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شـهـال دانشـفـر         : كارگر كمونيست 
كارگران نيشكر هفت نپه بـا گـرفـتـن            
طلبهايشان اعتصاب خودرا خـاتـمـه        

اين مبارزه اي پرشور بـود كـه      .   دادند
خبر آن وسيعا در مـيـان كـارگـران و               
مردم انعكاس پيـدا كـرد و شـور و                 

بـنـظـر    .   شوق وسيعي را بـرانـگـيـخـت        

شما اهميت اين مبارزه و اعـتـصـاب         
  در چه بود؟

از نظر من اعتصاب   :   شهال دانشفر 
 ٤٠٠٠و مبارزات متحد و پـرشـور          

کارگر طرح نيشکر هـفـت تـپـه يـک                
. اتفاق مهم در دو هـفـتـه اخـيـر بـود               

اتفاقي که بطور واقعي تاثير خـود را          

بر روي اعتراضات کارگـري و مـردم          
ــان و کــل                     ــه خــوزســت ــطــق در مــن

و شـايـد      اعتراضات کارگري در ايران   
  بهتر است بگويم در اوضاع جـامـعـه          

آنچه در صحنه سياسي ايران اين      
روزها شاهديـم تـاكـيـدي دوبـاره بـر                
واقعياتي بسيار مهم و اسـاسـي در            

. فضاي سياسي جامعـه ايـران اسـت          
اعتصاب و مبارزه متحدانه بيش از        

 نفر كارگران شركت نـيـشـكـر       ٤٠٠٠
هفت تپه، و همزمان با آن تـظـاهـرات          
دانشجويان در دانشگاه تهران عـلـيـه        

مـرگ بــر    " احـمـدي نـژاد بـا شـعـار                 
دانشجوي زنـدانـي آزاد     "و "  ديكتاتور
و بعد برگزاري مراسـم روز  "   بايد گردد 

جهاني كودك در تهران و سـنـنـدج و             
كامياران و پـيـرانشـهـر و شـهـرهـاي               
ديگر با قطعنامه هايي بسيار پيشرو     
و راديكال و انساني در دفاع از حقوق 

همه اينها بدنبال موجـي از     .   كودكان
اعدام ها و دارزدنهـاي وحشـيـانـه در           
مالء عام، و يكه تازي لشكـر جـهـل            
وعــقــب مــانــدگــي در خــيــابــانــهــاي          

دو .   شهرهاي ايران صورت مـيـگـيـرد       
قطب كامال متضاد در ايـران رو در           

قطب ارتجـاع  .  روي هم قرار گرفته اند 
و جهالت و سركوبگري و ضـديـت بـا            

و در   .   انسان، قطـب سـرمـايـه داري          
سوي ديگر قطب آزادي خواهي، حـق     
طــلــبــي، و انســانــيــت، قــطــب                     

رو دررويـي  !   سوسياليستي و كارگـري  
اين دو قطب متضاد را در چند سـال           

 .  اخير بوضوح شاهد بوده ايم

  

 صفي كه به پيش ميرود
   كاظم نيكخواه 

 ٣صفحه 

كارگران نيشكر هفت تپه بعد از        
چندين بار اعتصـاب و اعـتـراض از            
روز شــنـبــه هـفــت مـهــر بـا اعــالم                  
خواستهاي خود متحدانـه اعـتـصـاب        
كردند و اعالم نمودند كه ايـن بـار تـا         
گرفتن خواستهايشان بـه سـركـار بـاز           

نخواهنـد گشـت و بـه اعـتـراض و                   
كـارخـانـه    .   مبارزه ادامـه مـيـدهـنـد          

نيشكر هفت تپه در حال حاضر حدود   
 هزار از ٢تعداد (  كارگر دارد ٤٠٠٠

اين كارگران قراردادي هستند و بيش       
و )    سـال سـابـقـه كـار دارنـد                ١۵از  

عمدتا از شهرهاي اهـواز، شـوشـتـر،           
. انديمشك، شوش و دزفـول هسـتـنـد         

 ١٦اين كارگران طي دو سال گذشته         

 اهميت اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه   
 گفتگو با شهال دانشفر    

 
 مبارزه کارگران و شکست طلبان *

 ٤صفحه   -     ياشار سهندي از ايران
 !مراسم دولتي را پنهاني برگزار کنيد* 

 ٨صفحه   -    سيروس بابايي از ايران 
 

 !جهاني ديگر بايد ساخت* 
   گزارشات از  مراسم روز جهاني کودک 

 اخبار اعتراضات کارگري در ايران*  
 صفحه اخبار بين المللي کارگري * 
  ميليون کارگر ١٢گزارشي كوتاه از شرايط -١

       مهاجر التين در آمريکا
نمايش قدرت و همبستگي  -٢

 ستار نوريزاد
 نادر احمدي 

٧صفحه   

٥صفحه    
  روز اعتصاب و مبارزه١١گزارش 

  كارگران نيشكر هفت تپه 

 

 ناصر اصغري: تنظيم از

بيشتر کارگران در ماه رمضـان،        
با توجه به سنگيني کار و فضايي که        
در  مراکز کارگري وجود دارد و كـال           

به دليل عدم اعتنا بـه مـذهـب، روزه            
ــد    ــرن ــمــيــگــي ــتــن مــال          .   ن ــرف روزه گ

آنهـايـيـسـت کـه از راه ايـن ظـاهـر                      
. فريبيها، زنـدگـي را مـيـگـذرانـنـد               

کارگران فوالد مبارکه در اين روزهـا         
با لذت خاصي سيگار ميـکـشـنـد و            

مـا  .   غذايشان را نوش جان ميکـنـنـد     
در جمـعـهـاي کـارگـري، روي پشـت               
بامها و فضاهاي سبزي که تـا حـدي           
از ديد آدم فروشان و بسيجيان، پنهان    
است و به اصطـالح، تـابـلـو نـيـسـت،           

٩صفحه    
 از نيشکر هفت تپه تا فوالد مبارکه

 اصفهان -کامران روشن

٣صفحه   

ما يك دنياي شاد و مرفه 
  ميخواهيم

ما سه ماه است حقوق نـگـرفـتـه           

حـال اگـر کـارخــانـه مـا مـثــل                 .   ايـم 
کارخانه قند دزفول تعطيل شـود چـه          

 سـال    ٢٥ تـا       ٢٠کارگري کـه  .  کنيم

با اين .   کار کرده تکليفش چه ميشود    
 وقتي که دسـتـمـزد      ،دستمزدهاي  کم  

کارگر را ماهها نميپـردازنـد زنـدگـي           

 
 از زبان كارگران هفت تپه

 دو گزارش كوتاه كه به حزب رسيده است                                  

٢صفحه   

١٦صفحه   

 ويژه اعتصاب کارگران نيشکر هفته تپه
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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: 
kazem.nikkhah@googlemail.com 

 
Fax: 00448701351338  

 
 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 مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست   

 دفتر    
 مرکزی

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

کارگر و خانـواده وفـرزنـدانـش  تـبـاه               
کارگر به دزدي و اعتـيـاد و      .   ميشود

بنابرايـن درد    .     فساد کشيده ميشود  
درد مـا تضـمـيـن     .  ما درد آينده است 

مـن در قـبـال      .   آينده فرزندانمان است  
. فرزندم مسولم چون فرزند من اسـت        

 مـعـتـاد شـد چـه             ،اگر فردا دزد شد   
آنـوقـت چـگـونـه سـرم را بـاال                  .   کنم

براي اينست کـه مـا مـبـارزه          .  بگيرم
براي اينست که ما کارگران   .   ميکنيم

آيا جامعه بشـري     .   اعتراض ميکنيم 
قبول ميکند کـه  .   اين را قبول ميکند 

بچه هاي ما به جـاي تـحـصـيـل بـه                  
حـتـي   .   دزدي و اعتياد و فساد بيفتـد   
آنـوقـت   .   فکر اين هـا زجـر آور اسـت           

اينها ميگويند بياييد يکمـاه حـقـوق        
اينـهـا حـتـي       .   معوقه خود را بگيريد   

آيـا راهـي     .   طب هاي ما را نميدهنـد     
جز مبازره مقابل ما مي ماند؟ ايـن        
حرفها نه تنهـا درد دل مـن کـارگـر                
نيشکر هفت تپه بلکـه درد دل هـمـه             

ما آينـده را    . همه جامعه است.  است
دوسـت داريـم کـه هـمــه خــوشـحــال                

خوشحالـي هـمـه کـارگـران و           .  باشند
. همه مردم خوشحالي من هـم هسـت       

فقر آنچنان است که االن دوستان مـا          
مـا  .   براي لقمـه اي نـان مـانـده انـد                

چگونه ميتوانيم حتي نـانـي کـه بـا               
بدبختي بدست مي آوريم را به راحتي 

براي اين است که ما مبازره      .   بخوريم
ما يک دنياي شاد و مـرفـه       .   ميکنيم

 . ميخواهيم
براي همين است كه كوتـاه نـمـي           

 آييم
*** 

شرکت طرح نيشکر هفت تپه در        
 کـيـلـومـتـري شـوش در شـمـال                  ١٥

خوزستان در منطقه هفـت تـپـه واقـع          
کـارگـران آن عـمـدتـا از              .   شده اسـت  

 ، دزفـول   ، شـوشـتـر     ،مناطق شـوش  
ايــن .   انـديـمــشـک و اهـواز هسـتــنـد              

 سال پيش توسـط   ٤٨کارگران  حدود    
شرکتهایی امریکايي ساخته شده و   
اولين توليد کننده شکر از نـیـشـکـر           

 ٤٠٠٠در اين شرکـت  .  در ايران است 

کارگر به کار اشتـغـال دارنـد کـه بـا                 
احتساب ميانگين اينکه هر کـارگـر         
سه فرزند داشته باشد و بـا احـتـسـاب      
احتماال اگر کسي مادر يا پدرش نيـز        

حداقل جمعـيـتـي     .   با آنها زندگي کند 
.  نفر را در بر ميگيرد١٥٠٠٠حدود  

 - شرکـت   خـوراک دام             ٤همچنين  
طــرح   -حــريــر پــارس   -کــاغــذ پــارس   

نيشکر از زيـر مـجـمـوعـه هـاي آن                  
هستند که آنها نيز هر کدام دو تا سـه         

 . هزار کارگران دارند
 ٣٠١در نيشکر هفت تپه در کل       

 کــارگــر    ١٩٦٩  ،پــرســنــل کــارمــنــد   
 کـارگـر قـراردادي و           ١٠٠٠،رسمي
 کــارگــر پــيــمــانــکــاري کــار           ١٠٠٠
ساعت کار اين شرکت سـه      .   ميکنند

شيفت صبح از سـاعـت      .   شيفت است 
 ١١ تا ٣ شيفت عصر ، عصر٣ تا ٧

 ٦ تـا       ١١شب و شيفت شب ساعت      
الـبـتـه عـالوه بـر ايـن              .   صبح اسـت   

ساعات کـاري در روز دو سـاعـت                 
صرف ايـاب و ذهـاب مـيـشـود و                   
کارگران با سرويس هـاي مـخـصـوص       

روزهــاي .   بــه کــارخــانــه مــي آيــنــد           
. پنجشنبه کارخانه نيمه وقـت اسـت         

اما بعد از ظهـر پـنـجـشـنـبـه و روز                  
به اين معنـي    .   جمعه اضافه کاريست  

که کارگران در روزهـاي جـمـعـه در                
فصل بهره برداري تمام روز جمعه  و          

 ١١ صـبـح تـا           ٧در فصول ديگر از     
صبح  اضـافـه کـاري مـيـکـنـنـد و                    
روزهاي پنجشنبه نيز باقي روز را نيز   

کـارگـر در يـک         .   اضافه کاري دارنـد    
از يـکـطـرف آرزو         .   تناقض قرار دارد 

دارد روز پنجشنبه و جمعه را کـنـار            
 از سـوي       ،خانواده و فرزندانش باشد   

مرتبا به فکر اينست که تـعـطـيـالتـي       
در ميان باشد که به جـاي تـعـطـيـلـي          
اضافه کاري کيند و کسـري درآمـد             

قيمت ها هم هـر  .   خود را جبران کنند 
روز بيشتر ميشود و با وجود اينهـمـه     
ــاز                    اضــافــه کــاري و فشــار کــار ب
زندگيمان نمي چرخد و بـا قـرض و               

 .بدبختي سر ميکنيم
 ميزان دستمزد کارگـران  بسـيـار       

بـطـور مـثـال کـارگـران            .   پايين اسـت  
رسمي و با تخصص باال رقمـي بـيـن            

 هزار تـومـان در مـاه           ٤٥٠ تا ٣٠٠
امــا کــارگــران    .   دريـافــت مــيــکـنــنــد     

 هزار در   ٣٠٠ تا ٢٠٠قراردادي بين  
 . ماه

در سـالـهـای اخـیـر بـه دلـیــل                  
خصوصی سازی هـا و واردات بـی              
رویه شکر مـوقـعـیـت شـرکـت در                
مــنــطــقــه و اقــتــصــاد آن بــحــالــت               
ورشکستگـي در آمـده اسـت و مـن              
کارگر نه تنها دستمزدم را بايد مـدام       

 بـلـکـه     ،با اعتراض و مبارزه نقد کنم     
دائم در کابوس ورشکستگي کارخانه    

آنهم . و از دست دادن کارم بسر ميبرم
در شرايطي که نه بيمه بيکاري و نـه            
تاميني هست که بتوانم به آن اتـکـا            

کال در شهر شوش بخش . داشته باشم
اعظـم مـردم کـارگـران شـرکـتـهـايـي                
هستنـد کـه در وضـعـيـتـي مشـابـه                  

مرتـبـا   . نيشکر هفت تپه بسر ميبرند 
مشکل دستمزد پرداخت نشـده دارنـد    
و ورشکستگي و بيکاري تهـديـدشـان      

همين اخيرا بود کـه بـدلـيـل         .   ميکند
 ،ورشکسته شدن چقندرکاران منطقـه    

ــيــل                     ــه دل ــول ب ــنــد دزف شــرکــت ق
ورشکستي تعطيل شده و کارگـران آن       

باور کـنـيـد وقـتـي در           .     بيکار شدند 
شهر مي چرخي خيلي از مردم دارنـد         
از دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده و                 
مــعــضــالت زنــدگــي شــان درد دل             

 ،اينست که اعتصـاب مـا      .   ميکنند
به نوعي به همه مردم مربوط است و         
همه آنـرا بـا عـالقـه مـنـدي دنـبـال                    

االن خواست دسـتـمـزدهـاي     .   ميکنند
پرداخت نشـده خـواسـت خـيـلـي از                 

و همـه بـه   .   کارگران در منطقه ماست  
اعتراض يکديگر مـثـل يـک نـيـروي             

اين وضـعـيـت      .   کمکي نگاه ميکنند  
در عين اينکه ناشي از درد مشـتـرک         

اما به ما نـيـرو مـيـدهـد و             .   ماست
ميدانيـم کـه مـيـتـوانـيـم بـا نـيـروي                   

بـراي هـمـيـن       .   بزرگتري مبارزه کنيـم   
مـبـارزات   .   است که کوتاه نمي آيـيـم        

 . ما ادامه دارد
 

 
١از صفحه  ...  از زبان كارگران هفت تپه   



 3 ٦٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

    !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

بحث و جدال اصلي اين دو قـطـب         
تنهـا بـر سـر سـرنـگـونـي جـمـهـوري                     

" اصـالح رژيـم    " اسالمي و حـفـظ و             
بر سـر بـهـبـودي كـوچـك در                 .   نيست

ــيــســت              ــجــا ن ــر ســر     .   ايــنــجــا و ان ب
خواستهايي صرفا صنفي و اقتـصـادي       

بلـكـه صـف بـهـم پـيـوسـتـه،                 .   نيست
مرتبط و واحدي در ايران دارد نـقـد و             
اعتراض خودرا به كل اوضاع مـوجـود        

ايـن  .   به زبانهاي مختلف بيان ميكـنـد      
 ١٦روزها در ايران ادامه اول مه هـا و     

. آذرهاي سوسياليستي را شاهد بوديـم     
كارگران نيشكر هفت تـپـه عـلـيـرغـم               
فضاي مـحـاصـره و تـهـديـد، بـطـور                   
يكپارچه رژه ميروند و فرياد مـيـزنـنـد         

كارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسـنـه     " 
و عمق انـزجـار خـودرا از وضـع                "   ايم

. موجـود بـا خشـم بـيـان مـيـكـنـنـد                    
فــرمــانــدار نــمــونــه    " مــيــگــويــنــد مــا       

ــم    ــي ــخــواه ــي ــم ــه       " و    "   ن ــون ــم ــر ن مــدي
. نـان و رفـاه مـيـخـواهـيـم         "   نميخواهيم

در دانشـگـاه     .   حق تشكل ميخواهـيـم    
رئيس باند جالدان احمدي نژاد يـك بـار    
ديگر ميخواهد شانس خود را بعـد از          
بگير و ببندها و اخراج هاي فوج فـوج           
دانشجويان و دستگيري ها بـيـازمـايـد      

و عليرغم كنـتـرل شـديـد پـلـيـسـي و                   
ميليتاريزه كردن اطراف سـخـنـرانـيـش         

مـرگ  " و   "   مرگ بر ديكتاتور  " با شعار   
از سـوي شـمـار بسـيـار             "   بر فاشيست 

. زيادي از دانشجويان مواجه مـيـشـود       
روز جهاني كودك در چندين شـهـر در           
فضايـي راديـكـال و انسـانـي و چـپ                  
برگزار ميشود و تجمـع كـنـنـدگـان در             
قطعنامه هايشان اعالم ميكنـنـد كـه          
براي دستيـابـي كـودكـان بـه زنـدگـي                 
انساني كل اين نظم وارونه را بايد بـهـم           

در .   ريخت و جهان بهتـري بـرپـا نـمـود            
برابر تهاجم فاشيسـتـي حـكـومـت بـه             
كارگران و پناهندگان افـغـانـي، اعـالم         
ميكنند كه كودكان مهـاجـر افـغـانـي            
بايد بي قيد و شـرط از تـحـصـيـل و                 
زندگي انساني برخوردار شوند، به بـي         
حقوقي كودكان، به كار كـودكـان، بـه            
زندان و اعدام كودكان، و بـه تـهـاجـم                
غيـر انسـانـي بـه كـودكـان اعـتـراض                  

 ١٠و باالخره كارزار جهاني     .   ميكنند
اكتبر عليـه مـجـازات ضـد انسـانـي                
اعدام را كه نيروي مـحـركـه اصـلـيـش              
همين صف چپ و راديـكـال در ايـران              

ايـن صـداي     .   است را بايد ياد آور شـد       
سوسياليستهاست كه دارد از گوشـه و      

ايـن  .   كنار اين سرزمين بگوش ميرسد    
صداي طبقه كارگر است كـه دارد بـه            

 . گوش ميرسد
امروز در ايران مبـارزات كـارگـران      
و معلمان و پرستاران و دانشجـويـان و        
زنان به هـم مـرتـبـط اسـت و تـا حـد                    

و ايـن    . زيادي به هم پيوند خورده است 
. نيز پديده قابل توجه و مـهـمـي اسـت            

آنچه اين مبارزات را بهم پيوند ميـزنـد     
در واقع همان خط و رگه قـوي چـپ و              
سوسياليستي است كه در هـمـه آنـهـا             

خـواسـتـهـا و آرمـانـهـاي             . جريان دارد 
اساسي تمامـي ايـن بـخـشـهـا يـكـي                  

كيفرخواست آنها عليه جـامـعـه      .  است
صـداي طـبـقـه       .   موجود مشترك است  

كارگر را ميتـوان در دانشـگـاه و در                
جنبش دفاع از حقـوق كـودكـان و هـر              

ايــن .   تــحــرك اعــتــراضــي اي شــنــيــد         
واقعيت بسيار آشكـار و غـيـر قـابـل                
انكار فضاي سياسي امـروز در ايـران            

 . است
يك كار اساسي هر كارگـر پـيـشـرو      
و آگاهي و هر كمونيستي اينـسـت كـه       
همين واقعيت را بـه بـاور بـخـشـهـاي                
هرچه وسيعتري از فعالين كـارگـري و         
فعالين جنبشهاي اعتـراضـي تـبـديـل           

ميشود در صفي بود و شـنـاخـت      .   كند
مـيـشـود    .  روشني از صف خود نداشت 

در جـلــوي مــبـارزه بـود و جــايــگــاه                 

عمومي هـمـان مـبـارزه را بـخـوبـي                   
مـيـشـود در صـفـي           .   تشخيص نـداد   

حركت كرد و از جـايـگـاه و گـذرگـاه                  
يــك كــار مــا      .   بــعــدي خــبــر نــداشــت      

كمونيست ها و هـر كـارگـر آگـاهـي                 
اينست كه مدام به صفي كه دارد جـلـو         
. ميرود، پيشرويهايش را نشان دهـيـم        

يك كار ما كمونيـسـت و هـر كـارگـر                
آگاهي اينست كه دستاوردها را جلـوي   
چشم هـمـه از جـملـه رهـبـران هـمـان                    

حـتـمـا    .   جنبشهاي اعتراضي بگـذاريـم    
نقطه قوت و نقطه ضعف هردو را بـايـد     

امـا اقـعـيـت ايـنـسـت كـه كـم                  .   گفت
نيستند كساني كـه كـارشـان را ايـن                
تعريف كرده اند كه ضعفـهـا را بـزرگ             
كنند و حتي ضعف بـتـراشـنـد و روي              

به همين مـبـارزات   .   اميد خاك بپاشند 
صـداي  .   همين چند هفته نگـاه كـنـيـد          

كارگر نيشكر هفت تپه از چند تريـبـون    
بگوش رسيد؟ اهميت و جـايـگـاه ايـن            
مبارزه را چند جـريـان نشـان دادنـد؟               
صـداي مـدافـعــيـن حـقــوق كــودك و                
تجمعات روز جهانـي كـودك در چـنـد           
رسانه اپوزيسيون منعكس شـد؟  و از          
آن سو با اولـيـن تـهـاجـم حـكـومـت،                   
صداي از قبل شكـسـت خـوردگـان از             

 كجا كه به گوش نرسيد؟
بهررو يك بـار ديـگـر كـارگـران و               
مـردم راديـكـال، شـكـسـت سـيـاسـت                

احمدي نژادي جـمـهـوري اسـالمـي را             
يـك بـار     .   و نه فقـط ايـن    . اعالم كردند 

ديگر مردم ديدند و لمـس كـردنـد كـه              
فضاي سياسي ايـران را صـف چـپ و              
راديكال كارگـري تـعـيـيـن و تـعـريـف                

اين هنوز بـارقـه اولـيـه دوره            .   ميكند
اين جنبش مـيـتـوانـد و          .   كنوني است 

بايد آنچنان تحركي از خود نشان دهـد         
كه ميليونها كارگر و مردم بجـان آمـده     
به قدرت و آينده سـازي آن مـطـمـئـن                 
. شوند و جايگاه خـودرا در آن بـيـابـنـد           

اين جنبش ميتواند آنچنـان بـه پـيـش           
رود كه نه فقط از نظر سياسي بلكه از           
نظر تفـكـر و فـرهـنـگ و سـنـتـهـاي                     
اجتماعي نيز توده هرچه وسيعـتـري از       
كارگران را به خود جـلـب كـنـد و بـه                   
سيطره نگرش و فرهنگ ملي گرايـي و        
مذهبي و نگاه به باال در مـيـان مـردم            

اين جنبش بايد جـاي پـاي   .  خاتمه دهد 
تـوده اي تـر        .   خودرا محكـمـتـر كـنـد        

. قطبـي تـر و شـفـاف تـر شـود                .  شود
كارگران و مردم را وسيعا قانع كند كـه       
تصميم گيري در مـورد كـل حـيـات                

بلكـه  "   ما بهتران " اجتماعي نه حرفه از     
ايـن راه را       .   تنها حق خـود آنـهـاسـت          

اين مسيـر را در پـيـش    .  خواهيم پيمود 
 . گرفته ايم و ادامه خواهيم داد

 
 

 
١از صفحه    صفي كه به پيش ميرود  

اوقات خوشي را بـا چـاي و سـيـگـار،                  
مــيــگــذرانــيــم و در ايــن جــمــعــهــا،                  
صحبتهاي خوبي را چه از اعتـراض بـه           
وضعيت موجود و چه دوري جسـتـن از         
تعصبات مذهبي و خرافات، مـيـتـوان          

همين چند روز پيـش، يـکـي از            .   شنيد
کارگران در مورد کـارخـانـه ي مـيـرزا                
کوچک خان از کـارخـانـجـات نـيـشـکـر                

او در سـال       .   هفت تپه تعريـف مـيـکـرد      
، به مدت يک ماه به عنوان کـارگـر         ٨٤

قراردادي، آنجا کار ميکرده و اعتـراض     
قوي کارگران را از طـريـق تـلـويـزيـون                  

از هـواي گـرم و          .   کانال جديد ديده بود   
طاقت فرسا و شرايـط سـخـت کـار در                
آنجا ميگفت گرچه اطـالعـات زيـاد و            

دقيقي نداشت ولي خيلي از اين حرکـت        
کارگران نيشکر، خوشش آمـده بـود و             
اعتقاد داشت که ما و همـه ي کـارگـران     
بايد همينگونه با همبستگي و قـدرت          
به وضعيت وحشتنـاک کـار، اعـتـراض            

 .کنيم
وضعيت کار در فوالد مـبـارکـه و            
همه محيطهاي کاري، جاي شديدتـريـن       

مـديـران  مـزدور         .   اعتراضهـا را دارد      
جمهوري اسالمـي در فـوالد مـبـارکـه              
سعي ميکنند که بين کارگران رسمي و        
قراردادي، فاصله بيـنـدازنـد و بـا جـدا               
کردن سرويسـهـاي رفـت و آمـد، غـذا                 
خوريها و حتي دستشوييها، دودستگي     

به کـارگـران     .   عميقي را ايجاد ميکنند   

رسمي، سهام و پاداش مـيـدهـنـد ولـي            
حقوق کارگران قراردادي را هـم بـه زور             

اداره ي کار نيز کارگراني کـه         .   ميدهند
شکايت مـيـکـنـنـد را لـو مـيـدهـد و                      
مديران شرکتهـا، ايـن کـارگـران را بـه                 

. بهانه هاي مختلف، اخراج مـيـکـنـنـد         
اين فراتر از پايمال کردن حقوق کارگران       
است و در واقع يک جنايت سازماندهـي     

با همـه ي    . شده بر ضد بشريت ميباشد 
اين احوال، اکثر کارگران رسمي از درک         
خوبي نسبت به وضعيت کـار کـارگـران           
قراردادي برخوردارند باالخره آنـهـا هـم           
کارگرند و راهي به جـز هـمـبـسـتـگـي،              

بـخـاطــر   .   بـراي کــارگـران وجــود نـدارد          
سياستهاي جديد جـمـهـوري اسـالمـي،           
خطر بيکار شدن، کـارگـران رسـمـي را               

با تصويب شـدن قـانـون       .   تهديد ميکند 
بازنشـسـتـگـي بـاالي بـيـسـت سـال و                    

خصوصي سازي کارخانه ها، قرار است      
که فوالد مبارکه و ذوب آهـن اصـفـهـان        
به بخش خصوصي واگذار شوند بـه ايـن       
تــرتــيــب، درصــد زيــادي از کــارگــران             
رسمي، باز خريد خواهند شـد و فـقـط             
تعدادي بسيجي آدم فروش و نورچشمي       

از آن طرف، بـيـشـتـر        .   ها باقي ميمانند  
سهام فوالد مبارکه را به مـديـران داده            
اند و مطمئنـا بـيـن بـازرسـهـا و حـوزه                 
علميه و بقيه ي مفت خورها نيز تقسيم    

کمي هم به کـارگـران رسـمـي           .   کرده اند 
داده اند تا به اصطالح، در دهن آنهـا را     

به طور کلي ميخواهند همه ي   .   ببندند
صنايع را به عنوان سرمايه ي شخصـي         

اين مهمتريـن  .   خودشان، تصاحب کنند 
 .هدف خصوصي سازيست

ولي کافيست پاي صحبت کارگران    
بنشينيم تا متوجه شويم که حواسـشـان         

به همه ي اين چيزها هست و آگـاهـنـد              
 .که چه نقشه هايي برايشان کشيده اند

همبستگي بيشتري الزم دارنـد و          
نبايد اجازه دهند که بـرايشـان تصـمـيـم          

اعتـراض  .   بگيرند و حقشان پايمال شود 
قدرتمند کارگران نيشـکـر هـفـت تـپـه،              
درس خوبي بـود بـراي رژيـم جـمـهـوري               

. اسالمي و همه کـارگـران تـحـت سـتـم              
آنها نيز بايد اينگونه و حتـي قـويـتـر از         

جمهوري اسالمي از   .   اين برخورد کنند  
هـمـه   .   هيچ چيز  بيشتر از اين نميترسد      

ي کارگران در ايران بايد بـا هـم مـتـحـد          
آنـهـا   .   شوند و اين نـظـام را بـرانـدازنـد               

مــيــتــوانــنــد پــيــام خــود را از طــريــق               
تلويزيون کانال جديد به گـوش هـمـه ي            
کارگران دنيا برسانند و از حمايـت آنـهـا        

 .نيز برخوردار شوند

 
١از صفحه  ...  از نيشکر هفت تپه تا   



 4  ١٣٨٦ مهر ١٩   کارگر کمونيست

کارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                  
مبـارزه جـانـانـه اي را در مـقـابـل                     

هـر  .   جمهوري اسالمي براه انداختـنـد     
چند خواستهاي اين مبارزه صنفي و        

و خـود هـمـيـن هـم            .   اقتصادي است 
بسيار مهم است، اما ايـن خـواسـتـه            
هاي صنفي را بايد دولـت جـوابـگـو             
باشد و اين دولت هـر چـه دسـتـگـاه                 
امنيتي و سرکوبگر دارد بسيـج کـرده     
تا اين کارگران را وادار بـه سـکـوت             

پــرداخــت نــکــردن و يــا ديــر             .   کــنــد
پرداخت کردن حقوق، قـانـون رسـمـي           
جمهوري اسالمي شده و تـقـريـبـا در            
نود درصد کارخانجات دولتي و غيـر     

مبارزه کارگـران   .   دولتي اجرا ميشود  
نيشکر هفت تپه به ايـن دلـيـل مـثـل         
بــخــش اعــظــم مــبــارزات كــارگــران          
مبارزه اي است سياسي چـون دقـيـقـا          
بر عليه همين قانون نانوشـتـه دولـت           
سرمايه است و مـيـتـوان گـفـت بـه                  
نمايندگي از سوي همه کارگران ايـران   

 . به پيش برده ميشود
اين مـبـارزات از سـوي ديـگـر                

چرا که بـعـد از     .   اهميت بسزايي دارد  
چند ماه کشتار زندانـيـان بـي دفـاع              
بوسيله اعدام در مال عـام و يـورش           
وحشيانـه دولـت اسـالم بـه زنـان و                   
جوانان و دستگيري و زنـدانـي کـردن           
فعالين کارگري و دانشـجـويـي ايـن             
مبارزات پاسخ دندان شکني بـه ايـن        

و هـمـيـنـطـور        .   موج سرکـوب اسـت     
پاسخي است قاطع به همه کساني و         
جرياناتي که دم از شـکـسـت مـردم               

يکي از اين جريانـات  . زدند و ميزنند 
يا به بيان روشنتر "  حکمتيست"حزب  

ايـن حـزب     .   است"   حزب گارد آزادي  " 
: که يک نفـس دم گـرفـتـه اسـت کـه                   

جمهوري اسالمي دسـت بـاال پـيـدا              
کرده و امريکا و انگليس را تـحـقـيـر         
ميکند، قدرت منطقه اي شده اسـت،   
ديگر از مبارزه مردم اثـري نـيـسـت،            
هر مبارزه اي از ايـن دسـت کـه بـه                  
 .وقوع ميپوندد را بيهوده ميشمارد

" پـرتـو  " در برنامه تـلـويـزيـونـي             
 آبـان مـحـمـد فـتـاحـي در             ١٣جمعه  

گفتگو با اسد گلچيني به اعـتـصـاب         

شکوهمند کارگران نيشکر هفت تـپـه       
ماحصل گفتگـوي ايـن دو        .  پرداخت

چيزي نبود جز اينکـه ايـن مـبـارزات        
" راه به جايي نميـبـرد چـون کـارگـران            

، البته به زعـم ايشـان    " محافظه کارند 
کارگران بخشهاي ديگر نمي خواهنـد      
به حمايـت از کـارگـران هـفـت تـپـه                   

البته از حق نبـايـد گـذشـت         .   برخيزند
اسد گلچيني نمي توانست در مقابـل       
اين مبارزه جانانه کارگران هفـت تـپـه      
تحسين خود را بـيـان نـکـنـد، امـا                  
فتاحي طـوري سـواالت را مـطـرح                
ميکرد که نشان دهـد ايـن کـار بـي                

) ؟( تـاسـف  )   فتاحـي ( او .  ثمري است 
مـيـخـورد کـه چــرا کـارگـران مـثــل                  
نيروهاي سرکوبگر رژيم، کـه از هـر             
گوشه ايران خودشان را بـه خـوزسـتـان      
رسانده انـد تـا کـارگـران هـفـت تـپـه                 
سرکوب کنند، کاري نـمـيـکـنـنـد؛ و             
مدعي بـود کـه کـارگـران کـم کـاري               
ميکنند که مـثـل سـرکـوبـگـرانشـان             
فعاالنه برخورد نميکنند و خـودشـان        

؟ اسـد    ! را به هفت تپـه نـمـيـرسـانـنـد            
گلچيني نتوانست در مقابل اين پرت   
و پالي گويي محمد فتاحـي سـاکـت           
بــنــشــيــنــد و گــفــت چــون کــارگــران            
تشکيالت ندارند اما محمد فـتـاحـي     
معتقد بود که کارگران نمي خواهـنـد         
و اسد گلچيني نيز تاييد ميکـرد کـه        

ايـن  .   از محافظه کـاري ايشـان اسـت        
مبارزات از ديد هر دوشان بـي ثـمـر          
بود چون بنا به گفته اسـد گـلـچـيـنـي           
بيست سال اين اعتراضـات در هـفـت        
تپه جريان دارد و مـن شـنـونـده بـايـد           
دستم مي آمـد کـه ايـن هـم تـمـام                     

 .ميشود و به جايي نخواهد رسيد
اين گفتـگـو تـمـام شـد و مـن                    

کارگر که پاي اين بـرنـامـه نشـسـتـه               
بودم و بيننـده آن بـودم ظـاهـرا بـايـد               

خــجــالــت "   تــهــيــيــيــج مــيــشــدم و            
امـا  .   و يک کاري ميکردم"  ميکشيدم

اين گفتگو من را کامال خلـع سـالح           
وقتي يک حزب معيـن کـه نـام            .   کرد

خودش را کمونيست گذاشته وصفـت      
را يدک مـيـکـشـد مـن          "   حکمتيست" 

طرف تبليغ او را مـيـخـواهـد قـانـع                 
سازد که اين گونه مبارزات كه مـثـل         
بمب در مـيـان مـردم صـدا كـرده،                   

است پس بي فـايـده اسـت،      "   تدافعي" 
بيست سال اسـت جـريـان دارد و بـه                
جايي نرسيده؛ به گفته ايشـان وقـتـي           
خانواده خود کارگران ساکتند وقـتـي        

  نامه مـيـدهـنـد و          ILO کارگران به 
متوجه نيـسـتـنـد کـه ايـن سـازمـان                 
دولــتــهــاي ســرمــايــه داري اســت و             
خواستار تشکيل سنديکا مـيـشـونـد         

وقـتـي   !   شايستـه حـمـايـت نـيـسـتـنـد            
بخشهاي مهمي مثل کارگران نفـت و   
ذوب آهن و بـرق  دسـت روي دسـت            
مــيــگــذارنــد ومــثــل ســرکــوبــگــران          
خودشان را به هفت تپه نـمـيـرسـانـنـد            
مــن ديــگــر چــه بــايــد بــکــنــم جــز                 

و اينکه انتـظـار داشـتـه       !  شرمندگي؟
باشم امام زمان ظهور کند و عـدلـش         
را بگستراند کاري ديگري بـراي مـن          

 !باقي نمي ماند
اين حزب بارها ما کارگـران را           

متهم کرده که دست بـه کـال ه خـود                
اما خود در زماني ! داريم که باد نبرد

که بايد حمايت همه جانبه اي را از             
اين مبارزات مشخص سازمان دهـد       
به شماتت و تحقير هميـن مـبـارزات         

براي حزبي کـه شـکـسـت         .   برميخيزد
مبارزات مـردم را از قـبـل اعـالم                  
داشته وظيفه اي جز اين نميمانـد کـه        
مبارزات به اين وسـعـت را کـوچـک               

که بعد از مـدتـي سـاکـت       .   جلوه دهد 
گيـرم کـه ايـنـطـور شـود            .  خواهد شد 

وظيفه يک حزبي کـه نـام کـمـونـيـسـم              
کارگري را بر خود گذاشته ايـن اسـت      
که مبارزات جاري را تحـقـيـر کـنـد؟             
کوچک جلودهد و بگويد بيست سـال         
است جريان داشـتـه ايـن هـم مـثـل                  

  !بيست سال گذشته
براستي كسي كـه سـيـاسـتـش را           
اين گذاشـتـه كـه ثـابـت كـنـد رژيـم                    
سرنگون نميشود و راست دست بـاال         
را پيدا كرده، چقدر وضع نزاري پـيـدا        

مجبور ميشود مبارزه زنـده     !   ميكند
 كـارگـر و        ٤٠٠٠و حي و حـاضـر            

حمايتي را كه به اشكال مخـتـلـف از       
آن ميشود و نقطه قوتهـاي آنـرا نـفـي             

تـا  .   كند تا سياستش را ثـابـت كـنـد           
اينجا كارگران نـيـشـكـر هـفـت تـپـه                 

و اين يك پيروزي براي . پيروز شده اند
. همه ما كارگران و همـه مـردم اسـت      

حتما در مبـارزه هـزار كـمـبـود هـم                 
ممكن است مـا كـارگـران در      .   هست

اما كسـي  . جايي هم شكست بخوريم 
كه نقشه اي و پراتيكي بـراي پـيـروزي       
كـارگــران نـدارد، فــقـط دارد نشــان              
ميدهد كه به كارگر و به مبارزه و بـه      

در هـمـيـن      .   پيروزي بـي ربـط اسـت         
گفتگو، فتاحي و گـلـچـيـنـي نشـان               
دادند چقـدر هـنـرمـنـد هسـتـنـد تـا                  
تصوير غيرواقعي از شرايط کارگـران       
بدست دهند تا  شکست خودشـان را     
پــاي مــردم و مشــخــصــا کــارگــران            

ايشان پاک خودشان را بـه       .   بياندازند
آن راه زدند وقتي کـه گسـيـل کـردن                
نيروهاي سرکوبگر يک دولت که همـه       
امکانات جامعه را در اختيار دارد و       
به فوريت و به آساني ميتواند اينکـار    
را بکند و حتي شهر را در مـحـاصـره           
بگيرد و شرايط نظامي و امـنـيـتـي            
برقرار کند را مقايسـه مـيـکـنـنـد بـا             
کارگراني که از هـر گـونـه امـکـانـي                
محرومند و اگر نـبـود ايـنـتـرنـت و                 
ماهواره حتي ممکن بود ماهها بعـد       
خبرش به گوش کسي برسد و اينرا به        

کـارگـران   "   مـحـافـظـه کـاري       " حساب  
خود ميبرند و ميدوزند و     .   ميگذراند

بعد در کمال بي شرمي ما کارگرانـي        
که دستمان از همه جا کوتاه است بـه        
کوتاهي در امـر مـبـارزه و حـمـايـت              

   .محکوم ميکنند
بي تشـکـلـي کـارگـر بـه خـاطـر                 

.  نخواسـتـن نـيـسـت، نـمـي گـذارنـد                
همين دولت به وحشيانه ترين شکلـي       
هر گونه تشکلي کارگري را سـرکـوب        

همه جا و هميشه صحبت از .   ميکند
ديکتاتوري خشن سرمـايـه در ايـران          
ميشود براي کسب فوق سود اما بـه          
تشکل کارگري کـه مـيـرسـد نـاگـاه                
انسانهاي کـه خـود را کـمـونـيـسـت                 
ميخوانند و ظاهرا بايد بخش پيشـرو     
همين طبقه کارگر باشند کارگر را بـه       
ندانم کاري و محافظـه کـاري مـتـهـم           
ميکنند و باالتر از آن انتـظـار دارنـد            
مــثــل يــک دولــت کــه هــمــه جــور                 

يـکـي   .   امکانات دارند عمـل کـنـنـد         
نيست به ايشان بگويد که شما مـثـال        

هستيد و خود را کـمـونـيـسـت      "   آگاه"   
ميدانيد لطف کنيـد فـقـط حـمـايـت              
خود را اعالم کنيد نمي خواهد ما را        

 .بيشتر شرمنده کنيد
 كـارگـر     ٤٠٠٠اتحاد بـيـش از         

نــيــشــكــر هــفــت تــپــه و پــافشــاري             

برخواستهاي خود در برابر كارفرمـا و      
كل نيروهاي سركوبگر يك نقطه قوت      

. مهم ما كارگران و كل جامعـه اسـت      
کمونيستي که اهميت سـيـاسـي ايـن           
مبارزه معين در اين شرايط زمـانـي          

. را درک نميکند کمونيـسـت نـيـسـت        
روز بـروز دارد       "   حزب گـارد آزادي      " 

فاصله خودش را ازکمونيسم کارگـري    
آنــهــا بــدنــبــال     .   بــيــشــتــر مــيــکــنــد     

هستند تا بعد به کـمـک     "   بحرانسازي" 
" مديريت" اسلحه بحران ايجاد شده را  

در "   آينـده سـازان    "   آنها بدنبال  .   کنند
جاي ديگري هستند که هيچ ربطي به   

بايد هـم    .   کارگر و سوسياليسم ندارد   
" نـابـرابـر   " مبارزه جانانه و بـه قـولـي            

کارگران هفت تپه را تحـقـيـر کـنـنـد،            
همانطور کـه قـبـال فـرمـان انـحـالل                 

وقـتـي   .   تشکيالت کارگـري را دادنـد     
کارگـران خـود امـر خـود را پـيـش                    
ميبرند ديگر جايي بـراي سـوپـر مـن            

. ها و مردان عنکبوتي قالبي نيسـت      
وقتي کارگر به يمن اتـحـادش دولـت           
سرمايه و نيروهاي سرکوبگرش را بـه       
عقب براند جا براي جرياني نمي ماند 
که تصميم گرفته به نيابـت از جـانـب            
" مــردم نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر را              

 !حال بماند چه تنبيهي. کند"تنبيه
ــران                     ــارگـ ــا کـ ــر مـ ــه، اگـ بلـ
ميتوانيستيم همزمان مثال در تهـران   
اعتصاب حمايتي کنيم که ديگر کـار   

ولي آنقدر ذليل نشـده ايـم         .   تمام بود 
که مـردان عـنـکـبـوتـي بـه دادمـان                  

ديروز نساجي هاي کردسـتـان   .   برسند
البته ايشان معتقدند وقتي صنعـت      ( 

نساجي دارد از بين ميرود ديگر چـه          
مبارزه اي و هميـن نـظـر را هـم در                  

و )   رابطه با صنايع نيشکر هم دارنـد        
شرکت واحد، امـروز کـارگـران هـفـت           
تپه، فردا جاي ديگر،اگر اينها به هـم      
پيوند بخورد نيروي عظيمي به جريان     
خواهد افتاد که دنيا را تکان خـواهـد         

. کوشش ما کارگـران ايـن اسـت       .   داد
ما در پي پيروزي هستيم نـه در پـي             

و شکست را مايـه افـتـخـار     .   شکست
و اجـازه نـمـيـدهـيـم            .   خود نميدانـيـم   

کساني که شکست را پذيـرفـتـه انـد،            
شکست خودشـان را بـه حسـاب مـا             

 *.بگذارند
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 زنده باد سوسياليسم 

بويژه  اين اتفاق در شرايطـي  .  گذاشت
روي داد که رژيم اسالمـي بـه خـيـال             
خود کمر به سرکوب و عـقـب رانـدن             
اعــتــراضــات کــارگــري و جــنــبــش            

 و   ،اعتراضي در جامعه بسته اسـت      
وقوع چنين اعتراض قـدرتـمـنـدي در         
واقع پاسخ کارگران و  پاسـخ جـامـعـه      

. بــه ســيــاســت ارعــاب رژيــم اســت            
اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه      
در کنار حرکت اعتراضـي زنـدانـيـان           
سياسي و فراخوان جـهـانـي آنـهـا در             

 ،)  شـهـريـور     ١٦( هفت سـپـتـامـبـر         
اعتراض قدرتـمـنـد دانشـجـويـان بـه              
حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران     
ــر                   ــا شــعــارهــايــي چــون مــرگ ب ب

توپ تانـک بسـیـجـی،       " ،  " دیکتاتور
 و در کنار مـراسـم     ،" دیگر اثر ندارد  

هاي با شکوه روز جهانـي کـودک در            
شهرهاي مختـلـف کـردسـتـان و در               
تهران همه و همه بـار ديـگـر اعـالم                
شکست سـيـاسـت ارعـاب رژيـم از               

و ايـن    .   سوي کارگران و جامعه است    
 .مهم است

دومين جنبه مـهـم ايـن حـرکـت             
اعتراض مـتـحـد ايـن کـارگـران بـه                  
دستمزدهاي معوقه و پرداخت نشـده        

معضلي که بطور واقـعـي      .   خود است 
معضل بخش وسيعي از کارگران در        

حرکت يک مـرکـز بـزرگ         . ايران است 
کارگري چون نيشکر هـفـت تـپـه بـا                

  در اعتـراض بـه ايـن      ، کارگر٤٠٠٠
موضـوع نـقـطـه قـوتـي بـراي هـمـه                    
کارگراني است کـه بـا ايـن مـعـضـل               

بطور مثال به گفته يکي از   .   درگيرند
 در مـنـطـقـه          ،کارگران ايـن شـرکـت      

خوزستان حداقل هشتاد درصد مردم     
کساني هستند کـه در شـرکـت هـاي             

. مختلف منطقـه مشـغـول بـکـارنـد            
شرکت هايي که عـمـدتـا بـا مسـالـه               

. دستمزدهاي پرداخت نشده روبروينـد  
بنابراين وقتي در يـک جـا حـرکـتـي                
صورت ميگيرد فوري در شـهـرهـاي          

. مختلف منطقه انعکاس مـي يـابـد         
چنانچه ديديم همزمان بـا اعـتـراض           

 ١٢٠٠٠کارگران نيشکر هفـت تـپـه         

کارگر کشت و صنعت کارون بخـاطـر       
دستمـزدهـاي پـرداخـت نشـده خـود               
اولتيماتـوم بـه اعـتـصـاب دادنـد و                 
کارفرما نيز فـورا عـقـب نشـسـت و              
اتفاقا ايـن اولـتـيـمـاتـوم مـوقـعـيـت                 
کارگران نيشکـر هـفـت تـپـه را نـيـز                  
قويتر کرد و رژيم و دولت را بـيـشـتـر         

هفته قبل آن نـيـز در          .   سراسيمه کرد 
کاغذسازي کارون شوشتر در رابطه با 
همين مساله دستمزدهـاي پـرداخـت         
نشده کارگران دست به اعتراض زدنـد   

بدين ترتيب ميبينيم که چطور .   اينها
وضع اين منطـقـه مشـخـص و کـال                
وضع جنـبـش کـارگـري بـه  حـالـت                   
انفجاري در آمده است و رژيم نيز بـه           
شدت از اين وضعيت بيـم دارد و ايـن      
بيم و هراس را در اظهارات مقامـات    
مـخــتـلــف دولـت در رســانـه هــا و                  
تلويزيون در طول اعتصـاب کـارگـران        

 . نيشکر هفت تپه ميتوان ديد
و باالخره اينکه حرکت نـيـشـکـر          
هفت تپه الگوي خوبي بود از حـرکـت     

 حـرکـتـي      ،متحد و متشکل کارگري   
که پژواكش به كل جامعه رسيد و در      

كـارگـران   .   سطح جهاني منعکس شد   
از ابزاري چون تلويزيون کانال جديد و       
رسانه هاي ديگر استـفـاده کـردنـد و             

.  وسيعا خبررسانـي کـردنـد و غـيـره             
ديديم همه اينها تاثيرات غيـر قـابـل          
انكار خود را در قـدرتـمـنـدتـر شـدن                
حرکت اعتراضي اين کارگران و عقب  
نشيني کارفرما و موفقيت اعتصاب    

 . آنان گذاشت
در هر حـال بـرپـايـي اعـتـصـابـي              
يازده روز کار بزرگي است و در ايـن            
کار ما شاهد هوشـيـاري بـااليـي از              
سوي فعالين و رهبـران ايـن حـرکـت              

من  هـمـيـنـجـا بـه           .   اعتراضي بوديم 
سهم خود دست آنـهـا را بـه گـرمـي                 
ميفـشـارم و ايـن مـوفـقـيـت را بـه                     
کارگران نيشکر هفت تپه و بـه هـمـه          

  . کارگران  تبريک ميگويم 
از گـزارشـهـاي        : كارگر كمونيست  

منتشر شده و حرفهاي خود كـارگـران        
نيشكر هفت تپه روشن است كه آنـهـا        

بارها دست به مبارزه و اعتصاب زده 
اند و بعد از مدتي با وعده هايـي بـه             
سركار رفته اند و بعد ايـن وعـده هـا            

چه چيـز تضـمـيـن        .   عملي نشده است  
ميكند كه اين بار اين پيروزي در حد         

  وعده هايي باقي نماند؟ 
به نظر من تا همـيـن      :   شهال دانشفر 

جا اعتراضات کارگران نيشکر هفـت      
تپه به موفقيتهاي خوبي رسيده اسـت    
و يک پيروزي براي اين کارگران و کـل         

کــارگــران .   کـارگــران در ايــران اســت         
نــيــشــکــر هــفــت تــپــه تــوانســتــنــد             
دستمزدهاي پرداخـت نشـده خـود را           

اما بخـشـي از طـلـبـهـاي            .  نقد کنند 
مربوط به پاداش و بن و خواسـتـهـاي          
ديگري که طرح کرده بودند هنـوز بـي      
جواب مانده است و به کارگران وعـده     

. دو هـفـتـه ديـگـر داده شـده اســت                   
بنابراين بقول شما براي ايـنـکـه ايـن             
وعده ها در حـد وعـده صـرف بـاقـي              

 براي اينکه کارگـران مـجـبـور       ،نماند
نباشند هر ماه براي گرفتن حـقـوق و           
دستمزدشان به زور اعتصاب و تجمع      
متوسل شوند و دستمزد آنها  در سـر         
موعد هر ماه پرداخت شـود و بـراي            
اينکه کارگران بتوانـنـد خـواسـتـهـاي          

بـايـد   .   ديگر خود را تـحـمـيـل کـنـنـد           
متحد و متشکل باشند و مـتـحـد و            

خـود کـارگــران     .   مـتـشـكـل بـمـانـنـد          
نيشکر هفـت تـپـه خـواسـت ايـجـاد                

ولــي .   تشـکـل را مــطـرح کـرده انـد               
مساله اينستکه تشکل را بايد ايجاد    

نـمـيـشـود آنـرا        .   کرد و تحمـيـل کـرد       
راه آن تـبـديـل هـمـيـن            .   مطالبه کـرد  

تـجـمـعــاتـي کـه کــارگـران در طــول                 
اعتصاب ناگزير بودند هر روزه بـرپـا          
کنند و بر سر ادامه حرکت اعتراضي       

 به تـجـمـعـاتـي         ،خود تصميم بگيرند  
منظم و ادامه دار و تـبـديـل آن بـه                   
محلي بـراي تصـمـيـم گـيـري خـود                  
کارگـران در مـورد شـرايـط کـار و                   
تحميل خواستـهـا و مـطـالـبـاتشـان               

کارگران بايد اعالم کـنـنـد کـه          .   است
تشکيل مجمع عمومي هفـتـگـي را          
حق خود و تنها تشکل واقـعـي خـود            

تحقق و تحـمـيـل ايـن حـق           .  ميدانند
يعني دستيابي کارگران نيشکر هفت     

يـعـنـي    .   تپه به تشکل واقـعـي خـود          
دست يـافـتـن بـه ابـزاري کـه در آن                    

 کارگر  بتوانند متحد تصميم ٤٠٠٠
تـحـقـق ايـن       .   بگيرند و متحد بمانند   

امر است که نميـگـذارد کـه  کسـي                
يـا اگـر     .   بتواند کارگران را سربـدوانـد     

 بـه    ،وعده اي به آنـان داده  مـيـشـود            
وعـده هـا عـمــل شــود و دولـت و                     
کارفرما بدانند کـه اگـر خـواسـتـهـاي           

 کارگـر  ٤٠٠٠  ،کارگران پاسخ نگيرد 
در مجمع عمومي خود بـاري ديـگـر           

و .   تصميم به اعتصاب خواهد گرفـت     
بدين ترتيب خود را در بـرابـر چـنـيـن              

. قدرتي ببينند و  از آن حساب ببـرنـد   
اين تنهـا راهـي اسـت کـه پـيـروزي                  
کارگران و تحقق يافتـن خـواسـتـهـاي          

 . آنان را تضمين ميکند
بويژه شما ميدانيد که بعـد از هـر     
اعتصاب رژيـم و کـارفـرمـا تـالش                

 بـا زيـر فشـار گـذاشـتـن                 ،ميکننـد 
 بـا احضـار   ،فعالين و رهبران کارگري 

کـردن و تـهـديـدات مـوفـقـيـت هـاي                 
کارگران . کسب شده را بازپس بگيرند

را از ادامه مبارزاتشان براي تحمـيـل      
ديگر خواستهايي که دارند بازدارند و 

اين يک بخش مـهـمـي از کـار          .   غيره
است که فعالين و رهبران کارگـري در     
نقشه خود براي بعد از اعتصاب نـيـز         

بـرنـامـه ريـزي       .   نقشه داشته بـاشـنـد      
کردن بـراي بـرپـايـي تـجـمـع ثـابـت                    
هفتگي و تثبيت مـجـمـع عـمـومـي              
 کارگري پاسخ اين مساله نيـز هسـت        
که خوشبختانه کارگران نيشکر هفـت    

 ،تپه طي بيانيه اي اعالم داشتـه انـد          
هر پنجشنبه جمع خواهند شـد و در         
مورد وضعيت کاري خـود تصـمـيـم            

ايــن مــهــمــتــريــن    .   خــواهــنــد گــرفــت   
دستاورد اين حرکت اعتراضي اسـت        
كه اگر عملي شود تـاثـيـرات بسـيـار             
مهمي در موقعيت كارگران خـواهـد         

بشرط اينكه کارگران نيشکـر     .   داشت
هفت تپه با جديت براي برپـايـي ايـن            
تجمعات هفتگي و تثـبـيـت مـجـمـع          
عمومي خود حـرکـت کـنـنـد و آنـرا                 
بعنوان پايه واقعـي تشـکـل خـود بـه             

زيـرا  .   کارفرما و دولت تحميل کنـنـد      
اعالم اينکه کارگران همچنان متـحـد    

 هرهفته جمع ميشونـد و در      ،هستند
ــم                مــورد وضــعــيــت خــود تصــمــي

اجازه نميدهند که رهـبـران      .   ميگيرند
و سخنگويانشان مورد تهديد و فشار 

 سالح سرکـوب و     ،قرار گيرند و غيره   
تهاجم مجدد را تـا حـد زيـادي از                  

اينهم .   دولت و کارفرما خواهد گرفت    
جنبه ديگر اهـمـيـت ايـنـکـار بـراي                 
تضمين پيروزي مـبـارزات کـارگـري           

  . است
 اشاره كرديد بـه      : كارگر كمونيست 

.  كارگر در اين مـبـارزه    ٤٠٠٠اتحاد  
چه درسهايي از اين اتحـاد و حـركـت          
متحد ميتوان گرفت؟ چگونه ميتوان     

  اين اتحاد را حفظ كرد؟ 
 هـدايـت و رهـبـري            : شهال دانشفر 

يازده روز اعتراض و مبارزه متحـد و       
 شهامت و جسـارتـي کـه             ،يکپارچه

کارگران در اين مبارزه از خود نشـان      
 مصمـم بـودن آنـهـا بـر روي                 ،دادند

 اعالم اينکه کارگـران     ،خواستهايشان
 ،ديگر وعده و وعيد را نـمـيـپـذيـرنـد             

بلکه بايد هر پاسخي به آنان کتـبـا و            
 ،بصورت بخشنامه رسما ابالغ شـود     

وادار کـردن مـديـريـت و مـقـامـات                 
دولتـي بـه پـاسـخـگـويـي بـه جـمـع                     
کارگران و برپايي تجمعات قدرتـمـنـد       
اعتراضي و يـازده روز اعـتـصـاب                
متحد از نقـطـه قـدرت هـاي بـزرگ                
حرکت اعتراضي کـارگـران نـيـشـکـر            

 . هفت تپه بود
حــرکــت اعــتــراضــي کــارگــران           

بـا ارزشـي     نيشکر هفت تپه درسهاي     
براي خود اين کارگران و براي جنبـش        
کارگري داشت که من در اينجا بطور       
مختصر به رئوس اصـلـي آن اشـاره              

  .ميکنم
اعتصاب متحد و يـکـپـارچـه و            -١

برپايي تجمعات اعتراضي يک نقـطـه       
  مهم  قوت کارگران نيشکر هفت تپه

کارگران نيشکـر هـفـت تـپـه بـا                
اعتصاب خود و وادار کردن مديريـت    
به عقب نشيـنـي تـوانسـتـنـد قـدرت               
متحد خود را تجـربـه کـنـنـد و ايـن                  
بزرگترين تجربـه و درس ايـن حـرکـت          

 
 ١از صفحه  ...   اهميت اعتصاب 

 



 6  ١٣٨٦ مهر ١٩   کارگر کمونيست

 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

. بـراي ايـن کـارگـران اسـت           اعتراضي  
امروز کارگران بيش از هر وقـت خـود          
را متحد و قدرتمند مي بيننـد و ايـن          
فـرصــتــي اســت کــه کـارگــران را در                
موقعيت بهتري بـراي خـيـز بـرداشـتـن             
بــراي ديــگــر خــواســتــهــايشــان قــرار            

چنانچه ميبينيم کـه کـارگـران    .   ميدهد
با گرفتـن دسـتـمـزد مـعـوقـه دو مـاه                  

 طي بيانيه اي خواستـهـاي خـود       ،خود
را به مديريت اعالم ميکنند و پـانـزده        
روز اولتيماتوم ميدهنـد و مـيـگـويـنـد           
که اگر به ساير خواستـهـايشـان پـاسـخ           
داده نشود دو باره دست به اعـتـصـاب         
خواهند زد و تجمعات اعتراضي خـود       

کارگران نـيـشـکـر      .   را برپا خواهند کرد   
هفت تپه در طـول حـرکـت اعـتـراضـي             
خود همه جا سعي کردند جمعي ظاهـر   
شونـد و  نشـان دهـنـد کـه اگـر بـه                          

 اگـر    ،خواستهايشان پاسـخ داده نشـود     
رهبرانشان مورد تهديد و فشـار قـرار           
گيرند و غيره و غيره بـا جـمـع بـزرگ                 

ايـن خـود     .   کارگران روبرو خواهند بـود  
يک نقطه قوت و رمـز بـزرگ پـيـروزي              
کارگران نيشکر هفت تپه بود و اين را          

کـارگـران   .  در بيانيه خود اعالم داشتند 
ــجــايــي کــه                   ــد حــتــي آن نشــان دادن
نمايندگان آنهـا بـه مـذاکـره مـيـرونـد                

نيروي معـتـرض کـارگـران در بـيـرون               
درب مذاکره و در محل شرکـت جـمـع            
است و دولت و مـديـريـت در مـقـابـل                

  .همه کارگران بايد پاسخگو باشد
خبر رساني وانعکـاس اخـبـار ايـن         -٢

حرکت اعتراضي به سطح جامعـه و در       
  سطح بين المللي 

يک دستاورد و در واقع نقطه قـوت        
اعتراضات کارگران نيشکر هفته تـپـه        
خبررساني و مطلع کـردن جـامـعـه و               
سطح بين المللي از ايـن اعـتـراض و               

کـارگـران بـا      .   خواستهاي کارگران بـود   
 با استفاده از تـلـويـزيـون            ،دادن بيانيه 

کانال جديد و ديگر رسانـه هـا تـالش              
کردند اين کار را بکنند و تاثيرات آنـرا       

خبر اين اعـتـراض خـيـلـي           .   نيز ديديم 
سريع در مراکز مخـتـلـف کـارگـري و              
بويژه در منطقه خوزسـتـان و نـيـز در                

بطوريکـه  .   سطح جهاني انعکاس يافت   
با  اين حرکـت اعـتـراضـي کـارگـران،               
چنان فضای همبستگی اي در مـیـان         
مردم شهرهای اطراف کارخانه ايـجـاد       
شده بود که بنا به گزارشي که دريـافـت          
کرديم حتی در راهـپـیـمـائـی دولـتـي              

در شوش دانيـال نـيـز عـده اي          "   قدس" 
حقوق کارگران هفت تـپـه     " شعار دادند   

ايـن سـطـح از         ! " .   پرداخت بايد گـردد    

حمايت و سمپاتي با اعتراض کارگـران     
نيشکر هفت تپه يکي ديگـر از نـقـطـه           
قــوت هــا و دســت آوردهــاي ايــن                   

ايـن مـوضـوع هـراس           .   اعتراض بـود   
ــريــت را                   ــامــات دولــت و مــدي مــق
برانگيخته بود و مرتبا ناگـزيـر بـودنـد         
از طريق رسانه ها قول و وعده دهند و           
اعــالم کــنــنــد کــه بــه زودي جــواب                
کارگران نيشکر هفته تپـه را خـواهـنـد        
داد تــا مــبــادا حــرکــت اعــتــراضــي              
کارگران نيشکر هفته تپه به اعتراضـي       

مـبـادا   .   در سطح منطقه تبـديـل شـود       
دامنه اش گسترش يـابـد و در کـنـار               
کشت و صنعت کارون و کـاغـذسـازي           
کارون و پتروشيمي ماهشهر و غـيـره           
به حرکتي بزرگتر و جـدي تـر تـبـديـل                

  . شود
کارگران از نمايندگانشان حـمـايـت      -٣

  ميکنند
در طول حرکت اعتراضي کارگران      
نيشکر هفت تپه ما شاهـد فشـارآوردن       
ها و تهديد دائمي رهبران اين حـرکـت           
اعتراضي توسط مقامات و ارگانهـاي      

امـا ديـديـم وقـتـي           .   حكومت بـوديـم    
نيروهاي اطالعات چـنـد نـفـر از ايـن              
کارگران را دستگير و احضار کردند بـا        
. تجمع اعتراضي کارگران روبرو شـدنـد     

مشخصا روز پنجم اين اعتصاب بـود     
وقتي وزارت اطالعات چـهـار نـفـر از             

کارگران را احضار کـرد و شـبـانـه بـه                 
خانه يکي ديگر از کارگران ريختنـد و          

 بـه    ،او را به وزارت اطـالعـات بـردنـد           
محض شنيدن خبر کارگران بالفاصـلـه       
در چهار راه شـوش دسـت بـه تـجـمـع                  

 نفره زدنـد و وزارت اطـالعـات      ١٠٠٠
را مجبور به آزادی فریـدون نـیـکـوفـر           

و در روز ششم اعتصـاب خـود     .  کردند
نيز با تجمع خود در مقابـل مـديـريـت        
يکي ديـگـر از رهـبـران خـود را کـه                     

بنابرايـن  .   بازداشت شده بود آزاد کردند  
ميبينيم که کارگران نيشکر هفت تـپـه        
با يازده روز اعتصاب و مبارزه متحـد        
توانستند در مقابل سـرکـوب رژيـم و             

و .   تهديد و فشار رهبران خود بايستنـد    
انتظار مـيـرود کـه  اکـنـون بـعـد از                      
اعتصاب و بويژه در حاليکه کـارگـران          
اولتيماتوم داده اند کـه اگـر بـه بـاقـي               

 ،خواستهايشـان پـاسـخـي داده نشـود           
 ،دوباره دست به اعتصاب خواهند زد       

به همين شـکـل هـوشـيـار و مـتـحـد                   
اجازه ندهند کـه رهـبـران و          .     بايستند

سخنگويان آنان مورد فشار و تعرضـي     
در مـقـابـل کـوچـکـتـريـن           .   قرار گيرنـد  

تهديدي عکس الـعـمـل جـدي نشـان               
اگــر هــر يــک از کـارگــران و               .   دهـنــد 

 فـورا    ،نمايندگان آنها دستگيـر شـدنـد      
جمع شوند و موضوع را به سطح بـيـن         
المللي و جامعه انعکاس دهند و بـراي      

در هـر  .     آزادي فوري آنها مبارزه کننـد    
حال هوشياري در اين زمينه يک نقـطـه         
قوت و يـکـي از درسـهـاي آمـوزنـده                  
اعتراضات کارگران نيشکر هفت تـپـه       

 .بود
اما اجازه بدهيد در آخر به  نـکـتـه            
اي مهم که در  آخـريـن اخـبـاري کـه                   

 به ما گـزارش شـده          ،دريافت کرده ايم  
در .    اشاره اي مـخـتـصـر بـکـنـم           ،است

گفتگو با يکي از کارگران ايـن شـرکـت      
کـارگـران و يـک         " در برنامه تلويزيوني    

مطلـع شـديـم کـه گـويـا              "   دنياي بهتر 
مديريت تصميم دارد که بـه اشـتـغـال             
نزديک به دو هـزار کـارگـر اسـتـخـدام                 

 ١٥قراردادي در اين شرکت که بعضـا     
 خاتـمـه دهـد و          ،سال سابقه کار دارند   

ايـن در    .   قرار داد جديد با آنها نبنـدنـد       
واقع انـتـقـام مـديـريـت از اعـتـراض                   
متحد کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                  

با اين کار مديريت مـيـخـواهـد          .   است
درصف متحد کارگران در اين شـرکـت         
شکـاف ايـجـاد کـنـد و بـراي آن از                       
.  ضعيف ترين حلقه شـروع کـرده اسـت          

بايد در برابر اين حـملـه يـکـپـارچـه و                  
و خوشبختانه دوسـت     .     متحد ايستاد 

کارگر ما در برنامه تلويزيوني  مـورد          
  تاکيد کرد که کارگران نيشـکـر   ،اشاره

هفت تـپـه بـه ايـن مسـالـه حسـاس                     
 . هستند و در برابر آن خواهند ايستاد

 
...     اهميت اعتصاب   ٥از صفحه  

كارگران كاغذ سازي شوشتر 
خواهان رسيدگي فوري به 

 مطالبات خود هستند 
قبال به اطالع رسانديم که کارگـران       
کاغذسازي شوشتر روز سوم مهر دسـت       
به تجمع اعـتـراضـي زدنـد و خـواهـان                 
رسيدگي فـوري بـه خـواسـتـهـاي خـود                 
يعني شش ماه حقوق معوقه، بازگشـت       
به کار و تـمـديـد بـيـمـه هـاي درمـانـي                  

در تـجـمـع روز سـوم نـيـروهـاي                .   شدند
 خــودرو نــظــامــي و         ٢٠ســرکــوب بــا      

اتوبوسي براي دستگيـري کـارگـران در           
محل حضور يـافـتـنـد تـا کـارگـران را                  

تـعـدادي از     .   سرکوب و دستگير کـنـنـد    
کارگران با اسپري فلفل از ناحيه چشم و        

تنفس آسيب ديدند و بستـري شـدنـد و             
تـــعـــدادي از فـــعـــالـــيـــن کـــارگـــري               
دستگيرشدند که با مقاومـت کـارگـران        

روز چـهـارم مـهـرمـاه نـيـز               .   آزاد شدند 
کارگران در حال گردآمـدن در تـرمـيـنـال           
بودند تا خود را به فرمانداري شـوشـتـر            
برسانند اما با وعده هـاي مسـئـولـيـن              
مبني بر رسيدگي بـه خـواسـتـهـايشـان             
مـوقـتـا دسـت از تـجــمـع اعـتـراضــي                   

 . برداشتند
روشن بود که اين وعـده هـا بـراي               
سردواندن کارگران و فرسوده کردن آنـهـا         
است و کارگران نيز اعـتـمـادي بـه ايـن               
وعده ها نداشـتـنـد و بـا نـارضـاتـي و                    
بدليل سـرکـوب روز قـبـل از تـجـمـع                     

خودداري کردند و به انتظار رسيدگي به       
امـا بـا     .   خواسـتـهـاي خـود نشـسـتـنـد             

گذشت زمان بيشـتـر مـعـلـوم شـد کـه                  
کارفرما که اکـنـون در دوبـي زنـدگـي                 
ميکند و کارخانه را رها کـرده اسـت و          
استانداري و فرمانداري قرار نيسـت بـه          

اما .   خواستهاي کارگران رسيدگي کنند   
فضـاي اعــتـراض در مـيـان کـارگــران                
کــاغــذســازي هــمــچــنــان بــاال اســت و            
ــيــم              ــمــيــتــوان ــنــد ن کــارگــران مــيــگــوي
خواستهاي خود را رها کنيـم و ايـنـقـدر        
اعتراض ميـکـنـيـم تـا مسـئـولـيـن را                  
مـجــبـور بــه پــرداخـت دســتـمــزدهــا و                
رسيدگي بـه سـايـر خـواسـتـهـاي خـود                  

 . کنيم
شش ماه حقوقي کـه از کـارگـران              
کاغذسازي باال کشيده شـده بـايـد فـورا            

کارگران بايد به سـر کـار        .   پرداخت شود 

خود بازگردند و بيمه هاي درماني آنـهـا     
حزب از مـطـالـبـات بـحـق         .   تمديد شود 

کارگران کاغذسـازي شـوشـتـر حـمـايـت             
ميکند و ساير مراکـز کـارگـري بـويـژه               
کارگران هفت تپه و کشت و صنعـت را       
به حمايت فعال از مطالـبـات کـارگـران            

 مـهـر     ١٤        کاغذسازي فرامـيـخـوانـد     
 ٢٠٠٧ اكتبر ٦ - ١٣٨٦

تجمع هرروزه كارگران كارخانه 
پارسيلون در برابر استانداري 

  لرستان
بنا به گزارشها و اخـبـار مـنـتـشـر               
شده، كارگران كارخانه پارسـيـلـون خـرم           

 مهرماه به طـور    ١۵آباد لرستان از روز  
ايـن  .   هرروزه دست به تـجـمـع مـيـزنـنـد            

تجمع و اعتـراضـات بـر فضـاي شـهـر                 
تاثير گذاشته و بـاعـث شـده اسـت كـه                

عبور و مرور به اسـتـانـداري عـمـال بـا                
مـردم بـه اشـكـال          .   اختالل مواجه شود  

مــخــتــلــف از كــارگــران حــمــايــت و                 
. پشتـيـبـانـي خـودرا ابـراز مـيـكـنـنـد                   

اعتـراض كـارگـران بـه تـعـطـيـلـي ايـن                   
ايـن كـارخـانـه كـه           .   كارخانه بوده اسـت   

چند سال پـيـش بـه بـخـش خصـوصـي                 
واگذار گرديده بود، ماه گـذشـتـه رسـمـا           
تعطيل گرديده و كارگران خود را بيكـار       
كرده است كه زندگي شـان بـا مشـكـل              

در اين مدت كـارگـران      .   روبرو شده است  
هر هفته با تجمع در مقابل اسـتـانـداري       
لرستان خواستار حل مشكـل خـود راه           

اما از .   كارخانه شده اند اندازي مجدد   
 مهرماه كـارگـران تـجـمـع خـود              ١۵

 .جلوي استانداري را روزانه نموده اند

 
...   اخباري از اعتراضات  ١٦از صفحه    



 7 ٦٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

 ميليون کـارگـر مـهـاجـر           ١٢    
جنوب آمريکا در آمريکاي شـمـالـي         
به کارهاي سـخـت و طـاقـت فـرسـا                 

اين کارگران نـيـروي کـار         .   مشغولند
ارزان اين جامعه هستند و به کارهاي 
ســـــــــــاخـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــانـــــــــــي،  
ــاورزي،خـــدمـــات و        راهســـازي،کشـ
ســرويــس دهــي،هــتــل و رســتــوران            

دسـتـمـزد ايـن کـارگـران            .   مشغولنـد 
. نصف قيمت کارگر آمريکائـي اسـت     

اين کارگران استخدام رسمي نيستنـد      
و هر زمان با کوچکتريـن اعـتـراض،           

صــاحــبـکــار از    .   اخـراج مـي شــونـد        
موقعيت آنان سوء استفاده مي کـنـد        
و حقوق آنان را گاها به علت نداشتـن         

ايـن  .   برگه اقامت پرداخت نمي کـنـد       
طيف از کارگـران تـا بـحـال چـنـديـن               
تظاهرات وسيع چند صـد هـزار نـفـره           
در شهرهاي مختلف راه انداخته اند و 
خواهان رسميت شناختن خـود شـده          
اند ولي حاکمان سـرمـايـه تـا بـحـال                

جواب رد به آنان داده اند و هنوز هـر            
از وقتي، تعدادي از آنـهـا اخـراج يـا               

 .ديپورت مي شوند
بخش زيادي از اين کارگران بچـه       
هايشان در آمريکا متولـد شـده انـد            
ولي ديپورت والدين آنها هنوز ادامـه       

به آنها مي گويند برويـد وقـتـي    .   دارد
بچه هايتان بزرگ شدند ، برايتان ويزا  

 !خواهند فرستاد
 ماه ٤از بخش كشاورزي در طي    

گذشته هزاران نفر از آمريکا ديپورت      
در يکي از شهرهاي تگزاس    .   شده اند 

به کساني که در اين شهر خانه خريـده    
اند، و قانوني نيستد، اخطار شـده کـه       
بايد خانه هايشان را بـفـروشـنـد کـه              

 . درصد آنها التين هستند٢٠حدودا 

حاکمان سرمايه هر روز به بهـانـه        
اي بجان اين انسانهاي محروم و کـم         

در آمـد مـي افـتـنـد و يـک ديـوار                           
 كيلومتـري در مـرز درسـت           ١٠٠٠

کرده اند تا از ورود آنها بـه آمـريـکـا           
صـاحـبـان سـرمـايـه         .   جلوگيري کنند 

ميليونها دالر از زحمات اين طـبـقـه          
محروم سود مي برند و اين کارگـران،     
همانند کارگران افـغـانـي در ايـران،              

. اسـتــثـمــار و تـحــقـيــر مـي شــونــد                
جالبست بدانيـدکـه در کشـوري کـه              

 ساعت در روز       ٨ساعت کار رسمي    
است، بخش زيادي از ايـن کـارگـران            

 ساعت در ١٢، بيش از "غير قانوني" 
روز کار مي کنند و هيچ نوع حـقـوق        
اضافه کاري هم به آنها تـعـلـق نـمـي            

گيرد و زير هيچ پوشش بيمه اي هـم           
بيشتر آنهـا بـعـلـت ايـنـکـه             .  نيستند

هزينه زندگي باالست بصورت جمعي 
در خانه هـاي کـوچـک زنـدگـي مـي                 

 اطـاق خـوابـه،         ٢در يک خانه    .   کنند
 نــفــربــايــد زنــدگــي کــنــنــد تــا               ١٠

هــمــيــنــهـا کــه     .   امـوراتشــان بــگــذرد   
بدستشان اکثر خانه ها در آمـريـکـا            
ساخته مي شود، سهمي از مسـکـن          

 !نداردند
مشکل کارگران مهاجر، مشکل    

بايد بـه دفـاع از          .   همه بشريت است  
  .اين کارگران پرداخت

 " برگرفته از سايت روزنه"
  

  سايت روزنه
www.rowzane.com  

 سايت کارگران
www.kagaran.org  

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 

 صبح روز دوشنبـه    ١١از ساعت   
 بـعـد از        ٥ سپتامبر تا سـاعـت     ٢٤

 سـپـتـامـبـر        ٢٦ظهر روز چهارشنبـه     
 ٨٠ ايالت و بيش از      ٣٠ در  ٢٠٠٧

 نـفـر از کـارگـران            ٧٤٠٠٠کارخانه  
صنايع اتومبيل سازي جنرال موتورز 
در آمريکا تـحـت رهـبـري اتـحـاديـه               

 ٨٠ و بـيـن          دبليو  -آي -يوکارگري  
 هزار نفر از کارگران در   ١٠٠هزار تا   

شش کـارخـانـه جـنـرال مـوتـورز در                 
کانادا تحت رهبري اتحاديه کـارگـري       

  دســت بــه يــک            دبــلــيــو  -اي  -ســي
. اعتـصـاب مـوفـقـيـت آمـيـز زدنـد                 

 کـه    دبلـيـو    -آي -يواتحاديه کارگري  
 ٣٨٠در سالهاي اخير اعضاء آن از          

 هـزار نـفـر کـاهـش           ١٨٠هزار نفر به  
يافته است بعد از شکسـت مـذاکـرت         
طوالني خود با مديران شرکت جنـرال   
موتورز، اعالم اعـتـصـاب سـراسـري          

از آنجا که خواستهـاي کـارگـران         . کرد
 -آي  -يـو عضـو اتـحـاديـه کـارگـري             

در شرکت جنرال موتـورز ، کـه       دبليو  
بزرگترين کارخانه اتومبيل سـازي در      
آمريکا مي باشد خواستهاي کارگران  
شرکتهاي فورد و کرايسلر که دوميـن       
و سومين شرکتهاي بزرگ اتـومـبـيـل        
سازي در آمرکـا مـيـبـاشـنـد را نـيـز                 

منعکس مي کـنـد، مـوفـقـيـت ايـن              
اعتصاب تأثير مهمي در پـيـشـبـرد            
خواستهـاي مشـابـه کـلـيـه کـارگـران               
ديگر کـارخـانـجـات آمـريـکـائـي و                 

. کــانــادائــي بــر جــاي مــي گــذارد              
کارخانجات اتومبيـل سـازي جـنـرال          
موتورز در آمريکا و کـانـادا بـطـور              

 عدد و در هر ساعـت  ١٢٢٠٠روزانه  
 عدد اتومبيل توليد مي کنـنـد   ٧٦٠

و چند ساعت بعد از شروع اعتصـاب   
توسط کارگران بخش توليد، بيش از        

 هزار نفر از رانندگانـي کـه بـايـد          ١٠
اتومبيلـهـاي قـبـأل تـولـيـد شـده را                   
تحويل مشتريان مي دادند به عنـوان    
همبستگي، به اعتـصـابـيـون بـخـش            

اعـتـصـاب    .   هاي تولـيـد پـيـوسـتـنـد           
کارگران جنرال موتورز در کانادا نـيـز       

 هزار نـفـر از        ١٥زماني آغاز شد که  
کــارگــران در کــارخــانــجــات اشــاوا،          
انتاريو، سنت ترز و کبـک بـه عـنـوان         
حمايت از کارگران آمريکائي  دسـت     

مهمترين خواستهاي .   از کار کشيدند  
: کارگران اعتصابي از اين قرار اسـت     

تضمين خودداري از بيکارسـازي      -١
کارگران و عدم انتقال کارخـانـه هـاي          
جنرال موتـورز بـه ديـگـر کشـورهـا                 

 ٧٠پـرداخـت       -٢.   توسط کـارفـرمـا    
درصد از هزيـنـه خـدمـات درمـانـي              
کارگران بازنشسته به صنـدوق مـالـي        

دبـلـيـو و        -آي  -يـو   اتحاديه کارگـري  
واگذاري مديريت و مسئوليت امـور        
خدمات درماني کارگران بازنشـسـتـه     

بـعـد از پـذيـرش          .   به ايـن اتـحـاديـه         
خــواســتــه هــاي کــارگــران تــوســط             
مسئولين جنـرال مـوتـورز و پـايـان               
يافتن اعتصاب در روز چهار شـنـبـه،        

 -آي  -يـو رهبران اتحاديـه کـارگـري          
 مجددأ مذاکـرات بـا مـديـران            دبليو

شرکت جنرال موتورز را ادامـه دادنـد       
و اعالم کـردنـد کـه بـعـد از پـايـان                     
موفقيت آميز اين گفـتـگـوهـا، بـراي          
رسيـدگـي بـه خـواسـتـهـاي مشـابـه                  

 و     فــورد   کــارگــران کــارخــانــه هــاي       
 با مسئولين آن کارخانـه هـا      کرايسلر

آقـاي  .   نيز وارد گفتگو خواهـنـد شـد         
گتلفينگرز که يـکـي از مسـئـولـيـن              
جنرال موتورز است گفت که بـعـد از           

 ســال ايــن اولــيــن اعــتــصــاب               ٣٧
سـراسـري در کـارخــانـجــات جـنــرال              

مــديــران ايــن    .   مــوتــورز مــي بــاشــد     
کارخانجات مدعي هستند که سطـح      
دستمزدها و هزينه توليد در مقايسـه       
با کارخانه هاي ژاپني باال مي بـاشـد     
و بايد هزينه توليد و دسـتـمـزدهـاي             
کارگران کاهش يابد تا بـتـوانـنـد بـا               

. توليدات ديگر شرکتها رقابت کنـنـد   
امــا در هــمــيــن حــال مــديــران و                   
مسئولين جنرال موتورز بطور مـداوم   

حقوق و مزاياي خود را افزايـش مـي       
به گفته تحليلگران، اگـر ايـن        ! !   دهند

اعــتــصــاب ادامــه مــي يــافــت                   
کارخانجات جنرال مـوتـورز در مـاه           

 ميليارد دالر و در مـاه دوم  ١/٨اول  
 ميليارد دالر متحمل خسارت ٢/٧

مي شدند و کارگران نـيـز در مـدت               
 دالر به ٢٠٠اعتصاب فقط هفته اي   

اضافه هزينه هاي خدمات درمـانـي         
از صندوق مالـي اتـحـاديـه کـارگـري             

.  دريافت مي کـردنـد      دبليو  -آي  -يو

البته فروشندگان اتومبيلها و پرسنـل      
آنها در سراسر آمريکا و کانادا نيز از        
بابت عـدم دريـافـت اتـومـبـيـلـهـاي                 
جديد، بيکار و متحمل خسارت مـي     

 .شدند
اين اعصاب کوتاه اما گسـتـرده         
انعکاس وسيعي در تلويزيون سي ان        
ان و مطبوعات آمريکائي و   و در         
اينترنت داشت و مورد توجه گسترده       

 .قرار گرفت
 

 
 صفحه اخبار بين المللي کارگري

 ستار نوريزاد: از

 
 نمايش قدرت و همبستگي طبقاتي در اعتصاب سراسري کارگران جنرال موتورز

 
 ١٢گزارشي كوتاه از شرايط 

ميليون کارگر مهاجر التين 
 در آمريکا

 

 

 
نادر احمدي :   ترجمه و تلخيص

com.blogfa.democraciesocialisty://http 
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 کارگران نيشکر هـفـتـه تـپـه در               
ادامه اعتصابات پي در پـي خـود از              
چند روز پيش در حالـي کـه بـيـش از               
نيمي از ماه رمضان سپـري شـده بـود              

در حـالـيـکـه       .   باز هم اعتصاب کردند   
چند روز از اعـتـصـاب  در مـحـل                      
کارخانه گذشتـه بـود ولـي از جـانـب                 
کارفرما جواب روشنـي کـه نشـان از              
بـرآورده کـردن مــطـالــبـاتشــان بــاشــد             

اين اتفاق همـزمـان بـا روز           .   نگرفتند  
و مـراسـم سـوگـواري          "   قـدر "   اسالمي  

بود که دسـتـه هـاي عـزاداري طـبـق                  
معمول و با حمايت ارگانهـاي دولـتـي           
در مراکز مختلف شهرها بـه راه مـي             

مسئولين دولتي شـهـر شـوش          .   افتند
هم با دعوت از مـردم بـه شـرکـت در                 

 مهـر خـود را آمـاده         ١٠عزاداري روز  
برگزاري مراسمي به گـفـتـه خـودشـان             
روحاني کرده بودند و بـا ديـدن جـمـع                
زياد کارگران پـارچـه سـيـاه بـه دسـت                
نيشکر ذوق زده  شدند و از اينکـه مـي       
ديدند کارگران تحت سـتـم بـه احـتـرام              
ايــن روز تــمــام مشــکــالت خــود را               
فراموش کرده و به يـاد مـظـلـومـيـت                
امامان افتاده اند بيش از حد بـه وجـد            

امـا غـافـل از انـگـيـزه              .   آمـده بـودنـد    
واقعي کارگران مبارز نيـشـکـر هـفـت            

غافل از آنکـه آنـهـا بـه مـنـظـور               !  تپه
غافلگير کـردن نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر             
آمده بودند صداي اعتراضشـان را بـه           
گوش همه برسانند و بخواهند حـقـوق          

بـه  .   عقب افتاده ماهها پيش را بدهنـد      
اين ترتيب كارگران فضاي عزاداري را        
. به فضاي اعتراض خود تبديل كـردنـد       

کارگران مبـارز هـفـت تـپـه ايـن بـار                   
مســـئـــوالن دولـــت را چـــنـــان از                  
خوشخيالي به خود آورد که احتمـاال از      
اين به بعد از ديدن هر جمعي حتـي در      
مراسمهاي خودشان تحت شـديـدتـريـن        

چـه  .   تدابير امنيتي بوحشت بـيـافـتـنـد        
کار بايد بکنند؟ حاال مراسم مـذهـبـي        
و دولتي را هم بـراحـتـي نـمـيـتـوانـنـد                  

نمونه اش را قبال به نـحـو   .  برگزار كنند 
جالب تري در مراسم خانه كـارگـريـهـا            

امـا در روز       .   در اول مه ديـده بـودنـد          
 . مذهبي فكرش را هم نميكردند

ســالــيــان دور و درازي مــي                    

خواستند جامعه را با ابزار مـذهـب و          
خرافات سرکـوب و آرام کـنـنـد و هـر                 
اعتراضي را با آن خفـه و بـا کشـانـدن              
اوباش مذهبي به خيابان از معترضـان       

در ايـن زمـيـنـه تـا           . زهر چشم بگيرند 
اين رژيم امـيـد     .   حدي هم موفق بودند   

زيادي به قدرت مـنـکـوبـگـر و تـوهـم               
طـي  .   افزاي کابووس مذهب بسته بـود     

ساليان گـذشـتـه بـا بـه راه انـداخـتـن                    
کــارنــاولــهــاي مســخــره تــالش کــرده          
جامعه را به تماشاچياني تبديـل کـنـد          
که فقط حق تماشا و تحسين دلقـكـهـا         

هر گونه حـرکـت حـق        .   را داشته باشند  
طلبانه و اعـتـراض بـه پـايـمـال شـدن                  
حقوق اجتماعي و طبقاتي را با زنجيـر      
. پوسيـده مـذهـب پـاي بـنـد مـي زد                  

تالشهاي زيادي کرد تا گـوشـه گـوشـه            
محل کار و زندگي انسانهاي کارگر و         
زحمتکش را تبديل به مسجـد کـنـد و         
آنهـا را بـا زور و ارعـاب پشـت سـر                     
روضه خوانان در کنار متملق گويان و         
چاپلوسان شوراهاي اسالمـي و خـانـه           
کارگريها به کرنـش بـر آسـتـان نـظـام                 
. متعفن سرمايه داري وادارشان کـنـنـد    

پرچم سياه نمادي از سـکـوت بـود و                 
کارگر بايد بـه احـتـرام نـمـاد مـرگ و                  
نيستي چشـم خـود را بـر نـيـازهـاي                   
ملموس و هرروزه زندگيش، بر لـخـتـي          
فرزند، بر سفره بي رونق خانه اش و بـر            
همه بالهائي کـه زنـدگـيـش را سـيـاه                

در غـيـر آنصـورت         .   کرده بود بـبـنـدد      
. مرتکب ارتداد و مستوجب سـزا بـود        

ولي تا کي انسانهاي زحمتکـش بـايـد           
اين رمالگري و حقه بازيها را تـحـمـل            
مي کردند؟ تا كي ميتوانستند بـيـش          
از اين دندان روي جگر بگذارند؟ طبقـه        
کارگر مدتهاست که به هـمـه ايـن هـا              
قاطعانه پاسخ نه داده انـد و کـارگـران            
نيشکر هفت تـپـه يـك بـار ديـگـر آن                  

  .  پاسخ را تاكيد كردند
  !مراسم دولتي را بايد بهم زد

تالش ما كارگران بايد اين بـاشـد          
كه كاري كنيم كه پادوهاي جـمـهـوري           
. اسالمي جرات تجمع نداشته بـاشـنـد         

بايد مراسمشان را حتي المقـدور بـهـم           
کارگران ايـران از سـالـهـا پـيـش                 .   زد

ترفندهاي دولت را بـه مـنـظـور مـهـار            

اعتراضـات و بـه انـحـراف کشـانـدن                 
مبارزات کارگري بـي اثـر کـرده و نـه                
تنهـا بـانـدهـا و ارگـانـهـاي مـأمـور                    
سرکوب و اشاعـه خـرافـات در مـيـان              
کارگران را طـرد و مـنـزوي کـرده انـد               
بلکه بارها طـرح و نـقـشـه هـاي ضـد               

را "   مراسم کـارگـري    " کارگري در قالب   
بر هم زده و تريبونها را گرفته و فضـا              
را به نفع خود تـغـيـيـر داده و عـمـال                    
عواملشان که از شوراهاي اسالمـي و         
خانه کارگر بوده انـد را وادار كـرده انـد          
كـه شــاهـد خــامـوش مــحــكـومــيــت             
رژيمشـان تـوسـط كـارگـران راديـكـال              

 . باشند
ايجاد محـدوديـتـهـاي شـديـد در             
بــرگــزاري جشــنــهــا و مــراســمــهــاي              
مستقل کارگري و فشار بـر کـارگـران            

خانـه  " براي شرکت در مراسهاي دولتي      
شيوه اي بود کـه دولـت بـه آن            "   کارگر

اميد و دلبستگي زيـادي داشـت کـه              
. بتواند مبارزات کارگري را مهار کنـد    

ولي فکر فراتر از آن را نکرده بودند کـه          
ممکن است تدارک اين گونه مراسمهـا       
از طريق خانه کارگريهاي منفور و بـه           
هزينه دولت نه تنها به نفعـشـان تـمـام             

امـيـد   !  نشود بلکه دردسر ساز هم شود 
مهره هاي رژيم به آن بـود کـه بـا قـرار                
دادن اجباري توده هاي کارگر به پشـت        
سر عوامل خـانـه کـارگـر و مـجـبـور                  
ــديــات               ــه شــنــيــدن چــرن کــردنشــان ب
محجوب و صـادقـي از طـرفـي گـرد                
توهم بر اذهان کارگران بـپـاشـنـد و از              
طــرف ديــگــر دســتــمــايــه اي بــراي                
تبليغات عوامفريبانـه در سـطـح بـيـن           
المللي داشـتـه بـاشـنـد تـا از سـوي                     
نظامهاي سرمايـه داري مـتـعـارف در          
. معامالت بازار جهاني پذيرفته شونـد     

قرار دادن هرچه بيشتر کارگـران پشـت         
سر خانه کارگر عالوه بر امکان به بـي           
راهه کشاندن کارگران و کند کردن لـبـه     
تيغ اعتراضاتشان نسبت به کل نظـام،        
در سطح بين المللي نيز امـکـان آن را         
ميسر مي کرد که خود را هـم تـراز و               
همسان با دولـتـهـاي سـرمـايـه داري                
ديگر که زيـر فشـار نـيـروي مـتـحـد                   
مبارزه طبقه کارگر در کشـورهـايشـان         
به پذيرش برخي از مطالبـات کـارگـري      

اما برخـالف  .   گردن نهاده اند بنمايانند   

انتظار مدافعان منافع سـرمـايـه داري         
ايران کارگران با تـيـزبـيـنـي و درايـت               
آنچه را که دستگاه سرکوب بدان اميـد         
بسته بود به پديده اي بر ضدش تبـديـل      
کرد که ديگر حتي کنترلـش هـم آسـان         
نيست و هر بار عـلـيـرغـم تـمـهـيـدات                
وسيع پليسي چنان نقشه هايش به هـم     
ريخته مي شود که تا مدتـهـا بـرخـود             
مي پـيـچـنـد و از شـدت نـاراحـتـي                      

از چـنـد     .   يکديگر را گاز مـي گـيـرنـد         
سال قبل هر سال هفته ها قبل از روز          
جهاني کارگر عوامل خانـه کـارگـر بـه           
کمک رسانه هـا و ارگـانـهـاي ديـگـر                  
سرکوب جلو مي افتند و از بـرگـزاري          
مراسم اين روز بـا مـرکـز قـرار دادن                  

تبليغـات راه    .   خودشان خبر مي دهند   
مي اندازند و از کارگران دعـوت مـي         
کننـد تـا بـه فـکـر بـرگـزاري مـراسـم                     
خودشان نيافتند و در نـمـايـش خـانـه               

گرچه بخـشـهـائـي      .   کارگر شرکت کنند  
از کارگران به اين فراخوانها اعـتـنـائـي          
نکرده اند و هر ساله مراسم خود را بـه            
شيوه هاي متفاوت و ممکن از مراسـم    
داخل سالن گـرفـتـه تـا مـراسـمـهـاي                  
خياباني را برپا کرده اند ولـي کسـانـي            
هم که رفته انـد از فـرصـت اسـتـفـاده                  
کرده و فضاي مراسم را به کلي تغـيـيـر         

نمايش چاپـلـوسـانـه عـوامـل         .  داده اند 
خانه کارگـر را بـه مـراسـمـي سـراپـا                   
اعتراضي و کارگري تبديل کرده اند و         
کساني مثل محجوب بناچـار دمشـان    
را روي کولشان گذاشتـه و گـريـخـتـه و         
بقيه سرسپردگـانشـان هـم سـراسـيـمـه              
فرصت نيافته اند دم ودسـتـگـاه روده             
درازي کسي مانند محجوب را جـمـع          
کنند در نتيجه تجهـيـزاتشـان زيـر پـا              

آخرين نمونه به هم خـوردن     .   خرد شدند 

نمايش خانه کارگر روز جهاني کـارگـر         
امسال بود کـه مـحـجـوب از دسـت                 
ــرودي                ــي ــاه ش ــران در ورزشــگ ــارگ ک

آن همه تشريفات چيده بودنـد      .   گريخت
و پليس جمع کرده بودند که محـجـوب        
از قانون کارشان دفاع کند و بگويـد بـا       
اصالحاتي در بعضي بـنـدهـا مـنـافـع             
کارگران تأمين مي شـود و در نـهـايـت         

ولـي  .   بخواهد که از آن حمايـت کـنـنـد       
شاهد بوديم که چگونه جمعيت هـزاران       
نـفـره کـارگــران خشــمـگـيــن بــا دادن                
شعـارهـاي سـوسـيـالـيـسـتـي تـابـوت                 
نمادين قانون کار را تشيع و بـه گـور               

ديديم که چگونه سرکـوبـگـران    .   سپردند
با حسرت و نفرت و واهمه به جمـعـيـت     
مي نگريستند و جرأت هـيـچ عـکـس            

حاال رژيم مـطـمـئـن        .   العملي نداشتند 
شده که رياکاريهاي خانه کارگر هم در         
تالش براي مهار جـنـبـش اعـتـراضـي             

مـي دانـد     .   طبقه کارگر حاصلي ندارد   
هر حيله اي که بخواهد بـه کـار بـبـرد                
کارگران به ضد خودش تبديل خواهنـد       

کارگـران ايـران بـه هـيـچ روشـي              .   کرد
کامـال مـعـتـرض     .   قابل کنترل نيستند  

در مقابل سرکوبـهـاي   .   و آماده هستند  
. عريان و رودررو مقاومت مي کـنـنـد          

در نــمــايشــات دولــتــي هــم فضــا و               
. تريبونها را به دست خود مي گـيـرنـد        

اين شرايط جديد و ويژگي مـبـارزاتـي           
و کــارگــران بــيــش از پــيــش دولــت                

کارفرمايان را دچار سردرگمـي کـرده        
به هر روشي که روي مي آورنـد  .   است

با مقاومت و مبارزه کارگران مواجـه       
مي شوند ؟ راهي كه پـيـش پـايشـان             
باقي خواهيـم گـذاشـت ايـنـسـت كـه               
بروند مراسم دولـتـي را مـخـفـيـانـه                 

 !برگزار كنند

آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح          
 : است
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 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

بار دست به تجمع در مقابل اين شركت         
و دفاتر مختلف حكومتي در اعتـراض       
به پرداخت نشدن دستـمـزدهـايشـان زده          

اما اعتصاب اخـيـر در چـنـد روز             .   اند
تـري شـده و      گذشته وارد مرحله تعرضي   

با در بر گرفتن تقريبا تمامـي كـارگـران       
اين شركت و حمـايـت وسـيـع كـارگـران               
ديگر واحدها، حال و هواي ديـگـري بـه            
فضاي تعرضي جـنـبـش كـارگـري داده             

" تـپـه     نيشكر هفـت  " گرچه شركت   .   است
هـاي      كارگر دارد، اما كـارخـانـه   ٤٠٠٠

پـارس  " جنبي ديگري از جـملـه كـاغـذ             
و "   دستمـال كـاغـذي حـريـر       " ، "تپه هفت  

 ٣ تـا       ٢نيز كه هر كـدام        "   خوراك دام " 
هـزار كـارگـر دارنـد، وابسـتـه بـه ايـن                     
كارخانه ميبـاشـنـد و بـا نـابسـامـانـي                 

، تـولـيـد در ايـن            " تـپـه     نيشكر هـفـت    " 
هـا نـيـز دچـار اخـالل شـده و                     كارخانـه 

هزاران كارگر ديگر نيز نگـران از دسـت         
 . دادن شغل خود هستند

" تپـه   نيشكر هفت   " مبارزه كارگران   
هاي مهمي در     براي كارگران ايران درس   

خـواسـت انـحـالل شـوراهـاي            . بر داشت 
اسالمـي، بـرگـزاري هـر روزه مـجـمـع                  
عمومي و اتخاذ تصميم در اين مجـمـع     
و در واقع جايـگـاه مـجـمـع عـمـومـي،                 

رساني و تماس گـرفـتـن          تأكيد بر اطالع  
هـاي اپـوزيسـون         با راديـو و تـلـويـزيـون         

هــاي    مــخــالــف رژيــم، نــوشــتــن نــامــه         
اعتراضي به سـازمـان جـهـانـي كـار و                

المللـي و غـيـره       هاي كارگري بين   تشكل
مبارزه كارگران علي العموم را وارد فـاز   

 .ديگري كرد
" تپـه   نيشكر هفت   " مبارزه كارگران   

در عين حال مورد توجـه بـخـش قـابـل              
تـوجــهــي از كــارگــران قــرار گــرفـت و                

ها و محافل كارگري زيـادي از           سازمان
اتــحــاديــه ســراســري كــارگــران       " جــملــه    

سنديكـاي كـارگـران    " ، " اخراجي و بيكار 
شـركـت واحـد اتـوبـوســرانـي تــهـران و                  

، جمعي از كارگران شركت ايـران       " حومه
خودرو، زندانيان سياسي زنـدان گـوهـر           

هـا   شوراي همكاري تشكـل " دشت كرج،  
متشكل از كميتـه  "   ( و فعالين كارگراي  

هـاي كـارگـري،         پيگيري، اتحاد كميتـه   
كميته دفاع از محمود صالحي، كميتـه   

هماهنگي، جمعي از فعاليـن كـارگـري،      
حمايـتـي كـارگـران،         -انجمن فرهنگي   

گروهـي از دانشـجـويـان آزاديـخـواه و                 
از )   برابري طلب دانشـگـاهـهـاي ايـران           

. مبارزات اين كارگران حمايـت كـردنـد         
اهالي شوش و دزفول و هفت تپه نيز بـه         
اشكال مختلف از اعـتـراض كـارگـران            

 .حمايت كردند
اعــتــصــاب ايــن دوره كــارگــران              

، كـه بـارهـا       " نيشكر هفت تپه  " كارخانه  
ــه و                     ــوق مــعــوق ــافــت حــق ــراي دري ب
خواستهاي ديگر خود اعتصاب كـرده و       
با وعده هاي پوشالي و توخالي بـه سـر         
كار برگشته بودنـد، بـا عـمـلـي نشـدن                 
وعده مدير عامل، يعقوب شفيعي كـه         

 .يك آخوند است، شروع شد
در زير با رجوع به اخـبـاري كـه بـه              
حزب كمونيست كارگري رسيده، سـعـي       

اي از ايـن اعـتـراض              خواهد شد گوشه  
مــتــحــدانــه و قــدرتــمــنــد در اخــتــيــار             
خوانندگان نشريه كارگر كمونيست قرار     

  .بگيرد
   مهرماه٧

 ٢٩ مــهــرمــاه، بــرابــر بــا             ٧روز   
 تن از كـارگـران         ٣٠٠سپتامبر، حدود   

، در اعتـراض  "  تپه نيشكر هفت " شركت  
 مـــاه از          ٣بـــه پـــرداخـــت نشـــدن               

دستمزدهايشان كـه شـرايـط غـيـرقـابـل            
توصيفي را براي كارگـران ايـجـاد كـرده           
است، پرداخت حق بيمه، تأمين امنيت      

هـاي سـازمـانـي      شغلي، بازگرداندن خانه  
شركـت بـه كـارگـران، پـرداخـت بـن و                    
پاداش، اخراج مديريت و اجـراي طـرح           

 اتـوبـوس بـه       ٦طبقه بندي مشاغل، با     
شهر شوش رفته و در مقابل فرمانداري        
اين شهر دسـت بـه يـك تـجـمـع بـزرگ                   

 ماه قبـل  ٣كارگران در . اعتراضي زدند 
از اين تجـمـع، چـنـديـن بـار دسـت بـه                     
اعتصاب زده بودنـد كـه يـك مـورد آن               

 شـهـريـور بـود كـه             ٢١اعتصـاب روز     
تمامي پرسنل شركـت در آن اعـتـصـاب          

اي    شركت داشتند و حزب طي اطالعيه  
در آن   .   آن را به اطالع عموم رسانده بود      

اعتصاب كه كارگران خواهان دريـافـت         
فوري دستمزدهاي خود شده بـودنـد، بـا        

مـا حـقـوق شـمـا را پـرداخـت                  " جـواب   
نخواهيم كرد و بـايـد صـبـر كـنـيـد تـا                    

هـاي زراعـي        ماشـيـن آالت و زمـيـن            
شركت بفروش برسد و از پول آن طـلـب            

 .روبرو شده بودند." شما پرداخت گردد
 مـهـرمـاه تـجـمـع            ٧اما در تجمـع     

كارگران ابتدا با ممانعت نيـروي يـگـان          
ويژه و انتظامي روبرو شد؛ كـه بـا ديـدن       
جمعيـت كـارگـران و روحـيـه قـاطـع و                   

شان، نيروهـاي سـركـوب عـقـب              مصمم
 ساعـت در     ٢كارگران حدودا   .   نشستند

در اين تحـصـن   .   آن محل تحصن كردند  
هيچ يك از مقامات فرمانداري حـاضـر        
بــه حضــور در تــجــمــع كــارگــران و                    

كـارگـران نـيـز       .   پاسخگوئي به آنها نشد 
قرار گذاشتند كـه روز بـعـد در هـمـان                  
محل دست به تجمع دوباره خواهند زد         
و اگر پـاسـخـي دريـافـت نـكـردنـد، در                  

هـاي     تجمعات بعدي همراه بـا خـانـواده         
 . خود تجمع ميكنند

انـد كــه بـا عــدم              كـارگــران گــفــتـه    
پرداخـت دسـتـمـزدهـايشـان، بـويـژه بـا                 
بازگشائي مدارس، حتي امكان تأميـن     
نيازهاي ساده تحصيلـي بـراي فـرزنـدان          

در عيـن حـالـي كـه           .   خود را نيز ندارند   
دســتــمــزدهــاي كــارگــران پــرداخــت                

گردد، شهرداري محل نـيـز بـدلـيـل             نمي
عدم پرداخت هـزيـنـه بـرق، بـرق خـانـه                 

  .برخي از كارگران را قطع كرده است
   مهرماه٨

 مهرماه كه كارگران روز قبل ٨روز  
گفته بودند به شوش رفته و در مـقـابـل             
فرمانداري تجمع خواهند كرد، به دليـل      

هـاي     اينكه مقامات كارخانه اتـوبـوس       
تپه را به محـل ديـگـري مـنـتـقـل                 هفت

كرده بودند تا از رفتن كارگران به شوش        
خودداري كنند، از ساعت هشت و نـيـم          

 تـن از       ٦٠٠تـا يـازده صـبـح، حـدود              
 –كــارگــران جــاده تــرانــزيــتــي شــوش             

تپه را با تحصـن خـود بسـتـنـد و                  هفت
براي رانندگاني كه بر اثـر بسـتـه شـدن               
جاده متوقت شده بودند، علـت تـجـمـع            

كارگـران در ايـن     .   خود را توضيح دادند  
حركت مورد حمايت وسيع مـردم قـرار         

در ايــن تــحــصــن كــارگــران         .   گــرفــتــنــد
مطالبـات خـود را بـه صـورت شـعـار                  

 . كردند تكرار مي

گــرچــه روز قــبــل هــيــچــكــدام از              
مقامات دولتي حاضر نشده بـودنـد بـه           
ميان كارگران بيايند، اما در ايـن روز           
معاون فرماندار مجبور شـد بـه مـيـان             
كارگران بيايد و وعده و وعـيـد دهـد و               
كارگران را به مديريـت شـركـت ارجـاع             

امـا كـارگـران اعـالم كـردنـد كـه               .   دهد
دولت مسئول وضعيـت آنـهـا و دسـت              

و اعالم كردند كه .   درازي مديريت است  
ايــن بــار بــه هــيــچ وعــده اي گــوش                    

حـركـت كـارگـران بـا اعـالم               .   نميدهند
  . تجمع در روز بعد خاتمه پيدا كرد

   مهرماه٩
كارگران در روز قبل قرار گـذاشـتـه           

 صـبـح ايـن روز در           ٨بودند از ساعـت     
چهارراه شوش تجمع خـواهـنـد كـرد و               
دسته جمعي به طرف فرمانداري حركت    

با نزديك شدن كارگران به ايـن  .   ميكنند
چهارراه آنها متـوجـه حضـور گسـتـرده              
گارد ويژه شدند و تصميم گرفتند ابـتـدا          
به كـارخـانـه رفـتـه و سـايـر كـارگـران                      
اعتصابي را با خود همراه كـنـنـد و بـا               

اما .   نيروي بيشتري به فرمانداري بروند  
نــيــروهــاي انــتــظــامــي درهــاي ورودي          
كارخانه را بسته و در آنجا مستقـر شـده    
بودند كه مانع ورود كارگران به كارخانه       

كارگران سپس پياده به سه راهـي  .  شوند
) انـديـمـشـك      -اهـواز    ( تپه    شوش هفت 

رفته و در آنجا دست به تجمع زدند و بـا    
هائي كـه در ايـن مسـيـر در                   اتومبيل

هـاي سـه چـهـار             حركت بودند در دسته   
رانندگان .   نفره خود را به شوش رساندند    

ها به گرمي از حركت كارگـران         اتومبيل
پشتيباني كرده و صدها نفر از كارگـران      
توانستند در زمان كوتـاهـي بـه شـوش             
بروند و پس از يك راهپيمائي خود را به     
ديــگــر رفــقــاي خــود كــه در مــقــابــل                

. فرمانداري تجمع كرده بودند، برساننـد      
امروز بيش از هزار نفر در تجمع شركت     
كرده و همزمان تمام كارگران كـارخـانـه           

 . در اعتصاب بودند" تپه نيشكر هفت "
كــارگــران در ايــن تــجــمــع عــلــيــه            
مديريت و فـرمـانـداري شـعـار داده و                 
خواهـان رسـيـدگـي بـه مـطـالـبـاتشـان                  

شـعـارهـاي كـارگـران از جـملـه               .   بودنـد 
، " زندگي و معيشت حق مسلم مـاسـت  " 
، " خـواهـيـم      عـرضـه نـمـي         نماينـده بـي    " 

. بـود "   خـواهـيـم      فرماندار نـمـونـه نـمـي       " 
تـحـت   "   تـپـه     نيشكر هفـت  " مدير عامل   

فشار فضاي اعتراضي مجبور شـد بـه           
ميان كارگران آمده كه كارگران متـوجـه        
شدند بجاي پاسخگوئي به مـطـالـبـات           
كارگران، قصد وراجي دارد كـه بـه او               

. اجازه صحبت ندادند و او را هو كردنـد        
سپس فرماندار به ميان كارگران آمد و         
كارگـران را تـهـديـد كـرد و گـفـت از                       
شهرهاي ديگر نيروهاي كـمـكـي بـراي            
سركوب كارگران به منطقـه آورده شـده           

كه با هو شدن از طـرف كـارگـران      .  است
او كه متوجه روحيـه مصـمـم    .   روبرو شد 

كارگران شده بود، از تهديد خود عـقـب           
نشست و قول داد كه روز دوشنبه هفتـه          
آينده يكماه حـقـوق كـارگـران پـرداخـت              

كارگران اين را قبول نـكـرده   .   خواهد شد 
و خواهان پرداخت فوري همه حـقـوق و          

هـمـچـنـيـن      .   مزاياي معوقه خود شـدنـد     
اعــالم كــردنــد كــه تــا وصــول هــمــه                  

هاي خـود و رسـيـدگـي بـه هـمـه                     طلب
هايشان به اعتصاب و اعتراض       خواست

 . ادامه خواهند داد
كارگران قبل از پراكنده شـدن، قـرار     
گذاشتند كـه فـردا نـيـز، هـمـزمـان بـا                    
اعتصاب، در محوطه كارخانه تـجـمـع          
كنند و اولتيماتوم دادنـد كـه در ادامـه            

هاي آنها نـيـز در         اين تجمعات، خانواده  
  .تجمعات به آنها محلق خواهند شد

   مهرماه١٠
 نـفـر از        ٤٠٠٠در اين روز تمامي    

در "   تـپـه     نيشكر هفـت  " كارگران شركت   
دو تجمع اعتراضي شركت كردنـد و بـر         
عملـي شـدن فـوري خـواسـتـهـاي خـود                 

 نـفـر از        ٢٠٠٠حدود  .   پافشاري كردند 
كارگران در مقابـل فـرمـانـداري شـوش             

 نـفـر ديـگـر نـيـز              ٢٠٠٠تجمع كرده و    
بدليل ناتواني از تأمين هزينـه رفـت و            
آمد به شوش، در مقابل كارخانـه دسـت    

دادنـد   كارگران شعار مـي . به تجمع زدند 
و در واكـنـش بـه تـهـديـدهـاي ديــروز                    
فــرمــانــدار گــفــتــنــد كــه تــهــديــدهــا و             
دستگيريهـا مـانـع ادامـه حـركـتـشـان                

و خواهان رسيدگـي فـوري     .  نخواهد شد 
 .به مطالبات خود شدند

گـارد  در طول اين حركت نيروهاي        
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    آارگران جھان متحد شويد

و نيروهاي انتظامـي و اطـالعـاتـي      ويژه  
. كارگران را در محاصره خود داشـتـنـد          

اما اين فضاي نظامي نـيـز ذره اي از               
الزم بـه يـادآوري   .   عزم كارگران كم نكرد   

است كـه ايـن اولـيـن روزي نـبـود كـه                     
كارگران زير تهديد و فشـار نـيـروهـاي               

در تـمـام مـدت      .   انتظامي قرار داشتنـد  
اعتصاب و تجمع چـنـد روزه كـارگـران             
مرتب از سوي وزارت اطالعـات مـورد      

بــطــور .   تــهــديــد قــرار مــي گــرفــتــنــد            
پور و سـرگـرد          مشخص، سرگرد ملكي  

كرم خسـروپـور از جـملـه كسـانـي                  علي
هستند كه همراه با وزارت اطالعات و         
مديريت كارخانه، كارگران و فـعـالـيـن            
ــرار                   اعــتــصــاب را مــورد تــهــديــد ق

تعدادي از عوامل رژيـم كـه         .   دادند  مي
براي ترساندن كارگران از عواقب تجـمـع     
و اعتراض مشغـول عـكـس گـرفـتـن و             
فيلمبرداري از كارگران بودنـد، از طـرف        

تـعـدادي از     .   كارگران بيرون رانده شدنـد    
عوامل كارفرما نـيـز كـه در صـفـوف                 
كارگران قصد ايجاد تـفـرقـه داشـتـنـد،              
مورد انزجار كارگران قـرار گـرفـتـنـد و              
توطئه كارفرما و حـكـومـت اسـالمـي             

 .كارفرماها به جائي نرسيد
 تـن از كـارگـران           ٢۵در طول راه       

ــه                     ــه نشــان ــول ب ــنــد دزف ــه ق كــارخــان
هـمـبــسـتـگــي، بـه كـارگــران نـيــشـكــر                 

: كـارگـران شـعـار مـيـدادنـد            .   پيوستنـد 
تـپـه، قـنـد دزفـول پـيـونـدتـان                    هفـت    " 

، و از اين صحنه هـمـبـسـتـگـي            " مبارك
مـردمـي كـه در         .   فيلمـبـرداري كـردنـد      

مسير شاهد راهپيمائي كارگران بـودنـد       
نيز به گرمـي از مـبـارزه ايـن كـارگـران                
استقبال و با آنهـا اعـالم هـمـبـسـتـگـي                

 .كردند مي
در مقابل تـهـديـدات مـديـريـت و               
اطالعـت و فـرمـانـدار، فضـاي مـيـان                 
كارگران حاكـي از روحـيـه اعـتـراضـي               
باال، اتحاد بـاال و عـزم مـحـكـم بـراي                 

در .   تداوم اعـتـصـاب و تـجـمـع اسـت                 
هاي كـارگـران بـحـث از ايـن بـود                    جمع

آئيـم و هـمـه جـهـان و هـمـه                   كوتاه نمي 
هاي تلويزيوني را از مبارزه خـود        شبكه

كـانـال   " كارگـران از    .  مطلع خواهيم كرد 

بخاطر اخـتـصـاص بـخـشـي از              "   جديد
هـاي روزانـه خـود بـه مـبـارزه                    برنامـه 

تشـكـر   "   تـپـه     نـيـشـكـر هـفـت        " كارگران  
 .كردند مي

در پايان تجمع امروز كه تا ساعـت        
 صبح بطول كشيد، كارگران اعـالم         ١١

كردند كه فردا نيز به اعتصاب و تجمـع         
و اعالم كـردنـد   .  خود ادامه خواهند داد 

كــه اعضــاي خــانــواده هــاي آنــهــا در               
. تجمعات بعدي شركت خـواهـنـد كـرد           

فضاي شهـر شـوش مـمـلـو از فضـاي                  
. همبستگي با كارگران اعتصابي اسـت     

با حس اين فضا و براي مقـابلـه بـا آن،          
اي توسط مديـريـت در مـيـان              اطالعيه

مردم توزيع شده كه مشـكـل كـارگـران             
  . هفت تپه امروز يا فردا رفع خواهد شد

   مهرماه١١
كارگران در اين روز پنـجـمـيـن روز            
اعــتــصــاب خــود را بــا مــوفــقــيــت و               

روز قـبـل     .   متحدانه پشت سر گذاشتند   
كارگران اعالم كرده بودند كه امروز نيـز     
اعتصاب و تجمع خواهند كرد امـا آن           

 .  مهرماه موكول كردند١٢را به 
تحت فشار اعتصاب و تـجـمـعـات          
اعتراضي، مديريت وعده داده است كـه      
فردا يك ماه طلب كارگران را پـرداخـت           
كند؛ و در تالش است از ايـن مسـئلـه                
براي ايجاد تفـرقـه در مـيـان كـارگـران                

كارگران را تـهـديـد كـرده          .  استفاده كند 
است كه هر كس فردا سـر كـار حـاضـر               

كـارگـران امـا      .   نباشد غيبت مي خورد   
مصممند كه به اعتصـاب و تـجـمـعـات          
اعتراضي خود براي تحقق همه خواسته     
هاي خود و دريافت همه طلبهـاي خـود      

 .ادامه بدهند
 نفر از كارگـران     ٤وزارت اطالعات   

به نامهاي نـجـات دهـلـي نـو، حـمـيـد                   
پور و فريدون نيكوفر      زبيدي، قربان علي  

را احضار كرد و بـه دنـبـال آن شـبـانـه                    
 و   ٢ و نيم و سپس ساعـت        ١١ساعت  

نيم صبـح بـه خـانـه فـريـدون نـيـكـوفـر                    
ريختنـد و او را بـه وزارت اطـالعـات                

  . بردند

   مهرماه١٢
كارگران با شنيدن خبر دستـگـيـري        
همكار خـود در نـيـمـه شـب ديشـب،                   
بالفاصله در چهارراه شـوش دسـت بـه              

 نـفــره زدنــد و وزارت            ١٠٠٠تـجــمــع    
اطالعات را مجبور بـه آزادي فـريـدون           

وزارت اطالعات امـروز   .   نيكوفر كردند 
دار را    پور و داريوش روزه  اما قربان علي  

دستگير كـرد و تـجـمـع كـارگـران در                    
چهارراه شوش را مـورد ضـرب و شـتـم              

سركوبگران رژيم ماشينهـائـي   .   قرار داد 
را كه به حـمـايـت از كـارگـران تـوقـف                    

. ميكردند از مسـيـر دور مـيـكـردنـد                
كارگران به كارخانـه بـازگشـتـنـد و در                
مـقــابـل دفـتــر مـديــريـت بــراي آزادي                
رفيقشان دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـي                

 كـارگـر در ايـن تـجـمـع                 ٤٠٠٠.   زدند
كـارگـران بـراي آزادي         .   شركت داشتـنـد   

همكارشان شعار مي دادند و اعـتـراض        
وزارت اطالعات تحت فشار  .   ميكردند

كارگران بالفاصله قربـان عـلـي پـور را             
هــمــچــنــيــن تــحــت فشــار          .   آزاد كــرد   

اعتراض كارگران، كارفرما و جمـهـوري       
اسالمي تصميم گرفتند حقوق يك مـاه         

ــد          ــپــردازن ــر      .   كــارگــران را ب امــا ســاي
مي .   مطالبات كارگران بي جواب ماند    

خواستند با وعده هاي توخالي كارگـران     
را به سر كار برگرداننـد؛ امـا كـارگـران              
صريحا اعالم كردند كه تـا زمـانـيـكـه              
نحوه رسيدگي به ساير مطـالـبـات آنـان          
بصورت بخشنامه و كتبـا بـه كـارگـران           
اعالم نشود و مورد توافق كارگران قرار       
نگيرد، دست از اعتصاب و تـجـمـعـات         

  .اعتراضي برنخواهند داشت
 مهر نـامـه اي       ١١كارگران در روز    

به سازمان جهاني كار و اتحـاديـه هـاي         
كارگري جهان ارسال كردند كه متـن آن          

  :به قرار زير است
نامه کارگران نيشکر هفت تپه بـه       
سازمان جهاني کـار و اتـحـاديـه            

 هاي کارگري جهان
 

احتراما به استحضار مي رسـانـيـم        
که ما کارگران شرکت کشت و صنـعـت          

 ۲نيشکر هفت تپه خوزستان در حـدود       
سال است به دليل مشـکـالتـي کـه بـه                 

دليل سياستهاي غـلـط دولـت بـوجـود             
 بار دست به اعـتـصـاب      ۱۶آمده حدود  

بدين .   در محوطه صنعتي شرکت زديم  
 ۀطريق به خصوص بـه حـقـوق مـعـوق               

خود برسيم ولـي مـتـاسـفـانـه هـر بـار                    
مسئولين شرکت و دولت به وعده دادن     
اقدام نموده ودر عمل هيچگونه نتـيـجـه       
مثبتي براي ما حاصل نشده و کارگران       
حتي نتوانستند به يک مورد از خواسته       

 .هاي خود برسند
در نتيجه تعدادي از کـارگـران بـه             

نمايندگي از طرف ما کارگران شـرکـت،    
 بار به فرمانـداري شـهـرسـتـان شـوش           ۲

مراجعه کرده و با فرماندار شـهـرسـتـان           
تشکيل جلسه دادند و به نامبرده اعالم       
نمودند که کـارگـران از وضـع مـوجـود              
شرکت و وضعيت خويـش راضـي نـمـي         

واز نحـوه بـرخـورد مسـئـولـيـن              .   باشند
شرکت و دولت ديگر خسته شده انـد، و     

 مـهـر     ۷در صورتيکـه تـا روز شـنـبـه               
 صبح دولت و شرکـت  ۸ ساعت ۱۳۸۶

اقدام به حل مشکالت مـوجـود نـکـنـد            
مــا اقــدام بــه تــحــصــن در مــقــابــل                   
فرمانداري خواهيم کرد که متاسفانه بـا      
پايان يافتن مهـلـت داده شـده تـوسـط                
نمايندگان کارگران، کارگـران اقـدام بـه           
تحصن در مقابل فرمانداري نمـودنـد و        

 روز اسـت تـحـصـن ادامـه              ۴در حدود   
دارد و کارگران در نظر دارند تـا رسـيـدن      
به نتتيجه مطلـوب کـه حـل وضـعـيـت               
بدهيهاي شرکت جـهـت جـلـوگـيـري از              
ورشکستگي شرکـت و حـقـوق مـعـوقـه           

به تحصن خود در جـلـوي    . کارگران باشد 
فرمانداري ادامه بدهند الزم ميدانم در     
خصوص شـرايـط کـنـونـي شـرکـت بـه                  
اطالع برسانيم که شرکت نيشکر هـفـت        

 سال اسـت کـه تـولـيـد        ۴۷تپه در حدود  
 سال اسـت کـه     ۲شکر مي کند و حدود  

بدليـل سـيـاسـتـهـاي غـلـط دولـت در                    
خصــوص صــنــعــت شــکــر هــمــانــنــد             
شرکتهاي توليد کننده شکر در شـرايـط        
ورشکستگي قرار گرفته اند و بدهيهاي      

 ميليارد تومان رسـيـده و        ۸۵آن حدود   
مسئولين شرکت و دولت تصميم دارنـد       
که جهت کاهش مبلغ بدهيهاي شرکـت       
اقدام به فـروش زمـيـنـهـاي گشـاورزي               

کارخانه خوراک دام شـرکـت ،             شرکت،
لوازم يدکي کارخانـه و تـعـديـل حـدود               

 کــارگــر شــرکــت         ۵۰۰۰ از       ۲۰۰۰
در صورتيکه با توجه به دولتـي     .   نمايند

ــدهــي شــرکــت ادارات و                      ــودن و ب ب
سازمانهاي دولتي نظير بيمه، سـازمـان       
آب و برق، شرکت گاز و اداره مـالـيـات        
ميتواند اقدام به بخشش ايـن بـدهـيـهـا          

ولي سياست دولت بدليـل حضـور   . نمايد
باند مافياي شکر بر اراده  آنها از ايـن             
امر سرباز مي زنند و حتي با آن باندهـا      

 ۱۴۰ گمرگي از     ۀبا پايين آوردن تعرف   
 در صـد واردات شـکـر              ۴در صـد بـه       

توسط بخش خصوصي و حتي دولت و     
حـــمـــايـــت نـــکــــردن مـــالـــي از                       

و در      همکـاري مـي نـمـايـنـد              شرکت
جهت اهداف آنهـا حـرکـت مـي کـنـنـد                

در خصـوص       حتي ما کارگـران را کـه         
اين موارد و حقوق معوقه خود اقدام بـه     
تحصن کـرده ايـم ، تـوسـط فـرمـانـدار                 
شهرستان شوش آقـاي فـرآورد تـهـديـد              
کرده اند که دست از تحصـن بـرداريـم و         
در صورتيکه ما به اعتراض خود ادامه    
دهيم با شدت بـا مـا تـوسـط نـيـروي                    

 .انتظامي برخورد نمايند
لذا از سازمان محترم جهانـي کـار          
و سازمانهـاي حـقـوق بشـري اسـتـدعـا               
منديم که در خصوص اين اقـدام دولـت       
جمهوري اسالمي ايران از مـا حـمـايـت           
نموده و با توجه به اينکه ايران عضـو آن   
سازمان مي باشد از دولـت جـمـهـوري             
اسالمي بخواهند که نسبت به پرداختن    
حقوق معوقه مـا و حـل و مشـکـالت               
موجود اقدام الزم را به عمل آورند يا بـا    
فرستادن نمايندگاني از آن سـازمـانـهـا            
بخصوص سازمان جهاني کار بـه ايـران        

پيگيـري و حـل مشـکـالت               نسبت به 
اقدام نمايد و در صورتي که ايـن اقـدام         
از طرف آن سازمان محـتـرم پـيـگـيـري              
نشود با توجه بـه بـي تـفـاوتـي دولـت                   

 ۵۰۰۰وضعيت شـغـلـي حـدود              حاکم
 .نفر از کارگران در خطر خواهد بود

لذا اميدواريم که آنـهـا را مـجـاب             
نماييد تا طبق قوانين بين الملـلـي کـار         

الزم به ذگر است حتي بـه    .  اقدام نمايند 
کـارگـري    تشکيل سنـديـکـاي      اجازهما  

نميدهند و حدود يک سالي اسـت کـه       
هيچگونه نماينده اي جهت پيگـيـري       از  

مسائل موجود نداريم و در صـورتـيـکـه       
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اقدام به تشکيل سنديکا نماييـم بـهـتـر            
مي توانيم از طريق آن سـازمـان مـورد             
حمايت قرار گرفته و در ارتبـاط بـاشـيـم          

بعـضـي از     .  اگر اين مسئله انجام نشود 
کارگران که نمايندگان رسمـي کـارگـران         
نيستند و پيگيـر مشـکـالت کـارگـران            
شرکت هستند با تـبـعـيـضـات صـورت          
گرفته در خطر اخـراج و بـازداشـت قـرار           

 نفر از   ۴که در طي اين چند روز .   دارند
آن کارگران تهديد به اخراج و بـازداشـت        

و در نظر دارند که با اين ترفنـد      . شده اند 
ايجاد رعـب و وحشـت بـيـن کـارگـران                 
نمايند تا از حقوق به حق خـود گـذشـت            
ــنــد در پــايــان حــمــايــت شــمــا                   نــمــاي
سازمانهاي جهاني کار و حقـوق بشـر و       
ــلـــي               ــمـــلـ ــاهـــاي بـــيـــن الـ ــديـــکـ ســـنـ

 . تشکر و قدر داني مي نماييم  کارگري
کارگران شرکت طرح نيشکر هفـت    

  ١٣٨٦ مهر ١١تپه خوزستان 
   مهرماه١٣

. امروز جـمـعـه و تـعـطـيـل اسـت                  
كارگراني كه معموال روزهاي جمعـه از         

 صـبـح اضـافـه كـاري            ١٠ تا   ٦ساعت  
كنند امروز موقتا سـر كـار حـاضـر             مي

شدند؛ اما تصميـم جـمـعـي و قـطـعـي                 
كارگران فردا بدنبال مذاكـره در مـجـمـع         

اين مـذاكـره   .   عمومي اتخاذ خواهد شد   
ساعت هشت و نيم صبح شـنـبـه بـيـن                
نمايندگان كارگران، مديريت، كارفـرمـا      
و يكي از نمايندگان مجـلـس اسـالمـي        
از شوش در مورد مطـالـبـات كـارگـران         

  .خواهد بود
   مهرماه١٤

قرار بود نمـايـنـدگـان كـارگـران بـا                
مدير عامل، نماينده مجلس اسـالمـي        

. از شـوش و كـارفـرمـا مـذاكـره كـنـنـد                 
نمايندگان كـارگـران بـه مـديـر عـامـل                
گفتند كـه فـقـط حـاضـرنـد در جـمـع                      

او نيـز عـلـيـرغـم      .   كارگران مذاكره كنند 
ميل خود پذيرفت كـه در حضـور تـوده             
كارگران با نمايندگان كارگـران مـذاكـره         

كـارفـرمـا و نـمـايـنـده مـجـلـس                   .   كنـد 
. اسالمي براي مذاكره حضور نداشـتـنـد    

مدير عامل صـريـحـا اعـالم كـرد كـه                 
كاري از دستش ساخته نيست؛ پولي در       
كار نيست و دو ماه باقـيـمـانـده حـقـوق               

كارگران و مزايا و بن دو سالـه پـرداخـت      
وي با اين همه تهديد كرد كـه      .   شود  نمي

دهيم،   عليرغم اينكه دستمزدتان را نمي    
اگر بر سر كار حاضر نشـويـد، غـيـبـت              

: كارگران يك صدا اعالم كردند   .   ميزنيم
كــارگــران در    .   اعــتــصــاب ادامــه دارد      

مجمع عمومي امـروز خـود تصـمـيـم               
گرفتند كه جلو خروج كاميونهاي شكـر       

كارگران همچنين در ايـن       .   را سد كنند 
مــجــمــع عــمــومــي خــواهــان انــحــالل            

  .شوراهاي اسالمي كار شدند
   مهرماه١۵

كارگران در مجمع عمومي امـروز        
خود توافق كردند كه هزار كارگر بـخـش       
كشاورزي براي آبياري زمينـهـا بـه سـر           
كار بروند تا زميـنـهـا خشـك نشـود و                 

. ادامه كاري كارخانه زير سـئـوال نـرود         
ساير كارگران همچـنـان بـه اعـتـصـاب              

تحت فشار اعـتـراض     .  ادامه مي دهند 
و اعتصاب كارگران، مسئولين دولـتـي       
از جمله امام جمعه، فرماندار و مـديـر           
عامل همه قول پرداخت حقوق مـعـوقـه          

امام جمعـه شـوش      .   كارگران را داده اند   
گفته است كه تـا قـبـل از عـيـد فـطـر                     
دستمزدهاي معوقـه پـرداخـت خـواهـد            

ساعدي، نماينده مجلس اسـالمـي      .   شد
از شـهـر شـوش نـيـز در ايـنـمـورد در                       
مجلس اسالمي صحبت كـرده و وعـده         
رسيدگي به خواستهاي كارگران را داده        

فرماندار شهر نيز گفته است كـه        .   است
بزودي به مطالبات كارگران رسـيـدگـي          

همه اينها در عين حـال از       .   خواهد شد 
كارگران خواسته اند كه بـه اعـتـصـاب              

هـاي   كارگران اينها را وعده  .   پايان دهند 
سرخرمن مي دانند و اعـالم كـرده انـد             
كه اگر اين قول و قرارها بصورت كتبـي      
و رسمـي بـه كـارگـران داده نشـود بـه                     
اعتصاب پايان نخواهند داد و كارگـران      
كشاورزي نيز مجـددا وارد اعـتـصـاب            

كارگران عالوه بر خـواسـت   .  خواهند شد 
پرداخت فوري و كامل هـمـه مـزايـا و                
حقـوق هـاي مـعـوقـه و طـبـقـه بـنـدي                      
مشاغل بر خواستهاي مهم زيـر تـأكـيـد        

تعهد كتبي بر اينكه مـنـبـعـد     :   كرده اند 
در روز معيني حقوق هر مـاه پـرداخـت            
ميشود و حقوق هيچ ماهي به تـعـويـق         

پايان دادن به اذيـت و آزار و       .  نمي افتد 

احضار و بازداشت رهبران و نماينـدگـان      
كارگران همچنيـن بـر ايـجـاد           .   كارگران

تشكل كارگري تأكيـد كـردنـد و اعـالم           
كرده اند كه بايـد آزاد بـاشـنـد كـه هـر                   

. تشكل كـه بـخـواهـنـد ايـجـاد كـنـنـد                   
كارگران نامه ديگري به سازمان جهاني      
كار و كنفدراسيون بين المللي اتـحـاديـه     
هاي كارگري با مضمون زيـر نـوشـتـه و             

  .ارسال كردند
دومين نامـه کـارگـران نـيـشـکـر              
هفت تپه به سازمان جهانـي کـار          
سنديکاهـاي کـارگـري جـهـان و              

  بشري سازمانهاي حقوق
به سازمان جهاني کـار و اتـحـاديـه       

 هاي کارگري جهان،
اطالع مي رسانـيـم کـه         احتراما به 

شرکت کشت و صنعت نيـشـکـر هـفـت            
  سـال اسـت       ۴۷تپه خوزستان در حدود     

تاسيس شده اسـت و تـولـيـدمـحـصـول               
 ۀشکر مي کند و اولين تـولـيـد کـنـنـد               

کـه  .   مي باشد   شکر از نيشکر در ايران    
 سـال    ۴۷توسط کارشناسـان حـارجـي          

پيش تاسيس گـرديـده و بـا ايـجـاد آن                  
انگيزي در اقتصاد شمـال     تحول شگفت 

بطوريـکـه   .   استان خوزستان بوجود آورد   
شـرکـت در       تاکنـون تـاثـيـر گـزارتـريـن            

اقتصـاد شـمـال اسـتـان مـي بـاشـد و                     
اقتصاد شهرهاي شوش ، انديـمـشـک ،           

،ميانرود ، حـر ريـاحـي      دزفول ، شوشتر 
و شهرکهاي اطراف مستقيما به وجـود         

 سـال    ۲ولي در حدود    .آن بستگي دارد 
است به دليل عـدم حـمـايـت دولـت و                  

با اجراي شـتـاب زده و            واردات شکر و  
 و سياستهاي   ۴۴غير کارشناسي اصل    

بـحـران     غلطي که دولت، شرکـت را بـه          
مالي مواجه شده و اقتصـاد شـهـرهـاي            
مذگور به صورت راکد در آمده و داد و    

حداقل رسيده و بديهاي شـرکـت         ستد به 
کـه      ميليارد تومان رسيده۸۶به حدود   

را   شـــرکـــت تـــوان پـــرداخـــت آن                     
مسئولين شرکت نيـز بـا عـنـوان          . ندارد

کردن آن بدهي نسبت به پرداخت حقـوق        
کارگران که در چـهـار چـوب         ما ۀمعوق

قانون کار جمهوري اسالمي ايـران مـي          
کارگـران بـارهـا      ما. باشد اقدام نمي کند 

 کار شهرستان که نـاظـر اجـراي           ۀبه ادار 
 قانون کار در شهرسـتـان مـي بـاشـد و                
فرماندار شهرستان و نماينـده مـجـلـس           
مراجعه کرده ايم ولي مسئولين مذکـور    

اقدام خاصي انجـام نـداده      نيز هيچگونه 
با توجه به تورم زياد متاسفانه ما را بـه           

در .   مي کننـد   صبر و شکيبائي دعوت  
حالي که ما تامين حداقل هاي زنـدگـي     
 عاجز بوده و شرمنده خانواده خود مـي         

و ما کارگران نيز از ايـن نـحـوه       .   باشيم  
برخورد مسئولين که با بي تفـاوتـي بـه            

نظر مي کردنـد اقـدام بـه           آن مشکالت 
تحصن در مقابل فرمانداري شهرسـتـان       

ــهــاد و                 اداره   شــوش کــه بــاالتــريــن ن
حکومت در اين شهر مي بـاشـد اقـدام             
کرديم و اعالم نـمـوديـم تـا رسـيـدن بـه                

  :خود مانند خواسته هاي
حل مشکل بدهي شرکت که دولتـي   -۱

مي باشد و دولت توان بخشش آن بديها     
  دارد را
تضمين در خصوص اينکه شـرکـت         -۲

  با وضع موجود ورشکسته نمي شود
شرکـت از نـظـر مـالـي               رها نکردن -۳

  توسط دولت
اصالح سياستهاي به نفع دولـت در        -۴

شـرکـت ،       خصـوص صـنـعـت شـکـر و            
تقليل تفرقه کمرگـي ، جـلـو گـيـري از                 
واردات بي رويـه شـکـر تـوسـط بـخـش                

 دولت خصوصي و حتي
 ۱۳اجراي مشاغل بـنـدي پـس از             -۵ 

 سال يـکـبـار بـايـد مـورد            ۴سال که هر  
قـرار گـيـرد کـه مـتـاسـفـانـه                   بازنگـري 

  .مسکوت مانده است
  رسمي کردن کارگران موقت -۶
  شغلي کارگران شاغل ارتقاي -۷
  تشکيل سنديکاي کارگري -۸
 واگــذاري مــنــازل شــرکــت کــه در             -۹

اختيار نيروهاي نطامي ؛ اطالعـاتـي ،         
بانکي و آمـوزش و پـرورش و ديـگـر                  

  است ادارات دولتي
  پرداخت به موقع حقوق کارگران -۱۰
اجــراي اســتــانــداردهــاي الزم در           -۱۱
  کار محل
اجراي طرح زيان آور با تـوجـه بـه             -۱۲

زيان آور بودن محل کـار ، بـعـضـي از                
  در سطح شرکت کارها
اصــالح نــحــوه دادن مــزايــا در               -۱۳

خصوص سختي کار و بدي آب وهوا بـا          
 درجـه در       ۵۰بـه دمـاي بـاالي             توجه

 .محل کار و موارد ديگر

 دست از تحصـن بـر نـداشـتـه ودر               
صورتيکه تحصن پايان پذيرد بصـورت     

مـوقـتـا اگـر در          .   مشروط خواهد بـود    
داده شـده بـه          کوتاه مدت و در مـهـلـت      

نتيجه خاصي نرسيم ، اقدام مجـدد بـه           
تحصـن کـرده و حـاضـر بـه پـرداخـت                    

هزينه جهت رسيدن بـه حـقـوق             هرگونه
همانگونـه کـه قـبـال نـيـز            .خود هستيم  

دولـت بـه       تعـدادي از کـارگـران تـوسـط         
دادگاه احضار شده و مورد بـازخـواسـت          

چنـد روز گـذشـتـه             قرار گرفته اند و در 
شبانه به درب مـنـازل تـعـدادي از                نيز

فعاالن کارگـري از طـرف حـفـاظـت و                 
شهرستان مـراجـعـه      اطالعات و امنيت  

و احضار شدند و کارگران را بـه آن اداره     
دادنـد و      برده و مورد بازخـواسـت قـرار        

آنها را تحت فشـار قـرار دادنـد تـا از                   
حضور در تـحـصـن امـتـنـاع کـرده و                    

ــران را        ــارگــ ــدســــت آودن                کــ از بــ
الزم بـه ذکـر        .   خواستهايشان باز دارنـد   

آن   است در مدت زماني که کارگران در      
. محل مورد بازپرسي قرار مي گرفتنـد       

ديگر همکاران اقدام به اعتراض شـديـد        
برخورد کردند که با واکـنـش     به اين نوع  

و برخورد شديـد نـيـروهـاي انـتـظـامـي                
و   مــواجــه شــدنــد و تــعــدادي زخــمــي            

بازداشت شدند کـه بـا فشـار کـارگـران                
نيروي انتظامي اقـدام بـه آزادي آنـهـا                

 .نمود
پــايــان از جــامــعــه جــهــانــي،               در

سـازمـان جـهــانـي کـار ، سـنــديـکــاي                  
 کارگري جهان و سـازمـانـهـاي حـقـوق               
بشري عاجزانه در خواست مي کنيـم در    
خصوص رسيدن ما به اهدافمان مـا را         

غيـر ايـنـصـورت مـا          حمايت نمايند در 
شـرکـت قـنـد         ن  نيز هـمـانـنـد کـارگـرا           

 شهرستان دزفول که شرکت آنـهـا دچـار          
ورشکستگي شد وکارگران آن بـه حـال           
خود رها شدند و روزکار بسيـار بـدي را         

ورشـکـسـتـگـي مـي           ميگذراننـد دچـار   
شويم که در صورت وقـوع ايـن حـادثـه              
بازدهـي اقـتـصـادي در شـمـال اسـتـان                  

فــاجــعــه بــه وقــوع خــواهــد           خـوزســتــان 
پيوست که اميدواريم با حمايت و فشار       

ايـنـکـه ايـران         بين المللي و با توجه بـه        
ايـن  باشد    جزء سازمان جهاني کار مي  

مشکالت مـرتـفـع گـردد تـا بـتـوانـيـم                  
آبرومندي براي خـود و خـانـواده         زندگي

 . فراهم آوريم
قبال از همـکـاري شـمـا تشـکـر و                 

 
...   روز اعتصاب ١١  گزارش   ١٠از صفحه  
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کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تـپـه          
  شهرستان شوش استان خوزستان

 ۱۳۸۶مهر ۱۵
ــا                   ــرار اســت فــردا ب كــارگــران ق

فرماندار، مديريت و كـارفـرمـا بـر سـر             
  .خواستهاي خود به مذاكره بنشينند

   مهرماه١٦
مذاكـره اي كـه قـرار بـود امـروز                  
صورت گيرد، انجام نشد و كارگـران بـا        
صدور بيانيه اي بـر خـواسـتـهـاي فـوري          
خود از جمله پرداخت كليه مـطـالـبـات            
معوقه، پرداخـت بـه مـوقـع حـقـوق و                  
مزاياي كاركنان، اجراي طرح كـارهـاي         
سخت و زيان آور، اجراي طـبـقـه بـنـدي              
مشاغل، بـركـنـاري مـديـران نـااليـق،                
اجراي نظام هماهنگ دستمزدها تأكيـد      

كارگران و كاركناني كه بيش از   .   كردند
بيست سال سابقـه كـار دارنـد تـقـاضـا                 

 درصد سنـوات و  ۵٠دارند كه بر اساس  
 درصد به عهده شركـت بـازنشـسـتـه      ۵٠
 .شوند

كارگران مصممانه اعالم كـرده انـد      
وعــده هــاي تــوخــالــي مــقــامــات و                 
مسئولين را نمي پذيرند و تـا بـه كـلـيـه         
خواسته هاي خود نرسند از اعـتـصـاب           

قبـال بـا تـوافـق          .   دست نخواهند كشيد 
مــجــمــع عــمــومــي كــارگــران بــخــش             
كشاورزي براي آبياري زمينها سـر كـار          

اما امروز اعالم كردند كـه    .   رفته بودند 
از فردا آنها هم دست از كـار خـواهـنـد                

 نـفـر دسـت بــه           ٤٠٠٠كشـيـد و هـر           
 . تجمعات اعتراضي خواهند زد

گزارشاتي از تحت فشار قرار دادن        
فعالين كارگري از جمله جليل احمدي و       
بهزاد قصـاب تـوفـيـقـي نـيـز مـنـتـشـر                   

  .گرديده اند
   مهرماه١٧

امروز مدير عامل تـالش كـرد كـه           
كارگران را با وعده سر كار بفرستد، اما       
كارگران همچنان بـه اعـتـصـاب ادامـه            

وي به كارگران قول داد كـه فـردا      .   دادند
بقيه حقوق معوقـه شـان پـرداخـت مـي            
شود؛ امـا كـارگـران اعـالم كـردنـد تـا                   
پرداخت نشود اعتصاب ادامه خـواهـد         

 .يافت
 روز   ١۵كارگران به مدير عـامـل          

مهلت دادند كه مزاياي معوقه و سـايـر          
مطالبات آنها را عملـي كـنـد در غـيـر             
اينصـورت اعـتـاصـب مـجـددا شـروع               

 .خواهد شد
در خطاب به همه كسـانـي كـه تـا               
امروز از اعـتـصـاب شـان حـمـايـت و                   
پيشتيباني كرده انـد، كـارگـران نـامـه               
امروز نامه تشكر آميزي بـا مضـمـون            

  :زير نوشتند
خطاب به همه كارگران و كسـانـي        

  كه ما را حمايت كردند

ما کارگران طرح نيشکر هفت تـپـه        
ضــمــن تشــکــر از هــمــه کــارگــران و                 
تشــكــلــهــاي كــارگــري و انســانــهــاي              
آزاديخواهي که از مبازره مـا حـمـايـت            

 به اطالع همگان ميرسانيم کـه         ،کردند
ما  موفق شديم با اتحاد خود کارفـرمـا     

دستمـزد  .   را به عقب نشيني وادار کنيم     
شهريور ماه را دو روز قبل گـرفـتـيـم و               
فردا قرار است دسـتـمـزد مـهـرمـاه مـا                
پرداخت شود و ده تا پانزده روز فـرصـت        
داده ايم که پاداش هاي عقب افتاده مـا         

بدين ترتيب فردا اگـر  .   نيز پرداخت شود  
حقوق مهر ماه ما به حساب واريز شود       
پس از دوازده روز اعتصاب و مبارزه به   

و هميـن جـا از        .  سرکارخود بازميگريم 
همه شما عزيزاني کـه مـا را در ايـن                   
مــبــارزات هــمــراهــي کــرديــد تشــکــر            

تا همين جـا ايـن خـود يـک                .   ميکنيم
. موفقيت و پيروزي براي هـمـه مـاسـت          

ما به کارفرما پانزده روز ديگر فـرصـت         
ميدهيم که بـراي ديـگـر خـواسـتـهـا و                  
طلبهاي ما اقدام کند و در صـورتـيـکـه            
پـاسـخـي بـه آنــهـا داده نشـود دوبــاره                   
اعتصاب و تجمـعـات خـود را از سـر                 

  .خواهيم گرفت
کارگران طـرح      -زنده باد اتحاد کارگري   

  ٨٦ مهر١٧ -نيشکر هفت تپه
   مهرماه١٨

امروز حقوق شهـريـورمـاه نـيـز بـه               
 . كارگران پرداخت شد

 روز اعتصاب متحـد و    ١١پس از  
يكپارچه كارگران نيشكـر هـفـت تـپـه،             

. امروز كارگران كار را از سـر گـرفـتـنـد             
مديريت با پرداخت حقـوق مـرداد مـاه           
كارگران و با وعده و وعيدهاي اسالمي       
و توخالي مي خواست كارگـران را چـنـد      
روز پــيــش بــه ســر كــار بــرگــردانــد و                  
اعتصابشان را به شكست بكشاند، اما      
كارگران متحد و يكپارچه ايـن تـرفـنـد           

و .   اسالمي را نيز به شكست كشـانـدنـد       
 .بر خواستهاي خود پافشاري كردند

امـا سـايـر مــطـالـبـات كـارگــران؛               
پرداخت بموقع دستمزدها در پنجم هـر         
ماه، پرداخـت پـاداش و بـن مـعـوقـه،                  
برخورداري از خـانـه هـاي سـازمـانـي،               
اجراي هماهنگ دستمـزدهـا، مشـمـول          
كارهاي سخت و زيان آور شدن و اجـراي        
طرح طبقه بندي مشاغل هنـوز بـرآورد      

هنوز شـوراهـاي اسـالمـي          .   نشده است 
هــنــوز .   كــار مــنــحــل نــگــرديــده اســت         

كارگران از حق تشكل و پايان دادن بـه            
اذيت و آزار فعالين كارگـري بـرخـوردار           

اما بر اين خـواسـتـهـا تـأكـيـد             .   نيستند
شده و تالش و مبارزه براي رسـيـدن بـه          
اين خواستها را جلو روي كارگران قـرار          

 .داده است
اعتصاب كارگران نـيـشـكـر هـفـت           
تپه با اينهـمـه پـيـروزي مـهـمـي بـراي                   
كارگران اين مجـمـوعـه و كـل طـبـقـه                  

كـارگـران ثـابـت       .   كارگر بشمار مي آيـد    
كردند كه ميتوان با پافشاري بر مبـارزه     
و اعتصـاب خـواسـتـهـاي خـود را بـه                   

. كارفرما و دولـتـشـان تـحـمـيـل كـرد                  
ميتوان عليرغم اذيت و آزار کـارگـران،          
عــلــيــرغــم بــازداشــت هــا و ســرکــوب             

تجمعات آنها، با نيروي متحد خود، بـا       
اطالع رساني هـرروزه بـه جـامـعـه، بـا                
قبول نکردن وعده وعيدها، و با اتکا به        
نيروي خود طرف مقابل را بـه تسـلـيـم              

کارگران هفـت تـپـه امـروز در             .   کشاند
موقعيتي بسيار مساعدتر، متحدتر و       
آبديده تر ميتـوانـنـد بـه مـبـارزه بـراي                  

. تحقق همه مطالبات خود ادامه دهنـد      
کارگران هفت تپه راه روشـنـي مـقـابـل              
ساير بخش هاي طبقه کارگر گذاشـتـنـد      
و درسهاي باارزشي بـه طـبـقـه کـارگـر                

  . تقديم کردند
   مهرماه١٩

مـا  " اي بـا تـيـتـر               امروز اطالعيه 
نيشـكـر   " از طرف كارگران  "   موفق شديم 

منتشر شد كـه در آن تـأكـيـد          "  تپه  هفت
دانـنـد      شده است كارگران حق خود مـي      

هر هفته مجمع عمومي خود را بـرگـزار    
كنند و در مـورد مسـائـل مـخـتـلـف                   

در ايـن    .   تأكيد كنند و تصميم بگيـرنـد      
بــراي ايـنــکــه    :   " اطـالعــيـه آمــده اسـت        

خواستهايمان را پيگيـري کـنـيـم، بـراي            
دوباره دستمزد ما را بـه       اينکه نگذاريم 

عقب بيندازنـد، اخـراجـمـان نـکـنـنـد و                
سخنگويـان مـا       نمايندگان دلسوزي که  

بودند را زير فشار نـگـذارنـد هـرهـفـتـه                
شويم و در مورد وضعيت خود        جمع مي 

مســائــل فــوري کــارمــان تصــمــيــم               و
مــا هــر هــفــتــه روزهــاي         .   گــيــريــم   مـي 

 جمع خـواهـيـم    ٢ تا  ١پنجشنبه ساعت   
مسلـم خـود، تشـکـل            شد و اين را حق    
 ". دانيم واقعي خود مي

 
...   روز اعتصاب ١١  گزارش   ١١از صفحه  

متشکل در کميته برگزاري روز جـهـانـي        
کودک در سنندج، بنا بر رسالـت خـويـش       
در راستاي جلب توجه افکار عمـومـي و           
ارائه راهکارهايي براي ايجـاد شـرايـطـي           
جهت بهتر زيستن کودکان، بندهاي زيـر         
را به عنوان حداقل خواسته هـاي خـويـش        

 :اعالم مي نمايد
اجراي فوري و دقـيـق پـيـمـان نـامـه                  -١

جهاني حقوق کـودک و ديـگـر مصـوبـات         
بين المللي براي حمايت از حقوق کـودک،        
بايد جزو اولين اقـدامـات دولـتـهـا قـرار               

  .گيرد
اجـراي عـمـلـي آمـوزش اجـبـاري و                -٢

رايگان کودکان و تامـيـن امـکـانـات آن              
  .توسط دولتها

با توجه به اعالم روز دهم اکـتـبـر بـه            -٣
عنوان روز جهاني عليه اعدام، سـازمـان          
ملل متـحـد و بـرخـي نـهـادهـاي بـيـن                      
المللي، در صدد تصويب قوانينـي بـراي          

مـا نـيـز بـا          .   لغو حکم اعدام مي باشنـد    
حمايت از ايـن جـنـبـش بـيـن الـمـلـلـي                      
خواستار لغو و ممنوعيت کليـه اشـکـال           

  .اعدام مي باشيم
ممنوعيت هـر گـونـه تـبـعـيـض بـر                  -٤

اســاس جــنــســيــت، ســن، نــژاد، رنــگ              
پوست، زبان، مذهب، قوميت و يـا هـر           
يک از بردارهايي که مربوط به موقعـيـت         

  .والدين کودک باشد
حــق کــودکــان در بــرخــورداري از                 -٥

بـاالتـريـن اسـتـانــداردهـاي بــهـداشـت و                
دسترسي يکسان تمام کـودکـان اعـم از              
دختر و پسر از هر خانواده و طبقه اي بـه             
بهداشت و مراکز بهداشـتـي بـه صـورت             

  .رايگان
تامين مسـکـن بـا اسـتـانـداردهـاي               -٦

باالي زندگي که بـراي رشـد و تـکـامـل                 
ذهني، جسـمـانـي، احسـاسـي و روحـي               

  .کودک الزم است
تحت تکلف قرار دادن کـودکـان بـي           -٧

سرپرست توسط دولت و تاميـن مسـکـن         
و امــکــانــات زنــدگــي و تــربــيــتــي بــا                 

  .استانداردهاي باالي بين المللي
مراقبت ويژه زنان بـاردار و نـوزادان           -٨

از نظر تغذيه و بهـداشـت بـدون در نـظـر                
 .گرفتن شرايط خانوادگي

کودکان مهاجر به ويـژه مـهـاجـريـن               -٩
. . . جنگي، جدا از مليت، نژاد، مذهـب و      

بخصوص کودکان افغاني و عـراقـي در           
ايران، بايستي از تمامي امکانـات رايـج      
در کشـور بـدون هـيـچ قـيـد و شـرطـي                       

  .برخوردار گردند
ممنوعيـت و اعـالم جـرم عـلـيـه                  -١٠

تمامي اشکال شکنجه و آزار کودکـان بـه        
تنبيه، تربـيـت، سـوء      (   هر شکل و بهانه     

توسـط هـر     . . .   )   استفاده هاي مختلف و   
شخص و ارائه راهـکـارهـاي حـقـوقـي و               

  .اجتماعي جهت مقابله با آن
مــمــنــوعــيــت هــر گــونــه مــراســم            -١١

فرهنگي، آداب و رسوم و سنتـهـايـي کـه          
براي کودکان ناسالم است از جمله خـتـنـه          

  .دختران

تامين يک زندگي شايسته انسـانـي     -١٢
  .براي کودکان معلول توسط دولتها

ما خواهان مـمـنـوعـيـت تـمـامـي             -١٣
  .اشکال کار کودکان مي باشيم

 ساله اي که بنـا بـه     ١٧دعا کودک    -١٤
سنتهاي عصر حجري توسـط اقـوام، در           
کردستان عراق سنگسار شد، نـمـونـه اي           
از حاکميت عقب افتاده تـريـن افـکـار و              

بـراي  .   سنتهاي ضد انساني در دنيا است     
پايان دادن به ايـن گـونـه جـنـايـات، مـا                   
خواهان لغو و ممنـوعـيـت تـمـام شـيـوه                

 .هاي سنگسار در دنيا مي باشيم
دنياي کـودکـان، دنـيـاي بـازي و                  -١٥

شادي است نه جنـگ و خـونـريـزي، مـا                
خواستار لغو و پايـان دادن بـه جـنـگ و             

 .خشونت در دنيا هستيم

 
 سنندج در  قطعنامه روز کودک             
١٥از صفحه   



 13 ٦٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 مهر روز جـهـانـي کـودک            ١٦روز  
همزمان با بسياري شهرهـاي کشـور در        
تهران نيز روز جهاني کودک با شکـوه و           
تالش و راديکالـيـسـمـي کـه شـايسـتـه                

در ايـن    .   طبقه کارگر است برپا گـرديـد      
مراسم ها اجتماع کـنـنـدگـان خـواهـان              
تغيير بنيـاد جـهـانـي شـدنـد کـه بـراي                   
ساکنين اش و براي عزيزترين ساکـنـيـن     
اش يعني کودکـان جـاي شـايسـتـه اي               

در ايـن مـراســم هــا شـرکــت              .   نـيـســت  
کنندگـان خـواهـان جـهـانـي عـاري از                  

. جنگ و خشونت و اسـتـثـمـار شـدنـد                
. خـواهــان مـنــع کـار کــودکـان شــدنــد               

خواهان آموزش رايگان اجـبـاري بـراي           
خواهان فرصت برابر بـه  .     کودکان شدند 

کودکان مهاجـر و مـنـع مـحـرومـيـت                 
در اين .   کودکان افغان از تحصيل شدند    

روز شرکت کنندگان عليرغـم يـکـي از            
وحشي ترين و خشن ترين و قاتل تـريـن          
حکومت هـاي دنـيـا فـريـاد اعـتـراض                

ايـن  .   عليه اين جهان وراونه بلند کـردنـد    
است جلـوه اي از تـالش و کـوشـشـي                   
عظيمي که براي آزادي و رهايي انسـان          
در جامعه ايران در جريان است و طبـقـه       
ــيــســم کــارگــري در                  کــارگــر و کــمــون

در اين روز .   پيشاپيش آن گام بر ميدارد  
 ، پيرانشهر ، سنندج ،در شهرهاي تهران  

مــراســم بــا شــکــوهـي بـه ايــن              . . . .   و   
قطعنامه هـاي ايـن   .  مناسبت برپا شد  

مراسم بخوبـي شـور و تـالش بـرگـزار                 
کنندگان و تالش آنـهـا بـراي سـاخـتـن                

در .   دنيايي بهتر را منعکـس مـيـکـنـد         
زير مختصري از گزارشـات رسـيـده بـه            
  :حزب کمونيست کارگري را ميخوانيد
 مراسم روز جهاني کودک

  در شهر ري 
 مهر ١٦ بعد از ظهر روز   ٤ساعت  

مراسم بـا شـکـوهـي در شـهـر ري در                    
در ايـن    .   فضاي باز شهرداري برپـا شـد        

.  نفر شرکت داشتنـد ٩٠٠مراسم حدود   
خصوصا وقتـي مـدارس تـعـطـيـل شـد              

مـردم و دانـش        .   جمعيت بـيـشـتـر شـد        
برنـامـه اصـلـي       . آموزان به محل آمدند 

برنامه شاد و آموزنده به مناسبـت ايـن           
روز بود و دو تـم اصـلـي آن تـحـصـيـل                    
کودکان مهاجر و لغـو اعـدام کـودکـان             

هــمـچــنـيــن  يــکـي از بـنــدهــاي               .   بـود 
قطعنامه اين مـراسـم  لـغـو اعـدام و                   

در کـل    .   حبس ابد بـراي کـودکـان بـود           
برنامه هاي اين مراسم  در قالب سـرود       
و نمايش و خواندن بخش هاي از پيمـان         
نامه حقوق کودک توسط خود کـودکـان        

در اين مراسم بر لغـو  .   کار و خيابان بود   
 آموزش رايـگـان اجـبـاري       ،کار کودکان 

 دنـيـايـي عـاري از            ،براي همه کودکان  
خشونت و فقر و استثمـار و زنـدگـي اي            
شـاد و جـهـانـي شـايسـتـه بـراي هـمـه                      

 ٦مراسم تا ساعت    .   کودکان تاکيد شد  
يکي از شرکـت  .   بعد ازظهر ادامه يافت   

کنندگان در اين مراسم در گفتگويي بـا        
ــيــســت کــارگــري ايــران               حــزب کــمــون

امروز در تمام دنيـا مـراسـم      :  "   ميگويد
. روز جهاني کودک را جشن مـيـگـيـرنـد          

روز جهاني امسال را روز مـبـارزه بـراي         
جهاني شايستـه کـودکـان و عـاري از                
خشونت اعالم کرده اند و ما نـيـز بـراي          
همين امروز جمع شده ايم و اين روز را       

هنـوز مـراسـم شـروع          .   گرامي ميداريم 
اميدواري ما ايـنـسـت کـه       .  نشده است  

 بهداشـت بـراي     ،روزي باشد که آموزش   
و دنـيـايـي      .   همه کودکان رايگـان بـاشـد    

عـاري از جـنــگ و خشــونــت داشــتــه                
مــا مــيــگــويــيــم هــيــچــگــونــه       .   بــاشــيــم

 ، نـژاد   ،تبعيـضـي بـر اسـاس مـدهـب             

قوميت نبايد باشد و همه کودکان بـايـد        
ما ميگوييم بايد کـودکـان      .   برابر باشند 

مهاجر نيز حق تحصيل و يـک زنـدگـي          
در بـرنـامـه      .   انساني را داشـتـه بـاشـنـد         

امروز ما بخشي را براي کودکان تدارک        
ديده ايـم کـه سـرود و اجـراي نـمـايـش                    

و بخشي را بـراي تـوجـه افـکـار              .   است
عمومي به اين روز و حقوق کودکان کـه         

 . جهاني است
ما براي اين روز قطعنامه اي تهيـه       
ديده ايم که خطوط کلي آن اينـسـت کـه        

 قومي و مدهبـي  ،اوال تبعيض جنسي    
سايه جنگ بايـد روي سـر          .   نبايد باشد 

شـرايــط  .   جـامـعــه و کــودکـان نــبـاشـد             
تحصيل و آرامش براي کودکان مهاجـر       

و کودکـان مـهـاجـر مـورد            .   فراهم شود 
کار کودکـان  .  حمايت جهاني قرار گيرند 

کـودکـان از سـن         .   بايد مـمـنـوع شـود         
بسيار پايين به کار ميرونـد و جسـم و             

بايـد خـانـواده    .   روحشان آسيب مي بيند   
ايــن کــودکــان زيــر پــوشــش تــامــيــن               

زيرا وقـتـي بـيـکـاري         .   اجتماعي باشند 
 ،وقتي خـانـواده در فـقـر اسـت            .   هست

کودکان آنها ناگزير به بازار کـار راهـي            
ميشوند و آسيب هاي جبران نـاپـذيـري           

اميدواريم که روزي ايـن هـا     .  مي بينند 
همه به قوانيني در حمايت از کـودکـان         

در عـيـن حـال مـا اعـالم              .   تبديل شود 
ميکنيم که اعـدام کـودکـان و اسـاسـا                

  . اعدام بايد ممنوع شود
 بخشي از شعارهايي کـه در تـراکـت و             

  : پالکارد ها بود عبارت بودند از
آموزش رايگاه و اجـبـاري بـراي تـمـام                

   ،کودکان 
 جهاني عـاري     ،جهان شايسته کودکان    

  . فقر و استثمار است،از خشونت

جهان کودکان جهاني شايسته هـمـگـان        
  .خواهد بود

  ! کار کودک ممنوع
ــودکــي را از کــودک                    ــرصــت ک کــارف

  .ميگيرد
  . مهر روز جهاني کودک گرامي باد١٦

کودکان افغـان را از تـحـصـيـل مـحـروم            
  .نکنيد

مراسم روز جهاني کودک در 
   پارک الله تهران

 بعد از ظهر ٤ مهر ساعت  ١٦روز  
به دعـوت جـمـعـيـت دفـاع از حـقـوق                    
کودکان کار و خيابان به منـاسـبـت روز       
جهاني کودک مراسمـي در آمـفـي تـاتـر          

در ايـن مـراسـم    .   پارک الله برگزار گرديد  
 نـفـر     ٣٠٠ تـا  ٢٥٠ جمعيتي حدود  نيز

در اين مراسم سخنراني .   نفر جمع شدند  
هايي از سـوي فـعـالـيـن حـقـوق کـودک                 

که در آن بـه حـقـوق کـودک و          .  ايراد شد 
ممنوعيت مـنـع فـوري کـار کـودکـان                

قطعنامه اي به مناسبت اين .   اشاره شد 
روز تدارک ديده شده بود کـه در مـيـان               

 .شرکت کنندگان پخش گرديد
روز جهانـي کـودک را امسـال در               
حالي برگزار کرديم که فضاي جامعـه را    
بر تمام فعاليتهاي اجتماعـي تـنـگ تـر         
کرده و در صدد برچيدن تمام صداهايـي        
هستند که در اعتراض به بـي حـقـوقـي             
ها و استثمارگريهاي روزافزون بـر مـي          

ما در اين روز نيز باز هـم بـنـابـر               .   آيند
رسالت مان در جهت تالش براي از بيـن   

 محکمـتـر و     ،بردن اين همه بي حقوقي    
راسـخ تــر از گــذشــتــه پــا بـه مــيــدان                   
گذاشتيم و جامعه را به تالـشـي ديـگـر             
ــه                    ــيــاي وارون ــغــيــيــر ايــن دن ــراي ت ب

 .فراخوانديم
 تـمـام     ،اتفاقي که در اين روز افتاد    

برنامه ريزيهايي را کـه قصـد خـامـوش            
کردن صداي مردم را داشت نقش بر آب        

کرد و بار ديگر ثابت کرد همبستگـي و       
آگاهي مردم به حد اعالي خود رسـيـده           
و هيچ گاه حرکـتـهـايشـان در راسـتـاي                
تحقق جهاني بهتر و انسـانـي تـر کـنـد               

  .نخواهد شد
     روز جهاني کودک در سنندج

اين بار جامعه با وجداني بيدارتر و       
معترض تر و با خواستي مصممتـر بـه            
فراخوان ما پاسـخ گـفـت و مـا شـاهـد                 
گامهاي محـکـم مـردم بـوديـم کـه بـا                   
خشمي بيشتر بر دنياي کنوني کوفتـنـد        
و خواستهاي جمـعـيـمـان را در جـهـت                 
ايجاد تغييرات بـنـيـادي در دنـيـا بـه                  

 .امضا رساندند
ــزرگ               مــراســم مــردمــي جشــن ب
بادکنکها مصادف بـا روز جـهـانـي             
کودک و به همين مناسبـت در مـحـل     

 ۷ الـي       ۳ از ساعت    ،خانه کرد سنندج  
 ۲۰۰۰بعد از ظهر با حضور بـالـغ بـر              

. نفر از انسانهاي حق طلب بـرگـزار شـد           
گفتني است به دليل ازدحام جمعيـت و      

 تعداد زيادي از مـراجـعـه      ،کم بود فضا  
کنـنـدگـان امـکـان حضـور در مـحـل                   

از هـمـان ابـتـداي          .   مراسم را نـيـافـتـنـد      
 مردم سرشار از يقيين به تاثـيـر   ،مراسم

حضورشان براي تحقق بهتر شدن دنيـاي    
کودکان فراخوان قـرائـت شـده کـمـيـتـه                
برگزاري را به تائيد و تشويق رساندنـد و   
مورد خير مقدم نماينده کميته برگزاري      
قرار گرفتند و در ادامه با اجـراي چـنـد             
آيتم موسيقي که توسط گروه موسيقـي        
کودکان موسسه ماهور اجرا شد فضاي      
مراسم شادتـر گـرديـد و آقـاي مسـلـم                  
شبرنگ از اعضاي کانون دنـيـاي شـاد           
براي کودکان به ايراد سخنراني پرداخت      
و با اشاره بـه بـي حـقـوقـيـهـا و ظـلـم                        

 ،وستمهايي که به کودکان روا مي شود      
در صدد ايراد راهکارهايي براي مقابلـه    

در ادامـه مـراسـم      .   با اين فجايع بر آمد   
آقاي طيب ماليي به نيابت از اتـحـاديـه       

 بـه    ،سراسري کارگران اخراجي و بيکـار     

 

 !جهاني ديگر بايد ساخت
  پيرانشهر  ، کامياران ، سنندج،گزارشات از  مراسم روز جهاني کودک در تهران 

 کار کودکان ممنوع  
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ايراد سخن پرداخت و اتحـاديـه کـارگـري          
را در جايگاه حمايت از جنبش دفـاع از            

 .حقوق کودکان معرفي کرد
سراسر محيط اجراي مراسـم مـمـلـو         
از پالکاردهـا و پـارچـه نـوشـتـه هـا از                      
شعارهايي حق طلبانه و انسـانـي بـود و             
حضور جمع کثيري از فـعـالـيـن حـقـوق               

 ، مـريـوان    ،کودکان و زنـان از سـنـنـدج            
 کرمانشاه و ايالم و همچـنـيـن    ،کامياران

حضـور فــعـالـيــن کــارگـري و کـارگــران                
 ، شـاهـو   ،کارخانه هاي نساجي کردستان   

پرريـس و نـيـرو رخـش و سـايـر مـراکـز                    
کارگري به حضور پرشور مـردم جـاليـي            

 .صد چندان بخشيده بود
در اين مراسم هـدايـاي کـثـيـري از                
طرف جمعيت دفاع از کـودکـان کـار و                
خيابان و هـمـچـنـيـن تشـکـل جـهـانـي                     
شايستـه بـراي کـودکـان کـه مـرکـزيـت                   
فعاليتشان در تـهـران اسـت بـه نشـانـه                   
حمايت از اين حرکت پر شور مردمي در         
اختيار کانون دنياي شاد بـراي کـودکـان            
قرار گرفته بود که به کودکان حـاضـر در         

 .مراسم اهدا گرديد
در پايان نـيـز قـطـعـنـامـه کـمـيـتـه                    
برگزاري که به صورت طـومـار در امـده             
بود توسط تعداد زيادي از مـردم امضـا           

 .و به تاييد رسيد

به نقل از وب الگ کميـتـه بـرگـزاري           
 کـانـون     ،سـنـنـدج     –روز جهانـي کـودک       

 دنياي شاد براي کودکان 
http://8october2006.blogf

a.com /  
مراسم روز جهاني كودك در 

  پيرانشهر
مــراســم روز    ٨٦مــهــرمــاه ١٦امــروز

صـبـح شـروع      9جهاني كودك از ساعت     
آذيـن  –شد وكودكان مهدكودكهاي افـق        

وكيميا وكانون پرورش فـكـري كـودكـان            
توسـط مـيـنـي بـوسـهـايـي بـه مـيـدان                      
استقالل هـدايـت شـدنـد هـمـه كـودكـان                  
لباسـهـاي رنـگـي بـه تـن كـرده بـودنـد                       
وسروصورت آنان با اشكال زيبايـي مـثـل        

نقـاشـي   ...   زنبور ومورچه وگربه وموش و 
شده بود وشكلهاي صورتشان بر اشتـيـاق      

بـالـغ بـر      .   وشور وشوق آنـهـا افـزوده بـود          
دويست نفر درميدان استقالل هـمـراه بـا            
كودكان جمع شده بودند تـا ايـن روز را                
. هــرچــه بــاشــكــوهــتــر جشــن بــگــيــرنــد          

پـالكــاردهـائــي را كـه كــودكـان هــمــراه               
رسيدگي بـه    :   " داشتند بدين مضمون بود   

وضعيت كودكان خياباني فوري فـوري ،         
جنگ نه، كودكان مقـدمـنـد       –صلح آري   

در جلوي صف راهپيمايـي پـارچـه      . . . )   و
* كودكان مـقـدمـنـد      * اي را كه روي آن   

نوشته شده بود به زيبايي هرچـه بـيـشـتـر           
پـالكـاردهـاي    .   اين مـراسـم افـزوده بـود            

زيادي هم بـا ايـن عـنـوان وعـنـوانـهـاي                   
ــود                 . مــخــتــلــف در دســت كــودكــان ب

راهپيمايي از ميدان استقالل شـروع شـد          
وبه ميدان آزادي شرقي تـا پـارك خـيـام                

ادامــه داشــت    ) مــحــل اجــراي مــراســم      ( 
درطول مسير راهپيمائي كودكان مـرتـب      
شعارها يي را تكرار مي كـردنـد كـه آن              

آهـاي آهـاي     " هم بـديـن مضـمـون بـود                
خبرهـاسـت روز جـهـانـي مـاسـت، مـا                   
كودكان خوشحالـيـم بـه روز خـود مـي                 
بــالــيــم ايــن شــعــارهــا كــه بــه كــرات                   
تكرارميشد براي همه شرکـت کـنـنـدگـان         

كودكـان مـرتـب ايـن          .   هيجان انگيز بود  
يـك شـكـوفـه       " شعاررا تكرار ميـكـردنـد       

صــلـــح  " ،" ،هــديــه بـــه دوســـتــان مــا                
بچه هـا    "،"چقدرقشنگه زندگي رنگارنگه 

دوست ندارن جايي باشن كه جـنـگـه، تـو          
 "دنياي بچه ها تفنگها بي فشنگه

بعـد از رسـيـدن بـه مـحـل اجـراي                    
مراسم، برنامه هـاي زيـبـا ومـتـنـوعـي                

فضـا  . توسط خـود كـودكـان اجـرا شـد                 
كامالً كودكانه وعاري از هر نوع دخالـت       

بـازي  :   مراسم عبارت بـوداز    .   بزرگان بود 
شاد كودكان واجراي سرود وشعر وقرائـت       
قطعنـامـه اي كـه زيـبـائـي مـراسـم را                      
دوچندان كردبـه شـورو شـوق حـاضـريـن               

مـتـن قـطـعـنـامـه در ذيـل                .   افزوده بود   

سپس برنامه با نقاشـي    .   نوشته شده است  
وكاردستي كودكان وجشـن بـادبـادكـهـا            

برنـامـه بـا      .   وصندوق آرزوها ادامه يافت   
پـذيــرايـي از كــودكــان ومـوســيــقـيــهــاي             

  .كودكانه همراه بود 
برگزاري روز جهاني كودك در 

  كامياران 
 مهر روز جـهـانـي كـودك          ۱۶امروز  

همراه با تمام مردم دنيا شهر كـامـيـاران            
نيز شاهد برگزاري مـراسـم روز جـهـانـي              
كودك بود اين مراسـم  تـوسـط جـامـعـه                
حمايت از كـودكـان و اداره بـهـزيسـتـي                  
شهرستان  كامياران و جمعي از فـعـاالن           

مـراسـم رأس     .   كـودكـان بـرگـزار گـرديـد           
 صبح در چهـار راه اصـلـي      ۹:۳۰ساعت  

كامياران با در دست داشتـن پـالكـاردهـا          
ها و مـطـالـبـات       هاي كه خواسته    و تراكت 

كـرد و  بـا             واقعي كودكان را بيـان مـي       
راهپيمايي كودكان و همراهي مردم  بـه          
. طرف پارك شاهد كامياران شـروع شـد          

پس از راهپيمايي و مسـتـقـر شـدن در                 
پارك شاهـد كـامـيـاران شـاهـد شـور و                   
شعف و استقبال كودكان و مردم از ايـن            
مراسم بوديم و در ادامه برنامـه شـعـر و              

اي  بـه مـنـاسـبـت ايـن روز                       قطعنامـه 
قراعت شد و در آخـر نـيـز از كـودكـان                     
پذيرايي به عمل آمـد و بـا كـف زدنـي                  

 پـايـان     ۱۱ممتد اين مراسم در ساعـت         

    .پذيرفت
 روز جهاني کودک مبارک باد 

 مهر روز جهانـي کـودک،        ١٦امروز  
روز شـاد بـودن کـودک، روز آزاد بـودن،                 
روزي که کودک بـه سـيـسـتـم وارونـه  و                    

 .اتوريته نابرابر دنيا نه مي گويد است
امروز يک روز ديگر اعتراض آمـيـز          
عليـه هـر گـونـه نـابـرابـري و تـبـعـيـض                       
کودکان است امروز روزي است که ما بـه          
عنوان يک انسان دخيل در سرنوشـت هـر           
انسان به طور اخـص کـودکـان خـواهـان                
دنياي آزاد و بـرابـر بـراي کـودکـانـمـان                    

امروز روزي اسـت کـه مـا بـه                 .   هستيم
اعدام، تبعيض، آپارتايد جـنـسـي، کـار            
کودکان و هر قانون تبعيض آمـيـزي کـه             
نابرابري را عليـه قشـري بـه نـام کـودک                  
. بازتوليد مي کند  اعتراض مـي کـنـيـم        

امروز روز نه گفتن به هر نـوع نـابـرابـري               
 .عليه کودک است

مــا بــه عــنــوان انســان هــاي آزاد                
انديش و برابر طلب اين روز را بـه عـمـوم            
انسان هاي دنيا تبريک گفته و دسـت هـر       
انساني را که در گوشه گـوشـه دنـيـا بـر                  
عليه اين نظام نـابـرابـر مـي ايسـتـد بـه                   

 گرمي مي فشاريم
 زنده باد انسان 

به اميـد يـک دنـيـاي بـهـتـر و قـوانـيـن                         
 انساني

 
 ...  گزارشات !جهاني ديگر بايد ساخت 

قطعنامه روز جهاني کودک "
جمعيت تالش براي  (١٣٨٦

  ) جهاني شايسته کودکان
روز جهاني کودک بـر هـمـه کـودکـان          

 جان گرامي باد
اين روز نه تنها روز کـودک کـه روز           
دوستداران و مدافعان حقوق کودکـانسـت     
و اگر چه اين جنبش بايد بخود ببالد کـه            
روزي از روزهــاي ســال در جــهــان بــه                  
کودکان اختصاص داده شده است و بـايـد         
شادمان باشـد کـه هـر روز و هـر روزه                     

 امـا    ،قدرت و توان بيشـتـري مـيـگـيـرد           
واقعيت هـا و آمـار هـاي مـربـوط بـه                      
کودکان همچنان کام فعـاالن مـربـوط بـه        

در همين روز از      .  کودکان را تلخ ميکند 
دميدن آفتـاب تـا فـرورفـتـن آن هـزاران                  
کودک جهان بـر اثـر بـيـمـاريـهـاي قـابـل                   

 ،پيشگيري و قابل درمان درگذشتـه انـد         

هزاران کـودک هـمـچـون کـاال خـريـد و                    
 دهـهـا هـزار بـه نـاچـار              ،فروش شده انـد   

مدرسه را ترک کرده اند و هـزاران کـودک          
. به کودکان کار و خيابـان پـيـوسـتـه انـد               

هزاران تن از آنان مورد آزار و شـکـنـجـه           
 هـزاران کـس از آنـهـا               ،قرار گرفته اند     

همچنان زير فشـار فـرهـنـگـهـاي عـقـب                
مانده از رشد مناسب بازمانده انـد و اگـر       

 دنـيـا بـراي       ،جلوي اين روند گرفته نشود    
کودکان اين بي دفاع يان و اين انسـانـهـا             

ــر روز     ــر و                        ه ــر روزه ســخــت ت و ه
بـيـايـيـد جـهـانـي          .   وحشتناکتر مـيـشـود    

 فقر و استثمـار بـراي        ،عاري از خشونت    
ما براي احقاق حـقـوق     .  کودکان بنا کنيم 

 :کودکان خواستار آن هستيم که 
بهداشت و درمـان و تـحـصـل                -١

. کودکان جز حقوق انسـانـي آنـهـا بـاشـد              
تحصيل رايگا ن و اجباري جـزو حـقـوق             

اساسي و اوليه کودکان محسوب شـده و          
 به عمل درآيد

کار حرفه اي کـودکـان مـمـنـوع             -٢
اعالم شود و استخدام کنندگـان کـودکـان       

 .قانوني قرار گيرند مورد پيگيرد 
ــکـــردي              -٣ ــايـــي رويـ ــه قضـ رويـ

آمــوزشــي داشــتــه بــاشــد و از صــدور                 
احکامي که جنبه تنبيهـي و آزار و اذيـت    
دارد و به طـريـق اولـي حـکـم اعـدام و                      

 حبس ابد براي کودکان ملغي گردد
کودکان پناهجو افـغـان مـانـنـد         -٤

آنـهـا   .   ديگر کودکان حق تحصيـل دارنـد        
بايد بتوانند به هيچ مانعـي در مـدارس            

 به تحصيل بپردازند
اعــمــال خشــونــت بــر کــودکــان           -٥

تحت هر عنوان و توسط هـر کـس حـتـي          
پدر و مادر جرم عمومي تـلـقـي شـود و               
فــراهــنــگ خشــونــت در مــنــاســبــات              
بزرگساالن و کودکان مورد نقـد جـدي و            

   عملي قرار گيرد

جمعيت تـالش بـراي جـهـانـي شـايسـتـه                
مـهـر   ١٦  -مراسم شـهـر ري           -کودکان  

٨٦  
قطعنامه مراسم جمعيت دفاع از 
  :حقوق کودکان کار و خيابان

 !جهان بهتري بايد ساخت
سراسر شادي و بازي بـراي کـودکـان           
عاري از استثمار و خـوشـبـخـتـي بـراي                

 ! همگان
روز جـهـانـي      )    مـهـر   ١٦(  اکتبر   ٧ 

روز جشـن و       .   کـودک فـرا رسـيـده اسـت           
 ، روزي که دوباره زور    ،شادي براي کودک  

پول و بوق و کرناي رسانه هاي رنگارنـگ         
براي رنگ و لعاب زدن بر درو ديوار دنيـا          
پـرا از فـجــايـع و ظـلــم خـود سـاخــتــه                       

 حـمـايـل طـرفـداران حـقـوق              ،ميکوشنـد 
و بـا يـونـيـسـف جـام               کودک ميبنـدنـد      
نشان نـوع دوسـتـي و           .   شادي مينوشند 

رعايت به سينه ميزنند و در خطابه هـا و       
بخشنامه هـا و مصـوبـات رنـگـارنـگ                

وعده و وعيدهاي پر طمطـراق و قشـنـگ        
تنـهـا يـک روز و ايـن کـافـي                   .   ميدهند
 !!!است؟

با جشن هاي پر زرق و برق خـواهـان       
 اما تنـهـا بـراي      ،اکرام و خيرات و هدايا  
همه چـيـز در     ! ! !   يک روز و اين کافيست؟    

. اين دنيا تغيير کرده است جـز بـنـيـاد آن            
همه چيز افـزدوه بـا آهـنـگـي چـنـد بـاره                    

 ، فـرودسـتـي     ، ذلـت   ، فـقـر    ،استـثـمـار      
 و جــنــگ و خــوريــرزي و               ،مســکــنــت
 مـرگ    ، بيماري، گرسنگي ،بيخانماني  

 درصـد    ٩٠و غيره و غيره براي بيـش از       
ديــگــر مــردمــان روزي مــانــد روزهــاي            

همه چيز در اين دنيا تغييـر کـرده           .   ديگر
بنيـادي کـه بـر بسـتـر           . است جز بنياد آن 

. بهره کشي انسان از انسان استـوار اسـت       
 الـبـتـه      ، پول و قدرت   ،در يکسو ثروت  

 سرکوب و زنـدان و از          ، کشتار ،اسلحه  
سويي ديگر سهم کـودک کـار و افـزايـش             

 ميليـون کـودک کـار بـه بـيـش از                 ٢٦٥
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 15 ٦٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 .در آمار رسمي است   ميليون٤٠٠
بــيــش از نــيــمــي از           امــروز بــراي      

کودکان جهان روزي است مانند روزهـاي       
ــگــر   ، هــويــت    ، خــالــي از شــادي           ،دي
 آزادي و امـيـد بـه           ، تهيدستي ،تحصيل

آيند ه و براي پدري که از بـام تـا شـام بـه               
و بنـدر زيـر بـار رنـج               کارخانه و مزرعه  
 شايد فرصتـي اسـت       ،کمر خم کرده است   

براي انديشيدن به کودک رنجور و محـروم        
از دنـيـايـي شـايسـتـه کـدوکـي و بـراي                      
مادري که خود نيز فرصتي براي کودکـي        
نداشته و تمام خاطراتش در قـلـمـرو رنـج          
کار آشپزخانه و آرزوي آسـايـش کـودکـان            
خويـش گـذشـتـه و يـا درد مـهـاجـرت                      

 غـم بـار تـر      ،اجباري کوله بار بسته است   
در جـهـانـي      .   از روزي هاي ديـگـر اسـت         

ديگر که کودکان آن اين چنيـن در جـنـگ         
تـعـداد   .   و مـرک و زنـدان سـر گـردانـنـد                 

کودکان جهاني که در فقر بسر مـيـبـرنـد             
 ،يک ميليون نفر يعني يک نفر از دو کـود         

تعداد کودکان جهان کـه بـدون مسـکـن              
 ميلـيـون تـقـريـبـا          ٦٤٠مناسب هستند   

 تعـداد کـودکـان    ،يک نفر از هر سه کودک  
ــهــداشــتــي                   جــهــان کــه از خــدمــات ب

 ١ ميليون نـفـر يـعـنـي           ٢٧٠محرومند  
 تعداد کودکان جهـان کـه   ، کودک٧نفر از   

بدليل دسترسي به آب سالم مي مـيـرنـد            
 ١ هزار نـفـر يـعـنـي           ٤٠٠يک ميليون و    

 کـودک اسـت و          ١٠٠٠نفر از هر تقريبا    
اين حکم بشر آزاديخواه انسـانـدوسـت و            
سازش ناپدير است که بشريـت در هـمـه              
عرصه ها عليه مسـايـل رو بـه ازديـاد                 

 ، تـبـعـيـض          ، بـردگـي        ،عليه استثمار 
جنگ سلطه بي حقوقي و غـيـره پـا بـه                  
ميدان گذاشته و با وجود ضربه هايي کـه         
متحمل ميگيـردد در ايـجـاد تشـکـل و            
صــفــوف اعــتــراضــي خــود بــرخــاســتــه            

جهـان   .   برخواسته هايش پا ميفشارد     و  
بهتري بايد ساخت سراسر شـادي و بـازي      
بــراي کــودکــان عــاري از اســتــثــمــار و               

 .خوشبختي براي همگان 
تامين اجتماعي کودک و پـرداخـت         

بيمـه بـيـکـاري بـدون قـيـد و شـرط بـه                       
خانواده او يک شرط عـمـلـي مـهـم بـراي               

 .لغو کار کودک است
بـر اسـاس آخـريــن آمــار آي ال او                   

تـعـداد کـودکـان       )   سازمان جهاني کـار   ( 
 . ميليون گذشت٤٠٠کار از مرز 

 جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان 
  ٨٦مهر ١٦-آمفي تاتر روباز پارک الله

قطعنامه ي روز جهاني کودک 
 در کامياران

ما ضمن فراخوان به رعايت حـقـوق          
کودک در کليه شـئـونـات اجـتـمـاعـي و                 
تأکيد به اولويت بر هـمـه بـرنـامـه هـاي                  
اقتصادي و سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي در                  
کشور خواستار تأميـن مـطـالـبـات زيـر              

  هستيم 
ممنوعيت و حـذف هـمـه اشـکـال                   -١

کار کودکان و جرم بودن بـه کـار گـيـري                 
  کودکان 

تأمين اجتماعي کودکان فـارغ از              -٢
مليت، نژاد، مذهـب و پـرداخـت بـيـمـه                
بيکاري به خانواده ها که شرايـط عـمـلـي          
  را براي لغو کار کودکان فراهم مي سازد 

تأمين يک زندگي شايسته انسـانـي         -٣
براي کودکان داراي نقص انسـانـي و يـا               

  ذهني 
آموزش و پـرورش رايـگـان بـراي                     -٤

  همه کودکان 
با وجود افزايش هـر روزه کـودکـان             -٥

کار و خيابان و کـم بـودن مـکـان هـاي                    
مـا خـواهـان        –دولتـي مـورد اعـتـمـاد            

ايجاد تسهيالت قانوني و مـالـي بـراي              
تـأسـيـس مـکـان هـاي ثـابـت و قـابــل                       

  دسترسي براي همه کودکان مي باشيم 
ممنوعيت اعدام و حکم حـبـس و             -٦

   سال ١٨شالق براي کودکان زير 
به رسميت شناختن حق برابـر بـراي        -٧

دختر و پسر در برخورداري از حق ارث و           
  ديگر حقوق اجتماعي و مدني 

تأمين امنيت بهداشت و آمـوزش            -٨
لـغـو     –و پرورش براي کودکان پناهـنـده          
اخـراج    –قوانيـن و مـقـررات اجـبـاري                

کودکان مهاجر از ايران و لغو مـقـرراتـي            
که باعث محروميت کودکـان پـنـاهـنـده            
افغاني و عراقي از تحصيالت و امنـيـت          

  زندگي اجتماعي مي شود 
خــدمــات بــهــداشــتــي و تــأمــيــن                 -٩

مسکن مناسب در بـاالتـريـن سـطـح بـه               
  طور رايگان براي همه کودکان 

ممنوعيت هـر گـونـه مـقـررات و               -١٠
قوانيني که موجـب خشـونـت وسـخـتـي              

  .براي کودکان است
ــت        -١١ ــيـ ــنـ ــن امـ ــيـ ــامـ ــش  -تـ ــايـ آسـ
برخورداري از يـک زنـدگـي شـاد               _ ورفاه

  .وانساني براي همه کودکان
قطعنامه روز جهاني كودك  

  پيرانشهر
جهان بنا گوشمان، جهاني كـه مـا            

درآن مــي زيــيــم، جــهــانــي آكــنــده از                  
نامهرباني وبرسميت نشـنـاخـتـن حـقـوق            

جـهـانـي    . انساني واجتماعي انسان است    
وارونه كه درآن هيچ چـيـز سـرجـاي خـود               
نيست وحقـوق اسـاسـي بشـر ومـنـزلـت                 
وارزش انسان درپيـونـد بـا مـعـيـارهـاي                

آري شـالـوده    .   امروز جامعه بشري نيست   
اين جهان كه ميبايست بنيانش بـرآزادي        
وعدالت وصلـح جـهـانـي وبـه رسـمـيـت                  
شناختن منزلت ذاتي وحـقـوق مسـاوي           
وغيرقـابـل انـكـارهـمـه اعضـاي بشـري                
باشد، بشدت لرزان است و قطـعـاً درايـن            
بين بيشترين عـارضـه مـتـوجـه آسـيـب                
پذيرترين قشر جامعه يعني كـودك مـي          

كودكي كه امروز نه خـانـواده ،نـه           .   گردد
جامعه آن رسالت تاريخي خـود را بـراي            
پرورش اصولي علمي وانسـانـي وي بـه              
انجام نرسانيده ودر بيشترجوامـع بشـري         
از بي حقوقـي كـامـل وعـذاب جسـمـي                 

امـن تـريـن      .   ورواني بشدت دررنج اسـت     
پناهگاهها بـراي او تـبـديـل بـه مـيـدان                 
هجوم وتعرض به جسم وجان وشخصـيـت      
ومنزلت اجتماعي وانساني وي گـرديـده         

كودكي كه حـتـي قـادر بـه اعـالم             .  است
موجوديت وقدعلم كردن دربرابرهمه ايـن      

ما آمـده ايـم جـهـت           .   ناماليمات نيست 
احقاق حقوق ذاتي وانساني اين سـرمـايـه         
هاي جامعه بشـري دربـرابـر هـمـه ايـن                   
. تعارضات ونامهربانيها سينه سپركنيـم     

وبه موج توفاني جنبش دفـاع از حـقـوق            
. اين قشرآسيب پذيرجـامـعـه بـپـيـونـديـم             

باشد كه جهاني كودكانه وانسـانـي بـراي           
هيئت اجـرائـي     .   کودکانمان داشته باشيم  

ــودك                  ــي ك ــان ــه ــداشــت روز ج ــي ــرام گ
مواردذيل را درجهت برسميت شـنـاخـتـن      
حقوق كودك وبرداشـتـن گـامـي عـمـلـي               
واساسي براي آن خطـاب بـه هـمـه آحـاد                
جامعه بشري خصوصاً خانوادهـا، دولـت       
ونهادهاي عالقمند ومرتبط با مسـايـل         

 :كودكان عنوان ميدارد
حــقــوق كــودك جــهــانشــمــول اســت            -١ 

وبرهرمالحظه ومـنـفـعـت مـلـي ،نـژادي              

،اقتصادي سياسي وايدئـولـوژيـك ارجـح          
  .است 
كودكان بايد از همه حقـوق ومـزايـاي          -٢

اجتماعي برخوردارباشند كـه درجـامـعـه        
  .برسميت شناخته شده ويا موجوداست

ــده                -٣ ــي ــق ــراز ع ــان دراب ــودك آزادي ك
واحساسـات و ارزشـگـذاري بـه عـقـايـد                

 وافكارآنان
 
رعــايــت حــقــوق هــر كــودك بــراي                -٤

ــاعــي                    ــم ــت ــي اج ــاشــرت و زنــدگ ــع م
وممنوعيت هرنوع جدا سـازي ومـحـروم          
كردن كـودكـان از مـحـيـط اجـتـمـاعـي                   

  ومعاشرت با ديگر كودكان
ممنوعيت كارحرفه اي براي كـودكـان     -٥

سـال وپـيـگـيــري قـاطـع وسـريــع               ١٦زيـر 
ــي                  ــان ــاب كــودكــان كــار وكــودكــان خــي
وپيشگيري از تراژديها وفـجـايـع جـبـران            

  ناپذير
ممنوعيت هرنوع آزارجسمي وروحـي     -٦

كودكان درخانواده ،مدارس ومـوسـسـات       
  آموزشي ودرسطح جامعه به طوركل

مــمــنــوعــيــت هــرنــوع بــرخــورد                 -٧
تحقيرآميز، مردساالرانـه و پـدرسـاالرانـه        
با كـودكـان دخـتـردرخـانـواده ونـهـادهـا                 

  ومؤسسات اجتماعي
تأمين يك زندگي شـايسـتـه انسـانـي            -٨

بـراي كـودكـان داراي نـقـص بـدنـي ويـا                    
ــات                    ــان ــك ــردن ام ــم ك ــراه ــي وف ــل ــق ع
وتسهيالت الزم براي شركت فـعـال آنـان            
درزندگي اجتمـاعـي جـدا از وضـعـيـت                

  خانوادگي شان
مبارزه با اعتياد كـودكـان، حـمـايـت            -٩

كودكان درترك اعتياد ومقابله قاطـع بـا          
عاملين تـولـيـد قـاچـاق وفـروش مـواد                 

  مخدردربين كودكان
داشــتــن تــفــريــح، بــازي، آســايــش          -١٠

واستراحـت وبـرخـورداري از امـكـانـات               
مناسب جـهـت انـجـام فـعـالـيـت هـاي                    
فرهنگي ،هـنـري وورزشـي حـق مسـلـم               

 .هركودك مي باشد
تأمين بهداشـت وسـالمـتـي كـودك        -١١ 

درباالترين سطح ممكن وارائه خـدمـات         
  بهداشتي ودرماني رايگان

تأمين مسكن مناسـب بـراي هـمـه       -١٢
وباالخص براي خانواده هايي كـه كـودك           

  .دارند

تأمين آمـوزش وپـرورش رايـگـان            -١٣
بـراي هـمـه كـودكـان واجــبـاري نـمــودن                  

  تحصيل تا مقطع ديپلم 
بـرخـورداري از تـغــذيـه مـنـاســب،              -١٤

مكفي ومقوي ودراختيارقراردادن غـذاي     
  مجاني درمدارس ومهدكودكها

تأمـيـن رفـاه وسـعـادت هـركـودك               -١٥
مستـقـل از وضـعـيـت خـانـوادگـي ،بـا                    
جــامــعــه اســت ودولــت مــوظــف اســت            
استاندارد واحدي از رفاه وامكانات رشـد       
مـادي ومــعـنــوي كـودكــان ونـوجــوانــان             
  رادرباالترين سطح ممكن تضمين كند

جنبش دفاع ازحقوق كودك هرگونـه      -١٦
جنگ افروزي وعمليـات نـظـامـي را نـه              
تنها درمنطقه بلكه دركل جامعـه بشـري      
مــخــل امــنــيــت وآســايــش عــمــومــي              
خصوصاً كودكان دانستـه ودرمـقـابـل آن           
   . قدعلم كرده واعالم موجوديت مي كـنـد    
 -به اميد تحقق آرمانهاي زيباي انسانـي      
 مدافعين حقوق کودک در شهر پيرانشهر
  قطعنامه روز جهاني کودک 

 سنندج در    
 اکتبر، روز جهانـي کـودک را در              ٨

حالي برگزار مي کنيـم کـه وجـدان هـاي              
عـمـومـي جـهـانـي بـيـش از پـيـش بــه                       
ضرورت حمايت همه جـانـبـه از حـقـوق               
کودکان و لزوم ايجاد يک زندگـي شـاد و           
مرفه براي کودکان پي برده و حـرکـتـهـاي            
جــهــانــي در ايــن راســتــا نــيــز آهــنــگ                

 .سريعتري به خود گرفته اند
ما براي دنيايـي ديـگـر تـالش مـي              
کنيم، دنياي عاري از فـقـر و نـابـرابـري،               
دنياي احترام به حقوق انساني کـودکـان،          
دنياي که در آن کودکان مجبـور بـه کـار            
نباشند، دنياي شادي و رفاه و امنـيـت و         
آزادي براي کودکان و براي همـه انسـانـهـا         
و اين حکم بشريـت آزاديـخـواه و انسـان               
دوست و سازش ناپذير است کـه در صـدد    
پايان دادن به اين فجايع و تـغـيـيـر ايـن                  
دنياي وارونه برآمده و در هـمـه عـرصـه                
ها، عليه مصائب رو به ازديـاد، عـلـيـه              
استثمار، بـردگـي، تـبـعـيـض، جـنـگ،                 

پـا بـه مـيـدان          . .   سلطه بـي حـقـوقـي و           
گذاشتـه و بـا وجـود ضـربـه هـايـي کـه                      
متحمل گرديـده، در ايـجـاد تشـکـل و                 
صفوف اعتراضي، مصرانه بـر خـواسـتـه          

 .هايش پا فشاري مي نمايد
فعالين و مـدافـعـان حـقـوق کـودک               

 
...   قطعنامه هاي روز جهاني  ١٤از صفحه    

١٢صفحه   
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تجمع كارگران كشتي سازي 
  خليج فارس 

بنابه خبري كه به حزب كمونيـسـت        
كارگري رسيده است، كارگران مجـتـمـع        

 اكـتـبـر در      ۵كشتي سازي خليج فارس     
اعتراض به عدم دريافـت دسـتـمـزدهـاي       
خود و همچنين وضعيـت بـالتـكـلـيـف             

ايـن گـزارش     .   خود دست به تجمع زدنـد    
 تـن از كـارگـران           ٢٨٠حاكي است كـه    

اخراجي اين مجتمع كـه از ايـن وضـع               
ناراضي و خشـمـگـيـن بـودنـد عـلـيـه                    

دادند كه بـا دخـالـت          مديريت شعار مي  
كـارگـران   .   نيروهاي انتظامي روبـرو شـد     

اين مجتمع تاكنون بارها و بارها تجمع       
كـرده و بـه وضـع بـالتـكـلـيـفـي خـود                       

اند؛ كه تاكنون توجهي بـه        اعتراض كرده 
  . هاي آنان نشده است خواست

 ماه ۵كارگران سد سميره 
  ندا است حقوق نگرفته

 اوت بـه       ٤بنابه خـبـري كـه روز              
 كـارگـر سـد         ٧٠٠رسيد، " كانال جديد" 

 مـاه اسـت كـه حـقـوق                ۵سميره ايالم    
بنابه ايـن خـبـر، ايـن       .   اند  دريافت نكرده 

 شهريور بدنبال اعـتـراضـي      ١٣كارگران  
كــه داشــتــنــد تــوانســتــنــد دســتــمــزد              
ارديبهشت مـاه خـود را از كـارفـرمـا                  
بگيرند و اكنون كـارفـرمـا كـار سـد را                
تعطيل كرده و كارگران در بيكاري بسـر        

    .ميبرند

  تجمع كارگران كارخانه كنف كار رشت
جمعي از كارگران كـارخـانـه كـنـف          

 اكـتـبـر در مـقـابـل              ١٠كار رشت روز    
كارگران .   استانداري گيالن تجمع كردند   

خواستار دريافت حقوق معوقه خـود و          
ايـن  .   بازگشائي دوباره اين شركت شدند    

كارگران اعالم كرده اند كه حـدود چـهـار        
ماه است حقوق خود را دريافت نـكـرده           
اند و خواستار رسيدگي به خواسته هاي      

  .خود شدند
کارگران کارخانه شاهو در 

اعتراض به افزايش ساعات کار 
دست از کار کشيدند و فردا 

 تجمع خواهندکرد
 مهر مدير کارخـانـه      ١٦در مورخه    

شاهو طي بـخـشـنـامـه اي بـه بـهـانـه                     
افزايش ساعت استراحـت کـارگـران در           
موقع ناهار، به کارگران ايـن کـارخـانـه           
اعالم کرد که به اين مـنـظـور، از ايـن                 

 ساعت در روز کـار         9پس بايد بمدت  
وي به کارگران اعالم کـرده اسـت     .  کنند

من شما را دوسـت دارم و مـيـخـواهـم                
موقع ناهار استراحت بيشتري بکنـيـد،        
به همين دليل يک ساعت بـه سـاعـات             
کاري شما اضافه ميکنم تـا ايـن امـر               

اما کارگران مـتـحـد    !   ؟! ؟! متحقق گردد 
و آگاه اين کارخانه حاضر به پذيرش اين    
امر نشده و اعالم کردند مدير کارخـانـه         
با ترفـنـد دلسـوزي و دوسـت داشـتـن                  
استراحت بيشتر براي کارگران در موقع      
ناهار و به اين بهانه با رساندن سـاعـات          

 ساعت در روز، قصد دارد ايـن  ٩کار به  
مدت ساعت کار را در کارخانـه رسـمـا            

الزم به يـاد آوريسـت کـه            .   جا بياندازد 
 سال اسـت از       ٢٥کارگران شاهو مدت    

 صبح شروع بکار کـرده و در           ٨ساعت  
 بعد از ظهر کـار را تـعـطـيـل            ٤ساعت  

 دقيقه نيز در ايـن    ٤٠ميکنند و مدت    
در .   مدت صرف خوردن ناهار ميکننـد     

بخشنامه جديد  که قرار اسـت از روز              
 مهر توسط مـديـريـت    ٢١شنبه مورخه  

کارخانه به اجرا در بيايد، کارگران بـايـد        
صبح شروع بکار کرده و در  .   هفت و ني  

ساعت چهار و نيم بعد از ظهـر کـار را               
تعطيل کنند و بمدت يک سـاعـت نـيـز           

 . صرف خوردن ناهار بنمايند
بدنبال ابـالغ ايـن بـخـشـنـامـه بـه                  
کارگران، نمايـنـدگـان آنـان در دو روز                
گذشته طي مذاکراتي با مدير کارخـانـه      
موفق بـه تـحـمـيـل پـس گـرفـتـن ايـن                      
بخشنامه بـه وي نشـدنـد و بـه هـمـيـن                 
دلــيــل امــروز آنــان در اعــتــراض بــه                 
بخشنامه فوق الذکر   دسـت از کـار                  
کشيده و در مقابل دفتر اداري کارخانـه        

در پي ايـن تـجـمـع     .   دست به تجمع زدند 
نماينده اداره کار نيز به کـارخـانـه آمـد،          

مــديــر   –امــا مــذاکــرات مــيــان وي             
 .کارخانه و کارگران نتيجه اي نداد

 نفر از کـارگـران     ٢٥از طرف ديگر    
اين کارخانه که مـوعـد بـازنشـسـتـگـي              
آنان فرا رسيده است در بالتکليفـي بسـر     

. برده و خواهان بازنشست شدن هستـنـد   
تامين اجتماعي سنندج به بهانه بدهـي       
کارخانه شاهو به ايـن اداره، عـلـيـرغـم              
رســيــدن مــوعــد بــازنشــســتــگــي ايــن            

کارگران و در خواست مکـرر آنـان بـراي       
بـازنشـسـت شـدن، تـاکـنـون از انـجـام                    
وظــايــف خــود ســربــاز زده و تــن بــه                  
 .بازنشستگي اين کارگران نداده است

کارگران شاهو اعالم کـرده انـد در           
اعـتــراض بــه عـدم بـازنشــسـت کــردن               
کارگراني که موعد بازنشستـگـي آنـان          

 صـبـح     ٩فرا رسيده است، فردا ساعت     
در مقابل اداره تامين اجتماعـي دسـت       
به تجمع خواهند زد و سپس در ساعـت         

 صـبـح در اعـتـراض بـه افـزايـش                   ١٠
ساعت کار در مقابل اداره کار سـنـنـدج         

 . به تجمع خود ادامه خواهند داد
اين کـارگـران بـطـور يـکـپـارچـه و                  
متحدانه اي اعالم کرده اند که چنانـچـه         
مدير کارخانه و اداره کار به اعتراضات       
آنان توجهي ننموده و بخشنامه را پـس          
نگيرند، آنان اين بخشنامه را برسمـيـت        

 سـال    ٢٥نشناخته و طـبـق مـعـمـول                
ــه  ســاعــت                ــت ــذش ــر          ٨گ ــح ب  صــب

ســرکــارهــايشــان آمــده و در مــوعــد               
. هميشگي کار را تعطيل خواهند کـرد        

همچنين امـروز ايـن کـارگـران بـطـور                 
قاطعانه اي بـه کـارفـرمـاي کـارخـانـه                  
شاهو اعالم کردندکـه چـنـانـچـه مـديـر              
کارخانه را بر کنار نکـنـد آنـان بـر سـر                  

 . کارهايشان حاضر نخواهند شد
 کارگران سراسر ايران

کارفرمايان طي سالهاي گذشتـه بـا     
اســتــفــاده از حــمــايــت هــاي دولــت و               
همچنين عدم مقاومت يکپـارچـه مـا،          
تا ديروز قرار دادهاي موقت را بـر مـا              
تحميل کردنـد و در ادامـه، ايـن قـرار                 
دادهـاي مــوقـت را بــه قــرارداد هــاي                

موقت سفيد امضا تبديل نـمـوده و در            
برخي جاها در راستاي تحميل مـطـلـق           
شرايط دلخواه خـود بـر مـا کـارگـران،                
موفق  به دريافت سفته هاي ميلـيـونـي          

مـيـخـواهـنـدبـا       از ما شدند و امـروز           
افزايش ساعات کـار، آخـريـن رمـق             
 .  هاي ما را نيز تبديل به سود بنمايند

اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي      
و بيکار، بخش نامه افـزايـش سـاعـات            
کار را در کـارخـانـه شـاهـو، در تـداوم                  
سياست تحميل شـرايـط هـر چـه بـرده                
وارتري بر کارگران ارزيابـي کـرده و بـه              
آگاهي، اتحاد  و ايسـتـادگـي کـارگـران             
شاهو در مقابل ترفند هـاي کـارفـرمـا              

کــارگــران شــاهــو    .   درود مــي فــرســتــد      
سالهاست در صف مـقـدم مـبـارزه مـا              
کارگران براي دسـت يـابـي بـه حـقـوق                   
انساني مـان قـرار دارنـد و شـايسـتـه                    

اگر امـروز  . بيشترين حمايت ها هستند 
ساعات کار در کارخانه شاهو افـزايـش         
پيدا کند، بي ترديد اين امر به يک رويـه   
تبديل شده و فردا در محل کار ما نـيـز      
کارفرمايان دست بـه افـزايـش سـاعـات          

بايد بطور متحدانـه و    .    کار خواهند زد 
قاطعانه اي  از مبارزه کـارگـران شـاهـو        
براي جلوگيري از افزايش ساعـات کـار          
حمايت کرد و کارفرماي اين کارخانه را       
وادار به عقب نشينـي نـمـود، پـيـروزي              
کــارگــران شــاهــو، پــيــروزي هــمــه مــا             

 .کارگران است
 زنده باد کارگران شاهو

 زنده باد همبستگي کارگري
اتحاديه سراسـري کـارگـران اخـراجـي و            
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اين تيتر اطالعـيـه اي اسـت کـه               
 ١٩کارگران نيشکر هفت تپـه امـروز           

ــان                    مــهــرمــاه يــک روز پــس از پــاي
. اعتصاب خـود مـنـتـشـر کـرده انـد                 

کارگران نـيـشـکـر در ايـن اطـالعـيـه                  
تاکيد کرده اند که حق خود مـيـدانـنـد             
که هرهفته مجمع عـمـومـي خـود را             
بــرگــزار کــنــنــد و درمــورد مســائــل             
مختلف خود بحث کنـنـد و تصـمـيـم              

: در اين اطالعيه آمـده اسـت         .   بگيرند
براي اينکه خواستهايمان را پيـگـيـري        " 

دوبـاره    کنيم، بـراي ايـنـکـه نـگـذاريـم             
دستمزد مـا را بـه عـقـب بـيـنـدازنـد،                 

اخراجمان نکنند و نمايندگان دلسـوزي    
سخنگويان ما بودند را زيـر فشـار            که

نگذارند هرهفته جمع مي شويـم و در          
مسـائـل فـوري        مورد وضعيت خود و   

مـا هـر     .   کارمان تصميم مـي گـيـريـم        
 تـا    ١هفته روزهاي پنجشنبه ساعـت       

  جمع خواهـيـم شـد و ايـن را حـق                    ٢
مسلم خود، تشکل واقعي خـود مـي           

 ". دانيم
حزب کمونيست کارگـري از ايـن           
اقــدام کــارگــران نــيــشــکــر عــمــيــقــا             
پشتيباني ميکند و آنـرا مـهـمـتـريـن               
ابزار مقابله کارگران با تـوطـئـه هـا و               

فشارهاي بعد از اعـتـصـاب و بـراي                
پيگيري ساير مطالبات آنها ميداند و        
همه مـراکـز کـارگـري را بـه اتـخـاذ                     
تصميم مشابه، به پـيـوسـتـن بـه ايـن                
حرکت و حمايت از اقـدام و ابـتـکـار                 
ــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه                     ک

 . فراميخواند
 زنده باد کارگران نيشکر هفت تپه
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

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

 ٢٠٠٧ اکتبر ١٣، ١٣٨٦ مهرماه ١٩

  
 ما موفق شديم

 

دو هفته مبارزه ما بـه مـوفـقـيـت               
 . هاي خوبي رسيد

  . اتحاد ما رمز پيروزي ماست
حقوق شهريـور را دريـافـت کـرديـم            

 ١٥اما براي باقي طلب هاي ما وعـده           
بــراي ايــنــکــه    .   ديـگــر را داده انــد           روز

خواستهايمان را پيگيري کـنـيـم، بـراي            
دوباره دستمزد ما را بـه         اينکه نگذاريم 

عقب بيندازنـد، اخـراجـمـان نـکـنـنـد و                
سخنگويـان مـا       نمايندگان دلسوزي که  

بودند را زير فشار نـگـذارنـد هـرهـفـتـه                
جمع مي شويـم و در مـورد وضـعـيـت              

مسائل فوري کـارمـان تصـمـيـم            خود و 
 . مي گيريم

ما هر هفته روزهـاي پـنـجـشـنـبـه               
 جمع خواهيم شد و ايـن       ٢ تا ١ساعت  
مسلم خود، تشکل واقعـي خـود       را حق 

  .مي دانيم
  کارگران نيشکر هفت تپه

  ١٣٨٦مهر  ١٩

 
اطالعيه کارگـران نـيـشـکـر         

   مهرماه١٩هفت تپه  
  ما موفق شديم
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