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 سه سال قـبـل بـدنـبـال             : مقدمه
اعتصاب مـوفـق کـارگـران نسـاجـي             
کــردســتــان در ســنــنــدج در ديــمــاه              

، و با الهـام از آن اعـتـصـاب،       ١٣٨٦
اعـتـصـاب    " جـزوه اي تـحـت عـنـوان             

نوشتم و سـعـي     " مدرسه انقالب است 
کردم از اينطريق تـجـارب مـهـم ايـن              

اعتصاب را به سايـر کـارگـران بـويـژه            
در .   رهبران اعتصابات منتـقـل کـنـم        

اين سه سال اعتصابات مهمي شکـل       
گرفته است، و طبقه کـارگـر تـجـارب           

از جــملــه   .   تــازه اي انــدوخــتــه اســت        
اعتـصـاب دو سـال قـبـل کـارگـران                  
شرکت واحـد و اعـتـصـاب کـارگـران              

نيشکر هفت تپه در مهـرمـاه امسـال          
حاوي درسهاي بسيار مـهـمـي بـراي            

آنچه كه امـروز در دسـتـور كـار              
 ،فعالين كارگري قـرار گـرفـتـه اسـت            

آمــاده شــدن بــراي دور ديــگــري از               
هــاي    مــبــارزه و مــقــابلــه بــا يــورش          

اي  شيوه.   وحشيانه رژيم اسالمي است   
رسـد ايـن رژيـم بـراي               كه به نظر مي   

تقابل با فعالين كارگري در ايـن دوره         

 الحق كه اسـالمـي      ،به آزمون گذاشته  
 ،رژيمي كـه قـاضـي   . و وحشيانه است 

 دادگـاه و زنـدان در             ، وكـيـل   ،پليس
 به ترور مخـالـفـيـن بـي           ،اختيار دارد 

مـيـتـوان    .   دفاع خـود روي آورده اسـت      
مطمئن بود كه اين را هم كـارگـران و            
مردم معترض اين جـامـعـه بـه يـك                

شكست و آبروريزي بزرگ و فرامـوش       
نشدني براي حكومت اسالمي طبـقـه       

در نوشته رضا مـقـدم مـاتـريـال             
براي نقد كردن و جواب دادن بسـيـار            

اما من فقط به دونكته ديـگـر         .   است
اينجا ميپردازم كه جـزء مـحـورهـاي            
هاي اصلي آنسـت كـه در مـورد آن                
صفحات زيادي به آن اختصاص داده        

يكي هوچي گري نازل بـر       .     شده است 
سر تحقير كارگران و دست هاي پيـنـه         
بسته است و ديگري مساله انشـعـاب        

است كه گويا يك فاكت اساسي اسـت        
كه جشـن و شـادي ايشـان و سـايـر                   
مخالفين حزب مبني بر بن بسـت و           

 . بحران حزب را تاييد ميكند
تا اينجا فكر مـيـكـنـم فـاكـتـهـا               
بخوبي و روشني نشـان داد كـه مـا                
داريم از جرياني عميقا رفرميـسـت و         
ليبرال چپ و در عين حال حاشيـه اي           

جــريــانــي كــه     .   صــحــبــت مــيــكــنــيــم     
ميخواهد بنام كارگر و مـاركسـيـسـم            

  
  ميخي بر تابوت حكومت ،تيري در تاريكي 
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نامه  کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران                                                          
 به سازمان هاي کارگري و سازمانهاي مدافع حقوق انسان در سراسر جهان                                                               

 ١٦صفحه 
 محفليسم در برابر تحزب طبقه كارگر 

 ١١صفحه  -کاظم نيکخواه
 

 صفحه اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

 ١٣ و ١٥صفحات 
  

 ادامه گزارش مبارزه كارگران شركت نيشكر هفت تپه 
   
 

   ترور فعال كارگري، هفت تپه و فوالد مباركه
 

 

 اصغر کريمي   

٣صفحه    اقدام جالب کارگران عسلويه عليه مجازات اعدام و در دفاع از کارگران هفت تپه 

 
 اعتصاب
 : قسمت اول

 

 ٧صفحه 

 ناصر اصغري 

در روزهاي اخيـر در عـرصـه هـاي             
مختلـف کـارگـري وقـايـعـي روي داده               
است که از جهاتي مـيـتـوانـد نشـانـگـر               
شــروع فصــل جــديــدي در مــبــارزات             
 .کارگران در عرصه هاي مختلف باشد

ازشاخص تريـن ايـن وقـايـع، کـه                
ارتباط تنگاتنگـي نـيـز بـا يـکـديـگـر                 
دارند، ميتوان به اعـتـصـاب کـارگـران             
هفت تپه و کارون شوشتر در خوزسـتـان          
و ترور مـجـيـد حـمـيـدي از فـعـالـيـن                      

 .کردکارگري در کردستان، اشاره 
کارگران هفت تپه و کـارون کـه در            
شرايط بسيار سخت و طاقت فـرسـائـي          
به کار مشغولند، هـر از مـدتـي بـراي               

 
 ايران -مرتضي فاتح  دو تصوير از يک واقعيت 

٣صفحه   

٤صفحه   

 کاظم نيکخواه

 
اولين مناديان جنبش 

 اصالحات
در پاسخ به نوشته رضا مقدم  بنام        

 .. "دراين بن بست  "

٨صفحه   

 

 بخش سوم 

 ٦صفحه  -ناصر اصغري  :تنظيم 

١٦صفحه   ترور مجيد حميدي از فعالن کارگر ي  
 سنندج را محکوم کنيد شهر  در 

 ٢صفحه  :فراخوان حزب کمونيست کارگري

 ٦صفحه  - کامران روشن از ايران



 2  ١٣٨٦ آبان ٣   کارگر کمونيست

 

 . 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  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 

 سايت کارگران
www.kagaran.org  

  سايت روزنه
www.rowzane.com 

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

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی

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

 مهر مـاه    ٢٦روز گذشته پنجشنبه    
مجيد حميدي يکي از فعالين کـارگـري        
در شـهـر سـنـنـدج مـورد سـوء قصـد                     
عوامل نقاپ پوش جمهـوري اسـالمـي         
قرار گرفت و به شـدت مـجـروح شـد و              
اکنون در بيمارستان امير اعـلـم تـهـران           

مشروح خبر اين ترور به     .   ( بستري است 
کــمــيــتــه دفــاع از مــحــمــود         " نــقــل از      
که مجيد حمـيـدي عضـو آن           "   صالحي

 .) است در زير آمده است
حزب کمونيـسـت کـارگـري اعـالم            
ميکند که با تمام قوا عليـه ايـن سـوء              
قصد مي ايستد و امکانات خود را در         
داخل و خارج کشور بسيج ميـکـنـد تـا            
اعتراضي هرچه قدرتمند تر علـيـه ايـن           

حـزب  .   جنايت رژيم اسالمي برپـا گـردد      
تمام کـارگـران، تـمـام زنـان و مـردان                    
آزاديخواه را به اعتراض قاطع عليه اين        

 . جنايت فرا ميخواند
بکارگيري تروريسـت هـاي نـقـاپ           
پوش عليه کارگران در ادامه تالـشـهـاي         
شکست خورده و از سر استيصال رژيـم          
اسالمي براي مرعوب کردن جامـعـه و          
بـويــژه طــبـقــه کــارگــري اســت کـه در                 
پيشاپيش مردم ايران بپاخاسته است و        

مـوج  .   حکم به رفتن اين رژيم داده اسـت      
وســيــع اعــدام و ســنــگــســار تــوســط              
جمهوري اسالمي، موج حملـه بـه زنـان          
به بهانه حجاب، تـعـرض بـه فـعـالـيـن                 
کارگري، معلمان و دانشجويي، صـدور       
احکام شالق براي کارگران و شکنجـه و     
حبس کردن دانشجويان پلي تکنـيـک و          
غــيــره هــيــچــکــدام نــتــوانســتــه اســت            
موقعيت رژيم اسالمي را در برابر مردم       

بـرعـکـس،    .   به جان آمده بهبود ببخشـد     
اين اقدامات به اعتـراض وسـيـع بـيـن               
المللي و گسترش حمـايـت جـهـانـي از              

تظـاهـرات   .   مردم ايران منجر شده است    
 اوت امسال که براي دفاع از محمـود         ٩

صالحي و منصور اسانلو در دهها شهر       
جــهــان بــرگــزار گــرديــد، اعــتــراضــات          

 اکـتـبـر و       ١٠ سپتامبر و    ٧گسترده در   
رسوا شدن جمهوري اسالمي بـه خـاطـر       
اعدام ها و جنايات بيشمـارش جـوابـي           
است که رژيم در سطح جهاني دريـافـت          

در داخل کشور پاسـخ مـردم   .   کرده است 
به موج اخير سرکوب و جـنـايـت حـتـي             

هو کردن مـجـدد     .   قاطعانه تر بوده است   
 مهر در دانشـگـاه،        ١٦احمدي نژاد در    

مارش پرقدرت کارگران هفته تپه بـراي        
گرفتـن حـقـوق خـود، اجـتـمـاعـات و                   
تظاهرات وسـيـع در دفـاع از حـقـوق                   
کودک که بويژه بزرگترين اجتمـاع آن در         
سنندج بود، اعالم اين حقيـقـت مسـلـم           
است که رژيـم عـلـيـرغـم وحشـيـگـري                 
ــرش                      ــه گســت ــوج روب ــا م ــش ب ــاي ه
اعتراضات مـردم عـلـيـه خـود روبـرو                 

اعتراضاتي که دمبدم چـپ تـرو          .   است
راديکالتر و سازمانيافته تر ميـشـود و          

رژيـم  .   مهر طبقه کارگر را بـرخـود دارد        
اسالمي في الحال اين نبرد را در وجـه            
سياسي آن باخته است و تنها راه بـقـاء             
خــود را در ابــداع اشــکــال نــويــن و                   
وحشيانه تر سرکوب و ارعاب جـامـعـه          

 . جستجو ميکند
ترور يک فعال کارگري شهر سننـدج     
را بايد در اين متن مبارزه کـارگـران و              
مردم براي رهايي از شر رژيم ديد و در            
همين متن مقابله قاطع بـا آن اهـمـيـت        

بايـد بـه جـمـهـوري           .   عملي زيادي دارد  
اسالمي نشان داد که بـکـارگـيـري ايـن             
حربه نيـز تـنـهـا مـوج وسـيـعـتـري از                      

همه زنـان و     .   اعتراض را دامن مي زند    
مردان آزاداه در هـمـه جـا و بـويـژه در                   
سنندج بايد به ايـن جـنـايـت اعـتـراض             
کنند، جمهوري اسـالمـي را مـحـکـوم             
کنند و خانواده مجيد حـمـيـدي را در               
آغوش حمايت و همبستگي فعال خـود        

جوانان و بويژه دانشجـويـان در        .   بگيرند
سراسر کشـور بـايـد بـه تـرور مـجـيـد                    
حميدي اعـتـراض کـنـنـد و مصـرانـه                  
خواهان دستگيري و مجـازات عـامـالن     

بايد به عيادت او در   .  اين جنايت شوند 
بيمارستان اميـر اعـلـم تـهـران رفـت و                 
فعاالنه نشان داد که اين ترور بـا مـوج             

کارگران .   وسيع اعتراض پاسخ ميگيرد   
سراسر کشور بايد با صدور اطالعيه ها       
و بيانيه ها و برپايي مجامع عـمـومـي           
خود ترور مجيد حمـيـدي را مـحـکـوم              
کنند و خواهان آزادي فـوري مـحـمـود             

. صالحي و همه زندانيان سياسي شـونـد    
جمهوري اسالمي بايد ببيند کـه تـرور            
يک فعال سياسي و کارگري نه رعـب و            
وحشت که موج وسيعتري از اعـتـراض        

اين تـنـهـا راه       .   و تعرض را دامن ميزند    
مقابله با ترور اين حـربـه کـثـيـف رژيـم              

 . اسالمي است
حزب کمونيسـت کـارگـري ضـمـن            
آرزوي بهبودي براي مجيد حـمـيـدي و            
اظهار همدردي با خانواده و دوستان او،       
در جهت برپايي اعتراض هرچـه وسـيـع           
تر عليه اين تـرور و عـلـيـه جـمـهـوري                   

حـزب هـمـه مـردم          .   اسالمي ميکوشد 
آزاده و تشکل هاي کارگـري و مـتـرقـي           
در جهـان، و هـمـه نـيـروهـاي سـيـاسـي                  
آزاديخواه را فرا ميخواند تا فعاالنـه بـه        

در )   پــنــجــشــنــبــه( تــرور روز گــذشــتــه         
 . سنندج اعتراض کنند

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٦ مهر ٢٧، ٢٠٠٧ اکتبر ١٩
*** 

کميته دفاع از    " ضميمه، متن اطالعيه    
 " محمود صالحي

 
سوقصد به جان مجيد حميدي 
 از فعالين کارگري در کردستان

 
امـــروز پـــنـــجـــشـــنـــبـــه مـــورخ            

 صــبــح     ٩ ســاعــت        ٢٦/٧/١٣٨٦
مجيد حميدي فعال کارگري و از اعضـا        

کميته هماهنگي براي ايـجـاد تشـکـل       " 
کميتـه دفـاع از مـحـمـود             " و  "   کارگري
 .مورد سوء قصد قرار گرفت" صالحي

ماجرا از اين قرار است که سـه نـفـر           
لباس شخصي که دو نفر از آنـهـا سـوار             
بر يک موتور سيکلت بوده و هر سه نفـر          
صورت خودشـان را بـا جـوراب نـازک                
پوشانده بودند، مجيد حـمـيـدي را در              
نزديکي خانه خودش در حال رفـتـن بـه          

به محض ايـنـکـه      .   سر کار صدا ميزنند   
مجيد حميدي سرش را به طـرف آنـهـا             
برميگردانـد، وي را مـورد تـيـرانـدازي             

مجيد حميـدي هـم بـراي      . قرار ميدهند 
نجات جان خود فرار مـيـکـنـد کـه در                 
حين دور شدن از واقعه، هفت گلوله بـه           

ها بـه     او اصابت ميکند که بيشتر گلوله     
 .بازوي راستش برخورد کرده است

گفتني است که شخصي که مجيـد       

 
 :فراخوان حزب کمونيست کارگري

 ! عليه ترور يک فعال کارگري در سنندج قاطعانه بايستيم

 

 مجيد حميدي 



 3 ٧٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

گرفتـن دسـتـمـزد هـاي انـدک شـان از                     
کارفرما ناچار به اعتـصـاب، تـجـمـع و              

کارگر بايد در شـرائـط   .  اعتراض هستند 
دشوار آب وهـواي خـوزسـتـان و تـحـت                
شرائط نا امن و آلوده مزارع نيـشـکـر و             
کارخانه توليد شکر و صـنـايـع جـانـبـي              
ماهها به طرز وحشيـانـه اي اسـتـثـمـار               
شود و همان چندرغازي را هـم کـه بـه                 
عنوان حقوق توافق شـده اسـت كـارگـر               
بايد به زور از چنگ سرمايه داران بيرون        

سالها اسـت کـه ايـن جـنـگ و                .   بکشد
گريز بين کارگران و کـارفـرمـا در ايـن                 

حـتـي در     .   حوزه کارگري در جريان است    
زماني هم که اين رشتـه تـولـيـدي سـود               
سرشاري براي سرمايه بـه ارمـغـان مـي            

در .   آورد نيز همين قاعده حکمفرما بـود      
چند ماهه اخير مديران اين صـنـايـع بـه             
بهانه واهي عدم سود آوري از پـرداخـت            
دســتــمــزد هــاي انــدک کــارگــران طــفــره           

بايد در يک کالم خالصه به آنان       .   ميروند
پاسخ داد کارخانـه هـا را و اصـال کـل                  
جامعه را به ما بسـپـاريـد تـا بـه شـمـا                    

امـا  .   نشان دهيم اداره جامعه يعني چـه        
به طور واقعي اين ناله ها و بهـانـه هـاي            

اقـتـصـادشـان     .   مديران واقـعـيـت نـدارد         
بحران زده است اما سودهايي كه ايـنـهـا          
به جيب ميزنند شايد از شرايط معـمـول         

در واقع اينها از اندکـي      .   هم بيشتر باشد  
کاهش در مافوق سـودي کـه بـه دسـت               

 .مي آورند  نگران هستند 
اينبار اما اعتراض کارگـران هـفـت         
تپه و کـارون از مـحـدوده اعـتـراضـات                

آنها با تجمـع    . هميشگي شان فراتر رفت     
در شـوش و اهـواز پـيـگـيـر خـواسـتـه                      

اما از اين هـم مـهـمـتـر             .   هايشان شدند 
 كـارگـر ايـن         ٤٠٠٠همبستگي هـمـه        

كارخانـه بـه كـرسـي نشـانـدن نشـکـيـل                  
مجمع عمومي تا رسيـدن بـه خـواسـتـه             

 . هايشان بود
در اعتراض اخير کارگران هفت تپـه       
اشکالي از همبستگي و اتحاد به وجـود        
آمد که ميتواند تبديل به سنت مبارکي       

. در اعتراضات هـمـه کـارگـران شـود                 
اينبار کارگران که به قدرت جمعي شـان         
بهتر از هر زماني پي برده بودند، بسيـار         
تهاجمي تـر از قـبـل بـراي بـه کـرسـي                      
نشاندن  خواسته هـايشـان وارد مـيـدان             

دفاع بي چون و چرا از نـمـايـنـده              .   شدند

دستگير شده شان که مـنـجـر بـه آزادي              
وي شد و تـعـيـيـن ضـرب االجـل بـراي                   
مسئوليـن حـکـومـتـي جـهـت اجـابـت                  
موارد درخواستي آنان از نکاتي بود کـه     
تاثير مهمي بر روند اعتـراض کـارگـران           

 .نهاد
در جائي ديگر يعـنـي در سـنـنـدج              
يکي از فعالين کارگري، که در کـمـيـتـه        
دفاع از محـمـود صـالـحـي فـعـال بـود                   

الـبـتـه    .   توسط افرادي ناشناس ترور شـد     
ايـن افـراد بـراي هـمــه شـنـاخـتـه شــده                     

ايـن نـوع سـرکـوب فـعـالـيـن                .   هستنند
شناخته شده کارگري امري بـي سـابـقـه             

اين رونـدي اسـت کـه از عـدم                  .   نيست
پرداخت دستمزد کارگران آغاز مـيـشـود        

 . و تا ترورمستقيم آنان ادامه مي يابد
اما ارتباط ايـن دو اتـفـاق در دو                 
 نقطه جدا از هم در کشور در کجاست؟

کــارگــران هــفــت تــپــه در ادامــه                
مبارزات کـارگـران در سـراسـر کشـور،              
اينبار نيروئي را به نمايش گـذاردنـد کـه           
نه فقط در داخـل عـکـس الـعـمـل هـاي              
موثري را ايجاد نمود بلکـه در خـارج از            
ايــران نــيــز مــوجــب آغــاز مــوجــي از                

در .   همبستگـي بـا ايـن کـارگـران شـد                
جــريــان ايــن اعــتــراضــات ارگــانــهــاي             
مختلف حکومت که سـعـي در پـايـان               
دادن به اين اعتـراض داشـتـنـد بـه جـان                

 . يکديگر افتادند
اين اعتراض نشان داد اگر کارگـران       
با نيروي متحـد و طـلـبـکـارانـه پـا بـه                     
ميدان بگذارند، اوضاع سريعـا تـغـيـيـر            

اين اعتراض يکپـارچـه نـه        .   خواهد کرد   
فقط کارگران را به قدرت خويش آگاه تـر         
کرد بلکه حکومـت را نـيـز عـمـيـقـا از                  

 .ناحيه کارگران نگران نمود 
به اين بايد تالش کارگران سـنـنـدج          
را براي جلب حمايـت بـيـن الـمـلـلـي از                   
محمود صالحي و نـتـايـج مـثـبـت ايـن                
تالش ها را نيز اضافه کرد تا تصـويـري           
کامل از وضعيت مبارزاتي کارگران در       

 .ايران را به دست آورد
در اين ميان اين تصوير براي کـودن        
ترين مسئولين حکومت نيز بـه وضـوح          

 .  هويدا شد
حکومت سرمايه داران که هـمـواره         
کارگران را اصلي ترين و خطرناک تـريـن          

بـه اعـتـراف      ( و غير قابل کنـتـرل تـريـن          

) خودشـان در تشـکـلـهـاي فـرمـايشـي                
دشمنان خود ميداند، اينبار بـه شـکـل             
کامال تيپيك اسالمـي وارد عـمـل شـده           

ايـن حـکـومـت در          .   ترور و جنايـت   .   اند
 ايـن روش را         ٧٠سالهاي پاياني دهـه      

در آن سالـهـا بـا احسـاس          .  آزموده است 
خطر از جانب مردم حکومـت اسـالمـي           
با ربودن و قتل شماري از نويسندگـان و          
فعالين اجتماعي تالش کرد تا خـود را           

. از اعتراضات اجتماعي مصـون کـنـد          
 اسـت  ٨٠اما اکنون سالهاي پاياني دهه  

و اينبار حاکـمـيـت بـا کـارگـران طـرف                  
اکنون ديگـر دسـتـگـيـري         .   حساب است 

هر فعال کارگري با موجي قدرتـمـنـد از           
اعتراضات داخلي و بين المللي از سوي       

کـارگـران   .   کارگران مواجه خـواهـد شـد         
هفت تـپـه نشـان دادنـد کـه ديـگـر بـه                       
سادگي نميـتـوان فـعـالـيـن کـارگـري و                  
نمايندگان کارگران را دستگير و زندانـي       

فعالين سنـنـدج نشـان دادنـد کـه               .   کرد
کارگران ايران از حمايت چنـد مـيـلـيـون             
کارگر و ارگانهاي بين المللي در سـراسـر        

 .جهان برخوردارند
اعالم حمايـت از کـارگـران تـوسـط             
ساير گروههاي معتـرض اجـتـمـاعـي و             
همچنين پشتيباني تشکلهـا و فـعـالـيـن          
کارگري از اين گروهها ، نشاندهنده وزن       
اجتماعي طبـقـه کـارگـر در مـبـارزات                
جاري برعليه حکومت اسالمي سرمايـه      

با توجه به وقايع سالهاي اخير نـه        .   است
فقط مردم ايران بلکه در سطـح جـهـانـي           
نيز مسلم گرديده هر تحولي در جـامـعـه          
با زنجيري مـحـکـم بـه طـبـقـه کـارگـر                     

اکنون همه دريـافـتـه انـد         .   متصل است   
رهبري مبارزات اجتماعي براي ايـجـاد         
تغييرات جدي و اسـاسـي در جـامـعـه                 

 .فقط از عهده اين طبقه بر مي آيد
عکس العمل هيستريـک حـکـومـت        
در ترور مجيد حميدي نيز از اين هـراس          

امـا ايـن تـرور بـا            .   سرچشمه ميـگـيـرد    
مبارزه عملي و جدي کارگران پـاسـخـي           

 . محکم خواهد گرفت
اگر در گذشته حـکـومـت اسـالمـي           
مشکالت داخلي خود را با جام زهر ويـا      
جام داروي نظافت حل ميکـرد، ايـنـبـار           
کارگران بـه شـکـلـي اسـاسـي مشـکـل                  

بـا بـه زيـر         .   جامعه را حل خواهنـد کـرد    
کشيدن جانـيـان اسـالمـي سـرمـايـه از                 
قــدرت، مشــکــلــي بــه نــام جــمــهــوري             

 *           .اسالمي را حل خواهند کرد
                                                

 -حميدي را صدا زده است، لهجه کردي      
 .لري داشته است

مردم بعد از شـنـيـدن صـداي تـيـر               
اندازي در مـحـل حـاظـر مـيـشـونـد و                   

 ٩:٣٠مجيد حمـيـدي را در سـاعـت                
صبح به بيمارستان شهر سنندج انـتـقـال        

ها بـه   از آنجا که يکي از گلوله  .   ميدهند
گردن مجيد حميدي اصابت کـرده اسـت        
و بنا به پيشنهاد پـزشـکـان، وي را در               

 بعد از ظهر به بيمارستان      ٢:٣٠ساعت  
در شـهـر تـهـران انـتـقـال               "   امير اعـلـم   " 

هم اکنون مجيد حـمـيـدي در         .   ميدهند
بسـتـري   "   اميراعـلـم تـهـران      " بيمارستان  

است و حال وي کـامـال وخـيـم گـزارش               
به گفته خود مجيد حمـيـدي       .   شده است 

اين کـوچـکـتـريـن بـهـائـي اسـت کـه                    "   
کارگران و فعالين کارگري در ايـران تـا            
رسـيـدن بـه خـواسـتـهـا و مـطـالـبــات                     

 ."خودشان بايد پرداخت کنند
الزم به ذکر اسـت کـه در هـمـيـن                  

 ٢٥/٧/١٣٨٦راستا، ديـروز مـورخ         
يک نفر لباس شخصي بـه جـلـوي درب             
خانه آقاي بهزاد سهرابي فعال کارگـري،        

کميـتـه دفـاع از مـحـمـود               " سخنگوي  
کميتـه هـمـاهـنـگـي         " و عضو "   صالحي

رفته که بـر    "   براي ايجاد تشکل کارگري   
حسب اتفاق بهزاد سـهـرابـي در خـانـه                

 . نبوده است
مــا ضــمــن مــحــکــوم کــردن ايــن            
حرکت، خواهان شناسائي و مـحـاکـمـه           
عاملين آن شده و از هـمـه کـارگـران،                 
فعالين کارگري و انسانهاي عدالتـخـواه       
و بــرابــري طــلــب در ســراســر جــهــان                
ميخواهيم که ضمن محکوم کردن ايـن       
حرکت غير انسانـي، خـواسـتـار پـايـان              
يافتن ايجـاد فشـار، رعـب و وحشـت                
 . عليه کارگران و فعالين کارگري شوند

 
 کميته دفاع از محمود صالحي

 ١٣٨٦ مهر ماه ٢٦
 *** 
 در   مجيد حميدي  بنا به آخرين خبر   

اول آبان از بيمارستان مرخص شد و بـه           
بنا به گزارش يکـي     .   شهر خود بازگشت  

 ،از گلوله هايي که به او شليک شده بـود     
به پشت سر وي اصابت کرده و بـدلـيـل            
تماس بر روي عصبي کـه مـربـوط بـه                

 هيچـگـونـه عـمـل         ،چشم و دهان است     
جراحـي اي بـراي او صـورت نـگـرفـتـه                 

توصيه پزشک اين عمل بـه    و به   .   است
 . تعويق افتاده است

 
...   سوقصد به جان مجيد حميدي  ٢از صفحه  

طــبــق گــزارشــي کــه بــه حــزب              
کمونيست کارگري ارسال شده اسـت،       
تــعــدادي از کــارگــران عســلــويــه بــه            

 اکتبر روز جهاني علـيـه   ١٠مناسبت  
اعدام دست به ابتکار جالبـي زدنـد و          
پالکاردهائي که روي آنها نوشته شـده       

 : است
 اکتبر برابـر بـا       ١٠اعدام نه، روز    

 مهر روز جهاني عليه اعـدام در           ١٨
برخي نقاط شهـرک عسـلـويـه نصـب              

 ٧کارگران عسلويـه در روز       .   کرده اند 
نـيـز چـنـد       )    شـهـريـور    ١٦( سپتامبر  

نه به اعدام، زندان و     :   پالکارد با شعار  
 کارگر سنندج نه در     ١٣شکنجه براي   

نـخـل تـقـي          مسير جاده عسـلـويـه      
 سـاعـت     ١٠نصب کردند که پس از        

 . توسط نيروهاي رژيم برچيده شد
کــارگــران عســلــويــه هــمــچــنــيــن       
پالکاردي در دفاع از کارگران نيشکـر       

هفت تپه در سه نـقـطـه ايـن شـهـرک                  
نصب کرده و بـا اعـتـصـاب کـارگـران            

 .  نيشکر اعالم همبستگي کرده اند
ــيــســت کــارگــري             حــزب کــمــون
اقدامات کـارگـران عسـلـويـه عـلـيـه               
احکام و مجازات اعدام و در دفـاع از       
مبارزه کارگران نيشکر هقت تـپـه را           
پاس ميدارد و دسـت فـعـالـيـن ايـن                

فـعـالـيـن ايـن        .   حرکـت را مـيـفـشـارد       
حرکت در واقع خواست و نظـر هـزاران        
کارگر عسلويه را با ايـن ابـتـکـار بـه               
نمايش گذاشتند و بدينطريق همراه بـا      
هزاران آزاديـخـواه ديـگـر در داخـل                
کشور و در سطح جهان روز جـهـانـي             
عليه اعدام را گرامي داشـتـنـد و بـه              
همبـسـتـگـي بـا کـارگـران نـيـشـکـر                   

 . پيوستند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 
 ١٣٨٦ مهرماه ٢٢، ٢٠٠٧ اکتبر ١٤

  
 اقدام جالب کارگران عسلويه عليه مجازات اعدام 

 و در دفاع از کارگران هفت تپه 

 

...   دو تصوير   ١از صفحه  



 4  ١٣٨٦ آبان ٣   کارگر کمونيست

نقاط ضعـف و    . طبقه کارگر بوده است 
قـوت ايـن دو اعـتـصـاب الزم اسـت                   
جمعبندي شود و مورد توجـه فـعـالـيـن           

بسهم خـود سـعـي         .   کارگري قرار گيرد  
ميکنم در سلسله مقاالتـي بـه جـنـبـه              
هاي مختلف يک اعتصاب، بپـردازم و      
به تجارب اين اعتـصـابـات هـم اشـاره             

 . کنم
در اين مقاالت سعي مـيـکـنـم بـه         
مجمع عمومي، به نـحـوه بـرخـورد بـا              
احضار و دستگيري رهبران اعتصـاب،      
به نقـش خـانـواده هـاي کـارگـري، بـه                   
اهميت اطـالع رسـانـي بـه جـامـعـه،                  
تـاکــتـيــک هـاي اعـتــصــاب، کــمـيــتــه              
اعتصاب، جلب همبستگي در داخـل         
و در سطح جهاني، صندوق اعتصـاب،       
اهميـت قـطـعـنـامـه و بـيـانـيـه هـاي                      
توضيحي و خبري در طول اعـتـصـاب،         
جايگاه رهبران اعـتـصـاب و مسـائـل             

اما قـبـل از        .   بعد از اعتصاب بپردازم   
پرداختن به جنبه هاي مختلفي که يـک        
اعتصاب دارد اجازه دهيد چند کـلـمـه           

 . درمورد خود اعتصاب صحبت کنم
اعتصاب بخشي جدائي ناپذير از       

بـدون اعـتـصـاب       .   زندگي کارگـر اسـت    
زندگي از اينهـم سـخـت تـر مـيـشـود،                
بيحقوقي از اينهم بـيـشـتـر مـيـشـود،               

. دستمزد از اينهم نـاچـيـزتـر مـيـشـود              
اعتصاب اهرم مبارزات حـق طـلـبـانـه           
کارگران براي بيرون کشيدن گـوشـه اى          
از مطالبات بحق آنهـا از يـک مشـت               

. مفتخـور، کـارفـرمـا و دولـت، اسـت              
تجارب اعتصابات مختلـف بـايـد بـه            
هــمــه مــنــتــقــل شــود، ســازمــانــيــابــى         
اعتصابات بايد بهتر و کارى تر شـود،       
انعکاس اعتصابات بايد وسيعتر شـود      
و همبستگى با کـارگـران اعـتـصـابـي              

در سـالـهـاي گـذشـتـه            .   همه گيـر شـود    
طبقه کارگر در ايران تجاربي غـنـي در      

هـزاران  .   اين زمينه کسـب کـرده اسـت          
اعتصاب، آموزش هـاي عـمـيـقـي بـه              
کارگران داده اسـت و در بسـيـاري از                
مــوارد ابــتــکــارات جــالــبــي تــوســط            

ايـنـهـا    .   کارگران بکار گرفتـه مـيـشـود        
همه بايد مـورد بـررسـي قـرار گـيـرد،                 
نوشته و بازگو شود و به تـجـربـه هـمـه            

طبعا بـررسـي و        .   شودکارگران تبديل   
بازگو كردن همـه ايـن درسـهـا در يـك                

. مقاله يا چند نوشته مـمـكـن نـيـسـت             
تالش من اينـسـت كـه مـهـمـتـريـن و                  
عــاجــلــتــريــن درســهــاي اعــتــصــابــات        
كارگري را حتي المقدور جـلـوي چشـم            

 اميدوارم مورد توجه فـعـالـيـن         . بگذارم
کارگري قرار گيرد و مـحـرکـي بـاشـد              
براي فعالين کارگري در سراسر جامعـه       
که تجارب گرانبهاي خـود را بـه رشـتـه         

بويژه رهبران و فعالـيـن      .   تحرير درآورند 
اعتصابات که از نزديک در جريـان چـم           
و خم اعتصاب قـرار دارنـد و انـتـقـال                 
تجارب آنها بي شک بـراي کـل طـبـقـه               

 . کارگر حياتي است
 

 مجمع عمومي  -١
 

اغــراق نــيــســت اگــر از مــجــمــع             
عمومي بعنوان مهمترين فاکتور بـراي       
به سرانجام رساندن و تضمين موفقيـت       
 . هرچه بيشتر اعتصاب اسم برده شود

قدرت کارگران در اتحاد و داشـتـن        
. ايـنـرا هـمـه مـيـدانـنـد             .   تشکل اسـت  

کــارفــرمــا و مــديــريــت و دولــت هــم              
ميدانند و در کنار سرکوب اعـتـصـاب         
و دستگيري رهبران اعتصاب بي وقفـه       
تالش ميکنند در ميان کارگران تفرقـه       

مجمـع عـمـومـى مـنـاسـب             .   بيندازند
ترين ابزار براي ايجاد اتحـاد و خـنـثـي             

مجـمـع   . کردن تالش جبهه مقابل است 
عمومي پديده آشنائي بـراي کـارگـران           
است، ظرف طبيعي کارگران در جريـان       
اعتراض و اعتصاب اسـت، در اکـثـر             
کارخانه ها کارگران نقش کارسـاز آنـرا          
ديده انـد و کـم و بـيـش اهـمـيـت آنـرا                    

و بـه هـمـيـن دلـيـل مـجـمـع                 .   ميدانند
عمومي بيش از هر نوع تشکل ديـگـر          
هم ضروري است و هم زمينـه مسـاعـد       

شايد براي تصميم به اعـتـصـاب         .   دارد
مجمع عمومي برگزار نشده باشد امـا         
بالفاصله با شروع اعتصـاب، مـجـمـع          
عمومي بعنـوان يـکـي از مـهـمـتـريـن                
اقــدامــات کــارگــران اعــتــصــابــي در            

اعـتـصـابـي     .   دستورشان قرار ميگـيـرد    
که بر اراده جمعي و مجـمـع عـمـومـي              
کارگران متکي مـيـشـود شـکـسـتـش              

 . ساده نخواهد بود
مجمع عمومي ظـرف اتـحـاد و            

 : دخالت جمعي کارگران است
 

مجمع عمومي يعني جـمـع شـدن          

توده کارگران و تصميم گيـري جـمـعـي            
توسط آنها درمورد مسائل مـخـتـلـف          
مربوط بـه مـحـيـط کـار، مـبـارزه و                    

ايـن مـهـمـتـريـن         .   خواستهاي کـارگـران   
ظرف متحد نگاهداشـتـن کـارگـران و            
جلوگيري از ايجـاد شـکـاف در مـيـان              
آنها در طول اعتصاب و قبل و بعـد آن         
و در عين حال عملي ترين نوع تشـکـل          

نفس جمع شدن زير يک سـقـف و     .  است
بحث کردن و تصميم مشتـرک گـرفـتـن            
چنان قدرتي به کـارگـران مـيـدهـد کـه               

. نيروي آنها را چندين بـرابـر مـيـکـنـد              
مجمع عمومي قدرت کـارگـران را بـه            
آنها نشان ميدهد و بـه آنـهـا اعـتـمـاد                
بنفس ميدهد و بـه تـرديـدهـا پـايـان                   

در جريان ايـن بـحـثـهـا تـوده               .   ميدهد
کارگران در کل نقشه شريک ميشوند و       

. براى اجراي آن آمادگي پيدا ميکـنـنـد        
مجمع عمومـي بـه کـارگـران آمـوزش             
ميدهد، امکان دخـالـت مـيـدهـد، بـه              
ابهامات و سواالتشان جواب مـيـدهـد       

 . و موجب تحکيم اتحاد ميشود
بـه  .   کارگر مـنـفـرد قـدرت نـدارد            

همين دلـيـل مـوقـعـي کـه بـه خـانـه                       
ميـرود، وزارت اطـالعـات تـنـهـائـي                
احضارش ميکند و يـا بـه خـانـه اش                 

اما همين کـه جـمـع مـيـشـود         .   ميريزد
قدرت پيدا ميکند و جرات و شهـامـت         

. بــيــشــتــرى از خــود بــروز مــيــدهــنــد           
نمايندگاني کـه بـر راي و نـظـر تـوده                   
کارگر اتکا نکنـنـد زودتـر بـه سـازش               
کشيده مـيـشـونـد، بـه دسـتـاورد کـم                   
ممکن است رضايت دهند، و يا بـدون          
دستاورد ممکن است مرعوب شونـد و       
کوتاه بيايند و اعتصاب را به شکـسـت       

اما کارگران در تجـمـع شـان       .   بکشانند
احساس قدرت ميکـنـنـد و دسـتـاورد            

بـه سـادگـي      .   بيشتري طلب ميـکـنـنـد      
براي پايان دادن به اعتصـاب رضـايـت           

بــعــضــا قــبــل از شــروع          .   نــمــيــدهــنــد 
اعتصاب امـکـان تشـکـيـل مـجـمـع                 
عمومي و راي گيري از تـوده کـارگـران           
عملي نيست و بسياري از اعتصـابـات        
بدون تشکيل مجمع عـمـومـي شـروع            
ميشود اما در طول اعتصاب کارگـران      
امکان جمع شـدن هـرروزه و تصـمـيـم               

يکي از   .   گيري جمعي را پيدا ميکنند    
مهمترين اقدامات کارگران اعتصـابـي      
ايـن اســت کـه بــالفـاصــلـه بــا شــروع                  
اعتصاب، همه روزه مجمـع عـمـومـي           

خود را برگزار کنند و ادامه اعـتـصـاب        
را تماما بر مجمع عـمـومـي مـتـکـي               

 . کنند
در صورتي که نماينـدگـانـي بـدون           
توافق مجمع عمومي تصميم به پـايـان        
اعتصاب بگيرند، مـجـمـع عـمـومـي             
بايد تصميم آنها را باطل اعالم کنـد و           
تالش کند آنها را نيز متقاعد کند کـه           
تصميم نادرستي از باالي سـر کـارگـران     
گرفته اند و در صورت لزوم نماينـدگـان         
ديگري به آنها اضافه کند و اگـر الزم              

در يک  .   است نمايندگاني را تغيير دهد    
کالم اعتصاب امر همه کارگران اسـت         
و همه آحاد کارگر بايد در همه چيـز آن           

 . شريک باشند
در مجمع عمومي کارگر احسـاس      

در کل پروسه توليـد  .   شخصيت ميکند 
و در کل مسـائـل مـخـتـلـف جـامـعـه                  
موجود نظر کارگر پرسيده نميشود، بـه       
نظـر و پـيـشـنـهـادش کسـي اهـمـيـت                    
نميدهد، فقط استخدام ميشود که کـار   

مجمع عمومي اولـيـن     .   کند و کار کند   
جائي است که هـر کـارگـري مـيـتـوانـد              
براي تقويت اعتصابش صحبت کـنـد،         
پيشنهاد بدهد، اساسي ترين و فـوري          
ترين مطالبات را طرح کند و درمـورد         

 . آنها راي بدهد
 

در مجمع عمومي نـقـشـه هـا و             
طرحهاي دولـت و کـارفـرمـا بـه              

 : بحث گذاشته ميشود
 

در مجمع عمـومـي تـوطـئـه هـا،              
تهديـدات و نـقـشـه هـاى کـارفـرمـا و                  
دولت را بايد توضيح داد و راه خـنـثـي            

اينجا نقـش   .   کردن آنرا به بحث گذاشت    
کارگران پيشرو تعيين کننده اسـت کـه          
توطئه ها و شگردهاي طرف مقابل را         
عيان کنند و راههاي خنثي کردن آنـهـا         

در مـجـمـع      .   را مورد بحث قرار دهـنـد      
عمومي همچنين، نمايندگان نـتـيـجـه         
ــت،                      ــا و دول ــرم ــارف ــا ک ــره ب ــذاک م
پيشنهادات آنها و تصميمـات خـود را          
بــه اطــالع کــارگــران مــيــرســانــنــد، و            
کارگـران درمـورد آنـهـا اظـهـار نـظـر                   
ميکنند، پيشنهاد ميدهنـد، و دسـتـه         
جمعي  پيشنـهـادات را مـورد بـحـث               

اين به کـارگـران امـکـان       .  قرار ميدهند 
ميدهد که شناخت بيشتر و همه جانبه        
تري از شگردهاي جبهـه مـقـابـل پـيـدا          
کنند و متحد و يکپارچه به مقابلـه بـا           

آن برخيزند، به کارگران امکان ميـدهـد        
که مناسب ترين تاکتيک هـا را بـراي              
پيشبرد اعتصاب و به کرسي نشـانـدن          

. خواستـهـاي خـود در پـيـش گـيـرنـد                  
تصميم گـيـرى بـايـد بـر اسـاس نـظـر                    

کـارگـران   .   اکثريت کارگران اتخاذ شـود    
ميتوانند با باال بردن دسـت، يـا هـورا             

 . کشيدن در راي گيري شرکت کنند
در جريان بحث و تصمـيـم گـيـري،           
کارگران از نمايندگان خود نيز شناخـت       
بهتري پيدا ميکنند، از مسـائـلـي کـه            
آنها را تهديد ميکند مطلع ميـشـونـد،         
نقش هرکدام و نقاط قـوت هـرکـدام را            

ميدانند که بـه کـدام       .   بهتر ميشناسند 
بيشتر يا کمتر اتکا کـنـنـد، کـارگـران              
جواني که بـراي پـيـشـبـرد اعـتـصـاب                 
دخالـت فـعـال مـيـکـنـنـد و نـظـرات                      
راهگشا و کارساز ميدهند نيز پا جـلـو         
ميگذارند و بـه ايـن مـعـنـي مـجـمـع                   
عمومي ظرف پـرورش و آمـاده شـدن             

 . رهبران تازه نيز هست
ــه،              عــالوه بــر کــارگــران کــارخــان
اعضاي خانواده آنها نيـز حـق دارنـد و             
بايد تالش کنند در مبارزه کـارگـران و           
تجمعات آنهـا و در مـجـمـع عـمـومـي               
کارگران اعتصابي شرکت کـنـنـد و از            
نقشـه هـاي کـارفـرمـا و تصـمـيـمـات                  

اين حـق   .   رهبران اعتصاب باخبر شوند   
اعضاي خانواده کارگر است کـه بـدانـد          
تصميم کارفرمـا جـيـسـت و رهـبـران                
اعتصاب چه نقشه اي براي مقـابلـه بـا            

 . آن دارند
 

مجمع عمـومـي حـفـاظـي بـراي             
نماينـدگـان و رهـبـران کـارگـري              

 : است
 

يک خاصيت مهم مجمع عمـومـي       
پــوشــش مــحــکــمــي اســت کــه بــراي             

در مـجـمـع      .   نمايندگان ايجاد ميشـود   
عمومي بار مسئوليت بـر دوش تـوده           
کارگران قرار ميگيرد، نظر و پيشنهـاد       
ميدهند، راي ميدهند و بـديـنـطـريـق             
خود را بيشتـر در اعـتـصـاب دخـيـل                 
ميدانند و نتيجتا احساس مسئـولـيـت        
بيشتري در قبال اعتصـاب و رهـبـران            

جمع شدن زير يـک      .   اعتصاب ميکنند 
سقف و بـحـث و تصـمـيـم مشـتـرک                     
جسارت بيشتري در طول اعتصاب بـه     
کارگران ميدهد و باعث ميشود آحـاد         
کارگر نقش فعالتري بعهده بـگـيـرنـد و           
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کار رهبران اعتصاب را سـاده تـر             اين  
بار همه مسئـولـيـت بـر دوش           .   ميکند

چند نفر قـرار نـمـيـگـيـرد و پشـتـوانـه                    
. محکم تري به رهبران کارگران ميدهـد      

يکى از حقه هاى مديريت و مـقـامـات         
دولتي ايـن اسـت کـه نـمـايـنـدگـان را                    
بترسانند و تهديـد کـنـنـد و وادارشـان               
کنند که بروند و اعـتـصـاب را تـمـام                   

پاسخ نـمـايـنـدگـان بـايـد ارجـاع              .  کنند
مساله به مـجـمـع عـمـومـى کـارگـران                
باشد و هميـن را بـايـد بـه کـارفـرمـا و                   
وزارت اطالعـات و هـرکـس بـه آنـهـا                  
فشار مياورد و تهديد ميکند در مـيـان         

بگويند ما تصميم نمـيـگـيـريـم       .   گذارند
ايـن هـم     .   بايد با کارگران صحبت کنيم    

رهبران اعتصاب و نمايندگـان را تـحـت         
فشار کمتري قرار ميدهـد و هـم رابـطـه            
نمايندگان بـا تـوده کـارگـر را بسـيـار                  

 . مستحکم ميکند
 

مجمـع عـمـومـي پـايـه تشـکـل                 
 : واقعي کارگران است

 
مجمع عمومي سنگ بناي هر تشـکـل        
واقعي کارگري و پايه شوراهـاي واقـعـي     

تشکلي کـه بـه مـجـمـع           . کارگري است 
عمومي و نظر توده کـارگـران مـتـکـي              
نباشد و از بـاال و بـه نـيـابـت از طـرف                
توده کـارگـران تصـمـيـم گـيـري شـود،                  

ايـنـکـه    .   تشکل واقعي کارگران نيـسـت     
توده کارگران يک کـارخـانـه يـکـبـار در               
سال براي انتخاب هيئت مـديـره جـمـع             

ايـنـکـه    .   شوند بدرد کـارگـر نـمـيـخـورد          
کارگر يکبار کساني را انتخاب کـنـد و         
تا يکسال نه در تصميمات آنها شـرکـت         
داشته باشد و نه امکان عـزل و نصـب           
آنها را داشته باشد مشـکـل کـارگـر را              

آحاد کارگـران بـايـد مـدام       .  حل نميکند 
در همه مسائل مربوط به خـود امـکـان          
دخالت داشته باشند و نـظـر بـدهـنـد و               
هروقت تشخيص دادند نمايندگـانـي را       
تغيير دهند و نمايندگان جـديـدي بـراي         

. پيشبرد کارهاي خود انتـخـاب کـنـنـد           
مرتب از فعـالـيـت هـا و تصـمـيـمـات                  
نمايندگان خود مطلع شونـد و بـتـوانـنـد       
هر جا الزم است تصميماتي را عـوض          

اين در واقع اولين بند اساسنامـه       .   کنند
 . يک تشکل واقعي کارگري است

کارگران در جريان مجمع عمـومـي       

رشد ميکنند، ياد ميگيرند که چگـونـه        
تصميم جمعي بگيرند، که چگونـه يـک          
جلسه بزرگ را اداره کنند، چـگـونـه بـا              
توجه به همه تهديدهـا و مـوانـع حـرف              
بزنند و رفقاي مردد را قانع کنند کـه بـا           
آنها همراه شوند و بـديـنـطـريـق اتـحـاد                

کـارگـري کـه      .   محکم تري بوجود آورند   
برگزاري مجمع عمومي و بويژه مجـمـع       
عمومي منظم را تـجـربـه کـرده اسـت،              
بيش از پيش به اهميـت تشـکـل واقـف            
ميشود، يـاد مـيـگـيـرد کـه چـگـونـه                    
متشکل شود، که نمـايـنـدگـان واقـعـي            

کند و از آنـهـا گـزارش          خود را انتخاب    
توقعش از نماينـدگـانـش بـاال         .   بخواهد
بــا چشــم بــازتــر بــه آنــهــا و                .   مــيــرود

يـاد  .   تصميمـات آنـهـا نـگـاه مـيـکـنـد               
ميگيـرد و ايـنـرا حـق بـديـهـي خـود                      
ميداند کـه هـروقـت نـمـايـنـده اي را                     
مناسب تشخيص نداد برکنـار کـنـد و            

 . نماينده ديگري بجاي او انتخاب کند
در يک کالم مجمع عمومي ظـرف         
اتحاد، ظـرف مـتـشـکـل شـدن، ظـرف               
تصميم جمعـي، ظـرف قـوى تـر شـدن                

با مـجـمـع عـمـومـي، کـارگـران               .   است
احساس قـدرت مـيـکـنـنـد، احسـاس                
غرور ميکنند و مثل فوالد مـحـکـم و            

 . آبديده ميشوند
 

: بررسي کوتاهي از چـنـد تـجـربـه           
شرکت واحد، نساجي کردستان و      

  : نيشکر هفت تپه
در اعتصـاب کـارگـران شـرکـت واحـد                
اتکا به مجمع عمومي جائي نداشت و        

. اين يک نقطه ضعـف بـزرگ آنـهـا بـود              
البته الزم است گفته شود کـه  کـارگـران       
واحد مثل کارگران کـارخـانـه زيـر يـک               
سقف نيستنـد و جـمـع شـدن دشـوارتـر               

با اينـهـمـه اگـر سـنـت مـجـمـع                  .   است
عمومي قوي تر بود ميتوانستند مـانـع        

چنان اين سـنـت   .  جمع شدن را رفع کنند 
کارگري ضعيف بود که حتي جائي کـه          
شش هزار کارگر جمع بودند در مـقـابـل          
وعده هـاي تـوخـالـي و فـريـبـکـارانـه                     
قــالــيــبــاف، مــتــاســفــانــه نــمــايــنــده يــا         
نمايندگاني که در مقام تصميـم گـيـري          
بودند به توده کارگر رجـوع نـکـردنـد و              
تصــمــيــم بــه پــايــان دادن تــجــمــع و                  

در حــالــي کــه       .   اعــتــصــاب گــرفــتــنــد    
ميتوانستند همانجا اعالم کـنـنـد کـه             

کارگران اينجا حضور دارند نظر آنها را        
و شـکــي نــبـود کــه اگــر             .   مـيــپـرســيــم  

نــمــايــنــدگــان بــه تــوده کــارگــران روي            
مياوردند، توده کـارگـران بـه سـادگـي               
تصميم به پايـان اعـتـصـاب و تـجـمـع                 
نميگرفتند، بودند نمايندگـانـي کـه بـا            
تصميم به پايـان اعـتـصـاب و تـجـمـع                 
شديدا مخالف بودند و مـيـتـوانسـتـنـد           
نظر خود را مطـرح کـنـنـد و کـارگـران               

و در ايـن       .   يقينا با آنها همراه ميشدند    
صورت يا قاليـبـاف مـجـبـور مـيـشـد                
تضمين هـاي بـيـشـتـري بـراي بـررسـي                
خواست هاي آنها بدهد، مثـال کـتـبـا و            
با ذکر تاريخ مشـخـص وادار مـيـشـد               
اعالم کنـد کـه چـه روزي و بـه کـدام                      
خواستها پاسخ مثـبـت مـيـدهـد و يـا                
کارگران تصميم به ادامه اعـتـصـاب و            

اتفاقا اگـر کـارگـران         . تجمع ميگرفتند 
پراکنده اند و زير يک سقف نيـسـتـنـد و             
امر تجمع دشوار ميشود، اعتصاب را        
بايد با تجمعات اعتراضي هـمـراه کـرد          
و در تجـمـعـات مـجـمـع عـمـومـي را                    
برگزار کرد، تصميم گيري جمعي کـرد،        
نظر توده کارگـر را پـرسـيـد و دخـالـت                

يکي از نقطه قوت هـاي کـارگـران           .   داد
ــه                      ــود ک ــا ب ــک ــدي ــن ــود س واحــد وج
سازمانـدهـي اعـتـصـاب را سـاده تـر                  
ميکرد اما نقطه ضعف مهم آنهـا نـيـز            
فقدان اتکا به نظر و راي و پيشنـهـادات          

برعکس در نسـاجـي     .   توده کارگران بود  
کردستان اتکا به مجمع عمومي نـقـطـه     

چــنــان .   قــوت درخشــان کــارگــران بــود        
برگـزاري مـجـمـع عـمـومـي در طـول                   
اعتصاب سه سال قبل آنها جـا افـتـاده          
بود که حتـي در خـيـابـان زمـانـي کـه                   
نيروي انتظامي مانع ادامه راهپيمـائـي      
آنها شد نمايندگـان اعـالم کـردنـد کـه                

در وسـط    .   کارگران بايد تصميم بگيرند   
خيابان نشستنـد، صـحـبـت کـردنـد و                
دسته جمعي تصميـم بـه بـازگشـت بـه               

در طـول اعـتـصـاب          .   کارخانه گرفتـنـد   
مکررا مجمع عمومـي بـرگـزار شـد و              
بتدريج اتحاد عميقي مـيـان کـارگـران            
شکل گرفت و باعث شد که کارگران بـه         
بسيـاري از خـواسـتـهـاي خـود دسـت                  

 . يابند
 

تجربه کارگران هفت تپـه، الـگـوي     
 : طبقه کارگر خواهد شد

 
کارگران نيشکر هفت تپه ظاهرا آگاهـي       

چنداني در ابـتـدا در مـورد مـجـمـع                    
عــمــومــي نــداشــتــنــد امــا در طــول                
اعتصاب بتدريج به اهمـيـت آن واقـف            
شدند و بالفاصله در بـيـانـيـه پـايـانـي                 
اعتصاب اعالم کردند که هر پنجشنبـه       
ساعت يک تا دو مجمع عمومـي خـود           
را برگزار ميکنند، آنرا تشکـل واقـعـي           
خود ميدانند و برگزاري آنرا حـق خـود            

 . ميدانند
خواست و تصميم  کارگـران هـفـت           
تپه براي کل طبقه کارگر بسـيـار حـائـز             

يک اعتصاب مـتـحـد و          .   اهميت است 
پيروز، کارگران را در مـوقـعـيـتـي قـرار            
ميدهد که توان تداوم مجمع عـمـومـي          
بعد از اعتصاب را نيز خواهنـد داشـت           
و اين را بايد بعنوان يکـي از خـواسـت              
هاي همه اعتصابات و دسـتـاوردهـاي           

. اعتصابات براي خود تـثـبـيـت کـنـنـد             
کارگران حتي در شرايط عـادي کـه در            
حال اعتراض و اعتصاب نيستنـد نـيـز           
به سازمان، به تجمع و تصـمـيـم گـيـري             

بـرگـزاري مـنـظـم        .   نياز حـيـاتـي دارنـد       
مجمع عمومي امکان ميدهد کـه هـر           
هــفــتــه کــارگــران درمــورد مســائــل و            
مشکالت خود صـحـبـت کـنـنـد، اگـر               
مزدي دير پرداخت شـد بـالفـاصـلـه در              
مقابل آن تصميـم گـيـري کـنـنـد، اگـر                 
ايمني محيط کار پائين است يا فشـار          

کار باال اسـت، اگـر مشـکـل ايـاب و                  
ذهاب دارنـد و يـا غـذاخـوري تـمـيـز                    
نيست و غذاي آنهـا کـيـفـيـت پـائـيـنـي              
دارد، اگر بحث از اخراج همکاران اسـت        
و يا در مقابل هر اجحاف و زورگوئـي و          
هرمورد احضار و دستگيـري بـتـوانـنـد           
درمورد همه آنها صحبت کنند و چـاره          

نـفـس داشـتـن مـجـمـع             .   جوئـي کـنـنـد     
عــمــومــي مــنــظــم، بــاعــث مــيــشــود           
کارفرما و وزارت اطالعات با احتـيـاط        
بيشتري در مـقـابـل کـارگـران رفـتـار                  

 . کنند
کارگران هفت تپه بدرسـت بـر يـک            
خواست مهم و حق مسلم خود انگشـت        

ايـن حـق کـارگـر اسـت کـه                 .   گذاشتند
بتواند هرهفته جـمـع شـود و درمـورد               
همه مسائل مربوط بـه خـود تصـمـيـم              

تصميم کارگران هفت تپه بـايـد        .   بگيرد
به خواست سراسـري کـارگـران تـبـديـل              

داشتن تشکيالت براي کارگـران  .       شود
کـارگـران بـدون      .   مثل هوا حياتي اسـت    

، پراکنده و ضعيف هستـنـد،       تشکيالت
قدرت خود را نميتوانند نشـان دهـنـد،           

. خود متوجه قـدرت خـود نـمـيـشـونـد               
ــايــه و اســاس                  مــجــمــع عــمــومــي پ
تشکيالت واقعي کارگران است، چـه در       

 *. شرايط عادي و چه موقع اعتصاب
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مديران گـفـتـه انـد؛          .   فريبشان داده اند  
فرقي که نميکند، حاال کارگـر رسـمـي           
فوالد مبارکه هستيـد و مـدتـي بـعـد               
کارگر قراردادي فوالد مبارکه خواهيـد       

تمام حقوق و مزايايتان سر جايـش       .   شد
است ولي بر همه واضـح اسـت کـه چـه               

ــد       ــد ش ــواه ــران        .   خ ــارگ ــت ک ــي وضــع
حقوقـهـاي   .   قراردادي را دارند ميبينند   

پايين، عقب افتاده، اخراج و هـر گـونـه          
ستمي که بتـوان يـا نـتـوان فـکـرش را                 

کارگران رسمي بايد به سـرعـت و         .   کرد
با تمام قوا به خصوصي سازي کارخانه        

کارخانه مـال کـارگـران      . اعتراض کنند 
است و آنها بايد برايش تصميم بگيرنـد        
نه مشتي آخوند و بسـيـجـي مـزدور و              

از مبارزه ي کارگران هـفـت     .   جنايتکار
تپه بايد درس بگيرند وقتش رسيده کـه        
به جاي صحبتها و نارضايتيهايـي کـه          
فقط در ته سرويس و سالن غذا خـوري      
به صورت جمعـهـاي کـوچـک، مـطـرح              

ميشود، به صورتي يکپارچـه و مـوثـر،         
اعتراض و مبارزه کـنـنـد و بـا هـيـچ                   

. فريب و نيرنگي از ميدان بـه در نـرونـد          
کارخانه ي فوالد مبارکه حدود بيـسـت        
هزار کارگـر دارد کـه بـا ايـن تـعـداد                     
مــيــتــوان قــدرت نــظــامــي جــمــهــوري         

حـتـي بـا يـک          .   اسالمي را خنثـي کـرد     
اعتصاب کوچک هم مـيـتـوانـنـد تـمـام             
خواستـه هـايشـان را بـرآورده سـازنـد                 

. باالخره بايد از يک جايي شـروع کـنـنـد      
از همين حاال الزم است که يک تشـکـل          
درست کنند و به مـبـارزه بـرخـيـزنـد و                
هيچ موردي را در اين رونـد صـعـودي          
که دارد حقوقشان را پايمال مـيـکـنـد،           

بـلـکـه مسـيـر را در جـهـت                  .   نپذيرنـد 
. عکس و به نفع خودشان تغيير دهـنـد       

فرصت خيلي کم است، ظرف چنـد مـاه         
آيــنــده ايــن طــرح اجــرا مــيــشــود و                  
مقدماتش را فراهم کرده اند اگر هـيـچ           

 .کاري نکنيم، نابودمان ميکنند

 
٦از صفحه  ... ترور فعال كارگري   
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كـارگـر   " در شماره قـبـلـي نشـريـه               
 با مراجعـه بـه گـزارشـات            ،" كمونيست

رسيده به حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري                
 روز مـبـارزه كـارگـران            ١١گزارشي از   

را در اخـتـيـار    "   تپـه  نيشكر هفت"شركت  
در ايـن شـمـاره         .   خوانندگان قرار داديـم   

هـاي      بـا مـراجـعـه بـه اطـالعـيـه                ،نيـز 
مطبوعاتي حزب كه بعد از انتـشـار آن           

 اخـبـار     ،شماره نشريه مـنـتـشـر شـدنـد          
ادامه اعـتـراض ايـن كـارگـران را در                   
ــنــدگــان نشــريــه قــرار               اخــتــيــار خــوان

 .دهيم مي
 مـهـرمـاه بـا          ١٩اين كارگران روز    

انتشار اطالعيه از پيـروزي خـود خـبـر             
 :متن اطالعيه چنين است. دادند

 
 ما موفق شديم

 
دو هـــفـــتـــه مـــبـــارزه مـــا بـــه                  

 .هاي خوبي رسيد موفقيت
 .اتحاد ما رمز پيروزي ماست

حقوق شهريور را دريـافـت كـرديـم            
 ١۵هاي ما وعـده          اما براي باقي طلب   
بــراي ايــنــكــه   .   انــد   روز ديــگــر را داده       

 بـراي    ،مان را پيگيري كنيـم      خواستهاي
اينكه نگذاريم دو باره دستمزد ما را بـه         

 اخـراجـمـان نـكـنـنـد و              ،عقب بيندازند 
نمايندگان دلسوزي كه سخنگويـان مـا         
بودند را زير فشار نگذارنـد هـر هـفـتـه               

شويم و در مورد وضعيت خود        جمع مي 
و مســائــل فــوري كــارمــان تصــمــيــم             

 .گيريم مي
ما هر هفته روزهـاي پـنـجـشـنـبـه               

 جمع خواهيم شد و ايـن       ٢ تا ١ساعت  
 تشكل واقعي خـود      ،را حق مسلم خود   

 .دانيم مي
 كارگران نيشكر هفت تپه

 ١٣٨٦ مهر ١٩
 
  مهرماه٢٤

 
در اين روز كـارگـران بـا انـتـشـار                  

هاي خـود    اي بر خواست     ماده ٦اي    بيانيه
كـارگـران بـا بـركـنـاري            .   پافشار كردنـد  

 مـديـرعـامـل       ،آخوند يعقوب شفـيـعـي     
 عـزم و       ، با انتشار اين بيـانـيـه       ،شركت

اراده خــود را بــراي پــيــگــيــري هــمــه                
مــطــالــبــات خــود از جــملــه انــحــالل              
شوراهاي اسـالمـي، تشـكـيـل مـنـظـم               
مجمع عمومي و تشكل واقـعـي خـود          

اي     مـاده   ٦متن بيـانـيـه       .   اعالم كردند 
كارگران در اين شماره كارگر كمونيست       

 . منتشر شده است
 
  مهرماه٢٧

 
وزارت اطـالعـات رژيـم اسـالمـي            

 ٢٦ساعت هشت و نيم شب پنجشنبـه         
 يـكـي از        ،مهرماه فـريـدون نـيـكـوفـر           

تـپـه را        فعالين كارگري نيشـكـر هـفـت        
كارگران بـه   .   كند  احضار و بازداشت مي   

مــحــض بــاخــبــر شــدن از بــازداشــت               
زنـنـد و      همكارشان دست به تحصن مي 

كنند كه اگر وي را تا سـاعـت           اعالم مي 
 صبح آزاد نكنند دوبـاره بـه تـحـصـن             ٦

 ،تـحـت ايـن فشـار         .   دست خواهند زد   
اطالعات رژيم ناگزير بـه آزادي فـريـدون      

شود کـه بـايـد       شد منتها به او گفته مي 
 مهرماه ساعت هشت و نـيـم          ٢٨شنبه  

صبح بـراي بـازجـويـي بـه اطـالعـات                  
عالوه بر فريدون نيـكـوفـر       .   مراجعه کند 

تعداد هشـت نـفـر ديـگـر از رهـبـران                     
کارگري نيز طي همان چنـد روز مـورد            

كـارگـران   .   تهديد قـرار گـرفـتـه بـودنـد              
گفتند كه در اعتراض به ايـن تـهـديـد و          

 ٢٨احضارها ساعت هشت و نيم صبح       
مهرماه در مقابل  مديريت تجمع کـرده        

اند كه در صورت بازداشت       و اعالم كرده  
فريدون نيكوفر دسـت بـه اعـتـصـاب و              

 .تحصن خواهند زد
 
  مهرماه٢٨

 
كارگران در عملي كردن آلتيـمـاتـوم        
ديروز خود صبح امروز در مقابل دفـتـر         

زنـنـد تـا         مديريت دست به تجمـع مـي       
اعتـراض خـود را اعـالم كـرده و بـه                      
مــديــريــت در اذيــت و آزار فــعــالــيــن               

كـارگـران در     .   كارگري اخـطـار بـدهـنـد        
غياب مديرعامل به معاون وي اخـطـار      
كردند كه فريدون بايد فـورا آزاد شـود و           

ترين خواستشان و مقدم بر هر        اين فوري 
ــگــري اســت            ــواســت دي ــران  .   خ ــارگ ك

كنند كه اگر تـا يـك          يكپارچه اعالم مي  
 ،ساعت ديگر همكارشان آزاد نـگـردد         

 كارگر دست بـه تـجـمـع          ٤٠٠٠تمامي  
كــنــنــد كــه       اعــالم مــي   .   خــواهــنــد زد   

اعــتــصــاب كــرديــم و حــق خــود را                   
ايـم و        جرمي مرتكب نشـده     ،خواستيم

دهيـم هـر روز يـكـي از مـا                   اجازه نمي 
مورد تهديد قرار بـگـيـرد و بـه وزارت              

ايـن وضـع را        .   اطالعات احضار گـردد   
 . كنيم تحمل نمي

در ســاعــت دو نــيــم بــعــدازظــهــر            
دهـد كـه        مديريت به كارگران خبـر مـي      

امـا كـارگـران      .   فريدون آزاده شده اسـت     
هـاي مـديـريـت          ديگر به وعده و دروغ       

آنها براي اطمـيـنـان      .   كنند  اطمينان نمي 
 به منزل فريدون مراجـعـه       ،حاصل كردن 

شـونـد كـه         كنـنـد و مـتـوجـه مـي               مي
مديريت يكبار ديگر هم به آنـهـا دروغ           

كارگران .   گفته و فريدون آزاد نشده است     
گـيـرنـد و اعـالم           با مديريت تماس مـي    

كنند كه اگر فريدون را تا يكـشـنـبـه             مي
 تمام كـارگـران مـتـحـدانـه             ،آزاد نكنيد 

 .دست به اعتصاب خواهند زد
خبر رسـيـده كـه اطـالعـات رژيـم                
تعداد ديگـري از فـعـالـيـن كـارگـري را                
احضار كرده و فشار بر فعالين كـارگـري         

 .را تشديد كرده است
 
  مهرماه٢٩

 
در واكنش به آلتيماتوم كارگران كـه    
اگر فريدون نيكوفر تا روز يكشنبه آزاد        

 ،نشود به اعتراض دست خـواهـنـد زد           
 . فريدون امروز آزاد شد

ــه                ــكــي از مــوضــوعــات ادام ي
مبارزات كارگـران، اعـتـراض بـه عـدم             
تمديد قرارداد حدود دو هـزار كـارگـران           

مـديـريـت بـا       .   قراردادي اين شركت بود   
اين سياست ميخواست نصف كـارگـران       
را با اين توطئه اخراج كنـد تـا بـتـوانـد             
بقيه را هم در موقعيت ضـعـيـف تـري               

كــارگــران .   مــورد تــهــاجــم قــرار دهــد          
بالفاصله اعالم كردند كه همه كـارگـران        
قراردادي بايد به كار خود ادامه دهـنـد           
و در صورتي كه قرارداد تـمـديـد نشـود            

 كارگر اين شركت دسـت بـه   ٤٠٠٠همه  
كارگـران  .   اعتصاب و تجمع خواهند زد    

همچنين بر دائمي شدن قـرارداد هـمـه             
بـا اعـالم ايـن         .   كارگران تاكيد كـردنـد     

اولتيماتوم متحدانه از جانب كـارگـران،        
مديريت كارخانه به دست و پا افـتـاد و            

كارگـران  .   قرارداد كارگران را تمديد كرد   
براي استخدام دائم كارگران قراردادي و        
لغو قراردادهاي مـوقـت بـه اعـتـراض              

 .  خود ادامه ميدهند

 
 ادامه گزارش مبارزه كارگران شركت نيشكر هفت تپه

 ناصر اصغري:   تنظيم از
خبر ترور يکي از فعالين کـارگـري،        
از مهمترين اخـبـار اخـيـر و يـکـي از                   
نمونه هايي است کـه نشـان مـيـدهـد،                
مبارزات کارگران، حالت يک مبارزه ي       

. همه جانبه ي سياسي را به خود گرفـتـه     
صحبت از تـرور فـعـالـيـن کـارگـري بـه                 
ــوان                         ــن ــه ع ــرور ب ــده و ت ــان آم ــي م
جــنــايــتــکــارانــه تــريــن ابــزار ســرکــوب         
سياسي، حاال به صورت مستقيم عليـه       

اسانلـو و  .   کارگران به کار گرفته ميشود    
صالحي را دارنـد آرام آرام در زنـدان                  

اگر تا چندي پيش، بعضيـهـا   .   ميکشند
به خودشان اجازه ميدادنـد کـه حـرکـت             
کــارگــران را بــه عــنــوان اعــتــراضــات            
سنديکاليستي قلمداد کـنـنـد، اکـنـون            
پس از اين قضيه و عملکرد قـدرتـمـنـد            
کارگران هفت تپه و اين همـه اعـتـراض           
و اعتصاب کارگري، ديـگـر نـمـيـتـوان              
اينها را کوچک،  بي اهميت، زودگذر و          

جمهوري اسالمي، بـا    .   بي اثر تلقي کرد   
آنهمه نيرو که براي سـرکـوب کـارگـران             

مـبـارزه   .   هفت تپه آورد، حريفشان نشـد     
ي کارگران با همه ي نقطه ضعفهـايـش،         
تمام فاکتورهاي يک مبارزه ي سـيـاسـي         

در حال حاضر، ما فعـالـيـن         .   را داراست 
. کارگري شناخته شده و جـهـانـي داريـم          

يا همين اعتراض قدرتمند هفـت تـپـه،           
كه در آن كارگران با هيچ حيله و تـرفـنـد            
و زور و خشــونــت، عــقــب نشــيــنــي                 

با قدرت آمده اند و تهديـد هـم     .  نکردند
خواستهايشان فراتر از حـقـوق      .   کرده اند 

دارند با تمام اشـکـال      .   عقب مانده است  
اين نظامي که موجبات فالکـتـشـان را           

از طـرفـي     . . .   فراهم آورده، ميـجـنـگـنـد       
جنبش دانشـجـويـي را داريـم کـه در                   
طــيــف وســيــع چــپ و کــارگــري، از                  
مبارزات کـارگـري حـمـايـت مـيـکـنـد                
همين پالکاردهاي قرمز رنگ اعتـراض      

 مهـر، بـهـتـريـن نـمـونـه           ٣٠دانشجويي  
خيلي از اتحاديه هاي جهاني بـه         .   است

وضعيتي که جمهـوري اسـالمـي، بـراي          
کارگران بوجود آورده؛ اعـتـراض کـرده            

اين جرياني اسـت کـه بـه صـورتـي           .   اند
همه جانبـه بـه راه افـتـاده و بـه سـوي                     
کاملتر شدن ميرود و به هيچ تـرتـيـبـي             

ولـي پـيـروزي      .   نميتوان متوقفـش کـرد     
اين حرکت، نياز به همبستگي، قـدرت         

الزم اسـت کـه        .   و سرعت بيشتري دارد   
مبارزات کارگري در سـراسـر کشـور و            
در همه ي کارخـانـه هـا و کـارگـاهـهـا                   

بـراي مـثـال در کـارخـانـه              .   شروع شود 
هاي بزرگي مثل فوالد مبارکـه و ذوب          
آهن که خطر خصوصي سـازي، آنـهـا را        

نـکـتـه ي اصـلـي در             .   تهديد مـيـکـنـد     
حركت كارگران هفـت تـپـه، هـوشـيـاري            
کارگران در برابر نقشه هـايـي بـود کـه                
ميتوانست زندگي آنها را بـه نـابـودي              

کارگراني که جانشـان بـه لـب         .  بکشاند
رسيده بود و فهميدند که اگر برنخيزنـد،        

 .نابود خواهند شد
حال کارخانـه ي فـوالد مـبـارکـه،               
يکي از پر تبـعـيـض تـريـن و بـدتـريـن                   

. محيطها براي کارگران در کشـور اسـت     
اين کارخانه شـايـد بـيـشـتـريـن تـعـداد                 
مديران بسيجي را داشـتـه بـاشـد و بـه              
جاهاي مختلفي مانند حوزه علـمـيـه و           
نيروي انتظـامـي، بـاج مـيـدهـد و در                  
برنامه ريزيها و پروژه هاي آن، آخوندهـا         

تمام نشـانـه هـاي         .  و مالها نقش دارند 
جنايات سازمان يـافـتـه ي  سـيـسـتـم                  
ســرمــايــه داري را در ايــن کــارخــانــه               
ميتوان مشاهده کرد و نقشه ي جديـدي        
که براي نابودي کامل و قطعـي حـقـوق            
کارگران در اين کارخـانـه کشـيـده انـد،              

بـه ايـن تـرتـيـب        .  خصوصي سازي است 
كه کارگـران رسـمـي کـه از وضـعـيـت                   
بهتري نسـبـت بـه کـارگـران قـراردادي                
برخوردارند، بازخريـد مـيـشـونـد و بـه                
صورت قراردادي، استخدام مـيـگـردنـد         
و به صورت مرتب و بـا بـرنـامـه ريـزي                
پلکانـي، تـمـامـي حـقـوقشـان پـايـمـال                 

در اين ميان کارگرانـي کـه از         .   ميشود
قبل، قـراردادي بـوده انـد بـه صـورت                  
ــورد                   ــه دو، مـ ــار درجـ ــکـ ــانـ ــمـ ــيـ پـ
وحشتناکترين اجحافهـا قـرار خـواهـنـد         

خـود کـارگـران از ايـن چـيـزهـا               .   گرفت
خيلي بهتـر از مـن کـه دارم ايـنـهـا را                    
مينويسم، آگاهند ولي هيـچ اعـتـراض          

. منسجمي براي اين موضوع نميکنـنـد   
مدتيست که در هر گوشه از کـارخـانـه             
همين صحـبـتـهـاسـت و هـمـه از ايـن                    
مسئله نگراننـد ولـي فـوالد مـبـارکـه،              

. خود نـديـده   هيچ اعتصابي را در تاريخ      
با کمي سود سهـام و وعـده و وعـيـد                  

 
   ترور فعال كارگري، هفت تپه و فوالد مباركه

اصفهان -کامران روشن  

٥صفحه   



 7 ٧٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

  .سرمايه دار تبديل خواهند كرد
كـمـيـتـه دفـاع از           " بنابه خبري كه   
مــنــتـشــر كــرده،    "   مـحــمـود صــالــحـي     

كش جـمـهـوري اسـالمـي           نقابداران آدم 
 مهرمـاه بـه قصـد مـرگ بـه                ٢٦روز  

سوي مجيد حميدي، يكي از فعـالـيـن         
كارگري شهر سـنـنـدج و از اعضـاي                
كميته فوق تيراندازي كـرده و او را بـه             

الـبـتـه الزم      .   كـنـنـد     مي  شدت مجروح   
نيست كه جوراب نازك به سر كنـنـد و            

. هاي جورواجور صحبت كننـد      با لهجه 
ســران .   شــنــاســيــم   هــمــه آنــهــا را مــي        

شـان     انـد و سـردسـتـه        جمهوري اسالمي 
. نـژاد هسـتـنـد         اي و احمدي    هم خامنه 

همين كار را در رابـطـه بـا مـنـصـور                   
اسانلو در ژوئيه امسال هم كردند امـا          

كـنـد بـه        بعدا كه ديدند كسي باور نمي     
غير از الت و لـوطـهـاي جـمـهـوري                   
اسالمي كس ديگري مزاحمتـي بـراي         
كسي ايجاد كند، اعالم كردند كه بلـه          
خودشـان دسـتـور دسـتـگـيـري او را                   

استتار و قايم باشـك بـازي بـه      .   اند  داده
خورد كه يـد طـوالئـي          درد كساني مي  

ربائي و قتل مخالفيـن سـيـاسـي      در آدم 
جــمــهــوري .   خــود را نــداشــتــه بــاشــد         

اسالمي هر جا كه زورش برسد يـعـنـي          
يـا فـكـر كـنـد           ( توازن قوا اجازه دهد       

فـعـالـيـن اعـتـراضـات          )   اجازه ميدهد 
اجتماعي، از جمله جنبش كارگـري را        
به اتهامات واهي متعددي دسـتـگـيـر          

هـم  .   انـدازد    كند و بـه زنـدان مـي             مي
اكنون محمـود صـالـحـي و مـنـصـور               
اسانلو با اينكه به مداوا و مراجعه بـه           
پزشك احتياج فـوري دارنـد، در بـنـد               

ابراهيم مددي هنوز در زنـدان      .   هستند
 و براي اين كه بـيـشـتـر از ايـن                 ،است

اذيت و آزار بشود او را بـه زنـدان قـزل               
. انـد    حصار به بند زندانيان جنائي برده     

يك هفته نيست كه فريدون نـيـكـوفـر،            
يكـي از فـعـالـيـن كـارگـري شـركـت                     

را بـه اطـالعـات         "   نيشكر هفت تـپـه     " 
شـيـث امـانـي، صـديـق            .   فراخـوانـدنـد   

كريمي و خالد سـواري را مـدتـهـا بـه                
جرم شركـت در مـراسـم اول مـاه مـه                  

هـا فـعـال         ده.   زنداني و شكنجه كردند   
كارگري شهر سـنـنـدج و سـقـز را بـه                   

فـعـال   .   زندان و شالق محكـوم كـردنـد         
كارگري عضو كميته پيـگـيـري را در            

مـحـمـد    .   تبريز ربوده و زنداني كـردنـد        
پور، يكي از دستـگـيـر شـدگـان             عبدي

 سقز را در خـيـابـان        ١٣٨٣اول ماه مه    
اش هـمـيـن يـك           ساله ٧همراه با فرزند    
خواستند با مـاشـيـن بـه           ماه پيش مي  
مـرتـب مـزاحـم كـار و             .   زير بـگـيـرنـد     

. شـونـد     زندگي جوانمـيـر مـرادي مـي          
هــا تــن از فــعــالــيــن اعــتــراضــات              ده

هـا     دانشجويي، زنان و معلمان يـا مـاه       
در زندان بودند و يا هنوز هم در سـيـاه          

. شـونـد     هاي اسالمي شكنجه مـي      چال
باالخره اينـهـا حـتـي اگـر نـقـاب هـم                    
بپوشند كه مـانـع از ايـن بشـود مـا                   

 باز هم همه آنـهـا       ،صورتشان را ببينيم  
اگـر امـروز مـجـبـور           .   شناسنـد   را مي 
اند سرشان را زير بـرف بـگـيـرنـد و            شده

بـيـنـد،       فكر كنند كسي آنهـا را نـمـي           
صرفا از سـر ابـعـاد رو بـه گسـتـرش                   
اعتراضات راديكال و چـپ جـامـعـه              

ها بدون نـقـاب بـر            و گرنه همين  .   است
آبـاد كـرمـان آتـش          روي كارگران خاتون  

ها هزار نفر را در     ها ده   همين.   گشودند
شـان    دهه شصت اعدام كردند و اسامي     

. را هم در مطبوعاتشـان درج كـردنـد           
اينها جنايتكاراني هستند كـه چـهـره           
كريه شان پشت هيچ نوع جوراب نـازك        

 .ماند و كلفتي مخفي نمي
 

 شويم  مرعوب نمي،بايد برويد
 

اما بكارگيري اين آخـريـن حـربـه،          
هاي شكسـت خـورده و      در ادامه تالش  

شـان بـراي مـرعـوب             از سر استيصـال   
كردن طـبـقـه كـارگـري اسـت كـه در                    
پيشاپيش جامعه ايران حكم به رفـتـن          

اين رژيـم   .   جمهوري اسالمي داده است   
تنها راه بقاء خود را در بكارگيري ايـن         

هـيـچـگـونـه      .   بيـنـد    شكل وحشيانه مي  
حــملــه و ايــجــاد رعــب و وحشــتــي                
نتوانست موقعيت تضـعـيـف شـده و             
مستأصل رژيـم را در مـقـابـل مـردم                

پاسخ جـامـعـه     .   بجان آمده تقويت كند   
تـر هـم خـواهـد             قاطع بوده و قاطعانـه    

نژادشان در دانشـگـاه هـو            احمدي.   شد
تــپــه مــبــارزه         شــد؛ كــارگــران هــفــت       

قدرتمندي را بـه پـيـروزي رسـانـدنـد؛                
تظاهرات و مراسم وسيـع در دفـاع از            
حقوق كودك، و اعتراضات ديـگـر كـه          

تـر و سـازمـان        تر و راديكال    دمبدم چپ 
شوند و مهر طبقـه كـارگـر           تر مي   يافته

را بر خود دارد، جواب قاطع مـردم بـه           
و تـازه    .   بساط ارعاب رژيم بـوده اسـت      

همه اينها پيـش درآمـد مـبـارزات و               
اعتراضات اقشار بيشتـري اسـت كـه            
جمهوري اسالمي به هيچوجه توانائـي      
ــه                    حــل مشــكــالت و رســيــدگــي ب

 .مطالباتشان را ندارد
خـواهـد     اگر جمهوري اسالمي مـي    

 ،نه خـودش را اذيـت كـنـد و نـه مـا                    
ــد                  ــده ــران را ب ــارگ ــات ك ــب ــال ــط . م

دستمزدهاي پـرداخـت نشـده را فـورا              
حـداقـل دسـتـمـزدهـا را بـه                .   بپـردازد 

حداقل يك ميـلـيـون تـومـان افـزايـش               
مـان را       جلوي متـشـكـل شـدن       .   بدهد
. به زور سر كسي حجاب نكنـد .   نگيرد

بسـاط  .   مـان را نـگـيـرد            جلوي شـادي  
هـا جـمـع        اراذل و اوباشش را از خيابان     

بساط مذهب و مسجدش را از         .   كند
براي پناهـنـدگـان و       .   جامعه جمع كند  

مهاجرين افـغـانـي مـزاحـمـت ايـجـاد               
و دههـا خـواسـت و مـطـالـبـه                 .   نكند

" يك دنياي بهتـر   " ديگري كه در برنامه     
در .   فرموله شده است را بـرآورده كـنـد          

غــيــر ايــن صــورت بــايــد مــنــتــظــر               
 .اعتراضات هر روزه ما باشد

 
 چه بايد كرد؟

مطالبات باال لـيـسـت شـدنـد تـا              
اي كـه       تأكيدي باشد بر مبناي مبارزه    

. امروز در جامعه ايران در جريان است      
و گرنه جمـهـوري اسـالمـي نـه تـنـهـا                  
توانائي رسيدگي به هيچكدام از آنـهـا        

 سال گذشته قـدم  ٣٠را ندارد، بلكه در     
به قدم و تا جائي كه توانسته هر گـونـه           
امكان يك زندگي انساني را از مـردم           

يـك تـار     .   اين جامعه سلب كـرده اسـت      
مــوي زنــان ايــن رژيــم را بــه هــراس                 

اعتراض متـحـد كـارگـران        .   اندازد  مي
 ،صرفا به پرداخت به موقع دستمزدهـا    

هـاي     اعتراض مردم بـه مـاجـراجـوئـي         
 اعـتـراض بـه         ،الملـلـي    تروريستي بين 

سانسور و خالصه اعتراض به چـنـيـن           
مسائلي كه در يك جامعه نرمال و در          

برابر يك رژيم متعارف اتفاقي ساده بـه    
 اين رژيـم را خـواهـنـد            ،رسند  نظر مي 
و درست به همين خـاطـر هـم       .   انداخت

تـوانـد فـعـالـيـن            هست كه رژيـم نـمـي       
اي را كه پتانسيل مـتـشـكـل           اجتماعي

 تـحـمـل      ،كردن مردم را داشتـه بـاشـد        
تـوانـد      رژيـمـي كـه حـتـي نـمـي               .   كند

 ،الريجاني خودش را هم تحـمـل كـنـد          
ــجــا مــي      ــال چــپ و                   ك ــع ــد ف ــوان ت

هاي اعتراضـي را      سوسياليست جنبش 
 .تحمل كند

 
 كار فعالين كارگري

خواهـد هـر       جمهوري اسالمي مي  
طوري كه شـده در بـرابـر اعـتـراضـات               

چـاره ديـگـري هـم          .   كارگري بـايسـتـد     
و ايــن امــروز كــارش را بــه                .   نــدارد

امتحان كـردن شـيـوه تـرور فـعـالـيـن                  
كارگري توسط تروريستهاي گمـنـام و         
چهره پـوشـيـده كشـانـده اسـت؛ چـون                  

در .   انـد    هاي ديگر كـارسـاز نـبـوده            راه
تواننـد دسـت روي        مقابل كارگران نمي  

طـرف ايـن        دست بگذارند و ناظـر بـي        
  .شرايط باشند

انـد     نشـان داده   ،توانند  كارگران مي 
توانند يكـپـارچـه و قـدرتـمـنـد                كه مي 

كـارگـران تـوده اي بـي            .   ظاهـر شـونـد    
اي نه چـنـدان       در گذشته .   شكل نيستند 

دور نشان دادند كه توانائـي سـرنـگـون           
تـريـن      كردن يكي از هارتـريـن و قـوي           

امـا احـتـيـاج دارنـد           .   ها را دارنـد   رژيم
بيش از پيـش سـازمـان يـابـنـد و بـه                    

در ايـن بـيـن         .   قدرت خويش پي ببرند   
  .بايد فعاليني پا پيش بگذارند

جــنــبــش كــارگــري ايــران بســيــار         
. بيشتر از چند چهره شناخته شده دارد      

در اين كشور هزاران محيط كار وجود       
دارد كـه اعـتـراض در آنـهـا روزمـره                   

 عـدم    ،يـابـي     عدم اجازه تشكـل   .   است
 نــبــود   ،پـرداخــت دســتـمــزد كـارگــران        

 ، ناامني محـيـط كـار       ،امنيت شغلي 
… زير خط فقر بـودن دسـتـمـزدهـا                

تـپـه و        فقط مشكـل كـارگـران هـفـت           
هـاي شـاهـو و كـردسـتـان و                    نساجي

رانندگان شركت اتوبوسراني تـهـران و          
مشـكـل تـك      .   حومه و معلمان نيست   

هـا هـزار        تك كارگران اين هزاران و ده      
مشـكـل   .   مراكز كارگـري نـيـز هسـت          

 مشكـل كـارگـران    ،فوالد مباركه است 
شركت نفـت و پـتـروشـيـمـي و ايـران                   
خودرو و ماشيـن سـازيـهـا و كـبـريـت              
سازيها و كنف كاران و ماهيگيـران و          

مشـكـل   .   كارگران كشاورزي هم هست   
كارگران پست و تلگراف و پرستاران و     

ها و معدنـكـاران و غـيـره و                مكانيك
امـا چـرا مـا فـقـط             .   غيره نيـز هسـت    

محمود صالحـي و اسـانـلـو و شـيـث                
اماني و جوانميـر مـرادي و ابـراهـيـم               

زاده و چند تن ديگـر را          مددي و عظيم  
هـا     جلوي صحنه و در اخبار و سـايـت          

بينيم؟ جنبش كارگري ايران داراي     مي
صدها چهره هست كه هنوز بـه قـدرت          

هـنـوز مشـغـول       .   انـد    خـود پـي نـبـرده       
هـنـوز بـه      .   كارهاي خرده ريز هسـتـنـد      

عنوان رهبـران و صـاحـبـان جـامـعـه                 
و ايـن بـايـد اتـفـاق             .   انـد    ظاهـر نشـده   

  .اين آن حلقه گم شده است. بيافتد
باالتر گفتم كـه مـراكـز كـارگـري              
بدون اعتراض نـداريـم؛ آنـهـم بـا ايـن                  
شرايط جـهـنـمـي كـه بـراي كـارگـران                  

اين اعتـراضـات بـدون       .   اند  ايجاد كرده 
يـابـي و رهـبـران             اي از سـازمـان      درجـه 

اگر پاي صحـبـت     .   كارگري هم نيستند  
 مـتـوجـه     ،تك تك اين رهبران بنشينيد    

هاي يكـسـانـي       خواهيد شد كه خواسته   
كنند؛ متـوجـه خـواهـيـد           را مطرح مي  

شد كه كارفرماي اصـلـي روبـرويشـان            
آن درجـه از       .   هم دولت اسالمـي اسـت     

يـابـي اولـيـه و ابـتـدائـي هـم                     سازمان
. مجامع عمومـي كـارگـري هسـتـنـد            

مشكلي كه شايد با آن روبـرو بـاشـيـم             
اين است كه همه اين فعالين و رهبـران         

. كارگري به يك درجه فرموله نيسـتـنـد        
مطالباتشان را به يك صورت فرموـلـه         

شـان را هـم       مجامع عمومي .   كنند  نمي
غيرمنظـم و بـر مـبـنـاي نـيـاز آنـي                      

ايــنــهــا نــقــطــه    .   دهــنــد   تشــكــيــل مــي  
هائي هستـنـد كـه فـعـالـيـن و                   ضعف

رهبران كارگري سرخط تر بايد بر آنـهـا         
اينجا ابدا مسـئلـه ريـش        .   فائق بيايند 

اگر رهبران كارگري در    .   سفيدي نيست 
كردستان روي خـط فـركـانـس رهـبـران            
كارگري در مثال خوزستان و كرمان و         

 كـار جـنـبـش          ،سمنان و تهران باشنـد    
اگـر  .   گـردد    كارگري بسيار آسانتـر مـي     

 

...  تيري در تاريكي   ١از صفحه  
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كارگـران را از صـحـنـه سـيـاسـت و                     
مبارزه و اعـتـراض راديـكـال بـيـرون                
بكشد و با سالم و صلوات به پـيـشـواز           

و "   جـنـبـش اصـالحـات       " دوم خرداد و     
. كارفرمايان كارگاههاي كوچك بـبـرد       

از زبــان طــبــقــه حــاكــم مــيــگــويــنــد              
بورژوازي جنبش ضد كاپيتالـيـسـتـي        " 

ــراي خــود                  كــارگــران را تــهــديــدي ب
در حاليكه خود بـورژوازي و     " .   نميبيند

دولتش اين را نميگـويـد و بـرعـكـس               
حكومت اسالميشان دارد از بحران و        
طوفان در جامعه سخن ميگويـد امـا          
اين دوستان ، چون طرح و نقشه دارنـد          
كــه مــبــارزات را از تــهــديــد بــراي                  
بورژوازي خارج كنند تا طبقـه كـارگـر           

وزن خــودرا پشــت ســر بــخــشــي از               " 
بورژوازي در برابر بخشهاي ديگـر قـرار     

از يــك ســو بــا         )   ايــرج آذريــن  "   ( دهــد
حوصله براي كارگر و كمونيـسـت ايـن           

تعيين ميكننـد و از  "   تكاليف" جامعه  
سوي ديگر عـلـيـه حـزب راديـكـال و                 
كمونيستي كـه مـيـخـواهـد جـنـبـش                 
اعتراضي را عميق تر و متحدتر كند،       
نقشه مند تر كند، و كارگـران و مـردم           
را براي تحوالت آتي و انقالب كردن و          
قدرت گرفتـن آمـاده كـنـد، اراجـيـف                

فقط كسـي كـه خـودرا بـه             .     مييافند
كوري زده باشد و به ته چـاه سـيـاسـت               
سقوط كرده باشد و يا در فضـا مـعـلـق           
باشد و مطمئن باشد كه چشـمـش در            
چشم يك آدم جدي نـمـي افـتـد كـه از                  
ايشان سند و مدرك بخواهد، ميتوانـد       

مـنـصـور    " غيـر مسـئـوالنـه بـگـويـد                
حكمت استـراتـژي مـاركسـيـسـتـي و              

استراتژي همـراهـي    كارگري حزب را با     
و همكاري بـا سـلـطـنـت طـلـبـان در                    

 عـوض    چارچوب سـيـاسـت آمـريـكـا           
خـط تـاكـيـد از            -رضا مقـدم     "   ( كرد
هشت سال پيـش ايـن را گـفـتـه               )   من
و امروز هـم  بـراي اثـبـات ايـن                  .   بود

اراجيف بعنوان فـاكـت بـر پـافشـاري               
حزب بر سرنگوني جمهـوري اسـالمـي        
تاكيـد مـيـكـنـنـد كـه گـويـا تـولـيـد                       

. اسـت "   رويافـروشـان لـس آنـجـلـسـي            " 
كسـي كــه مــيـخــواهـد كـارگـر را از                  
انقالب و سرنگوني حكومت اسالمـي       
سرمايـه داران دور كـنـد، بـايـد هـم                    
سرنگوني طلبي را فقط كار مجاهـد و      

اين كار از مـا        .   سلطنت طلبها بنامد  
بهتراني نيست كه قرار اسـت در يـك              

كـارگـر را     "   ماركسيستي" پروسه تميز   
آرام آرام پشت سر جنـبـش اصـالحـات           

فاكت عـمـلـي بـعـدي رضـا            !  بكشانند
مــقــدم حضــور فــعــالــيــن حــزب در               
تظاهراتي عليه جمهوري اسالمـي در        

 تير در چـنـد سـال پـيـش                ١٨سالروز  
. است كه سلطنت طلبان هم بـوده انـد           

جالب آنست كه در همان نمونـه مـورد           
نظر رضا مقدم حزبـي هـا شـعـارشـان              

پـالكـاردهـاي    .   سوسياليسم بـوده اسـت    
دفاع از مبارزات طبقه كارگر را بـلـنـد         

عليه ناسيونالـيـسـم و بـراي           .   كرده اند 
سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي شـعـار             

تازه چه كسـي بـه انـدازه ايـن          . داده اند 
حــزب و مــنــصــور حــكــمــت عــلــيــه              
ناسيوناليسم و سـيـاسـت آمـريـكـا و                
سلطنت و مذهب حرف زده و تـبـلـيـغ           

. كرده است؟ اينها اسـتـراتـژي نـيـسـت           
بخش .   كسي كه بخواهد ببافد ميبافد    

اعظم نوشته رضـا مـقـدم از هـمـيـن                  
كسي كه در نقـد     .   دست تبليغات است  

سياسي كم مي آورد نـاچـار اسـت بـه               
در .   هذيان گويي و دروغ پردازي بيفتـد  

ادامه به بحث تحقـيـر طـبـقـه كـارگـر                
اما آنچه روشن است اينسـت     .   ميرسيم

كه رضا مقدم و كوپـلـش ايـرج آذريـن              
فقط در تفكر سياسي نـيـسـت كـه بـه               
جنبش اصالح رژيم پيوستند بلكـه در        
فرهنگ سياسي هم هـمـزبـان رئـيـس              

. دانا و نوري زاده و امثال اينهـا شـدنـد          
چند سال پيش حـتـي اتـهـام و دروغ                 

" حزب از اسرائيل پول ميگـيـرد    " بزرگ  
را كه رئيس دانـا و دوم خـرداديـهـاي                
كــنــفــرانــس بــرلــيــن گــفــتــه بــودنــد و             
ميگفتند، سعي كردند تايـيـد و الـقـا           

توليد تازه شان در ايـن زمـيـنـه            .   كنند
نوشته اي تحت نام نويسنده ناشنـاسـي       

" بـه پـيـش     " در  "   سيامك كامـران " بنام  
نشريه ايرج آذرين است كه براسـتـي از          
نظر تعفن و لومپنيسم روي دست همه       

در ايـن    " نوشتـه    .   دوم خرداديها ميزند  
نشـان مـيـدهـد كـه رضـا              . . "   بن بست 

مقدم قصد نـدارد از آن فـرهـنـگ و                  
ادبــيــات دو خــردادي خــودرا بــيــرون            

بگذاريد اينجا اين را تـاكـيـد           .   بكشد
كنم تا رضـا مـقـدم خـيـالـش راحـت                   

ما اعالم كرده ايم كه در خـارج       .  باشد
كشور در هر تظاهرات و تجمـعـي كـه            
بخش قابل توجهـي از مـردم حضـور              
داشته باشند با شعارها و پالكاردهـاي   
مستقل خويش شـركـت مـيـكـنـيـم و               
تالش ميكنيم مردم را به حـمـايـت از            
مــواضــع خــود در بــرابــر جــريــانــات              

رضا مقدم و همه    .   بورژوايي قانع كنيم  
مخالفين اين حزب مـيـدانـنـد كـه تـا               
كنون اين حزب نه با سلطنت طلبـان و          
نه با هيـچ جـريـان و حـزب سـيـاسـي                   
ديگـري يـك تـك آكسـيـون مشـتـرك                  

امـا مـا تـالـشـمـان            .   نگذاشـتـه اسـت     
اينست كه صحنه را بـراي بـورژوا هـا             
خالي نگذاريم تا مـردم را پشـت سـر               

در ايـران هـم چـپ           .   خود بـكـشـانـنـد       
 ١٦ تـيـر و          ١٨جامعه ميتـوانسـت      

آذرهــا را در دانشــگــاهــهــا بــه دوم                 
خرداديها بسپارد تا مهر همكـاري بـا          
دفتر تحكيمي ها و دوم خـرداديـهـا را        

كارگران ميتوانسـتـنـد در       .   به او نزنند  
تجمع اول مه چند سال پيش كه خـانـه            
كارگريهاي حـكـومـت فـراخـوان داده             
بودند به همين دليـل شـركـت نـكـنـنـد            
اما شركت كـردنـد و رفسـنـجـانـي را                
فراري دادند و شعار مرگ بر جمهـوري        
ــاد اول مــه را                       ــده ب اســالمــي و زن

ده بار ديگر هـم ايـن كـار را           .   سردادند
كــارگــر " مــنــزه طــلــبــي  و              .   كــردنــد
رضا مقدم روي ديگر هـمـان        "   محوري

كارگران بـايـد وزن خـودرا           " استراتژي  
ــورژوازي                   ــخــشــي از ب پشــت ســر ب

 . است" بگذارند
 

 تحقير كارگران
 

رضا مـقـدم چـنـديـن صـفـحـه از                 
نوشتـه اش را بـه مـوضـوع تـحـقـيـر                    
كارگران و طبقه كارگر در مقاله اي از         

محفليسم در بـرابـر        " من تحت عنوان    
اخـتـصـاص داده      "   تحزب طبقه كـارگـر   

او اينـجـا ديـگـر سـنـگ تـمـام                .   است
گذاشته و براي من و حزب كمونيـسـت         
كارگري كيفرخواست صادر كرده اسـت     

روزي كـه لـيـدر هـا و               "   و ميـگـويـد       
فعالين حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري                
پاسخگوي اين بـرخـوردهـاي خـود بـا             

فـقـط   "   كارگران باشنـد خـواهـد رسـيـد         
خودرا نگه داشته و كلمـه دادگـاهـهـاي        

آن مقالـه   .     كارگري را بكار نبرده است    
را در اين شماره دوباره چاپ كـرده ايـم            

ايشان براي خوانندگـان و     "   فاكتهاي" تا  
براي تـكـمـيـل كـيـفـرخـواسـت ايشـان                 

در بـاال    .   براحتي قابل دسترس بـاشـد       
گفتم كه مخالفين حـزب كـمـونـيـسـت            
كارگري بي دليل نيست كـه بـه خـود               

. بحثها و مواضع مـا نـمـي پـردازنـد               
دليلش اينست كه جوابي ندارنـد و كـم        
مي آورند و ناچارند تحريف كنند و بـر         

مـن در    .   اساس تحريفات خود ببافنـد    
سـتـرون و ضـد         "   محفليسـم " آن مقاله   

بسيار روشن بـود    .   كارگري را نفد كردم   
كه در مورد چه طيفي و چه مـحـافـلـي            

سياه روي سفيـد    .   دارم صحبت ميكنم  
در " از همان شروع مطلب نوشـتـم كـه             

ميان اپوزيسيون ايراني دههـا مـحـفـل         
ايـنـهـا الـبـتـه         .   وجـود دارنـد  "   كارگري" 

هيچ ربطي بـا مـحـافـل كـارگـران در                 
محـيـط كـار كـه در پـروسـه روابـط                     
طبيعي كارگران در محيط كار شـكـل        

اين ها محافـلـي از       .   ميگيرند، ندارند 
كساني هستند كه عـمـدتـا ديـگـر در              

زماني .   محيط كار و در ايران نيستند     
دور كارگر يا فعال كارگـري يـا رهـبـر              

ــد                     ــوده ان ــران ب ــارگ ــخــشــي از ك . ب
اكـنـون   .   خيليهاشان اين هم نبـوده انـد        

همگي يا عمدتا در خارج كشور بسـر          
خــارج " در عــيــن حــال           .   ( مــيــبــرنــد 
در بحثهـايشـان يـك فـحـش            "   كشوري
رضا مقدم همين تـوضـيـح را      ! )" است

عامدانه خط ميزند تا بتوانـد هـوچـي          
و .   عــكــس مــار بــكــشــد     .   گــري كــنــد  

بگويد اينها كارگـران و حـتـي طـبـقـه               
بـگـذاريـد    .   كارگر را تحقير مـيـكـنـنـد        

نمونه اي از بروز خشم ايشـان را بـازگـو        
و بعد چند كلمه حرف حساب با       .   كنيم

در مورد محافـلـي كـه      . ايشان بگوييم 
مورد نقد مـن هسـتـنـد او مـيـگـويـد               

محافل كارگري اوليه ترين سلولـهـاي       " 
مبارزاتي كـارگـران ايـران در غـيـاب               

چـه  .   ( تشكلهاي توده اي كارگري است    
ايــن را مــيــشــود       !   يــادآوري بــجــايــي   

تـاكـنـون    )   بگوييد از كجا ياد گرفتيد؟    
هــيــچ درجــه از اخــتــنــاق و قــدرت                 
سركوبگري رژيمهاي حاكم بر ايران كـه       
هرنوع تشكل كارگري را نـابـود كـرده            
قادر نشده است از تجمـع كـارگـران در           
محافل كارگري جلوگيري كند و مانـع       
سوخت و ساز سياسي و مـبـارزاتـي و            

. آگاهگرانه در محافـل كـارگـري شـود         
در دوران پـرقـدرت بـودن كـمـونـيـسـم                 

كارگري حزب سياسـت سـازمـانـدهـي           
خود در طبقه كارگر را بـرهـمـيـن داده             
عمومي يعني تشكل محفلي فعاليـن       

در آن   .   جنبش كارگري استوار ساخـت    
زمان محافل كارگري و كارگرانـي كـه         
به نوعي در محافل كارگري متشـكـل        
بودند نه تنها مـغـايـرتـي بـا حـزبـيـت                 
نداشتند بلكه يكي از دسـتـاوردهـاي           
مهم خط كمونيسم كارگري محـسـوب       

اينجا ديگر از اسـم مـنـصـور           ( ميشد  
شـخـصـي بـنـام        .   حكمت خبري نيست  

در مـورد    "   خط كمـونـيـسـم كـارگـري         " 
كـه  ! )     محافل كارگري حرف زده اسـت     

محافل كارگري را علل تشكـيـل نـوع         
كاركرد و نـقـش آنـهـا را در جـنـبـش                   
كارگري در دوران اختنـاق و در غـيـاب          
تشكلهاي توده اي كارگري مطرح كـرد       

و ! )   ايـن كـار را كـرد          "   خـط " هـمـان     ( 
سياست سازماندهي حزب را بر آن بنـا       

اشــاره او تــمــامــا بــه بــحــث             . "   نــهــاد
ارزشمند منصور حـكـمـت در مـورد             

سياست سازماندهـي مـا در مـيـان              " 
است اما اينجا به نفع نيسـت  "   كارگران

كه اسم منصـور حـكـمـت بـرده شـود                 
بلكه شخص بي نـام و نشـانـي بـنـام                  

ايـن هـا را        "   خط كمونيسـم كـارگـري     " 
گفته است كه خود ايشان هم جزئي از          

 . بگذريم! آن بوده اند
روشن است كـه او عـامـدانـه دارد            
خودرا به نفهميدن ميزند و بحـث مـرا           
كه آشكـارا در مـورد مـحـفـلـيـسـم و                   

با گيومه در خـارج       "   كارگري" محافل  
از ايـران اسـت كـه ربـطـي ديـگـر بـه                      
كارگران ندارند با محافل كارگـران در         
محيط كار كه بوضـوح و سـيـاه روي              
سفيد گفته ام كه بحـث مـن در مـورد          
آنها نيست يكي ميـكـنـد تـا بـخـيـال                
خود بتواند عليه من و عـلـيـه حـزب                

بعدا بـه ايـن     .   كيفر خواست صادر كند 
 . كيفرخواست هم ميرسيم

كـاظـم نـيـكـخـواه         .   " ادامه دهـيـم    
همانطور كه از ليدرهاي عضـو دفـتـر           
سياسي اين حزب انتظار ميرود چـنـان        
بي پروا فعالين جـنـبـش كـارگـري را                
مسخره و تحقير ميكند و حـتـي پـارا            
فراتر ميگذارد و كل طبقه كارگر را به        

كـه تـنـهـا       )   واقـعـا؟  ( استهزا ميگيـرد    
كافـي اسـت تـا يـك فـعـال جـنـبـش                       
كارگري ذره اي براي خود و طبقـه اش           
فقط و فقط احترام قائل بـاشـد تـا از               

 
١از صفحه  ...  اولين مناديان   
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 ." اين حزب دوري كند
اما زدن كاظـم نـيـكـخـواه كـافـي               

ماليخوليـاي مسـخـره ايـنـجـا         .  نيست
فعـال  " براي اينكه اين .  تكميل ميشود 

كــه ايشــان اشــاره      "   جــنــبــش كــارگــري   
كردند كه بايد از حـزب دوري كـنـد،                
بطور قطع عليه اين حزب بسيـج شـود       
و در آن آينده اي كه وعـده داده انـد كـه       

بشود سنـد   "   حزب بايد پاسخگو باشد   " 
كامل ارائه داد قدري تـخـصـص الزم            

اين متخصص بايد نشـان دهـد         .   است
محفليسم در برابـر تـحـزب        " كه نوشته   

از كاظم نيكخواه نيـسـت      "   طبقه كارگر 
بلكه او از روي دست منصور حـكـمـت     

حتي قسمت اولش را از        !   نوشته است 
جايي يعني از آرشيو منصور حكـمـت        

اگر منصـور حـكـمـت       .   اخذ كرده است  
زنده بود بي ترديد مـيـگـفـت كـه ايـن                
نوشته را تـمـامـا مـنـصـور حـكـمـت                   

امــا در ايــن نــوشــتــه         .   نــوشــتــه اســت  
فاكتهايي آمده است كـه مـربـوط بـه               

. بعد از مرگ منصور حـكـمـت اسـت            
پس كارآگاه مـا بـايـد ايـن مـعـمـاي                   

دقـت  .   پيچيده را با زيركـي حـل كـنـد            
قسمت اول نوشته مـحـفـلـيـسـم       !   " كنيد

در "   در بـرابـر تـحـزب طـبـقـه كـارگـر                   
مسخره كردن فعالين جنبـش كـارگـري        
مــتــعــلــق بــه فضــاي هــمــان دوران                 

 اسـت و گـويـا از              ١٩٩٩جداييهاي   
كارآگـاه كشـف     ! ( جايي اخذ شده است 

 ٩٩فقط قسمت اول مربـوط بـه        !   كرد
هر شخص غير مـتـخـصـصـي        ! ) است

ايشان بعنوان متخصـص    !   دقت كنيد ( 
هم ميتواند تشخـيـص   !)  حرف ميزنند 

دهد كه ساخـتـمـان نـوشـتـه، تـركـيـب                
جمالت كوتاه و بلند و ضـرب آهـنـگ            
جمالت و كل اين قسمت با دو بـخـش           

با اين ادبيات كه    .   ديگر متفاوت است  
مبـتـكـر آن مـنـصـور حـكـمـت بـود                     
كوشيدند تا فعالين جـنـبـش كـارگـري           
كه حـزب را تـرك كـردنـد را تـحـقـيـر                     

) رضا مقدم در اين بن بسـت       . "   ( كنند
مـنـصـور    !   بله متهم اصلي پـيـدا شـد          

معلوم شـد كـه رضـا مـقـدم              !   حكمت
متخصص تجزيه تحليل نوشتجات و       
كارآگاه هـم هسـت و در عـيـن حـال                    

هـم  "   هرشـخـص غـيـر مـتـخـصـصـي              " 
ميتواند تشخيص دهد كـه حـرف ايـن           

واقـعـا كـه ايـن          !   كارآگاه درسـت اسـت    
دوست ما دچار ماليخولياي عمـيـقـي        

ي " يكي از ليـدرهـا  " اول من .   شده است 
حزب ميشوم تا حمله به من كل حـزب         
را تضعيـف كـنـد و بـعـد مـن كسـي                    
ميشوم كه از آرشيو منصور حـكـمـت          
چيزي را برداشته ام و تكميـلـش كـرده            

تحقير و  "   و بعد نتيجه ميگيرد كه      !   ام
تمسخر فعالين جنبش كارگري توسـط     
حزب كمونـيـسـت كـارگـري يـكـي از                 
نتايج بحث منصور حـكـمـت در بـاره             

در كنگـره دوم  "   حزب و قدرت سياسي" 
گيج سري و پرونـده سـازي        " .   حزب بود 

و هوچيـگـري واقـعـا حـد و حسـابـي                   
 !ندارد

نوشـتـه ام بـا ايـن نـقـل قـولـهـا                       
طوالني ميشود و گرنه بحث از ايـنـهـا          

حـرف مـن بـا         .   خيلي جالب تـر اسـت      
ايشان اينست كـه دوسـت عـزيـز اوال               
شــمــا نشــان داده ايــد كــه خــط و                      
سياستتان به كارگران و طبـقـه كـارگـر           
ربطي ندارد و بـا ايـن دفـاع ظـاهـرا                    
پرحرارت از كارگران ميخواهيد هميـن   
را مخفي كنيد و من دقيقا هـمـيـن را          
در اين نوشته و در آن نـوشـتـه نشـان                  

من طبقـه كـارگـر و مـحـافـل            . داده ام 
من خودم را    .   كارگري را تحقير نكردم   

كمـتـر از شـمـا و هـيـچـيـك از ايـن                         
مورد احترام شما جـزئـي از          "   فعالين" 

مـن  .   كارگران و طبقه كارگـر نـمـيـدانـم         
كســانــي را نــقــد كــردم كــه آنــچــنــان              
مخالفت با حزب كمونيست كـارگـري         
كورشان كرده اسـت كـه دخـالـتـگـري                
موثر حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري و                 
حمايت از اين جنبش و راه نشان دادن          
به اين جنبش و سخن گوي اين جنبـش   

" سورچراني جـنـبـشـهـا     " بودن را ابلهانه    
ايـن را بـرويـد بـه كـارگـر                 .   مينامنـد 

شركت واحد و نسـاجـي كـردسـتـان و               
نيشكر هفت تپـه و پـتـروشـيـمـي هـا                 
بگوييد ببينيـد بـه شـمـا چـه جـواب                  

من كساني را نقـد كـردم كـه      .  ميدهند
يك ذره اگر دلسوزي براي طبقه كـارگـر     
برايشان مانده بود ميبايست كار ايـن         
حزب و هر جرياني كه جنبش كـارگـري      
را اينچنين فـعـاالنـه و بـدون انـكـار                   

. تقويت ميكنـد را ارج مـيـگـذاشـتـنـد           
كساني مثل شما و شرقـزدگـي عـقـب            

 سـال   ٣٠مانده كساني را نقد كردم كه       
است دستشان به سياه و سفيد نخـورده        
است اما بنام كارگر سـابـقـه و شـجـره             
نامه بيرون ميكشند و ميخواهند من      
هم دستهاي پينه بستـه ام را نشـانشـان        
دهم تا بگويند نه اين مربوط به ايـران           

شما تحصيل كردگان طبـقـات      .   نيست
من شما را كه ميخواستيـد و    .   ديگريد

تـالش كــرديــد بــنــام كــارگــر و بــنــام               
دستهاي پينه بسته، كارگـران را قـانـع           

وزن سياسي شـان را پشـت           " كنيد كه   
ســر بــخــشــي از بــورژوازي در بــرابــر              
" بخشهاي ديگـر بـورژوازي بـگـذارنـد           

اين مواضع را هركس چـه       .   افشا كردم 
كارگر چه غـيـر كـارگـر بـگـويـد ضـد                   
كارگري است و تـنـهـا قـابـل تـحـقـيـر                  

من اين محفليسم ضد حزبيـت،      .   است
مغاير بـا مصـالـح طـبـقـه كـارگـر و                    
متضاد با تشكل و محـافـل كـارگـري         
در محيـط زيسـت كـارگـران را نـقـد                  

من كساني را در آن نـوشـتـه ام             .   كردم
و بقول خودم نقـد و       "   تحقير" بقول شما   

افشا كردم و شما با اين حرارت از آنها         
امـروز  « دفاع ميكنيد كه ميگويـنـد         

در ايـران اسـاســاً بــحــث شــورا بــراي                
امـروزه  .   کارگران خـوشـايـنـد نـيـسـت            

جمهوري اسالمي از پـسِ شـوراهـاي             
کـه     اسالمي کار، و سرکوب و جنايتـي      

توسط اين شوراها انجام شد، مـفـهـوم         
تـو بـا     .   بارِ مـنـفـي پـيـدا کـرده               شورا  

که بخواهي صحبت کـنـي،        هرکارگري  
بگي که آقا بايد شـورا درسـت کـنـيـم،             

 ساعت توضيح بـدهـي کـه         ١٠٠بايد  
آقا اين شورا يک شوراي ديگري اسـت؛        
ولي هرچقدر هم کـه تـوضـيـح بـدهـي                
اغــلــب کــارگــرهــا شــورا را در ايــن                
چارچوبه و با کارکرد ضدکارگري ديـده       

حتي تاريخي هم که نگاه کـنـيـم،           .   اند
ــه در يــک بــازي                         مــي ــيــم ک ــن بــي

ي اجتماعي، سـيـاسـي و          گرانه  سرکوب
اقتصادي شوراهاي خـودروي کـارگـري       

ايـن  .   ايـن شـوراهـا تـبـديـل شـدنـد                 به  
اگر در يـک  .   سرکوب فقط نظامي نبود   

اي شوراهاي خـودروي کـارگـري،            دوره
شوراهاي اسالمي تبـديـل شـدنـد و              به

کـارگـر      گسترده شدند و از طرف طبقـه      
پذيرفته هم شد، اين فقط بـا سـرکـوب           
نظامي و پليسي نبود؛ يعني کارگـر را        
فقط با تفنگ وادار نکردن که ايـن را            

. بپذير کـه شـوراي اسـالمـي درسـتـه               

 اجـــتـــمـــاعـــي اش هـــم                  زمـــيـــنـــه
عباس فرد در گفتگو با بـهـمـن    . "   ( بود

 )شفيق و مرتضي افشاري
من شما و اينها را كه بنام كـارگـر          
ميگويند شوراي كارگري بـراي كـارگـر        
خوش آينـد نـيـسـت و تـاريـخ پـر از                      
سركوب و خوني را كه پشت سـر ايـن              
ارگانهاي جاسوسي جمهوري اسـالمـي      

. قرار دارد انكار ميكننـد نـقـد كـردم             
حتي نقد هم نكردم از شمـا نـقـل قـول           

ــيــازي بــه     .   افشــايــتــان كــردم    .   آوردم ن
تحقير شما و اينها و بقيه امثال شـمـا          

شكوه و جـاللـي نـداريـد كـه                .   نيست
وقـتـي   .   كسي الزم باشد از شما بگيـرد    

رگ گـردنـتـان بـيـرون مـيـزنـد ديـگـر                    
زبانتان هم به زيان كـارگـر شـبـاهـتـي               
ندارد بلكه زبان اشـرافـيـت مضـمـحـل            

ايـن  " ميـگـويـيـد       .   شده قرن پيش است  
" ! خشم يـك آپـاراتـچـي حـزبـي اسـت                 

كاظـم نـيـكـخـواه بـدون حـزب هـيـچ                  " 
اگر قرار است مـا    ! "   صفر است.  نيست

در روزگاري در آينده بـخـاطـر افشـا و            
تحقير اين محفـلـيـسـم عـقـب مـانـده                
ماليـخـولـيـايـي شـرق زده بـه كسـي                    
پاسخگو شويم، شـمـا دوسـت عـزيـز               
هميـن االن جـوابـتـان را از كـارگـران                  

 واقعا نگرفته ايد؟ . گرفته ايد
 

 كذايي " بن بست"انشعاب ها و 
 

بگذاريد چند كلمـه هـم در مـورد            
انشعاب بگويم و اين نوشتـه را تـمـام             

از همان عنوان كتاب رضا مقـدم       .   كنم
بــن بســت ســه حــزب كــمــونــيــســت              " 

روشن است كه نويسـنـده اش     "  كارگري
عـدد سـه     .   قصد بـحـثـي جـدي نـدارد           

بخودي خود قرار است ثابـت كـنـد كـه            
اين حزب و خط منصور حكمت دچـار        

همسايه بـغـل     .   بحران و بن بست است    
دستي ايشان ميتـوانـد مـحـفـل رضـا             

آذرين را هم به آن اضافه كـنـد           –مقدم  
و عدد را به چهار برسانـد و وضـعـيـت             
اين محفل را به همـه تـعـمـيـم دهـد و                
بحران و بن بستي عميق تر را بـيـرون              

يك مخالـف ديـگـر حـزب كـه             .   بكشد
سابقه و گذشته مشتركي با ايـن حـزب         
ندارد ميتوانـد كـومـه لـه عـلـيـزاده و                 
حتي عبداهللا مهتدي را هـم بـه ايـن                
عدد اضافه كند و عدد شش را بـيـرون          
بكشد و بحران را از اين هم عميـق تـر             

يك آخوند ميـتـوانـد هـمـه          .   نشان دهد 

چپها و گروههاي مدعي ماركسـيـسـم        
 را   ١٠٠را كنار هم قرار دهـد و عـدد       

بيرون بكشد و همه كـمـونـيـسـتـهـا را              
اين فرض مـن در  !!..بحراني نشان دهد 

دارند در روز روشـن ايـن   .   آوردي نيست 
دقــيــقـا بــحــث و       .   كـار را مــيـكــنــنـد        

استدالل رضا مقدم هـم از ايـن دسـت             
قرار نيست سياست مورد بحـث      .   است

قرار نيست ايشان سرش را     .   قرار گيرد 
از پنجره بيرون كند و نقش و فعـالـيـت           

تـعـداد   .   و پيشروي هاي حزب را ببيند     
انشعابها و عددهاي دويست و پـنـجـاه         
و صد و پنجاه و چهل براي نشان دادن          
بـحــران حــزب كــمــونــيـســت كــارگــري           

مـا در مـورد ايـن           !   كفايت مـيـكـنـد      
اعداد ادعايي و حد بزرگنمايـي شـدن          
آنها و چند و چون آن بـا هـيـچـيـك از                  
رفتگان از اين حزب وارد بحـث و جـدل          

با رضـا مـقـدم       .   نشديم و نخواهيم شد   
هم كه دوست دارد همـيـن عـددهـا را              
جلوي ما بگذارد بحثي در اين زميـنـه         

. واقعيات گويا تر از اينهاسـت     .   نداريم
پراتيك سياسي عالوه بـر هـمـه چـيـز                
طول و عرض هـا را هـم دارد نشـان                  

از جمله طول عـرض مـحـفـل          .   ميدهد
 . رضا مقدم را

رضا مقدم با كنار هـم قـرار دادن          
آشكـارا  "   سه حزب كمونيست كارگري   " 

ميخواهد خودرا به موضـوعـاتـي كـه           
در اين جدايي ها موضوع اخـتـالف و           

گويا بحـث بـر سـر         .   جدايي بودند نزند  
يك جريان واحد سياسي است كـه سـه           

نه جرياناتي كه بر سـر       .   شقه شده است  
مــوضــوعــات مــتــعــددي اخــتــالف            

حزب كـمـونـيـسـت       .   سياسي داشته اند  
كارگري همـان حـزبـي اسـت و هـمـان                 
خطي را دارد پراتيـك مـيـكـنـد و بـه                  
پيش مـيـبـرد كـه در دوره مـنـصـور                   

واقـعـيـت ايـن حـزب           .   حكمت داشـت   
دارد نشان ميدهـد كـه ايـن حـزب نـه                
دچار بحران است و نه حتـي وقـفـه اي              
در فعاليتهـايـش در ايـن اخـتـالفـات               

اســنــاد مــتــعــدد    .   ايــجــاد شــده اســت     
منتشر شده دارد مـيـگـويـد كـه ايـن                 
حزب در دفاع از سـوسـيـالـيـسـم، در                
دفاع از انقالب، در دفاع از شوراهـا و       
راديكاليسم و اعتـصـاب و كـارگـر و             
حوزه و بسياري از  جنبه هاي مختلف        
كمونيسم كارگري محكم ايستـاد و از        
خط كمونيـسـم كـارگـري و مـنـصـور                

 
٨از صفحه  ...  اولين مناديان   
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کارفرمـاي نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                   
بدليل قاطعيت و اتـحـاد شـمـا بـراي                
رسيدن به خواسته هايتان مـجـبـور بـه           

اين عقب نشينـي از   .   عقب نشيني شد  
سوي کارفرما همانگونه که خـود نـيـز           
به خوبي مي دانيـد اخـتـيـاري نـبـود،               
بلکه اين فشار مبارزه شـمـا بـود کـه                
کارفرما را در ايـن مـرحلـه وادار بـه                 

اين عقب نشـيـنـي       .   عقب نشيني کرد  
پايان تهاجم کارفرما به شما نـبـوده و            

کارفرما از طـرفـي، دو         .     نخواهد بود 
ماه از دستمزد معوقه شما و بـخـشـي           
از مزايايي را کـه طـلـبـکـار بـوده ايـد                 
پرداخت کرد، اما همزمـان از سـويـي            
اقدام به جابجايي مديريت نموده و از          
سوي ديگر از تمديد قرار داد کـارگـران         

چـه بسـا کـه      . ( موقت پرهيز کرده است  
جابجايي مديريت بـا هـدف مـقـابلـه               
بهتر و کاراتر کارفرما با شما صـورت        

 )گرفته باشد
ــيــشــکــر هــفــت تــپــه                شــرکــت ن

همانگونه کـه خـود اطـالع رسـانـي               ( 
مدت دو سـال اسـت دچـار           )   کرده ايد 

بحران شده  و در ايـن مـدت کـارفـرمـا          
تالش نموده است  تا با عدم پـرداخـت           
بموقع دستمزدها، نپـرداخـتـن مـزايـا،          

بار ايـن    .. .   عدم طبقه بندي مشاغل و 
بحران را بر دوش شـمـا بـيـانـدازد، تـا                
قادر شود در پروسه طرحي که در پـس          
اين بحران بدنبال آنست، نه تنهـا هـيـچ          
ضرر و زياني را متـوجـه خـود نسـازد              
بلکه بيشترين سود و چپاول را نصيـب         

 .  خود گرداند
دوستان، ايـن اتـفـاقـي تـازه در                
مــراکــز تــولــيــدي کشــور نــيــســت،            
سالهاست که اين اتفـاق در صـنـايـع             
نساجي رخ داده اسـت و دهـهـا هـزار             
کارگر اين صنايع آواره خيابانهـا شـده        

ترديد نداشته باشيد که در پـس          .   اند
بحران دو ساله در نيشکر هفت تپه و          
عدم پرداخـت بـمـوقـع دسـتـمـزدهـا،               
همان طرحهايي نهفتـه اسـت کـه در            

 . کارخانجات نساجي اعمال کردند
 

به تعطيلي کشاندن کامـل         -١:   يعني
پايـيـن   ( کارخانه طي روندي چند ساله      

تر در باره ترفندهـاي کـارفـرمـايـان در             

 -٢)   اين رابطه توضيـح خـواهـيـم داد         
تصاحب کامل باقي مانده ثروتـي کـه          
توسط کارگـران در طـول دهـهـا سـال               

سـرمـايـه گـذاري         -٣توليد شده اسـت    
اين ثروت در بخـشـهـاي ديـگـري  بـا                 
سودهي بيشتر  و يا در بهترين حالـت،   
ايجاد صنايعي در همان رشته توليدي      
با تکنولوژي روز با  کارگرانـي کـمـتـر             

 .و تماما از طريق قراردادهاي موقت
کارفرمايان در صـنـايـع نسـاجـي             
در راستاي رسيدن به اهـداف فـوق از             

 :ترفندهاي زير استفاده کردند
 
عدم پـرداخـت بـمـوقـع دسـتـمـزد                )   ١

کارگران بصورت مداوم و تحميل يـک         
مبارزه فرسايشـي بـر آنـان و خسـتـه                 
کردن کارگران تا جايي که آنان بتدريـج        
به عدم تمديـد قـرار داد، بـازخـريـد و                
بازنشستگي پيـش از مـوعـد تـن در              

امري که مدت دو سـال اسـت        .     دادند
. در نيشکر هفت تپه اعمـال مـيـشـود           

وارد کردن کالن شکر و پـايـيـن آمـدن           
سود نيشکر هفت تپه و به ايـن بـهـانـه             
عدم پرداخت بموقع دستمزد کـارگـران        
امري نيست که بـدون اجـازه دولـت و              
مراجع اصلي تصمـيـم گـيـري اعـمـال              

 .  شده باشد
 
دستگيري، تهـديـد، اخـراج و يـا              )   ٢

منفعل کردن  آندسته از کارگراني کـه          
در جلـوي صـف     .. .   به عنوان نماينده و 

اعتراضات کارگران نسـبـت بـه عـدم             
پــرداخــت بــمــوقــع دســتــمــزدهــا قــرار          

 . داشتند
 
عدم تـمـديـد قـرار داد کـارگـران                 )   ٣

موقت از طريق عمـده کـردن مسـئلـه              
بحران و ورشـکـسـتـگـي کـارخـانـه در                
ميان کارگران دائـم و مـوقـت و جـا                  
انداختن ترس از تعطيلي کارخـانـه در           
ميـان آنـان، بـا هـدف بـه  سـکـوت                       
کشاندن  کارگران دائم در بـرخـورد بـه            
عدم تمديد قرار داد کارگران موقـت و         
به ايـن تـرتـيـب دسـتـيـابـي بـه هـدف                     
تضعيف مقـاومـت کـارگـران در دور              

 .  بعدي تهاجم از سوي کارفرما
 
عمـده کـردن مسـئلـه بـحـران در                 )   ٤

اينگونه مراکـز و  طـرح آن در مـيـان                 
کارگران از سوي کارفرما   بـا هـدف               
ايجاد  نوميدي در ميان کـارگـران بـه             

لحاظ سر پا ماندن کارخانه و بـه ايـن             
ترتيب تالش براي قانع کردن بـخـشـي           
از کــارگــران بــراي بــازخــريــد و يــا                   

 . بازنشستگي پيش از موعد
کارفرمايان در صنايعي هـمـچـون       
نساجي موفق شدند با ترفندهـاي فـوق      
در هر مرحله بتدريج از تعداد کارگران       
بـکـاهـنـد و بـه ايـن تـرتــيـب قــدرت                     
مقاومـت آنـان را در بـرابـر خـود بـه                     

به عنوان يـک     .   حداقل ممکن برسانند  
نمونه از ميان صدها نمـونـه مـوجـود،           
کارفرماي فرش البرز بـا شـگـردهـاي            
فوق تعداد کارگران اين کارخانه را از          

 نفر رساند و پـس از    ١٧٠ نفر به ٦٠٠
 نفر شرکت را    ١٧٠رساندن کارگران به    

هــر چــنــد کــه       .   مــنــحــل اعــالم کــرد      
مقاومت کـارگـران بـاقـي مـانـده در                 
شرکت فرش الـبـرز و يـا شـرکـتـهـاي                  

 ٦٠٠مشابه همچنان ادامه دارد امـا        
  کارگر کجا؟؟١٧٠کارگر کجا و 
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اتحاديه سراسري کارگران اخراجي    
و بيکار ضمن حـمـايـت قـاطـعـانـه از                
مبارزات بر حق شما، عدم تمديد قـرار        
داد کارگران موقـت و دسـتـگـيـري و               
احضار فريدون  نيکو فر را در راستـاي         
دور تازه اي از تهاجم دو ساله کارفرمـا    
براي در هم شکستن مبارزات بـر حـق          
شما  ارزيابي کرده و از شما ميخواهـد      
همچنـان کـه تـاکـنـون مـتـحـدانـه در                  
مقابل ترفندها و وعده هاي تـوخـالـي           
کارفرما ايستادگي کرده ايد، با قدرت      
اتحاد و همبستگي خود  اجازه ندهيـد        
حتي يک نفر از کارگـران قـراردادي از            
کار خود اخراج شوند و يا نمايـنـده اي            
مورد تهديد قرار گرفته و بـازداشـت و          

اهـمـيـت ايـن       .   از کار خود اخراج شـود  
مسئله تحت وضعيتي که فـي الـحـال           
با آن درگير هستيد، نه تنها کـمـتـر از             
اهميت مبارزه براي دريافـت دسـتـمـزد         
معوقه و يا ساير مطالباتتـان نـيـسـت           

. بلکه حتي از آن هـم بـيـشـتـر اسـت                   
امروزه برخي مـراکـز تـولـيـدي وجـود               
دارنـد کـه کـارگـران بـاقـي مـانـده آن                    

 ماه است دستمـزد خـود        ٢٠نزديک به   
ايـجــاد ايــن    .   را دريـافــت نــکـرده انـد          

 مـاه از       ٢٠وضعيت و عدم پرداخـت       
دستمزد کارگران در ايـنـگـونـه مـراکـز          

ميسر نميشد، مگر با اخراج کـارگـران        
موقت و  باز خريد بخشـي از کـارگـران          
دائمي  با ترفندهاي مختلف و به ايـن      
ترتيب رسـانـدن تـعـداد کـارگـران بـه                  
حداقل ممکن و شکـسـتـن مـقـاومـت           

 . آنان
ما کارگران در اتحاديه سـراسـري         
کارگران اخراجـي و بـيـکـار بـه قـدرت               
مقاومت، قاطعيت و همبستگي شمـا      
هم طبقه اي هايمان در نيشکـر هـفـت            
تپه درود مي فرستيم، دستـتـان را بـه          
گرمي مي فشاريـم  و پـيـشـروي تـا                  

کنوني تان را صميمانه به شما تبـريـک         
ميگوئيم و يقين داريم شما با اتکـا بـه      
قــدرت مــتــحــدانــه خــود و حــمــايــت             
کارگران ايران و سراسر جهان خـواهـيـد         
توانست به تمامي خواسته هـاي خـود         

 .دست پيدا کنيد
 
 زنده باد همبستگي کارگري 
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هركس كـه واقـعـا         .   حكمت دفاع كرد  
طرفدار سوسياليسـم كـارگـري بـاشـد            
مي بيند و به شوق مي آيـد كـه ايـن                 
حــزب بــر ســر انــقــالب كــارگــري و                
سوسياليسم فوري در برابر كساني كـه       
ميخواستند حـزب را هـمـچـون رضـا             
مقدم به پـيـشـواز دوم خـرداد بـبـرنـد                 
محكم ايستاد و بعد هم دارد سياست       
كارگري و راديكـال را بـا سـمـاجـت و               
جديت و وسيع تبليـغ مـيـكـنـد و بـه                 

كسـي كـه بـه ايـن سـه                .   پيش ميرود 
جريان نگاه كند متوجه مـيـشـود كـه             
پــراتــيــك و خــط و ســيــاســت هــاي                
متفـاوتـي و وضـعـيـت تشـكـيـالتـي                 
كامال متفاوتـي بـر هـركـدام از ايـن                 
جريانات حاكم است و كنار هـم قـرار            
دادن و يك كاسه جلوه دادن آنهـا فـقـط           
كوته نگري و از سـر خصـومـتـي كـور              

روشـن اسـت   .   نسبت به اين حزب است   
كه منصور حكمت اگر هـم زنـده بـود            
نميتوانست سازمان و حـزبـي بسـازد           
كه با ديوار چين از جامعه جدا بـاشـد            
و تحت تاثير تحوالت و رويـدادهـا و            
جنبشهاي بيرون از خود قرار نگيرد و        
به اين دليل انشعاب و اختالفـي در آن         

همانطور كـه مـاركـس و          .   پيش نيايد 
لنين نيز نتوانستند و ادعايي هـم در           

هـمـانـطـور كـه        .   اين زمينه نـداشـتـنـد      
منصور حكمت نتوانست جـلـوي ايـن         
را كه رضا مقدم و آذرين بـه فـرمـوـلـه            

و "   جــنــبــش اصــالحــات    " كــنــنــدگــان    
كشاندن كارگران پشـت سـر بـورژوازي       

ايـنـهـا الـفـبـاي         .   تبديل شوند بـگـيـرد     

كسـي آمـده اسـت و           .   سياست اسـت   
مــيــخــواهــد در مــورد انشــعــاب و               
اختالف در حزب كمونيست كـارگـري        
سخن بگويد اما از هـمـان اول اعـالم             
ميكند كه وارد بحثهاي سـيـاسـي اي           

اعـالم  !   كه پيش آمده نميخواهد بشود    
ميكند كه به موقعيت و پـراتـيـك و               
سياستهاي حزب كمونيست كـارگـري       
! بعد از اين جدايي ها هم كاري نـدارد       

همـيـن كـه جـدايـي اي پـيـش آمـده                     
خودش نشان دهنده بن بست و بـحـران         

ميتوان او را در دلـخـوشـي و               !   است
تا نـبـيـنـد     .   خود فريبيش تنها گذاشت   

كه نه فقـط در يـك سـال و دو سـال                     
گذشته حزب كمونيست كـارگـري در           
صحنه سياسي ايران و در پـيـشـبـرد               
جنبش كارگري و كمونيستي گامهاي     
بلندي به جلو برداشـتـه اسـت، بـلـكـه               
حتي در وسط داغي اخـتـالفـات نـيـز             
يك لحظه از فعاليتهاي اجـتـمـاعـيـش          

زيـرا مـيـدانسـتـه        .   دست نشسته است  
زيـرا  .   است و ميداند دارد چه ميكـنـد       

زيرا مشغلـه هـا و          .   خط روشني دارد  
بحران و بـن بسـت و مشـغلـه هـاي                    
رفتگان از جمله حـال و روز مـحـفـل                
رضا مقدم هيچ ربطي بـه ايـن حـزب              

زيرا اين حزب با جامـعـه و بـا             .   ندارد
طبقه كارگر امروز بيش از هـمـيـشـه              
پــيــونــد دارد و از جــنــبــش فــعــال                   
اجــتــمــاعــي و راديــكــال دارد نــيــرو             
ميگيرد و مـتـقـابـال بـه آن نـيـرو و                      

 .  *شفافيت ميدهد
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

در ميان اپوزيسيون ايراني دهـهـا       
ايـنـهـا    .   وجود دارنـد   "   كارگري" محفل  

البته هيچ ربطي با مـحـافـل كـارگـران            
در محيط كار كـه در پـروسـه روابـط               
طبيعي كارگران در محيط كار شـكـل        

اين ها محافـلـي از       .   ميگيرند، ندارند 
كساني هستند كه عـمـدتـا ديـگـر در              

زماني .   محيط كار و در ايران نيستند     
دور كارگر يا فعال كارگـري يـا رهـبـر              

ــد                     ــوده ان ــران ب ــارگ ــخــشــي از ك . ب
اكـنـون   .   خيليهاشان اين هم نبـوده انـد        

همگي يا عمدتا در خارج كشور بسـر          
خــارج " در عــيــن حــال           .   ( مــيــبــرنــد 
در بحثهـايشـان يـك فـحـش            "   كشوري
با چند نفري از نزديكانشـان در  ! )   است

ايـن  .   داخل كشور هم ارتباطاتي دارنـد     
محافل طول و عرض قـابـل تـوجـهـي              

سابقه كارگري اعضـايشـان در     .   ندارند
. سالهايي دور هويت آنها را مـيـسـازد         

صاحـب  .   كارگرند".  رهبرند"همه هنوز  
افتخار ميـكـنـنـد      .   نسب و پيشنيه اند   

زبـان  " بـه  .   را ميفهمند"   زبان كارگر"كه  
سعي ميكـنـنـد     .   گپ ميزنند "   كارگري

اين زبان و ايـن ريـخـت و قـيـافـه را                      
همچون آثار تاريخي به دقت گردگيري      
كنند و نگه دارند و نـگـذارنـد گـذشـت         
زمان آنرا به كهنگي و رنگ باخـتـگـي          

هــرروز خــاطــراتشــان را،        .   بــكــشــانــد 
نبردهايشان را، نان خالـي خـوردنشـان       
را، پينه هاي دستـشـان را گـردگـيـري              
ميكنند و به شما نشان مـيـدهـنـد تـا              
كسي در مورد اصـالـت آنـهـا شـك و                 

ايـنــهــا در جـنــبــش        .   تـرديــدي نـكــنــد    
حـق  " داراي   .   كارگري صاحب خانه اند   

مهم ايـن نـيـسـت     .   هستند"   و آب و گل  
كه امروز چه مـيـكـنـنـد، بـيـكـارنـد،                  
كــاســبــي مــيــكــنــنــد، بــيــكــارنــد يــا           
ليسانسشان را از جايي گرفـتـه انـد و              
دارند بعنوان كارمـنـد يـك اداره كـار               

مهم اين است كه ايـنـهـا در           .   ميكنند
ايران كارگر و رهبـر و فـعـال كـارگـري               

مثل بعضي ها كه امـروز در    . بوده اند 
گوشه اي از اروپـا و در خـارج كشـور                
حتي براي سالهاي سال كارگـري كـرده          

اينها اصـيـل     .   اند و ميكنند، نيستند   

مدالشان را   .   كارگرند"   جنس" از  .   ترند
اين .   از جنبش كارگري ايران گرفته اند     

ست كه تعيين ميكند كـارگـر       " مدالها" 
بـه  "   اصيل و وفـادار      " اگر واقعا كارگر    

طبقه خودش باشد بايد براي تصـمـيـم          
گيري در مورد امـروز و فـردايـش بـه              
آنها رجوع كند و از آنها كسب تكليف         

مهم اين نيست كـه كـارگـر سـي          .   كند
چهل سالـه ايـرانـي امـروز ايـنـهـا را                    

ميتواند از پدر و عـمـو و        .   نميشناسد
پيرتر هـا بـپـرسـد و بـفـهـمـد كـه بـا                         
ژنــرالــهــاي ســي چــهــل ســال پــيــش               

تا اينجا البتـه مسـالـه اي           .   روبروست
. باالخره سابـقـه مـعـنـي دارد           .   نيست

مشكل اينها اينست كه اين سابقه هـر        
چقدر خوب، بلند يا كوتاه، اغراق شـده        
يا واقعي اين دوستـان را از تشـكـل از          
دخالتگري سياسي، از متحد كـردن و         
متشكل كردن دور كرده است و به درد        
بــي درمــانــي بــنــام مــحــفــل گــرايــي             

سه نفرشان در يـك     .   محكوم كرده است  
براي توجيه  .   تشكل قابل جمع نيستند   

اين محفل گرايي البته سـيـاسـتـهـايـي           
هم دست و پا ميشود كه در جاي خـود     

كـال از خـود        .   خيلي آب بـر مـيـدارد         
" كـارگـري  " بپرسيم كه كار اين محافل       

و اين رهـبـران كـارگـري بـراي طـبـقـه                  
كارگر اساسا چيست؟ ايـنـهـا هـركـدام           

سـايـتـي بـراي       .   دوستان خـودرا دارنـد     
اسـمـي روي     .   خود دست و پا كرده انـد      

كارشان اينـسـت كـه       .   خود گذاشته اند  
به كارگر بگويند به كسي و چيزي جـز           

. محفل آنـهـا نـبـايـد اعـتـمـاد كـنـد                    
بـا چـنـد      .   مخاطبين وسيـعـي نـدارنـد       

نفري از همان عمه و برادر و پسر عمـو          
و در و همسـايـه و دوسـتـان قـديـمـي                   
روابطشان را كمابيش احيا كرده انـد و         

با تكنـيـك امـروزي       ( با آنها درگوشي    
) يعني بصورت چت و تلفـن و پـالـتـاك          
. رهنمودهاي داهيانه خودرا ميـدهـنـد      

كه كارگر بايد خودش خـودش را آزاد           
كاري بـه روشـنـفـكـران نـداشـتـه               .   كند
. كاري به احزاب نداشـتـه بـاشـد         .   باشد

. كاري به نبردهاي بزرگ نداشته بـاشـد       
حتي اگر كسـي كـاري بـراي كـارگـران              
كرد كه خيلي هم خوب و مـوثـر بـود                

ايـنـهـا    .   بايد كارگران بـدبـيـن بـاشـنـد            
عمدتا خودرا چـپ و سـوسـيـالـيـسـت               

اما سوسيـالـيـسـم بـرايشـان          .   ميدانند
قـديـمـي اسـت كـه           "   قهوه خـانـه  " همان  

ميشود در آن نشست در خـلـسـه فـرو              
رفــت و عــلــيــه احــزاب و جــريــانــات              

به سياسـت و افـت   . سياسي پچ پچ كرد 
. و خيزهاي بزرگ سياسي كاري ندارند     

اينها محافل متعددي هستند كـه در         
سياست غير فعالند اما گوششان تـيـز        
است كه كسي به قلمرو تخصصي آنهـا      

 . وارد نشود
محفليسم يك مرض بسيـار رايـج        

. در ميان فعالين قديمي كارگري است     
در هيچ كجا بيش از اينجا نـمـيـشـود             
محفليسم سترون را عـيـان و آشـكـار             

اينها حتي سكت به مفهـوم رايـج      .   ديد
با هم بـه شـدت         .   محفلند.   آن نيستند 

يك روز براي هم نظري و       .   رقابت دارند 
بـه سـوي هـم         "   اتـحـاد  " هماهنگـي و       

گامي بر ميدارند تا ده روز مسيـر دور         
روانشـنـاسـي ايـن       .   شدن را طي كنـنـد     

مــحــافــل كــاركشــتــه هــاي كــارگــري           
موضوع مطالعـه جـالـبـي مـيـتـوانـد               

. تئوريهايشان عقب مانده اسـت   .   باشد
كـارشـان دور كـردن         .  برنامه اي ندارند 

ايجاد بدبيني  .   كارگران از تحزب است   
نسبت به حـزب و سـازمـان بـزرگ و                  

ايـنـهـا    .   برنامه و مبارزه سـراسـريسـت      
. حزب بطور كلي را ستايش ميـكـنـنـد      

برايشان يك آدامـس     "   حزب بطوركلي " 
يا قليان است كه مدام ميجوند يـا بـا           
آن نـفـس مـيـكـشـنـد امـا خـود يـك                      
سانتيمتر در عرض ده بيسـت سـال بـه           
سوي حزب سـازي، بـرنـامـه داشـتـن،               
مبارزه سراسري، متحد كردن كارگـران   

شـمـارشـان هـرروز       .   گام برنداشتـه انـد     
. . " انـجـمـن فـالن      " بيشـتـر مـيـشـود،           

كـارگـر ديـروز و         " ،   . . " كميته بـهـمـان    " 
بنياد و آوا و        " ،  . . " امروز و تبعيدي و   
امـا  . .   كـارگـر و        "   صدا و هماهـنـگـي     

دايره نفوذ و شمار اعضـايشـان هـرروز       
 . محدود تر ميشود

همـه  : اينها يك وجه مشترك دارند 
دشمن حزب كمونيست كارگـريـنـد يـا           

. اين حزب را دشـمـن خـود مـيـدانـنـد               
چون اين حزب دارد در ميان كـارگـران          

سازمـان دارد، بـرنـامـه          . نفوذ ميكند 

ــردم                    ــه م ــكــال اســت، ب دارد، رادي
دسترسي دارد، به همه جنبـشـهـا كـار            

براي مقابله با اين حـزب دسـت           .   دارد
زدن به هر كاري هر چند غير سـيـاسـي           

بـعـضـي هـاشـان گـويـي             .   مجاز اسـت  
تلفن هـايشـان را      .   دچار جنون شده اند   

بر ميدارند و بـه ايـن اتـحـاديـه و ان                   
سايت كـارگـري در ايـن كشـور و آن                  
كشور تلفـن مـيـزنـنـد و مـيـگـويـنـد                    

تـمـاسـتـان بـا        .   خبرهاي اينها را نزنيـد  
حزب كمـونـيـسـت كـارگـري را قـطـع                  

، " اين شخص كادر حزب اسـت   .   " كنيد
همينكه متوجـه مـيـشـونـد حـزب از               
مــحــيــطــهــاي كــارگــري خــبــر هــاي             
مبارزات را منـتـشـر مـيـكـنـد غـيـر                  
مسئوالنـه بـه تـقـال مـي افـتـنـد كـه                     

. ارتباطات اين حزب را پـيـدا كـنـنـد             
براي برخي حـتـي رفـتـن پشـت لـجـن                 
پراكني عـوامـل جـمـهـوري اسـالمـي              

. عليه اين حزب هم ظاهرا مجاز اسـت       
يكي از اين محافل علـيـرغـم ايـنـكـه              
سرتاپاي اين حزب را ميشناسد چـنـد          
سال پيش از يك قطعنامه كه سياسـت        
حزب را در مورد رابطه بـا دولـتـهـا بـا             
شفافيت بـيـان مـيـكـرد تـالش كـرد                  
تاييدي بر هوچيگريهاي امثـال رئـيـس      
دانا و روزنامه هاي جمهوري اسـالمـي     
را بيرون بكشد مبني بـر ايـنـكـه ايـن               

. . " از اسرائـيـل پـول مـيـگـيـرد             " حزب  
ــم چــپ و                        ــان را ه ــودش ايشــان خ

. كمونيست و ضـد رژيـم هـم مـيـدانـد              
منشاء ايـن افـتـراهـا را هـم بـخـوبـي                  

مـعـنــاي شــفـافــيـت در          .   مـيـشــنـاسـد    
اما اگر با ايـن      .   سياست را هم ميداند   

حرف ميشود لگدي به ايـن حـزب زد             
گفتن اين حـرف جـايـز اسـت            .   بايد زد 

حتي اگـر تـايـيـد بـر لـجـن پـراكـنـي                       
. جمهوري اسالمي و عواملـش بـاشـد         

از همين محفل يكيشان در يك جلسـه        
ايـن  " سخنراني در آلـمـان گـفـتـه بـود                

حزب نميداند كه كارگر خوردنـي اسـت        
بســيــار خــوب ايــن       " !   يــا پــوشــيــدنــي    
از هـمـان افـاضـات          .   اتهامي نـيـسـت    

دائي جان نـاپـلـئـونـي تـكـرار شـونـده                  
اما يكي دو ماه بعد كـه ظـاهـرا        .   است

ايشان هم متوجه شده بـودنـد كـه ايـن              
حزب يك گرايش واقـعـي و قـوي در                
جنبش كارگري را نمايندگي مـيـكـنـد         

ايشان در يك جلسه پالتاكي ميـگـفـت         
اين حزب در جنبش كارگـري هسـت،         " 

يــك گــرايــش واقــعــي اســت و مــا                   
مــا .   نـمـتــيـوانــيـم آنــرا قــلـم بــگـيـريــم              

و " !   محكوميم كه آنها را تحمل كـنـيـم     
بعد چند ماه بعد كه نقش حـزب بـارز             
تر شده بود ايشان در يك نـوشـتـه يـك               
زيـر نــويـس جــالـب در مــورد حــزب                 
كمونيست كارگري نوشته بود كه مثـل    
طنزي جالب ميماند و بايد آنرا بعنوان       
پالتفرم و شاهكار محفليسم و محفـل       
گرايي سـتـرون قـاب گـرفـت و نـگـه                    

ــنــد          .   داشــت حــزب " ايشــان مــيــگــوي
كمونيست كارگري مـدتـي اسـت كـه              
حـول مـبـارزات كـارگـري تـبـلـيـغـات                 

ــه             .   مــيــكــنــد  ــرخــورد ايــن حــزب ب ب
ــر                 ــظــي ــاعــي ن ــم ــت ــشــهــاي اج ــب جــن

اينـهـا سـورچـرانـهـاي         .   سورچرانهاست
جنبش هـاي اجـتـمـاعـي هسـتـنـد و                  
هميشه سر سفره جنبش هـاي پـررونـق          
حاضرند و هروقت اوضاع بد مـيـشـود         

الـبـتـه    .   سر سفره جنبش بعدي ميرونـد     
اين سورچرانهـا بـراي تـرك سـفـره هـر                 
جنبشي كه زير فشار است تتـوري هـم        

اينـهـا بـا هـمـه جـنـبـشـهـا                  .   ميبافند
هنگامي كه پررونق است هستند امـا       

بودن آنها با   .   از هيچكدام آنها نيستند   
ايـنـهـا از      .   هيج جنبشي اصالت ندارد   

اگـرچـه بـراي      .   هيچ جنبشي نيـسـتـنـد      
. مدتي و تا پررونق است با آن هستـنـد        

اينها براي رفتـن بـه سـورچـرانـي يـك                 
جنبش پررونق حتي طرز لبـاس، مـدل       
مو، نحوه رفتار با خانواده و فرزنـدان و         
حتي مدل عـيـنـك خـودرا هـم بـراي                   
تطابق با الگـوي آن جـنـبـش تـغـيـيـر                  

كـارگـران واحـد راه را           . . "   ( " ميدهـنـد  
 ) از رضا مقدم" نشان ميدهند

اين يك شاهكـار اسـت كـه بـراي              
هميشه معضل محافل مخالف حـزب      
كمونيست كارگري را حـل مـيـكـنـد و            

مـورد  در   آنها را از استدالل و فـاكـت           
فعاليت و مبارزه و سياسـت و بـرنـامـه           

در ايـن    !   يك جريان بي نيـاز مـيـكـنـد          
جمالت خودخـوري و اسـتـيـصـال در               
مقابل فعاليتهاي اين حزب بـا چـمـاق           

تلفيق شده  "   از جنس ما نيست   " تكفير  
اســت و قــرار اســت كــارگــران را از                  
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پيوستن به صفوف اين حزب مـرعـوب        
اصــال بــرنــامــه و ســيــاســت و            .   كــنــد

" جـنـس  " مـهـم     .   فعاليت مهـم نـيـسـت      
كــارشــنــاس  " را هــم       "   جــنــس.   " اســت
ميشناسد و ايشـان فـتـوا داده          "   جنس

اند كه جنس حزب كمونيست كارگـري       
از !   با جنـس كـارگـران تـطـابـق نـدارد               

ايشان بايد خواست كه لطـف كـنـنـد و            
آن زماني را كـه حـزب كـمـونـيـسـت                   
كارگري قبل از آن تبليـغـات كـارگـري            

از ايشـان    .   نميكرده لطفا نشـان دهـنـد      
كه كارشناس تشخيص جنسنـد بـايـد          

جنس حزب كمونـيـسـت      " پرسيد كه آيا    
هميشه از جـنـس كـارگـران            "   كارگري

نبوده يا از زماني كه ايشـان صـفـوف             
اين حزب را ترك كرده اند جنس را بـا             
خود برده اند تا در عـرض چـنـد روز                 
حزبي كارگري و كمـونـيـسـتـي درسـت            

كــه هــمــه آشــنــايــان ايشــان          !   كــنــنــد؟
ميدانند كه نتيجه اش بعـد از هشـت            
سال چيزي جز يك محفل آب رونده بـا           
 . يك سايت و يك گاهنامه نبوده است

معلوم نيست چرا كارگر بايد براي       
ايـن  .   ذره اي تره خرد كنـد " رهبران"اين  

. تئوري درماندگي و استيـصـال اسـت         
دفاع فعال و موثر و همه جانبـه حـزب           
كــمــونــيــســت كــارگــري از مــبــارزات          
كارگران شركت واحد را گويا مـيـشـود         
بــا چســبــانــدن مــارك كــوچــه بــازاري            

جالـب اسـت كـه      !   لوث كرد "   سورچران" 
بـودن  "   پـررونـق  " اينها جز در مـقـطـع             

مبارزه و اعتصاب كـارگـران شـركـت             
واحد در مورد اين كارگـران و مـبـارزه            
شــان رســمــا حــرفــي نــزدنــد و حــزب              
كمونيست كارگري هنوز يعني زمانـي      

" پـررونـق  " كه از نظر اينها اين جنـبـش       
نيست دارد براي بـه كـرسـي نشـانـدن               
خواسـتـهـاي كـارگـران شـركـت واحـد                

عكس اسانـلـو را يـك          .   تالش ميكند 
هفته پيش ايـن حـزب در كـنـفـرانـس                

آخـريـن   .   سازمان جهاني كار بلنـد كـرد      
خـبـرهـاي كـارگـران شـركـت واحـد و                   
بسياري كارخانه هاي ديگر را بايـد از          

افاضاتي جـالـب از     .   اين حزب بشنوند  
اين دست را كـه خـوانـديـد در واقـع                    

سـتـرون   "   محفليسم" بيانگر اينست كه    
و بي خاصيت در ميان اينـهـا نـهـادي             

شده است و براي خـودش فـرهـنـگ و              
تئوريهاي دست اولي دست و پـا كـرده          

كلمات و واژه هـاي جـديـدي را            .   است
از ايـن    .   وارد بحث سياسي كـرده انـد         

ــه بــوي                       ــات روشــن اســت ك ــلــم ك
اسـتـيـصــالـي آزار دهـنــده بــه مشــام                

كـارگـر و     .   اما واقعيـت اسـت    .   ميرسد
كمونيستي كه به همه جـنـبـشـهـا كـار             

به زبان مـورد اسـتـفـاده        ( نداشته باشد   
بـه درد الي جـرز          )   ايشان اگر بگوييم  

ايــن را ايــن جــنــاب هــم             !   مــيــخــورد
اما با گردوخـاك راه انـداخـتـن      .   ميداند

لباس و سر و وضـع       " و تئوري مشعشع  
و عينك خود را به رنگ جنبـشـهـا در             

قرار است با حزب كـمـونـيـسـت          "   آوردن
 .كارگري مخالفت كند

كـهـنـه    " تازگيها برخـي مـحـافـل           
مـوضـوع ديـگـري       "   كارهاي كـارگـري    

براي مخالفـت بـا حـزب كـمـونـيـسـت                
در "   شـورا .   " كـارگـري پـيـدا كـرده انـد             

بحثشان اينسـت كـه   " .   سنديكا"مقابل  
حزب كمونيست كارگـري اتـحـاديـه و            
سنديكا را كار رفرميستها ميـدانـد و          
اين عرصه را به رفرميستهـا تـحـويـل            
ميدهد و تقابل بين شورا و سـنـديـكـا           

در اينجا هم مشـكـل      .   را دامن ميزند  
اينها اينست كه نميدانند كه اين بحث       

يـك مشـكـلـشـان هـم            .   تازه اي نيست  
اينست كه نميتوانند توضيح دهند كـه     
اگر اين حـزب سـنـديـكـا و اتـحـاديـه                  

به رفـرمـيـسـتـهـا سـپـرده              " كارگري را   
چگونه از سـنـديـكـاي كـارگـران           "   است

شركت واحد فعال تر و موثر تـر از هـر          
جريان ديگري دفاع كرده و ميـكـنـد و           

فعالين لغو  " خود اينها از محفلي بنام      
و "   ضد سـرمـايـه داري        " و  "   كار مزدي 

دفـاع كـرده انـد         . . "   كميته هماهنگي " 
كه جلوي مبـارزات كـارگـران شـركـت             
واحد ايستاد و از آن در مقابل تـهـاجـم           
وحشيانـه جـمـهـوري اسـالمـي دفـاع                
نكرد زيـرا بـا سـنـديـكـاي كـارگـران                    

بهررو اين  !   شركت واحد مشكل داشت   
را ميشود به حساب محـفـل ديـگـري            

امـا جـاي تـاسـف اسـت كـه              .   گذاشت
ايــنــهــا بــراي مــخــالــفــت بــا حــزب                

كه اسم بردن از آن     ( كمونيست كارگري   
مـجــاز  "   رهـبــران " هـم از جــانـب ايـن              

" چـپ راديـكـال     " نيست و تحت عنوان     
حــاضـرنــد شــوراهــاي    )   اسـم مـيــبـرنــد     

اسالمي حكومت را تطهيـر كـنـنـد و             
بگويند اصال شـورا در ايـران زمـيـنـه              

كارگران شورا را بـا شـوراهـاي           .   ندارد
شـوراهـاي   .   اسالمي يـكـي مـيـدانـنـد         

اسالمي را رژيم بـا زور سـر پـا نـگـه                   
زمينه اجتمـاعـي آن در        " نداشته بلكه   

به ايـن تـكـه       " .   ايران وجود داشته است   
" رهـبـران  " از شاهكـار يـكـي از ايـن                

 : كارگري توجه كنيد
امروز در ايـران اسـاسـاً بـحـث               « 

. آيند نـيـسـت      شورا براي کارگران خوش   
امـروزه جـمــهـوري اسـالمــي از پــسِ               
شوراهاي اسالمي کار، و سـرکـوب و           

که توسط ايـن شـوراهـا انـجـام            جنايتي
. بارِ منفي پيدا کرده     شد، مفهوم شورا    

که بخواهـي صـحـبـت          تو با هرکارگري  
کني، بگي که آقا بـايـد شـورا درسـت              

 سـاعـت تـوضـيـح           ١٠٠کنيم، بـايـد      
بدهي که آقا ايـن شـورا يـک شـوراي                 
ديگري است؛ ولـي هـرچـقـدر هـم کـه                 
توضيح بدهي اغلب کارگرها شورا را        
ــا کــارکــرد                      ــه و ب در ايــن چــارچــوب

حـتـي تـاريـخـي        .   ضدکارگري ديده اند  
بينيم که در يـک     هم که نگاه کنيم، مي    

ي اجـتـمـاعـي،          گـرانـه     بازي سـرکـوب    
ســيــاســي و اقــتــصــادي شــوراهــاي              

اين شوراها تبديل     خودروي کارگري به    
. اين سرکوب فقط نظامي نـبـود      .   شدن

اي شوراهـاي خـودروي        اگر در يک دوره   
شوراهاي اسالمي تـبـديـل         کارگري، به 

شدند و گسـتـرده شـدنـد و از طـرف                    
کارگر پذيرفته هم شد، ايـن فـقـط           طبقه

با سرکوب نظامي و پـلـيـسـي نـبـود؛               
يعني کارگر را فقط بـا تـفـنـگ وادار              
نکردن که اين را بـپـذيـر کـه شـوراي                  

 اجتماعي اش      زمينه.   اسالمي درسته 
عباس فرد در گـفـتـگـو بـا           ."  ( هم بود 

 ) بهمن شفيق و مرتضي افشاري
براستي اين مخالفـت آشـكـار بـا            
شوراهاي كارگري و تطهير جـمـهـوري          
اسالمي يك افتضاح سياسي از جانـب       
كساني است كه داعيه كارگر بـودن و           

جاي تاسف اسـت    .   راديكال بودن دارند  
كه مخـالـفـت بـا حـزب كـمـونـيـسـت                   
كــارگــري ايــن مــحــافــل را بــه ايــن                 

. مخمصه رقت آور پرتـاب كـرده اسـت         
نمونه هايي را كه آوردم منحصر بـفـرد          

بيشتر توليدات اين مـحـافـل       .   نيستند

گــويــي   .   از هــمــيــن دســت اســت                 
مجبورشان كرده اند كـه بـا سـيـاسـت              
راديكال بـا هـر افـتـضـاحـي كـه شـده                  

در مورد بحث شـورا و      .   مخالفت كنند 
سنديكا در جاي جداگانه اي صـحـبـت         

امـا ايـنـجـا قصـد مـن              .   خواهيم كرد 
نشــان دادن روان شــنــاســي مشــتــرك           

. اسـت "   فعالين" محفليسم در ميان اين  
روندي كه اينها طي ميكننـد و آيـنـده          
اي كــه در بــرابــر ايــنــهــا قــرار دارد                  

 . بهيچوجه خوش آيند و جالب نيست
محفليسم مانعي در برابر تـحـزب       
و دخالتگري سياسي و سراسري طبقـه       

در شرايطـي كـه جـامـعـه          .   كارگر است 
دستخوش تحوالت و افت و خـيـزهـاي         
هرروزه است و دشمنان طبقه كارگر بـا        
امكانات و ابزارهاي وسيع ميخواهند     
كارگر را در انقيـاد و فـرودسـتـي نـگـه               
دارند و نـگـذارنـد كـارگـران در راس                  
تحوالت اجتماعي قرار گيرند، كـارگـر       
بيش از هر زمان به حزب و بـه بـرنـامـه          

. و به كمونيسم دخـالـتـگـر نـيـاز دارد              
كارگر بايد بتواند مهر خـود را بـر ايـن         
تحوالت بكوبد، خودرا در برابـر مـوج          
وسيع تبليغات دستگاههاي تبـلـيـغـي        

در ايـن شـرايـط      .   بورژوازي مجهز كند  

محفليسم در هـمـان دايـره مـحـدود                 
نفوذش نيـز بـراي كـارگـران يـك سـم                   

طبقه كارگر ايـران بـراي اولـيـن            .   است
بار در تاريخ حياتش حزبي كمونيـسـت       
و راديكال و دخالتگر بـا بـرنـامـه اي                
روشن و شفاف را در دسترس دارد كـه         
نشان داده است كه ميتواند مانـع ايـن          
شود كه كارگران در پيـچ و خـم هـاي                
سياسي يك بار ديگر به سياهي لشكـر       

در ايـن    .   طبقات ديگر تبـديـل شـونـد        
شرايط محفليـسـم مـبـلـغ و مـنـادي                

. پراكندگي، ابهام و سـردرگـمـي اسـت          
. محفليسـم مـرض تـازه اي نـيـسـت                

هميشه عليه طبقه كارگر عـمـل كـرده          
اين مرض معمـوال در مـقـاطـع       .   است

هر چـقـدر تـوده         .   حساس رشد ميكند 
كارگران بيشتر به ميدان سـيـاسـت پـا            

" فعاليـن " ميگذارند در ميان طيفي از      
ترديد و ابهام و منزه طلبـي و وحشـت            
از دخالتگـري در ابـعـاد سـراسـري و                 
تعيين كننده بيشتر رشـد مـيـكـنـد و              

ايـن  .   تئوريهاي خودرا هم پيدا ميكنـد    
مرض را بايد شناخت و بايـد كـارگـران          
را هرچه بيشتر در برابـر آن واكسـيـنـه              

 .كرد

 
 ١١از صفحه  ...  محفليسم در برابر تحزب 

هاي استان كردستـان      يك آن نساجي  در  
هــاي خــوزســتــان و           و پــتــروشــيــمــي    

اتوبوسراني تهران و فـوالد مـبـاركـه              
هاي كاشـان بـا هـم          اصفهان و نساجي  

 ،وارد اعـتـصـاب و مـبـارزه بشـونـد                
جمهوري اسالمي كجا مـيـتـوانـد بـه             
راحــتــي ســركــوبشــان كــنــد و يــا بــا               

! هاي توخالي آنهـا را سـربـدوانـد           وعده
اگر كارگران مجمع عمومـي خـود را           

 امـكـان     ،به طور مرتب برگزار كـنـنـد       
نـمــا كـردن تـعــدادي فـعــال               انـگـشــت  

خـالء  .   گـردد  كارگري از رژيم سلب مي  
رهبري در اعـتـراضـات كـارگـري در              
صورت دستگيري و ارعـاب و غـيـره            

كارگران بـه قـدرت و         .   شود  نيز پر مي  
عـنـاصـر    .   بـرنـد     اتحاد خـود پـي مـي         

فرصت طلب و بـادمـجـان دور قـاب               
رونـد و كـارگـران            چين به حاشيه مـي    

يابنـد و      جوان براي رهبري پرورش مي    

 .كنند اعتماد به نفس پيدا مي
در ابتداي اين نـوشـتـه بـحـث از                

 ،ترور يكي از فعـالـيـن كـارگـري شـد              
تـوانـيـم        اينكه چگـونـه مـي     ،بحث ما 

هـاي رژيـم را           جلوي اين وحشـيـگـري     
 بدون شك بدون پـرداخـتـن بـه        ،بگيريم

متشكل شدن و متحدن كردن بـخـش          
هر چه بيشتري از كـارگـران تـكـمـيـل             

كارگر مـنـفـرد و رهـبـران             .   گردد  نمي
كارگري تنها را رژيم امكان دارد كـه           
به تور بيندازد و يا به نحوي آنها را از      

اما كارگران مـتـحـد و          .   سرراه بردارد 
هاي كارگري و      مجموعه اي از تشكل   

بخش هر چه وسيعتري از رهـبـران و              
فعالين شناخته شده و جلوي صـحـنـه           
كارگري را رژيم فقط در خيالـش مـي           
تواند خاموش كند و سـرشـان را زيـر              

 *.آب بكند
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 13 ٧٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 مهر  مدير کارخانـه  ١٦در مورخه   
شاهو طي بـخـشـنـامـه اي بـه بـهـانـه                     
افزايش ساعت استراحـت کـارگـران در           
موقع ناهار، به کارگـران ايـن کـارخـانـه            
اعالم کرد که به اين مـنـظـور، از ايـن                 

 ساعت در روز کـار          ٩پس بايد بمدت    
وي به کارگران اعالم کـرده اسـت     .   کنند

من شما را دوست دارم و مـيـخـواهـم                
موقع ناهار استراحت بيشتري بکـنـيـد،      
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           

 . جا بياندازد
الزم به ياد آوريسـت کـه کـارگـران             

 ٨ سال است از ساعت   ٢٥شاهو مدت  
 ٤صبح شروع بکار کـرده و در سـاعـت            

بعد از ظهر کار را تعطيل ميـکـنـنـد و              
 دقيـقـه نـيـز در ايـن مـدت                  ٤٠مدت  

در .   صـرف خــوردن نــاهــار مــيــکــنــنـد          
بخشنامه جديد  که قرار اسـت از روز              

 تـوسـط     ٢١/٧/٨٦شنـبـه مـورخـه          
مديريت کارخانـه بـه اجـرا در بـيـايـد،                

 صبح شروع بـکـار   ٣٠/٧کارگران بايد  
 بعـد از ظـهـر      ٣٠/٤کرده و در ساعت    

کار را تعطيل کنند و بمدت يک ساعـت   
  .نيز صرف خوردن ناهار بنمايند

بدنبال ابالغ ايـن بـخـشـنـامـه بـه                 
کارگران، نمايندگـان آنـان در روزهـاي             

 مهر  طي مذاکراتي با مديـر   ١٧ و   ١٦
کارخانه موفق به تحميـل پـس گـرفـتـن            

در نتيجه  .     اين بخشنامه به وي نشدند      
 مـهـر در        ١٨کارگران شاهو در  روز           

   ،اعتراض بـه بـخـشـنـامـه فـوق الـذکـر                
دست از کار کشيده و در مقـابـل دفـتـر              

.  اداري کارخانه دست به تجـمـع زدنـد              
در پي اين تجمع نماينده اداره کـار نـيـز            
به کارخانه آمد، اما مـذاکـرات مـيـان              
مدير کارخانه و کـارگـران نـتـيـجـه اي                

 بدنبال آن  کارگران ايـن کـارخـانـه             .نداد
 مهر  نيز در ساعـت  ده تـا        ١٩در  روز    

دوازده  ظهر در مقابل اداره کار سننـدج    
در اين تـجـمـع کـه هـمـه              .   تجمع کردند 

کارگران کارخانه شاهو در آن شـرکـت             
داشتند مذاکرات في ما بين آنـان،  و            
اداره تامـيـن اجـتـمـاعـي و اداره کـار                   

 . سنندج بي نتيجه ماند
کارگران شاهو  بطـور يـکـپـارچـه و         

متحدانه اي اعالم کردند  که چـنـانـچـه         
مدير کارخانه و اداره کار به اعتراضات       
آنان توجهي ننموده و بخشنامه را پـس          
نگيرند، آنان اين بخشنامه را برسمـيـت        

 سـال    ٢٥نشناختـه و طـبـق مـعـمـول               
 صــبــح بــر            ٨گــذشــتــه ســاعــت             

ســرکــارهــايشــان آمــده و در مــوعــد              
. هميشگي کار را تعطيل خواهند کـرد        

همچنين در اين روز  اين کارگران بطـور         
قاطعانـه اي بـه کـارفـرمـاي کـارخـانـه                 
شاهو اعالم کردندکه چـنـانـچـه مـديـر              
کارخانه را بر کنار نکـنـد آنـان بـر سـر                 

  .کارهايشان حاضر نخواهند شد
 مهر  کـارگـران کـارخـانـه             ٢١روز  

شاهو بر اساس تصميم مجمع عمومـي       
خود به بخشنامه افزايش ساعـات کـار         
از سوي کـارفـرمـا تـن نـداده و طـبـق                     
معمول بـر سـر کـارهـاي خـود حـاضـر                 

 در اين روز بنا بـر قـرار قـبـلـي                  .شدند
عباسي رئيس اداره روبط کار سـنـنـدج          
به همـراه جـهـان بـيـن بـازرس کـار بـه                     
کارخانه شاهو آمدند و جلسه مشترکـي     
بين آنان، نماينده کارفرما و چهـار نـفـر            

در .   از نمايندگان کارگران بـرگـزار شـد          
اين جـلـسـه نـمـايـنـده هـاي کـارگـران                     
همچنان بر تصميم قبلـي خـود اصـرار             
کرده و اعالم نمودند که ما حـتـي يـک               

دقيقه افزايش ساعت کـار را نـخـواهـيـم           
پذيرفت و طبق روال هـمـيـشـه بـر سـر                  

  .کارهاي خود حاضر خواهيم شد
بدنبال اين وضعيت و عدم حصـول         
توافق در اين جلسه، قرار شـد کـارفـرمـا      
نيز دادخواست خود را در باره افـزايـش           
ساعت کار به شوراي حل اختالف ارائـه        

. دهد تا مسئله در آنجا پيگـيـري شـود          
الزم به ذکر اسـت کـه قـبـال کـارگـران                   
شاهو در باره بخشنامه افزايش سـاعـت     

 سـاعـت در        ٩ سـاعـت بـه           ٨کـار از     
کارخانه شاهو، بـه اداره کـار شـکـايـت              
کرده و تا کنون از اجـراي آن خـودداري             

 در پايان اين جلسه مسئوليـن   .کرده اند 
اداره روابط کار به کارگران شاهو اعـالم        

شما دست به تـجـمـع نـزنـيـد و              :  کردند
مطمئن باشيـد بـا تـوجـه بـه قـوانـيـن                    
موجود  در شوراي حل اختـالف راي بـه          

کـارگـران    .نفع شما صادر خـواهـد شـد          
شاهو نيز  اعـالم نـمـودنـد مـا طـبـق                    
معمول هميشه بـر سـر کـارهـاي خـود               
  .آمده و بخشنامه را اجرا نخواهيم کرد

 نفر از کـارگـران       ٢٥از طرف ديگر    
اين کارخانه که مـوعـد بـازنشـسـتـگـي           

آنان فرا رسيده است در بالتکليفـي بسـر      
. برده و خواهان بازنشست شدن هستنـد      

تامين اجتماعي سنندج به بهانه بدهـي       
کارخانه شاهو به ايـن اداره، عـلـيـرغـم              
رســيــدن مــوعــد بــازنشــســتــگــي ايــن           
کارگران و در خواست مکرر آنـان بـراي           
بازنشـسـت شـدن، تـاکـنـون از انـجـام                   
وظــايــف خــود ســربــاز زده و تــن بــه                  

 .بازنشستگي اين کارگران نداده است
کارگران شاهو در اعتراض به عـدم        
بازنشست کردن کارگرانـي کـه مـوعـد            
بازنشستگي آنـان فـرا رسـيـده اسـت،                

 ١٩ صبح  روز  پـنـجـشـنـبـه               ٩ساعت  
مهر  در مقابل اداره تامين اجـتـمـاعـي           

اداره تـامـيـن      .     سنندج تـجـمـع کـردنـد        
اجتماعي سـنـنـدج عـلـيـرغـم رسـيـدن                

 نفر از کارگـران     ٢٥موعد بازنشستگي   
شاهو بدليل بـدهـي کـارخـانـه بـه ايـن                  
اداره، از بازنشست کردن ايـن کـارگـران           

 ١٩خودداري ميکند و  در تجمع روز           
مهر  به کارگران اعالم نمودند کـه روز            

 مهر  نماينده هايـي     ٢١يکشنبه مورخه 
را جهت ادامه مـذاکـرات بـه آن اداره                

 .اين اعتراضات ادامه دارد.  بفرستند

 
 کارگران کارخانه شاهو به افزايش ساعات کار خود  تن نميدهند

 مـهـر دانشـگـاه پـلـي              ۳۰امـروز   
تــکــنــيــک صــحــنــه اعــتــراض پــرشــور         
دانشجويان عـلـيـه سـيـاسـت زنـدان و                
شکنجه و سرکوب حکومت اسـالمـي         

دانشچويان دانشگاه پلي تکـنـيـک     .   بود
به همراه تعدادي از دانشجـويـان سـايـر            
دانشگاه ها که تعدادشان بـه بـيـش از              

 نفر مي رسيد امروز در دانشگـاه        ۵۰۰
پلي تکنيک و اطراف آن دست به تجمع        
اعتراضـي زدنـد و بـار ديـگـر عـلـيـه                    
سياست هاي سرکوبـگـرانـه حـکـومـت            
شــعــار دادنــد و بــا پــالکــاردهــائــي                
مطالبات آزاديخواهانه مردم ايـران را         

  .برافراشتند
تجمع که از ساعات اولـيـه امـروز           
شروع شده بود حوالي ظهـر بـا ازديـاد             
جمعيت دانشجويان با باال بردن عکس      
دانشجويان زنداني بعالوه پالکاردهايي    

دانشجويـان زنـدانـي را         "   با شعار هاي    
يــاران !   احــمــدي نــژاد    " ،    " آزاد کــنــيــد    

. ادامـه يـافـت     "   دبستاني ما را آزاد کن  
در ادامـه تـظـاهـرات دانشـجـويـان از                 
دانشگاه هـاي مـحـتـلـف بـه خـوانـدن                  
بيانيه هايي از دانشگـاه هـاي تـهـران،             

فـعـاالن و     " شريف، خـواجـه نصـيـر و              
" دانشجويان چپ دانشگاه هـاي تـهـران        

در ادامــه يــکــي از               .   پــرداخــتــنــد   
بـيـانـيـه     " دانشجويـان پـلـي تـکـنـيـک                

را قـرائـت     "   دانشجويان سوسيـالـيـسـت     
کرد که  با استقبال دانشجويان مـواجـه         

ــد  ــظــاهــرات             .   گــردي در ادامــه ايــن ت
دانشجويان خواهان برچيده شدن بسيـج       

. دانشجويي از محيط دانشگاه شـدنـد        
در تظاهرات امروز پالکـاردهـاي سـرخ         

زنـدانـي   " ،   " سوسياليسـم يـا بـربـريـت          " 
دانشـجـوي   " ،   " سياسي آزاد بايد گـردد     

اتحاد مـبـارزه   " ، " زنداني آزاد بايد گردد   
جنبش دانشجـويـي مـتـحـد        " ، " پيروزي

، و   " جنبش کارگـري و جـنـبـش زنـان              
پيش به سـوي تشـکـل        " همچنين شعار   

برافراشـتـه شـد و         "   مستقل دانشجويي 
مــرگ بــر   " در ادامــه تــجــمــع شــعــار            

  .سرداده شد"   ديکتاتور
دانشجويان از دانشگاه هاي ديـگـر    
به قصد پيوستن به جمع معترضين در       
بيرون پلي تکنيک حضور داشتند که با       
مانع نيروهاي انتظامي بـراي ورود بـه           

دانشـجـويـان    .   دانشگاه مـواجـه بـودنـد       
داخل پلي تکنيک و دانشجويان بـيـرون         
براي شکستن درب دانشگاه توانستـنـد     
صفوف نيروهاي حراست و انتـظـامـات        
و نيروهاي انتظامي بيرون دانشگـاه را         
بشکنند و به در ورودي دانشگاه حـملـه         
کنند که با حـملـه گـارد ضـد شـورش                 

مواجه شدند و موفق به شکستن درب        
  .نشدند

ــالگ آواي                   ــزارش وب ــه گ ــا ب ــن ب
دانشگاه، در تجمع امـروز دانشـجـويـان         

  :پالکاردهايي با شعارهاي
جنـگ  " ،  " اتحاد، مبارزه، پيروزي  "

دانشجو، کـارگـر مـعـلـم اتـحـاد               " ، " نه
محمود صالحي و مـنـصـور          " ،  " اتحاد

هـر گـونـه      "   ،   " اسالو آزاد بايـد گـردنـد       
پـيـش   "   ، " دخالت خارجي محکوم است  

" ،  " دانشجويي  به سوي تشکل مستقل   
و در کـنـار آن هـا              "     نان صلـح آزادي    

ــا                  چــنــديــن پــالکــارد ســرخ ديــگــر ب
و "   مــرگ بـر ديــکــتــاتـور       :   " شـعــارهــاي 

حــمــل "   ســوســيــالــيــســم يــا بــربــريــت        " 

  .ميکردند
سازمان جـوانـان کـمـونـيـسـت از               
دانشجويان   سراسر کشور مي خـواهـد    
با پيوستن به اين اعتراضـات صـفـوف          
مبارزه و تـعـرض بـه سـيـاسـت هـاي                   
سرکوب جمهوري اسالمي را قدرتمـنـد       
تر کنند و به دفاع از مطـالـبـات بـحـق               
دانشجـويـان پـلـي تـکـنـيـک و سـايـر                     
مطالبات دانشجوئي و نيز مـطـالـبـات         

  .آزاديخواهانه مردم ايران برخيزند
   زنده باد مبارزات دانشجويان        
  مرگ بر جمهوري اسالمي    

   زنده باد جمهوري سوسياليستي       
   سازمان جوانان کمونيست 

   ۲۰۰۷ اکتبر  ۲٢ ، ۸۶مهر  ٣٠
 

 

 

 
زنداني سياسي آزاد بايد گردد، مرگ بر ديکتاتور و   دانشجويان پلي تکنيک با شعار

  سوسياليسم يا بربريت، به مقابله با تعرض حکومت اسالمي برخاستند
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اســتــيــو پــريــلــي  دبــيــر شــاخــه            
) ١٤٠٦( کــيــنــگــســتــون وحــومــه         

انگلـسـتـان    "   اتحاد" اتحاديه کارگري     
بـا ارسـال نـا مـه اي بـه مـقـامـات                      
جمهوري اسالمي ايـران، نسـبـت بـه            
دستگيري فعاليـن کـارگـري تـوسـط            
جمهوري اسالمي ابراز انزجار کـرد و        

. خواستار آزادي کارگران زنداني شـد       
او در اين نامـه از وضـعـيـت جسـمـي          
محمود صالحي و منـصـور اسـانـلـو            
ابراز نگراني کرد و خواهان آزادي بـي        
قيد و شرط آنها و همچنين ابـراهـيـم            
مــددي نــايــب ريــيــس ســنــديــکــاي           

 .کارگران شرکت واحد گرديد
اســتــيــو پــريــلــي هــمــچــنــيــن بــه         
سرکوب کـارگـران کـارخـانـه دولـتـي              
نيشکر هفت تپه در شـوش در اسـتـان          
خوزستان  توسط نيرو هاي امـنـيـتـي         

کـارگـران ايـن      :   او نوشت  .   اشاره کرد 
 ٥٠٠٠کارخانه  که تعداد شان   بـه             

نفر مي رسد از جمله بـراي دريـافـت              
دستمزد هاي پرداخـت نشـده و حـق              

و اضـافـه     .   تشکل مبارزه مي کـنـنـد      
ميکند که بسيـاري از کـارگـران در              
ديگر صنايع در نقاط مختلف کشور      
نيز با  همين شرايط غير قابل تحمـل         

 .روبرو هستند
او در اين نـامـه کـه خـطـاب بـه                  
احمدي نژاد نوشته شده است تـاکـيـد           
کرده است کـه احـکـام زنـدان عـلـيـه                  
اعضاي سنديکاي کـارگـران شـرکـت          
واحـد ،اعضــاي اتــحــاديــه کــارگــران         
بيکار و کارگران هفت تپه بـي هـيـچ             
قيد و شرطي لغو شـود و بـه  انـوع                  
سرکو ب  حقوق کارگران که  تـوسـط           
دولت ايران صورت مي گـيـرد  يـک               

 .باره و براي هميشه پايان داده شود
 

تشکيالت خارج کشور حزب   
 کمونيست کارگري ايران 

 
 ٨٦ مهر ٢٥- ٢٠٠٧ اکتبر ١٧

 
نامه اتحاديه کارگري   :   ضميمه   
شاخه کيينگستون و     –"   اتحاد" 

   )١٤٠٦(حومه 
حــمــايــت اتــحــاديــه کــارگــري          
انگلستـان از کـارگـران         "   اتحاد" 

 ايران 

 
 ) نامه به محمود احمدي نژاد( 
 

 ٢٠٠٧ اکتبر ١١: تاريخ
 
آقاي محمود احـمـدي نـژاد ريـيـس               

 جمهور ي اسالمي ايران
 
به نـمـايـنـدگـي از سـوي اتـحـاديـه                     

شــــاخــــه   –"   اتــــحــــاد" کــــارگــــري       
بـه  )   ١٤٠٦(   کيينگستون و حـومـه       

اين وسيله از شـمـا مـي خـواهـم کـه                
فعالين کارگري زنداني آقايان ابراهيم     
مددي،منصـور اسـانـلـو و مـحـمـود              

 . صالحي  را آزاد کنيد
" اتـحـاد  " اين شاخه از اتـحـاديـه           

ــيــش از         ــنــي ،             ٨٠٠ب  کــارگــر ف
متخصص و خدماتي را در جـنـوب           

ايـن  .   شرقي لندن نمايندگي مي کـنـد      
شاخه به مسايل مـربـوط بـه حـقـوق              
کارگران در جهان بسيار حساس است      
و بـاور دارد کـه رفـتـار صـحـيـح و                     
محترمانه با کارگران نشانـه اي اسـت      

خـبـر زنـدانـي       .   از يک جامعه عادالنه   
شدن کارگران در جمـهـوري اسـالمـي           
به دليل فعـالـيـت هـاي کـه در يـک                    
جامعه منصف جزو حقوق پايه اي بـه     
شــمــار مــي آيــد، انــزجــار مــا رابــر              

 . انگيخته است
اين شاخه،  عميقا نگـران و ضـع          
سالمتي محمود صالحي است کـه از   

 تـا کـنـون در زنـدان          ٢٠٠٧ آوريل   ٩
ايـن شـاخـه      .   سنندج به سر مـي بـرد        

همچنين نگـران سـالمـتـي مـنـصـور            
 ژوييه تـا کـنـون        10اسانلو است که    
 . در زندان است

به اطالع مـا رسـيـده اسـت کـه                 
دولت شما حق تشکل را بـه رسـمـيـت           
نمي شناسد و فعاليت هاي مسـتـقـل          
کارگران را بطور مدام سـرکـوب مـي           

بنابراين اين شاخـه  از دولـت             .     کند
شما مي خواهد که حق کارگران ايران       
براي تشکل يابي و ايـجـاد تشـکـل               
هــاي مســتــقــل و حــق انــان بــراي                 
اعتصاب را  که از حقوق به رسـمـيـت         
شناخته شده جهاني است، به رسميت      

ايـن شـاخـه از شـمـا مـي                 .   بشناسد
خواهد که که آقايان محمود صالحـي       
، منصور اسانلو و ابراهيم مـددي را          
که تنهـا بـه خـاطـر فـعـالـيـت هـاي                     
کارگري زنداني شده اند فورا و بـدون           

 . هيچ قيد و شرط آزاد کنيد
اين شـاخـه اتـحـاديـه کـارگـري                

هــمــچــنــيــن خــواهــان آن اســت کــه              
اتهامات و احکام زندان عليه ديـگـر          
فعالين کارگري از جمله اتهـامـات و          
ــه  اعضــاي                   ــي ــدان عــل احــکــام زن
سنديـکـاي کـارگـران شـزکـت واحـد                
،اعضاي اتحاديه کارگران بـيـکـار و           
کارگران هفت تپـه بـي هـيـچ قـيـد و                 

بعالوه ايـن شـاخـه         .   شرطي لغو شود  
خواهان است که به  انـوع سـرکـو ب                
حقوق کارگران که  توسط دولت ايران        
صورت مي گيـرد  يـک بـاره و بـراي                

 . هميشه پايان داده شود
آاقاي صالحي از بنيان گـذاران و        
نماينده سابق انجمن کارگران خباز و        
از فعالين شناخته شـده کـارگـري در            

او به دليل فعاليت هـاي       .   ايران است   
کارگري، بطور ناعادالنه به يـک سـال         
زندان و سـه سـال حـبـس تـعـلـيـفـي                     

آقاي صالحـي در    .   محکوم شده است  
 بدون اطـالع قـبـلـي       ٢٠٠٧ آوريل 9

دستگيرشد و بـالفـاصـلـه بـه زنـدان                
وضع جسمـي   .   سنندج منتقل  گرديد   

ايشان بسيار وخيم است  او تنها يـک     
کليه دارد که آن هم فـقـط بـه انـدازه                  

 درصد يک کليه سالم  کـار آيـي          ٢٠
بــا ايــن حــال امــا مــقــامــات             .   دارد

قضايي و زندان به او اجازه نمي دهند        
 .که تحت مدواي پزشکي  قرارگيرد

منصور اسانلو رييس سنديـکـاي      
کارگران شرکت واحد اتـوبـوس رانـي           

 ٢٠٠٧ ژوييه   ١٠تهران و حومه، در    
توسط ماموران امينيتي کـه لـبـاس          
شخصي به تن داشتند به شدت مورد       

.  ضرب و شتم قرار گرفت و ربوده شـد        
 ٢٠٩او از ان زمان تا کنون در بخش         

زندان معروف اوين بدون داشتـن حـق         
 ١٩اسـانـلـو دز         .   وثيقه رنداني اسـت   

 نـيـز مـورد ضـرب و             ٢٠٠٦نوامبر  
شتم قرار گرفت و سپس ربوده شد وبه        

او پـس از    .     زندان اوين منتقل گرديد   
 ٢٠٩گذراندن يـک مـاه در بـخـش                 

 ٢٠٠٦ دسـامـبـر      ١٩زندان اويـن در     
اسانلو پيـش آن نـيـز در           .   آزاد گرديد 

 بـه زنـدان        ٢٠٠٥ دسامبر سـال    ٢٢
افکنده شد و بعد از گـذرانـدن هشـت            

 اوت   ٩مــاه در زنــدان، در تــاريــخ              

در ماه .    با قرار وثيقه آزاد شد     ٢٠٠٦
 دادگاه انـقـالب     ١٤ شعبه   ٢٠٠٧مه  

 سـال    ٥تهران منصور اسانلو را بـه           
محکوم کرد، اما وکيل او تـقـاضـاي          
تجديد نظر در حکم را کرده است کـه           
تا کنـون بـه ان پـاسـخ داده  نشـده                      

 .است 
همچنين ابراهيم مددي نايب رييـس        

سنديکاي کارگران شرکـت واحـد، از          
 تا کنون در زنـدان بـه     ٢٠٠٧ اوت   9

سر مي برد اتـهـام او از جـملـه ايـن                   
تبليغ عليه نظام و تـوطـئـه و          :   "   است

تجمع به قصد به مخـاطـره انـداخـتـن            
تــعــداد ديــگــري     " .     امــنــيــت مــلــي     

ازاعضاي سنديکا نيز مورد اذيـت و         
ازار قرار گرفته و از کار برکـنـار شـده            

افـزون بـر ايـن هـا مـقـامـات                  .   اند   
 نفر از اعضـا و فـعـالـيـن         ١٣قضايي  

اتحاديه کارگران اخراجي و بيکـار را         
کــه در مــراســم روز اول مــاه مــه                    

در سنندج شرکت کرده بودنـد،  ٢٠٠٧
 . به زندان و شالق محکوم کرده اند

بعالوه هـزاران کـارگـر کـارخـانـه             
دولتي نيشکر هفت تپه در شـوش در       

 سپتامبر تـا     ٢٩استان خوزستان  از     
. کنون در اعتصاب به سـر مـي بـرنـد           

اين کارگران توسط نيرو هاي امنيتي      
تـعـداد   .   تحت سرکوب قرار گرفته انـد     

زيادي از کارگران اعـتـصـابـي مـورد            

ضرب وشتم و تهديد قرار گرفـتـه انـد         
. و عده اي از آنان  باز داشت شده انـد    

کارگران اين کارخانه  که تعـداد شـان            
 نفر مي رسد  از جمله براي        ٥٠٠٠به  

دريافت دستمزد هاي پرداخت نشده و      
 . حق تشکل مبارزه مي کنند

بسياري از کـارگـران در ديـگـر               
صنايع در نقاط مختلف کشور نيز با        
همين شرايط غير قابل تحمل روبـرو         

 .هستند
 

 با احترام 
 

استيو پريلي  دبير شاخه کينگسـتـون        
اتحـاديـه کـارگـري        ) ١٤٠٦(وحومه  

 "اتحاد"
 
 : رونوشت به 
آيت اله خامنـه اي رهـبـر جـمـهـوري              

 اسالمي ايران
 

آيت اله محمود هـاشـمـي شـاهـرودي           
 ريييس قوه قضاييه   ا

اطراف را به پشتيبـانـي از کـارگـران             
 .کاغذ سازي فرا ميخواند

 
 ! زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران    

 !آزادي برابري حکومت کارگري   
 ! مرگ بر جمهوري اسالمي   

 ! زنده باد جمهوري سوسياليستي    
 حزب کمونيست کارگري ايران  

 ١٣٨٦ مهر ماه ٢٣ ، ٢٠٠٧ اکتبر ١٥

 

 انگلستان از کارگران ايران حمايت کرد" اتحاد"اتحاديه کارگري 

 مهر کارگران پارسـيـلـون       ١٨روز  
در پي تعطـيـلـي ايـن واحـد و عـدم                   
دريافت حق و حقوق و مزاياي معوقه       
که حدودا شش ماه اسـت، در مـقـابـل           
استانداري لـرسـتـان تـجـمـع کـرده و                 
 .خواستار حل مشکل خودشان شدند

بــنــا بــه گــزارش کــارگــران ايــن             
کــارخــانــه  در اعــتــراض بــه وضــع               
بالتکليف خود و براي گرفـتـن طـلـب          
هايشان بطـور مـتـوالـي در مـقـابـل                
استانداري اين شهر تـجـمـع  داشـتـه               

در هـــمـــيـــن روز کـــارگـــران              .   انـــد
يخـچـالسـازي لـرسـتـان نـيـز کـه بـا                     
مشکلي مشابه روبرويند همزمان بـا       
کارگران پارسيلـون در هـمـيـن مـحـل             

ــد        ــن ــجــمــع داشــت ــران      .   ت ــارگ امــا ک

هيچکدام از اين دو شرکت  تا کـنـون           
پاسخي نگرفته انـد  و اعـتـراضـات              

 .  آنها ادامه دارد
کارخانه پارسيلون هم اکنون چنـد      
ماهي است که که عمال تعطيل شـده      
و کارگران آن بنا به توافـق  مسـئـوالن           
استان و صاحبان اين کـارخـانـه و بـا              
قول راه اندازي کارخانه و بازگشـت بـه         

 مـاه بـه         ١١ بـه مـدت       ،کار کارگران 
بيمه بيکاري جمهوري اسالمي حواله     

اما تا کـنـون اقـدامـي           ،داده شده اند  
صورت نـگـرفـتـه اسـت و کـارگـران                  

. همچنان در بالتکليفي بسر ميـبـرنـد    
و دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه آنـهـا نـيـز                    

 . پرداخت نشده است
  

 
 تجمعات اعتراضي کارگران پارسيلون در مقابل  استانداري 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 
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قرار است هيئتي از طرف سازمان بـيـن         
 المللي کار، آي ال او، به ايران برود

بدنبال اعتراضات گسترده جهـانـي      
 و همچنين در نهم مـاه  ٢٠٠٦در فوريه   

 کشـور    ٣٥اوت امسال که در بيش از       
جهان در حمايت از کارگـران در ايـران و      
براي آزادي منصور اسانلو و مـحـمـود            
ــت،مــجــددا              ــرف ــحــي صــورت گ صــال
فعاليتهاي تازه اي از سـر گـرفـتـه شـده               

به اين خاطر از سوي فـدراسـيـون    .     است
جهاني کارگران حمـل و نـقـل  هـفـتـه                   
همبستگي جهاني حمل و نقل جاده اي        

 .  اکتبر اعالم گرديد۲۱ تا ۱۵از 
 ٢٠٠ اکـتـبـر      ١٥در اين رابطه دوشنبه  

نفر از فعالين اتحاديه اي از اسـتـرالـيـا،           
بلژيک، جمهوري چک، استوني ،فرانسه،     
آلمان، ليتواني، لوکـزامـبـرگ، هـلـنـد،            

 ITFاسپانيا، سوئد و نمايندگاني از          
در بروکسل پايتـخـت بـلـژيـک          ETFو  

حضور يافته و  در مـقـابـل سـفـارت                    
جمهوري اسـالمـي ايـران تـظـاهـراتـي                

ــد      ــرگــزار کــردن هــزاران کــارگــر در         .   ب
بريتانيا، آلمان، نـروژ، اسـپـانـيـا، کـره                
جنوبي، نپال، تايلـنـد، مـالـي، هـنـگ              
کنگ، برزيل، سوئيس، اتريش، سـوئـد      

و موريتاني نيز خواستار آزادي منصور      
اسانلو و ساير فـعـاالن کـارگـر زنـدانـي               

 .درايران شدند
همچنيـن بـنـا بـه گـفـتـه مـک اوراتـا                      

مسئول بخش زميني فدراسيون جهاني     
کارگران حمل و نقل قـرار اسـت هـفـتـه               
آينده هيئتي از طـرف سـازمـان بـيـن                 
المللي کار، آي ال او، براي رسيدگي بـه          
وضعيت فعاالن کارگر زنـدانـي و نـيـز              
ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد           
اتوبوس راني تهران و حومـه، بـه ايـران            

 .برود
مک اوراتـا مسـئـول بـخـش زمـيـنـي                   
فدراسيون جهاني کارگران حمل و نـقـل          

 ميليون عضو  در گفتگوئي بـا         ۴,۵با  
ايـن هـفـتـه هـزاران        «   : راديو فردا گفت    

کارگر با تصاوير مـنـصـور اسـانـلـو بـه              
او هـمـچـنـيـن در           .   » خيابان ها رفتـنـد    

رابطه با دروغ گوئي مقامات جمهـوري       
اسالمي در رابطه بـا مـعـالـجـه چشـم                 

از حکومـت ايـران   «   : اسانلو اعالم کرد    
مي خواهيم نسبـت بـه ايـن مـوضـوع                

حـکـومـت ايـران       .   صادقانه رفتـار کـنـد     
بايد به اين نکته توجه داشته بـاشـد کـه          
رفتار کنونـي اش، فـقـط مـيـلـيـون هـا               

عضو فدراسيون جهاني کارگران حـمـل         
وي .   و نقل را خشمگين تر خواهـد کـرد      

فدراسيون جـهـانـي کـارگـران         «   :   گفت  
حمل و نـقـل مـي تـوانـد از تـمـامـي                       
اعضــاي خــود در هــمــه بــخــش هــاي              
زميني، هوايي و دريايي بخواهد علـيـه       

 ».حکومت ايران تظاهرات کنند
فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل و       
کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کـارگـري     

آزادي «   جهان همچنين فيلـمـي بـنـام            
اسـانـلـو تـهـيـه         در باره    »     خواهد آمد 

کرده اند کـه در سـايـت فـدراسـيـون                  
جهاني کارگران حـمـل و نـقـل قـرار                 

 . دارد
 

http://www.itfglobal.org/
campaigns/osanloo-
film.cfm 
امنستي اينترنشنـال نـيـز بـا تـهـيـه                
پتيشني که در سايت  ايـن سـازمـان          
قـرار دارد خـواهـان مـعـالـجـه فـوري                

 . اسانلو شده است
 

http://ww.amnesty.org.uk/
actions_details.asp?
ActionID=334   
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب               

 کمونيست کارگري ايران
 ٨٦مهر ٢٧ - ٢٠٠٧ اکتبر ١٩

 
 همبستگي بين المللي با فعاالن کارگر زنداني درايران گسترش ميابد

محمود صالحي از فـرورديـن تـا          
کنون در زندان جمهوري اسالمي بسر      

بنا به گزارشات رسـيـده هـم         .     ميبرد
اکنون او  در وضعيـت جسـمـي بـدي             

در همين رابطه  بـنـا بـه      .     بسر ميبرد 
محمـود  گزارشي که از کميته دفاع از   

 مـحـمـود      ،صالحي دريافت کرده ايم   
صالحي در تماس تلفني خـود اعـالم       
کرده است که بر اثر نارسائـي کـلـيـوي       
فشار خـون وي بـاال رفـتـه و هـمـيـن                  
مساله بر  روي قلب او  نـيـز تـاثـيـر                   

 .گذاشته است
 ٣٠طبق گزارش روز دوشـنـبـه            

مهر ماه زندانبانان با ديدن وضـعـيـت         
 وي را بـه     ،نابسامان محمود صالحي  
مـحـمـود    .   بيمارستان انـتـقـال دادنـد         

صالحي توسـط پـزشـک مـتـخـصـص            
قلب معاينه شده و گـزارش پـزشـکـي         
متخصص قلب حاکيست که بيمـاري      
کليوي محمود صـالـحـي، بـه دلـيـل              
عدم درمان باعث بروز عارضه قلـبـي        
در وي  شـده  اسـت کـه بـايـد هـرچـه                    

سريعتر سونوگرافي شده و  تحت نظـر        
 . پزشک متخصص کليه معالجه شود

الزم به ذکـر اسـت کـه پـزشـک                  
 ٢٥/٢/٨٦معالج کليه، در تاريخ      

تاکيد کرده بود کـه      )   پنج ماه پيش  (   
سونوگرافي بايد انجام گيرد، اما ايـن       
عمل  عليرغم اصرار پزشکان تـا بـه            

 .حال صورت نگرفته بود

بنـا بـه گـزارش رسـيـده بـه حـزب                   
 ٢٢کمونيست کارگري، روز يکشـنـبـه          

مهرماه کارگران کـاغـذ سـازي کـارون             
شوشتر در مقابل شرکت دست به تجمع       

در اين تـجـمـع کـه دو            .   اعتراضي زدند 
ساعت، از هشـت و نـيـم تـا ده و نـيـم                     
صبح بطول انجاميد افـزون بـر يـکـصـد            

. نفر از کارگران اخراجي حضور داشتنـد      
يکي از نمايندگان کارگران ميگويد کـه       
بدنبال تجمع  پنجم مهرماه در جـلـوي            
استانداري خوزستان در اهـواز هـمـراه             
ديگـر نـمـايـنـدگـان کـارگـران مشـغـول                 
مذاکره با دکتر شيخ نمايـنـده مـجـلـس             
جــمــهــوري اســالمــي از شــوشــتــر و                
استانداري خوزستان و دفتر شـرکـت در          
تهران بوده و به آنها بخاطر عـدم تـحـقـق      

. خواستهاي کارگران اعتراض کرده انـد      
آخرين چيـزي کـه اسـتـانـداري و دفـتـر                  
شرکت در تهران به کارگران گـفـتـه انـد              

 ميليارد تومـان  ٣٧اين است که معادل  
براي باز گشائـي کـارخـانـه اخـتـصـاص              
داده شده و گويا قرار است بـا  خـريـدار              
جديدي  به توافق برسند و قول مسـاعـد          
داده اند که تا پايان آبانماه تکليـف ايـن           

امـا  .   شرکت را روشـن خـواهـنـد کـرد               
کارگران در طول يکسال و نيم گـذشـتـه            
بارها  از اين وعده ها  شـنـيـده انـد  و                    
عليرغم بازديـد  خـريـداران جـديـد از                 
شرکت عمال به نتيجه اي نرسيده انـد و           

 . در بالتکليفي بسر ميبرند

تجمع اعتراضي کارگران در حـالـي       
پــايــان يــافــت کــه کــارگــرا ن بشــدت               
معترض و نگران آيـنـده شـغـلـي خـود                 

مطالـبـات کـارگـران عـبـارت            .   هستند
برخورداري فوري از حق بـيـمـه    :   است از 

تامين اجتماعـي و پـرداخـت دسـتـمـزد             
 کـارگـر     ١٥خود بمدت شش ماه بـراي        

 کــارگــر اخــراجــي و          ٢١٥شــاغــل و       
  کـارگـر        ٢١٥همچنين بازگشت بـکـار    

کارگران  معـتـرض بـا اعـالم            .   اخراجي
پشتيبانـي از نـمـايـنـدگـان خـود بـراي                 
پيگيري مطالباتشان اعالم کـردنـد کـه          
در صورت عدم رسيدگـي بـه خـواسـت             
هـاي بــرحـق آنـهــا بـه اعـتــراضـات و                    

 . تجمعات خود ادامه خواهند داد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از           
مبارزات حق طلبانـه کـارگـران کـاغـذ              

. سازي کارون قاطعانه حمايت ميـکـنـد       
ــران را                    ــارگ ــواده هــاي ک ــان حــزب خ
فراميخواند که در تجـمـعـات کـارگـران           

ايـن يـک     .   کاغذسـازي شـرکـت کـنـنـد           
فاکتور مهم در نـتـيـجـه ايـن مـبـارزه                   

حزب همچنيـن کـارگـران    . خواهد داشت 
منطقه بويژه کشت و صـنـعـت کـارون              
شوشتـر و صـنـايـع جـانـبـي و مـردم                      
آزاديخواه شوشتر و شهرهاي اطـراف را        
به پشتيباني از کارگران کـاغـذ سـازي            

 .فرا ميخواند
 !مرگ بر جمهوري اسالمي    

 ! آزادي برابري حکومت کارگري    

 
 کارگران کاغذ سازي کارون دست به تجمع اعتراضي زدند

 
 محمود صالحي  به لحاظ  جسماني در وضعيت نابساماني بسر ميبرد

به گزارش سنديکاي کـارگـران شـرکـت            
واحـد ابــراهـيــم مـددي نــايـب رئــيــس               
سنديکاي کارگران شرکت واحد کـه در          

روز جـهـانـي     )   اوت٩(  مرداد   ١٨تاريخ  
براي آزادي منصور اسانلو و مـحـمـود            

  در هنگام مراجعت به مـنـزل         ،صالحي
رئـيـس هـيـئـت مـديـره             ( منصور اسالو 

) سـنـديــکـاي کـارگــران شـرکـت واحــد             
دستگير و به زندان اوين مـنـتـقـل شـده              

 روز در تـاريـخ          ٦٥ بعداز گذشت    ،بود

 از زندان اويـن بـه زنـدان قـزل                 مهر ٢٤
 آبـان  ١پس از آن در .   حصار منتقل شد 

به   دادسراي انقـالب اسـالمـي تـهـران               
 دادگاه انقالب با    ٢٨منتقل و در شعبه     

حضور وکالي مـدافـع خـود  يـوسـف                  
. موالئي و پرويز خورشيدمحاکمـه شـد       

ابراهيم مددي بعداز دفـاع از اتـهـامـات        
وارده  هم اکنون  در انتظار ابالغ حـکـم             

 دادگاه در زندان قـزل حصـار            ٢٨شعبه  
 .  بسر ميبرد

  
 کارگران از محاکمه ابراهيم مددي  
 شرکت واحد

 

منصور اسـالـو رئـيـس هـيـئـت               
مديره سنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت              
واحد اتوبوسراني تهران و حومـه  در           

ــخ      ــاري ــگــام      ١٩/٤/١٣٨٦ت ــن  ه

مراجعه به منزل دستگير و بـه زنـدان          
وي ا بدليل ناراحتي   .   اوين منتقل شد  

 مهـر از     ٢٧حاد چشم چپ روز شنبه      
زندان اوين به بيمارستان مـنـتـقـل و             

. تحت عـمـل جـراحـي قـرار گـرفـت                 
منصور اسانلـو هـمـچـنـان در زنـدان              

 . بسر ميبرد

 
 منصور اسانلو همچنان در زندان است

 چشم منصور اسالو جراحي شد  

 
!زنداني سياسي آزاد بايد گردد  

 

 
 صفحه اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

 



 16  ١٣٨٦ آبان ٣   کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

کارگران نيشکر هفت تپـه امـروز         
بيانيه اي در شش ماده منتشر کردنـد        
و بـار ديــگــر بـر خــواســتـهــاي خــود                 

در واقع کـارگـران بـا        .   پافشاري کردند 
برکناري شفيعي، مدير عامل قـبـلـي       
کارخانه نيشکر، عزم و اراده خـود را           
براي پيگيري همـه مـطـالـبـات خـود              
خطاب به مدير عامـل جـديـد اعـالم             

  .کرده اند
مــا بــه مــديــريــت جــديــد آقــاي             
مطيعي اعالم ميکنيم که کماکـان بـر        

. خواستهاي خود پافشـاري مـيـکـنـيـم         
  :خواستهاي ما عبارتند از

 
 شوراي اسالمي را مانـع تشـکـل            -١

مــا در انــتــخــابــات      .   خــود مــيــدانــيــم  
شوراي اسالمي شرکت نـمـيـکـنـيـم و             

  .شوراي اسالمي بايد منحل شود
 
 ٢ تـا       ١ ما هر پنجشنبه ساعت       -٢

عصر جـمـع مـيـشـويـم و در مـورد                    
ــم                  ــار خــودمــان تصــمــي شــرايــط ک

و مجمع عمومي خـودمـان      .   ميگيريم
مجمـع عـمـومـي     .   را تشکيل ميدهيم 

مـا  .   تشکل واقعي مـا کـارگـرانسـت          
تشکيل سنديـکـا را حـق خـود مـي                 

 .شماريم
 

ما خواهان انعقاد قرارداد بـا هـمـه        -٣
کارگران قراردادي وبازگشـت آنـهـا بـه           

 .کار هستيم
 

  ما خواهان پرداخت فـوري هـمـه             -٤
 طلبهايمان با پاداش و بن هستيم

 
 ما خواهان اجـراي طـرح طـبـقـه                -٥

 بندي مشاغل هستيم
 
 ما خـواهـان بـرشـمـردن کـار مـا                  -٦

 .بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم
ما تا رسيدن به خواستهايمان بـه         
اعتراضات خود ادامه ميدهـيـم و از         
مــديــريــت جــديــد مــيــخــواهــيــم بــه             

 .خواستهاي ما فورا پاسخ دهد
الزم به توضيح است که کارفرما       

از انعقاد قرارداد با کارگران قـراردادي       
 نــفــر مــيــشــونــد        ٢٠٠٠کــه حــدود       

خودداري کرده و عمال آنها را اخـراج           
معـمـوال هـربـار سـه روز             .   کرده است 

قبل از انـقـضـاي قـرارداد، کـارگـران                
قراردادي اخراج ميشدند و مجـددا بـه        

 ١٢استخدام درميامدند اين بار امـا         
روز قبل از انقضاي قـرارداد آنـهـا را              
اخراج کردند و قرارداد تازه اي با آنـهـا          

خواست عقد قـرارداد و       .   منعقد نشد 
بازگشت به کـار کـارگـران قـراردادي              

اکنون در صدر خواسته هاي کـارگـران        
  .نيشکر قرار گرفته است

حزب کمونيست کارگـري از هـمـه        
مـطـالـبـات بـيـانـيـه شـش مـاده اي                     
کارگران نيشکر هفـت تـپـه قـاطـعـانـه            
پشتيباني ميکند و از هـمـه مـراکـز              
کارگري در سراسر کشور مـيـخـواهـد           
که با صدور قطعنامه و يا ارسال نامه        
هائي به کارگران نيشکر از اين بيانيـه        
پشتيباني کننـد و بـر هـمـبـسـتـگـي                 

  .طبقاتي خود پاي فشارند
 

  زنده باد همبستگي کارگري
  آزادي، برابري، حکومت کارگري

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

 آبـان مـاه        ٢٤،   ٢٠٠٧ اکـتـبـر       ١٦
١٣٨٦ 

بـيـانـيـه شـش مـاده اي               :   ضميـمـه   
   کارگران هفت تپه

 بيانيه کارگران نيشکر هفت تپه
 

برکناري مدير طرح نيشکر هـفـت    
تــپــه يــک پــيــروزي ديــگــر بــراي مــا              

 کارگران
 مهر مطلـع شـديـم کـه       ٢٤امروز  

مديريت طرح نيشکر هفت تپـه آقـاي          
بــرکــنــاري .   شـفــيــعـي بـرکــنــار شــدنـد         

مديريت يک خواست ما کارگران بـود        
و اين را يک موفقيت ديگر بـراي خـود          

  .ميدانيم
مــا بــه مــديــريــت جــديــد آقــاي             
مطيعي اعالم ميکنيم که کماکـان بـر        

. خواستهاي خود پافشـاري مـيـکـنـيـم         
  :خواستهاي ما عبارتند از

 
شوراي اسالمـي را مـانـع تشـکـل            -١

مــا در انــتــخــابــات      .   خــود مــيــدانــيــم  
شوراي اسالمي شرکت نـمـيـکـنـيـم و             

  .شوراي اسالمي بايد منحل شود
 
 ٢ تـا       ١ما هر پنجشنبه ساعت       -٢

عصر جـمـع مـيـشـويـم و در مـورد                    
ــم                  ــار خــودمــان تصــمــي شــرايــط ک

و مجمع عمومي خـودمـان      .   ميگيريم
مجمـع عـمـومـي     .   را تشکيل ميدهيم 

مـا  .   تشکل واقعي مـا کـارگـرانسـت          

تشکيل سنديـکـا را حـق خـود مـي                 
 .شماريم
 

ما خواهان انعقاد قرارداد بـا هـمـه        -٣
کارگران قراردادي وبازگشـت آنـهـا بـه           

 .کار هستيم
 

 ما خواهان پرداخت فـوري هـمـه             -٤
 طلبهايمان بابد پاداش و بن هستيم

 
 ما خواهان اجـراي طـرح طـبـقـه                -٥

 بندي مشاغل هستيم
 

ما خـواهـان بـرشـمـردن کـار مـا                 -٦
 .بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم

 
ما تا رسيدن به خـواسـتـهـايـمـان بـه                
اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از         
مــديــريــت جــديــد مــيــخــواهــيــم بــه           

 .خواستهاي ما فورا پاسخ دهد
 

 کارگران نيشکر هفت تپه
 
 ٨٦مهر  ٢٤

 
  بيانيه شش ماده اي کارگران نيشکر هفت تپه منتشر شد

 

بــه ســازمــان هــاي کــارگــري و           
سازمانها مدافع حـقـوق انسـان         

 در سراسر جهان 
 

 ١٨به اطالع مـرسـانـم کـه روز              
 صبح مـجـد      ٩ ساعت   ٢٠٠٧اکتبر  

حمد فعال کارگـر در سـنـنـدج مـورد              
سوء قصد سه مسلح موتور سوار کـه        
صورت خـود را بـا نـقـاب پـوشـانـده                 
بودند قرار گرفت و هفت گلوله بطرف       
او شلک شد که بشتر گلوله ها به بـازو       
راسـت و و ک از آنـهـا بـه گـردن و                        

مــجــيــد حــمــيــدي    .   اصــابــت مــکــنــد  
بالفاصله توسط مردم به بيمـارسـتـان        

شهر سنندج منتقل شد اما چون حال       
او وخيم بـود او را بـه بـيـمـارسـتـان                    

 . در تهران انتقال دادند" امراعلم "
 ،سوء قصد به جان مجيدحميدي    

جنايتي ديـگـر از نـوع قـتـل هـاي                    
زنجيره اي و توطئه جـديـد در قـبـال              

رژم کـه بـا        .   فعالين کـارگـري اسـت        
سرکوب و دستگر و احکـام شـالق و            
زندان برا فعالن کارگر و دانشجوئ و         
سرکـوب گسـتـرده زنـان قـادر نشـد                 
جامعه را مرعـوب کـنـد، بـه حـربـه                 
جديدي براي مرعوب کـردن فـعـالـيـن          
کارگري روي آورده و بايـد بـا عـکـس             
العمل فـوري و گسـتـرده مـردم در                  

سراسر جهان مواجه شـود تـا جـرات             
تداوم اين سياست رذيالنه را نـداشـتـه         

 . باشد
الزمســت يــادآورشــويــم کــه هــم         
اکنون فشار بر روي زندانيان سيـاسـي        
نيز شـدت يـافـتـه اسـت و بـنـا بـه                        

 بـا کـمـال تـاسـف            ،گزارشات متعدد 
منصور اسانلو بدليل ممانعـت رژيـم        
بينايي چشم چپ خـود را از دسـت                

محمـود صـالـحـي فـعـال            .   داده است 
سرشناس کارگري عليرغـم نـاراحـتـي        
شديد کليه مـاهـهـا اسـت در زنـدان                

ابـراهـيـم مـددي از فـعـالـيـن                .   اسـت 
سنديکاي شرکت واحـد نـيـز دو روز             

پيـش از زنـدان اويـن بـه زنـدان قـزل                   
حصار به نزد زندانيان عـادي انـتـقـال            

 فعال کارگـري از      ١٣.   داده شده است  
 فعال کارگري از سقـزنـيـز        ٥سنندج و   

اخيرا به شالق و زندان محـکـوم شـده           
 . اند

کميته همبستگي بـيـن الـمـلـلـي           
کارگري از همه اتحاديه هاي کارگري      

 : در سراسر جهان انتظار دارد
 

ترور مجيد حميدي فعال کارگري     -١
  ،در سنندج را شديدا محکوم کنند

 
خــواهــان مــعــرف و مــحــاکــمــه            -٢

 ،عاملين اين جنايت شوند
خواهان آزادي فوري و بـدون قـيـد           -٣

و شرط زندانيان سياسـي و از جـملـه             
 منصور اسـانـلـو و        ،محمود صالحي 

ابراهيم مددي و پايان دادن به اذيت و        
آزار فعـالـيـن کـارگـري شـونـد و بـا                    
حمايت وسيع خود از فعالين کارگري       
در ايران توطئه هاي رژيم عليـه جـان           
فــعــالــيــن کــارگــري در ايــران را بــه              

رهبـران و فـعـالـن        .   شکست بکشانند 
کارگر بيش از هـرزمـان احـتـيـاج بـه               

 . حمايت در سطح بين الملل دارند
 شهال دانشفر

هماهنگ کننده کميته همبستگـي بـيـن          
کارگري المللي کارگري حزب کمونيست     

 ايران
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