هر چه بيشـتـر مسـئلـه احـکـام             
 ١١صادر شده در باره شيث و صديق و            

نفر از کارگران بازداشت شده در مـراسـم           
 اول ماه مه سنندج 

مــالقــات بــا نــمــايــنــدگــان اســتــان             -٢ 
کردستان و طرح خواست لغو بي قـيـد و            
شرط احکـام صـادره در بـاره شـيـث و                    

 کارگـر بـازداشـت شـده در          ١١صديق و     
 مراسم اول ماه مه سنندج

مالقات با شوراي شهر سـنـنـدج  و              -٣ 
طـرح خـواسـت لـغـو بـي قـيـد و شـرط                       
احکام صادره در باره شيث و صـديـق و              

 کارگر بازداشت شده در مـراسـم اول        ١١
 ماه مه سنندج

مـراجــعــه اعضــاي هـيــئــت مــديــره             -٤ 
اتحاديه و کـارگـران بـازداشـت شـده در                 
مراسم اول ماه مه سنـنـدج بـه مـجـلـس                
شوراي اسالمي و ارائه امضاهـاي جـمـع       
آوري شــده بــه ايــن مــجــلــس و طــرح                   
خواست لغو فوري احکام صـادر شـده در         

 کـارگــر    ١١بـاره شـيـث و صـديـق و                      
بازداشت شده در مـراسـم اول مـاه مـه                  
سنندج و همچنين طرح خـواسـت آزادي          
فوري محمود صالحي و منصور اسـالـو         

مراجعه همين هيئت به دفتر رئـيـس          -٥  از زندان 
قوه قضائيـه و ارائـه امضـاهـا و طـرح                   
 خواسته هاي فوق با رئيس قوه قضائيه

چـنـانـچــه اقـدامــات فـوق در لـغــو                   -٦ 
احکام صادره بر عليـه شـيـث امـانـي و                

 نـفـر از کـارگـران            ١١صديق کريمي و       
بازداشت شده در مـراسـم اول مـاه مـه                  
سـنــنــدج مـوثــر واقــع نشــود و دادگــاه                
تجـديـد نـظـر بـه لـغـو احـکـام صـادره                        
مبادرت ننمايد ما ناچار خـواهـيـم شـد             
به همراه کارگران نسـاجـي کـردسـتـان و               

اقـدام بـه بـرگـزاري تـجـمـعـي              ...  شاهو و 
 . اعتراضي بنمايم

ما از هـم اکـنـون اعـالم مـيـداريـم،                
تبعات ناشي از ايـن تـجـمـع بـر عـهـده                    
کساني است که بصورت غـيـر قـانـونـي              
فرمان حمله به مراسـم اول مـاه مـه در                 
سنندج را صادر کـرده و در ادامـه شـيـث        
و صديق را به زندان و جـريـمـه و يـازده                   
کارگر ديگر را به زندان و شالق مـحـکـوم     

 . کردند
اتحاديه سـراسـري کـارگـران اخـراجـي و               

   6/6/1386بيکار 
 

www.ettehade.com 
 
gmail.com@ k.ekhraji        بايد با تمام قوا به اعتراض عليـه احـکـام
زندان براي فعالين کارگـري در سـنـنـدج             

بــه جــريــان افــتــادن طــومــار          .   پــيــوســت
 يـک    ،اعتراضي کارگران در شهر سنندج    

حرکت اعتراضي مهـم اسـت کـه بـطـور               
واقعي مبارزه  کارگران براي حقوق پـايـه         

 حـق    ،اي و مسـلـم خـود حـق تشـکـل                  
 بـرپـايـي مـراسـم اول مـه و                  ،اعتصاب

بـايـد   .   حقوق برحق خود را بيان مـيـکـنـد         
بـايـد   .   وسيعا اين طومار را امضـا کـرد          

عين طوماري را که در مـيـان کـارگـران             
در شهر سنندج به جريان افتاده اسـت را             
در شهرهاي مختلف در مـيـان کـارگـران          
بــه گــردش در آورد و بــا گــذاشــتــن                      
امضاهاي هر چه بيشتر در زيـر آن  از                
. اين حـرکـت اعـتـراضـي حـمـايـت کـرد                 

 ،امضا کـردن ايـن طـومـار اعـتـراضـي               
بـرپـايـي تـجـمـعـات اعـتـراضـي عـلـيـه                     

 صدور احکـام زنـدان پـاسـخـي        ،دستگير
است به تهاجم رژيم به فعالـيـن ورهـبـران          

 بايد اين تهاجم را عـقـب زد و             ،کارگري
خواهان آزادي فوري و بدون قيـد و شـرط           

 ، مـنـصـور اسـانـلـو           ،محمود صـالـحـي    
 لـغـو     ، همايـون جـابـري      ،ابراهيم مددي 

احکام زندان بـراي فـعـالـيـن اول مـه و                    
ــمــان مــعــتــرضــي شــد کــه در                     مــعــل
اعتراضات اخيرشان دستيـگـر شـدنـد و            
بعد از آزادي بـا قـيـد وثـيـقـه اکـنـون بـه                  
دادگاه احضـار شـده و بـرايشـان احـکـام                
.  زندان و تبعيد و اخراج صـادر مـيـشـود            

ــه يــک                         ــيــش از هــر وقــت ب امــروز ب
همبستگي وسيع جهاني و پيشـبـرد يـک        
مبارزه متحد و قدرتمند کـارگـري نـيـاز            

بايد اين همبـسـتـگـي را وسـيـعـا               .   است
  . شکل داد

*** 
بنا به آخرين خبر  دريافتي خوشبـخـتـانـه         
آقاي يعقوب سليمي از اعضـاي هـيـات            
مديره سنديکاي شرکت واحد  سه شـنـبـه      

 شـب از زنـدان           ٩ شهريور سـاعـت        ٢٩
 . آزاد  شدند

 
  ، منصور اسانلو،به حرکت اعتراضي براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط محمود صالحي

  داود رضوي و براي لغو احکام زندان براي فعالين اول مه بپيونديد، همايون جابري ، ابراهيم مددي

 

 همايون جابري 

 منصور اسانلو

 محمود صاالحي

 ابراهيم مددي

 داود رضوي

 

عکس هايي از دستگير شدگان اول مه سنندج هنگام آزادي آنها به 
  ٨٦قيد وثيقه از زندان بعد از اول مه 


