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 مارس روز   ٦داريم به   :   رضا مرادي 
جهاني در همبسـتـگـي بـا کـارگـران              

کـارگـران در     .   ايران نزديک مـيـشـويـم      
ايران چه ميتوانند بکنند که در ايـن           
روز جهاني خـواسـتـهـايشـان هـر چـه               

 .وسيعتر نمايندگي و منعکس شود
 

مارس روز مهـمـي     ٦:   شهال دانشفر 
توجه جهاني و مراکـز کـارگـري      .   است

ايـن روز در       .   معـطـوف ايـران اسـت         

حمايت از کارگران ايران و براي آزادي       
 محمود صالحي بـه     ،منصور اسانلو   

عنوان يک روز اقـدام جـهـانـي اعـالم             
خــود ايــن مســالــه يــک         .   شــده اســت  

  قـدرتـمـنـد       مارس روز نمايش   6
با كارگـران    جهان   همبستگي كارگران 

در حمايـت از کـارگـران در         .   ايران بود 
ايران سازمانهای کارگری در بيش از        

 کشور، در پنج قـاره، اقـدامـات            ٤٥
. گسترده  و  با شکوهی بـرپـا کـردنـد            

 انـعـکـاس      وضعيت كارگران در ايـران    
اعــتــراض بــه     .   گســتــرده ای يــافــت       

 مـوضـوع      در ایـران    فعالين كارگري سـركــوب و دســتــگــيــري رهــبــران و            

 شالق ابزاري براي بردگي -١
چه کسي براي اولين بار در تاريخ       
بشري شـالق را بـر پـيـکـر انسـانـي                   
نواخت تا او را وادار به کار کـنـد؟ در      

ظاهرا اين  .   هيچ کجا ثبت نشده است    

امر براي تاريخ بشـري کـه تـاکـنـون                
شالـوده  .   نوشته شده است مهم نيست    

تاريخي که نوشته مـيـشـود بـر ايـن                
اساس است که شالق نواختن بر پيکر       
انسانهاي زحمتکش الزمه به حـرکـت       

ايـن  .   در آمدن چـرخ جـامـعـه اسـت               
. امري طبيعـي قـلـمـداد شـده اسـت               

الزمه پيشرفت را همين ستم تاريخي      

که اگر نبود اين شالق هيچ     :   " ميدانند
فـلـذا بـر پـرچـم           ! "   کس کار نمي کـرد     

تـا نـبـاشـد       :   "   ايشان نوشته شده است   
، " فرمان نبـرد گـاو و خـر           /   چوب تر 

انسان در نزد ايشان حکم چهـار پـايـي      
 .را دارد که آفريده شده تا کار کند

اهرام مصر سمبـل سـتـم عـظـيـمـي                

 
 شالق سرمايه و جواب کارگر

٣صفحه    

٤صفحه   

  مارس روز همبستگي جهاني با کارگران ايران ٦ويژه 

٢صفحه   

 
رژيم اسالمي بايد از تمام مراجع بين 

" سازمان جهاني کار"المللي و از جمله 
 اخراج شود

 

 مارس روز اقدام جهاني عليه جمهوري ٦گفتگوي تلويزيون انترناسيونال  با شهال دانشفر درباره 
 اسالمي با خواست آزادي کارگران زندانی بويژه محمود صالحی و اسانلو

حكومت اسالمي ميداند كـه تـا         
در دهـهـا كشـور         .   اينجا باخته اسـت   

جهان نه فقط كارگران بلكه ميليونهـا       
زن و مـرد و كـودك صـداي كـارگـران               

اعتراض به زنـدانـي      .   ايران را شنيدند  
كردن محمود صـالـحـي و مـنـصـور              
اسانلو بـه يـك نـمـايـش قـدرت بـيـن                  
المللي كارگـران در بـرابـر حـكـومـت              

ايـن  .   توحش سرمايه داران تبديل شـد     
يـك  .   يك دستاورد براي كارگران اسـت     

دســتــاورد ارزشــمــنــد بــراي جــنــبــش         
مـا از ايـن        .   اعتراضي در ايران است   

فضاي همبسـتـگـي بـا كـارگـران در               
ايران با هوشياري استـفـاده خـواهـيـم            

براي پيشـرويـهـاي بـعـدي مـان             .   كرد
بـراي بـه زيـر         .   استفاده خواهيم كـرد    

كشــيــدن ايــن حــكــومــت بــا قــدرت            
انقالب خويش از ايـن روز و از ايـن              
روزها و از ايـن هـمـبـسـتـگـي هـا و                   
پيوندهاي بسيار بـا ارزش اسـتـفـاده             

جمهـوري اسـالمـي بـا          .   خواهيم كرد 
كارگران رسما و آشـكـارا در افـتـاده              

. جوابش را بسيار خوب گـرفـت    .   است
ترديـدي نـبـايـد       .   هنوز هم ادامه دارد   

داشت كه اگر اين حكومـت رسـمـا و          
آشــكــارا در بــرابــر كــارگــران عــقــب            
ننشيند و محمود صالحي و منصـور       
اسانلو را آزاد نكند در همين تابستان       
آينده نمايندگان و پـادوهـايـش را از             
سازمان جهاني كار هم بيرون خواهيم      

آنقدر حمايت و پشتيباني جـلـب    .   راند

 

 کاظم نيکخواه

 
يك دستاورد : مارس٦

 ارزشمند و تاريخي

 ياشار سهندي

 

 ) ٨٦ اسفند ١٥( ٢٠٠٨  مارس٦پنجشنبه 
 همبستگي كارگران جهان با كارگران ايران نمايش قدرتمند

١٦صفحه   

گزراش تصويري از اجتماع فعالين کارگري و اجتماعي در 
)سايت اتحاد ( مارس٨ و ٦تهران به مناسبت   

٩-٥صفحه  -اخبار اعتراضا کارگري  



 2  ١٣٨٦ اسفند ١٦   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:k.nikkhah@ukonline.co.uk 
 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

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

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

امروز در سـراسـر جـهـان هـزاران                
کارگر و شهروند صـداي خـود را بـلـنـد               
ميکنند و ميگويند ما خواهـان آزادي         
سريع و بـدون قـيـد و شـرط مـنـصـور                    

مـا  .   اسانلو و محمود صالحي هسـتـيـم       
خواهان بـرسـمـيـت شـنـاخـتـن حـقـوق                   

اين حرکات  .   کارگران بدون وقفه هستيم   
از طرف آي تي يو سي   و آي تـي اف  و          
حمـايـت کـامـل عـفـو بـيـن الـمـلـلـي                        
سازماندهي شـده اسـت و در سـراسـر                
جهان نيز برنامه زيادي همزمان بـرگـزار        

 .ميشود در حمايت از اين خواسته ها
 ، تـوکـيـو     ، سيدنـي  ،در ولينگتون   

 ، دهـلـي    ، جـاکـارتـا     ، با نکـوگ   ،سئول
 ، کرانه بـاخـتـر   ، عمان ، بصره ،استانبول
 ، بـروکسـل    ، ژنـو   ، کازابـالنـکـا   ،تونس
 لنـدن و تـورنـتـو بـرنـامـه هـايـي                  ،اسلو

بسـيـاري   .   هستند که صورت ميپذيرنـد    
از آنــهــا مــالقــات خــواهــنــد کــرد بــا               
ــرســانــنــد                ديــپــلــمــاتــهــاي ايــران تــا ب
پيامهايمان را که مقامات ايراني نبايد      
سد راه مبارزين حقيـقـي ايـن جـنـبـش               

بشوند و زندانـي کـنـنـد ايـن فـعـالـيـن                  
 مـا    ،اتحاديه اي را براي فعاليتهايشـان     

متاسفيم از اين حکم هايي که بـه آنـهـا            
آنها خطـري بـراي   .   نسبت داده شده است 
 بدتر اينکه اين به     ،امنيت ملي نيستند  

رسميت شناختن اتحاديه اي از مجـراي       
 .قانوني باشد

 ،در راسـتــاي روز اقـدام جـهـانــي              
بازرسان آي تي اف در بسياري از بـنـادر      
کشورهايشان با سوار شدن بـا نـاوگـان            

. ايراني اين پيامها را با خود مـيـبـرنـد            
 امضـا از طـريـق          ٥٠٠٠ليبر استارت   

طومارهاي اينترنتي خودش جمـع آوري      
در ژانويه امسـال اعـتـراض      .   کرده است 

اتحاديه هاي انـدونـزي سـبـب شـد کـه                
رئيس جمهـور ايـن کشـور سـفـرش بـه                

نگراني هـاي   .   ايران را به تعويق بيندازد    
زيادي در سطح ملي و پارلمانهاي اروپا       

نهـادهـاي بسـيـاري       .   برجسته شده است  
اعتراضات خودشان را از طـريـق نـامـه           

از زمـان ربـودن         .   هايشان بيان کرده اند 
بيرحمانه منصـور اسـانـلـو هشـت مـاه              

ميـگـذرد ولـي اعـتـراضـات جـهـانـي                  
 ،در شـش مـارس       .   متوقف نشده است  

اين اعتراضات و تـظـاهـرات تـوده اي              
جهاني اوج ميـگـيـرد امـا پـايـان کـار                 

 . نخواهد بود
 اسانلو را فورا آزاد کنيد
 صالحي را فورا آزاد کنيد

 برسميت شناختن حقوق کارگران را در ايران 
پيام همبستگي ما بـه کـارگـران ايـران             
بلند و روشـن اسـت و ادامـه خـواهـد                   

 داشت تا زمان تحقق اهدافمان
کــنــفــدراســيــون بــيــن الــمــلــلــي         

آي تي يو   ( اتحاديه هاي کارگري  
 )سي

فدراسيون جهاني کارگران حمـل     
 )آي تي اف(و نقل 

 عفو بين المللي
سـنـديـکـاي کـارگـران         :   تهيه و تکثير  

شرکت و احد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و               
 حومه 

 سايت روزنه
 

www.rowzane.com 

 
 پيام همبستگي به کارگران ايران

كرده ايم كـه در ايـن مـورد شـكـي                    
مــا از ايــن روز و از ايــن                 .   نــداريــم

پيوندهايي كه دارد اينچنـيـن شـكـل           
ميگيرد و رشد ميكند بسيـار بـيـش          

بـراي  .   از اينها استفاده خواهـيـم كـرد      
خالص شدن از جـمـهـوري اسـالمـي             

ايـــن .   اســـتـــفـــاده خـــواهـــيـــم كـــرد         
ايـن دسـتـاورد      .   دستاوردهاي ماسـت  

آيا حكومت اسـالمـي     .   كارگران است 
ميتواند در ايـن جـنـگ كـثـيـف و                    
وحشيانه اي كه عـلـيـه كـارگـران بـه                
جريان انداخته و اول مه را به مصـاف         
گرفته است، دستاورد خودرا بشمـرد؟      
كارگران را شـالق زدنـد امـا صـداي              

. اعتراض عميق تر و قـوي تـر شـد               
محمود صالحي و اسانلو دانشجويان     
را زنداني كردنـد امـا بـا چشـمـهـاي                
وحشت زده شان دارند اعتراض را در        
مقابل خود در روز روشن و هر لحـظـه     

دارند صـداي   .   و هر ساعت مي بينند    
انقالب مردم را ميشنوند كه از زبـان         
مردم آرياشهر تهـران فـريـاد مـيـزنـد              

حــكــومــت اســالمــي نــمــيــخــوايــم          " 
 " نميخوايم
 مارس اما فقط براي كـارگـران        ٦

بــراي .   در ايــران ارزشــمــنــد نــيــســت         
جنبش .   كارگران جهان ارزشمند است   

راديكال كارگـري در ايـران دارد روي           
كل جنبش كارگـري در سـطـح جـهـان           

گـرايـش   .   تاثيرات خـوبـي مـيـگـذارد        
. راديــكــال را دارد جــلــو مــيــكــشــد          

انترنـاسـيـونـالـيـسـم و حـس اتـحـاد                   
طبقاتـي را دارد در مـيـان اتـحـاديـه               

. هــاي كــارگــري تــقــويــت مــيــكــنــد          
سنتهـاي خـوب گـذشـتـه سـنـتـهـاي                 
جنبش سوسياليستي كارگري را دارد     

اين فقط اتحاديـه هـاي       .   زنده ميكند 
 مـارس بـه        ٦كارگري نبودند كه روز     

خيابانها آمدند، در خيـلـي كشـورهـا           
توده كارگران كه سالها در تجمعي از        
اتحاديه ها شركت نـكـرده بـودنـد بـه              
خـيـابـان آمـدنـد و بــا ايـن تـرتـيــب                     
پيامشان را به اتحاديه هـايشـان نـيـز           
دادند كه اگر راديكال عمل كنيد مـا          

اين براي هـمـه     .   را در كنار خود داريد    
 . كارگران ارزشمند است

 
پيام محمود صالحي از زندان در      
قدرداني از ايـن روز كـه بـا پـيـكـري                 
بيمار و ضعيف ايستاده اسـت و بـه              
كــارگــران ايــران و جــهــان شــادبــاش            
ميگويد همچون خاري است كه چشم       
خامنه اي ها و احمدي نژادهايـش را          

در مورد اين روز و ايـن        .   كور ميكند 
دستاورد كـارگـران و ايـن شـكـسـت                
جمهـوري اسـالمـي در ايـن نشـريـه                 

هـنـوز در داغ        .   بسيار خواهيم گـفـت    
اما جا دارد كـه        .   داغ رويداد هستيم  

اينجا اين پيروزي را به همـه كـارگـران     
و .   و مردم ايـران شـادبـاش بـگـويـيـم              

هرجا كه صدايمان به كارگران جـهـان          
بـقـول   .   برسد همين را خواهيـم گـفـت         

مـا زن و مـرد          " دانشجويـان شـيـراز       
اين پـيـام     "   جنگيم بجنگ تا بجنگيم   

 مـارس بـه        ٦را كارگران نيـز در روز       
 . جمهوري اسالمي دادند

١از صفحه  ...يك دستاورد : مارس٦  



 3 ٧٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

فرصت بسيار مناسـب بـراي کـارگـران          
االن مـي بـيـنـيـد کـه              .   در ايران اسـت   

در .   اعتراضات کارگري وسـيـع اسـت         
هميـن هـفـتـه مـا شـاهـد اعـتـصـاب                   

در .    کارگر در سد گتوند بوديـم     ١٥٠٠
يـک  .   سد گاوشان در اعتراض هستـنـد      

. هفته قبل در کيان تاير اعتصاب بـود       
در ايران خودرو فضـاي اعـتـراض بـاال           

آخر سال است و مـوضـوع   .  گرفته است 
خواست افزايش دستمزدها باال گرفـتـه      

بدين ترتيب ما با يـک فضـاي           .     است
گسترده تجمع دائـمـي و اعـتـراضـي               
کارگري  در ايـنـجـا و آنـجـا روبـرو                      

بطور مثال در همين سـنـنـدج        .   هستيم
خود دولت دارد از شرايط بحـرانـي در           

رژيـم  .   ميان کارگران صحبت ميـکـنـد      
براي کارگران حکم شالق صـادر کـرده          

کارگران بـه اجـراي ايـن احـکـام           .   است
معترض شده و ميگويند اگـر اجـراي           
اين احکام ادامه يابد با ما کارگران و          

ايـن  .   خانواده هايمـان روبـرو هسـتـيـد           
تجمعات بهترين فرصت است که ايـن         
روز را به عنوان روز اعـتـراض و روز               
حمايت بين المللي استفاده کنند و  بـا         
خواستهاي روشن و به مـنـاسـبـت ايـن         
روز بيانيه بدهند و تمـام کـارگـران در             
ــه حــمــايــت از                      ســطــح جــهــان را ب

در .   خواستهاي خودشـان فـرابـخـوانـنـد        
کل بايد اين موضوع در تمام مجـامـع         
عمومي کارگري به بحث گذاشته شود      
و کارگران هر چه وسيعتر به اسـتـقـبـال           

خواسته ها ميتواند سه    .   اين روز بروند  
اولـيـن مسـالـه       :   محور داشـتـه بـاشـد       

طبعا مساله آزادي کـارگـران زنـدانـي            
محمود صالحي و منصـور اسـانـلـو و            
همه زنداينان سـيـاسـي بـدون قـيـد و                 

دومين محور اينکه لغـو هـمـه         .   شرط
احکام صادر شده عـلـيـه کـارگـران و                
باطل اعالم کردن پـرونـده هـايـي کـه                

هـم  .     براي کارگران تشکيل شده اسـت     
احكام عليه کارگران هم معلمـان بـايـد         
كال لغو شوند و اين پرونده هـا بسـتـه              

االن براي يک تعداد از مـعـلـمـان          .   شود
يـا  .   احکـام زنـدان صـادر شـده اسـت               

اينکه همين االن براي لـقـمـان مـهـري             

يکي از فعالين سياسي و کارگري  در          
شهر سقز با حکم پنج سال و نيم زنـدان          
و بيست و پنج ضربه شالق دسـتـگـيـر         

كارگران و مردم بايد ايـن مـوارد        .   شد
را پيش بكشند و فعاالنه خواهان لـغـو         
اين احكـام و آزادي دسـتـگـر شـدگـان               

مسـالـه سـوم مـحـكـوم كـردن               .   شوند
. احكام قرون وسـطـائـي شـالق اسـت              

خواست كارگران اينست كه حـكـومـت        
اسالمي رسما از كارگران بخاطـر ايـن          

. احكام و اجراي آنها عذر خواهي كنـد       
ــن عــمــل                    مــعــذرت خــواهــي از اي
بيشرمانه و اين گستاخـي آشـکـار در            
قبال کارگران حداقـل كـاري اسـت كـه             
جمهوري اسالمي را بايد بـه آن وادار          

در متن همه اينها طرح خـواسـت        .   كرد
افزايش دستمزدها در اين پـايـان سـال           

هـمـيـن امـروز       .   است كه مـهـم اسـت         
مصاحبـه خـالـد سـواري از کـارگـران               
سننـدج را مـي شـنـيـدم کـه ضـمـن                      
اعتراض به احکام شـالق و زنـدان بـه             
کارگران بر خواست افزايش دستمزدهـا     

هـمـيـنـطـور حـق         .   تاکيد مـيـگـذاشـت     
بـعـنـوان    .   تشکل و حق اعتصاب است    

اين نامه را بـايـد         .   حق مسلم کارگران  
به سطح بين الـمـلـلـي داد و از هـمـه                    
جهانيـان خـواسـت کـه از مـبـارزات                  

 .کارگران در ايران حمايت کنند
 

كارگران چـگـونـه ايـن          :   رضا مرادي 
 کارها را بايد بکنند؟

 
همينکـه  .   روشن است :   شهال دانشفر 

 مـارس    ٦ما شاهد روزهـايـي چـون             
. هستيم چگونگي آنرا نشـان مـيـدهـد          

کارگران توانسته اند صداي خـود را در        
سطح بين المللي انـعـکـاس دهـنـد و               

و خود ما در ايـن زمـيـنـه      .   آموخته اند 
 .نقش زيادي داشته ايم

 
بله در اين مورد حتـمـا       :   رضا مرادي 

اما هـمـيـن جـا از            .   صحبت ميکنيم 
کارگران و همه کسانيکه صداي ما را         
ميشنوند ميخواهيم کـه نـامـه هـا و              
بيانيه هاي اين چنيني كـه مـيـدهـنـد              
ميتـوانـنـد بـراي حـزب کـمـونـيـسـت                   

ــه                     ــت ــي ــم ــراي ک ــران و ب کــارگــري اي
همبستگي بين الملـلـي کـارگـري کـه              
شما همـاهـنـگ کـنـنـده آن هسـتـيـد                   

چطور که همه اين اخـبـار و           .   بفرستند
خبر شـالق زدن هـا و اعـمـال ضـد                      
کارگري رژيم اسـالمـي از طـرف ايـن             
کميته در سطح بين المللـي انـعـکـاس           

 .پيدا کرده است
 

درســت اســت مــا      :   شــهــال دانشــفــر  
همين امروز خبر شالق زدن پنـجـمـيـن          
کارگر در سنندج را در سطـح جـهـانـي           

و اين اخـبـار را روي        .   منعکس کرديم 
سايت ليبر استارت که يک سايت بـيـن         

. المللي کارگـري اسـت گـذاشـتـه ايـم               
همينطو رکميتـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن                
المللي کارگري در همان ابتدا بـا دادن          
نامه اعالم داشت که به استقـبـال ايـن            
روز همبستگي جهانـي مـيـرويـم و از             
هــمــه کــارگــران در ســطــح جــهــانــي               
خواستار اين شد که وسيعا به اين روز          
بپينوندند و همـيـن مـحـورهـايـي کـه               
بــرشــمــردم و خــواســت اخــراج رژيــم              
اسالمي از نـهـادهـا و مـراجـع بـيـن                   
المللي و از سازمـان جـهـانـي کـار را                 

 . خواستار شديم
رژيم اسالمي رژيم شـالق و رژيـم           

و بايد از همه مـراجـع        .   سنگسار است 
بـايـد از     .   بـيـن الـمـلـلـي اخـراج شـود               

بـايـد   .   سازمان جهاني کار اخراج شـود     
بـايـد در     .   سفارت خانه هاي آنرا بسـت     

سطح جهاني بـعـنـوان رژيـم آپـارتـايـد               
مـا ايـن     .   جنسي و شالق منزوي شـود     

سياست را دنبال ميکنيم و بر آن پـاي           
ميفشاريم و با شرايطي كه دارد پـيـش         
ميرود شكي ندارم كه موفق خـواهـيـم       

 . شد
 

امـا بـعـنـوان آخـريـن            :   رضا مـرادي  
سوال  نقش حزب کمونيست کـارگـري          
ايران بطور مشخص در شـکـل گـيـري            
اين پديده اي کـه بـطـور مـثـال بـراي                   
سومين بار اتحاديه هاي جـهـانـي بـه              
خيابانهـا مـي آيـنـد در حـمـايـت از                    

چه بوده است؟ اعتراض به حقوق      . ايران
کارگر در خيلي از کشور ها در جـريـان          

خيلي جاها مي بنييم کـارگـران     .   است
ولـي مـا     .   در وضعيت بـدي هسـتـنـد          

شاهد روزهاي همبستگي جـهـانـي بـا          
نقش حـزب چـه   .     کارگران ايران هستيم  

 بوده است؟
 

ببينيد اينها لحـظـات   : شهال دانشفر 
تاريخي مهمي  در جنبش کارگري در    

اول بـار    .   . ايران و در سطح جهان اسـت      
که چند سال پيش مـحـمـود صـالـحـي             

حـزب کـمـونـيـسـت         .   دستيگر شده بود 
کارگري ايران کمپيني را در دفـاع و              
حمايت از محمود صـالـحـي و آزادي            
فوري او اعالم کرد و ايـن مـوضـوع را            
در سطح بين المللي وسيعا انـعـکـاس           

خيلي ها گفتند اين برخورد غـيـر        .   داد
محمـود صـالـحـي را          .   مسوالنه است 

ولـي خـيـلـي زود          .     زير ضرب ميـبـرد    
ديديم کـه ايـن حـرکـت بـاعـث عـقـب                  

محمود صالـحـي از      .   نشيني رژيم شد  
و اين موفقيت  به يـک        .   زندان آزاد شد  

دستاورد بزرگ در جـنـبـش کـارگـري              
کم کم به سـنـتـي تـبـديـل            .     تبديل شد 

شد که بله بايد اعتـراض را بـه سـطـح               
بين المللي و به سطح جامعه برد و در          
ميان بخشهاي هـرچـه وسـيـعـتـري از               

بايـد اعـتـراض    .  كارگران منعکس کرد 
را از سطح کارخانه به سطح جامعـه و           
به سطح بين المللي کشاند و گـام بـه               
گام حزب کمونيست کـارگـري در هـر             
حرکتي تالش کرد اين اعتـراضـات را           
به سطح جامعه و جهاني بـکـشـانـد و           
اين موضوع باعث شد که کارگران هـر        
روز بيشتر ميتوانند  خود را کنار ايـن         

و به اين تـرتـيـب نـقـش        .. حزب ببينند 
حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري در ايـن                   

  ، اگر نـگـاهـي بـکـنـيـم           ،حرکت معين 
 خـيـلـي      ،نميتواند قابل انکار بـاشـد          

روشن است  و خود اين سـنـت بسـيـار              
پيشروي را در جنبش کـارگـري  پـايـه           

ايـن روش و ايـن          .   گذاري كرده اسـت    
سنت نقش بسيار سياسـي و تـعـيـيـن              
کننده اي در جنبش کـارگـري ايـران و             
در اوضاع سياسي ايران داشته است و      

. اين فقط االن مساله کارگران نـيـسـت        
مساله زندانيان سياسي و مناسبتهاي     
مختلفي چون شبهاي همبسـتـگـي بـا           

 ١٥  ، هـفـتـه هـمـبـسـتـگـي              ،كارگران
 و   ، اوت  ٩  ، هفت سـپـتـامـبـر       ،فوريه
روزهاي متفاوتي  .    مارس است  ٦االن  

 ،در سطح بين الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام                
عليه فشار براي زندانيـان سـيـاسـي و             
آزادي همه زندانيـان سـيـاسـي شـکـل              

بـديـن تـرتـيـب مسـالـه             .   گرفته اسـت   
مبارزات مردم ايران و کـارگـران دارد           

در .   در سطح جهاني منعکس ميشـود     
واقع اين پروسه عملي همـان فـراخـوان        
بين المللي ما ست که گـفـتـيـم مـردم            

 از   ،جهـان از مـبـارزات مـردم ايـران             
مبارزات کارگران در ايـران  حـمـايـت             

رژيم اسالمـي را بـايـد بـه زيـر               .   کنيد
کشيد به عنوان ستـون فـقـرات اسـالم           

. سياسي در منطقه بايد به زيـر کشـيـد       
اگر ميخواهيـد در مـنـطـقـه آرامـش                
باشد  و اگر ميخواهيـد ضـربـه اي بـه               
نظم نوين آمريکا بخورد بايد جمهوري      

بـايـد از     .   اسالمي را بـه زيـر کشـيـد             
مبارزات مردم ايران حـمـايـت کـرد و              
اين پروسه عملي اين سياسـت اسـت و        
مي بينيـم کـه چـطـور بـه مـبـارزات                   
 . واقعي مردم در ايران چفت شده است

 
. ممنون شهـال دانشـفـر   :  رضا مرادي 

من هـم بـعـنـوان يـکـي از کـارکـنـان                     
تلويـزيـون کـانـال جـدي دوسـت دارم                 

 ،بگويم که تـلـويـويـون کـانـال جـديـد                 
برنامه انترناسيـونـال هـم در خـدمـت              
همين امر بوده که  صداي کارگـران از           

بـه مسـالـه      .     اين کانال منعکس کـنـد     
و هـمـيـنـکـه از         .   روز مردم تبديل کند   

اينجا بر روي مسايل کارگران صحبت      
در مــوردش مصــاحــبــه        .   مــيــکــنــيــم 
نشـانـه ايـنـسـت کـه ايـن               .   مـيـکـنـيـم     

. تــلــويــزيــون در خــدمــت شــمــاســت            
فـيـلـم    .   همانطور که عکس ميفرستيـد    

. گـزارش مـيـفـرسـتـيـد             .   ميفرسـتـيـد   
برايمان در پيامگير تـلـويـزيـون پـيـام              

ما صـداي شـمـا را از ايـن               .   بگذاريد
صـداي  .   تلويزيون منعکس مـيـکـنـيـم       

اعتراضتان را خوبست مـردم از زبـان           
اجـازه بـدهـيـد هـمـه            .   خودتان بشنوند 

مردم ايران و حـتـي خـارج از کشـور                  
صداي اعتراض و خواستها و دردهـاي       
شما را بشنوند و به حـمـايـت از شـمـا              

 ٦همانطور که مي بينيـد در  .   بشتابند
مارس اين جنبش انساني در حـمـايـت         

 . از شما برخاسته است

 
١از صفحه  ...رژيم اسالمي بايد   



 4  ١٣٨٦ اسفند ١٦   کارگر کمونيست

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

 با کـوبـيـدن       .است که بر انسانها رفته    
. شالق بر گـرده انسـانـهـا بـرپـا شـده                 

داالنـهـاي    " اکنون بـراي آنـهـا کـه در              
اهرام کاوش ميکنند چيـزي     "     مرموز

که ابدا مـهـم نـيـسـت هـمـان پـژواک                  
صــداي شــالق اســت کــه بــر پشــت               
انساني  نشسته است و نالـه انسـانـي           
از درد جـانـکـاه کـه در فضـاي  آن                     

براي ايشـان    .   داالنها حبس شده است   
تـوتـان   " اما، جسد فرعـونـي بـه نـام               

بسيار مهم است که کشـور بـه      "   خاتوم
کشور ميگردانند و تمام نسوج بـاقـي        
مانده او را مـي کـاونـد تـا شـايـد                      
بفهمند فـرعـون جـوان چـرا مـرده و                 
اصال عاشق شده يـا نـاکـام از دنـيـا                 

اما  بـرا ي هـيـچ کـس مـهـم                   !   رفته
نيست که بهمراه اين فرعون چند بـرده        
زنده بگور شدند تا در آن دنـيـا بـه او               

البد در آن دنيا نـيـز از          .   خدمت کنند 
ضربات شالق در امان نيستنـد و گـر         
نه چگونه مـي بـايسـت بـه فـرعـون                  

هيچ کس نمي پرسد آن     !   خدمت کنند 
بردگـان بـه زبـان خـوش در آن گـور                   

. سرازير شدنـد يـا بـه ضـرب شـالق                
عامداً اين اهـرام را مـرمـوز جـلـوه                 
ميدهند تا ستمي که بر صدها هـزار          

و گويا  .   انسان رفته پوشيده نگه دارند    
تاريخ يک راز اسـت کـه کسـي نـمـي               

. تواند کليد پيشرفت آنـرا درک کـنـد           
ميليونها انسان که در طول تاريخ  لـه        

تا تمدنها شـکـل     )   و ميشوند (   شدند  
بگيرد و کسـانـي امـروز نـان هـمـان                 
تمدنها را ميخـورنـد و بـر سـرمـردم                
" زحمتکش زمانه خويش مـيـکـوبـنـد        
! " که ما روزگاري سرور جهـان بـوديـم         

اما نمي گوينـد کـه ايـن سـروري بـه                 
قيمت خون جاري شده بر پشت اجـداد        
همين انسانهاي محـنـت زده آفـريـده            
شده است، اما تا دلتان بخـواهـد نـام            
شاهان شالق بدست را هنوز که هنوز        
است با دبدبه و کـب کـبـه بـه زبـان                    

توده مردم کـه جـان        . جاري ميسازند 
بر سر بر پايي اين تمدنها گذاشتند و          
ميگذارند در نزد ايشان حکم سياهي      

آيـا  :   " بـقـول بـرشـت      .   لشکر را دارنـد      

. " اسکندر بهمراه خود آشـپـز نـداشـت         
سوال مهـمـي اسـت امـا بـراي کـي                  
سرنوشت آن آشپز مهم اسـت؟ هـيـچ            

هيچ کجا سنگ يادبودي به ياد  .   کس
 .آن آشپز نميگذارند

اهرام پا برجا ماندند و شالق نـيـز       
دست به دست چرخيده، از دسـت بـرده         
دار به دست ارباب فئودال و از دسـت       
ارباب فئودال به دسـت سـرمـايـه دار             

گويا افتـخـار بـورژوازي      . رسيده است 
اين بود که ديگر شـالق را بـکـنـاري              
نهاد اما گرسنگي را گرو گـرفـت تـا             
انسانها کـار خـويـش را در خـدمـت               
سود او بکار اندازند، ديگر شالقي بـر        
بدني کسي خط نـمـي انـداخـت امـا               
شالقي نامريي همان کار شالق عـهـد     

انسـانـهـا    .   " باستان را انجام مـيـدهـد       
اما خود زندگي به گرو گرفته    ! "   آزادند

ايـنـک   .   شده تا تن به استثمار بـدهـنـد        
کارگزاران اسالمي سرمايه گرسنگـي     
دادن را کافي نميدانند شالق را نـيـز            
دوباره در هوا پيچ و تاب ميدهـنـد و            
بر گرده انسانهاي شـريـف فـرود مـي             

اگر در تاريـخ ثـبـت نشـده چـه             .   آورند
کسي اولين شالق را کوبيد امـا ايـن          

ايـن ديـگـر در         .   آخرين آن ثـبـت شـد       
تاريخ ثبت شد که جمهوري اسـالمـي        
، رسما و علنا دولتي است که حـکـم            
شالق را بـراي کـارگـران صـادر کـرده            

ايـن مـومـيـايـي        .   است و اجرا نـمـوده     
وارث کليت استثمار و ستـم،  قـدرت        
خود را با کوبيدن ضربـات شـالق بـر             

. پيکر کارگر مي خواهد ثـابـت کـنـد          
موميايي که حضور منحوس خود را      
ميخواهد نشان دهد و براي اينکار بر       
بدن انساني با شالق هاشور ميزند که       

کسي را هـنـوز     .   آفريينده زندگي است  
در دوران ما  زنده بگور نکرده اند تـا            

امـا  .   به ارباب در آن دنيا خدمت کند      
زندگان را به شرايطي محکوم کـردنـد        
که چيزي فراتـر از زنـده بـگـور شـدن                

در ( ! )   و در عـيـن آزاد بـودن          .   نيست
چنبره روابطي گرفتار آمده  کـه او را            
بـه انـدازه يـک بـرده دوران بـاسـتــان                   

 .ارزشمند نمي داند
 

 ده ضربه -٢
خداوند بر موسي ظاهر شد و ده        

فرمان خود را بـر او ديـکـتـه کـرد تـا                
بندگان خـودرا بـا وعـده وحشـت از                

وعــده .   دوزخ  بــه اطــاعــت وادارد             
جمهوري اسالمي به انسانها جهنم بر      
روي همين زمين است که به کمک هر        
گونه خباثتي که ميشود سراغ گرفـت       
ميخواهد اين جهنم را بر پا نگـه دارد   

بـرخـيـزيـد     "   و کارگري که فرياد ميزند    
برخيزيد زنجـيـريـان     /   دوزخيان زمين 

که فردا بين اللمل طريـق     /   گرسنگي  
ــا شــالق     / "   بشــري خــواهــد شــد          ب

.  مــيــخــواهــد بــه ســکــوت کشــانــد           
جمهوري اسالمي سرمايه با ده ضربه      
شــالق بــر پــيــکــيــر نــحــيــف کــارگــر           
ــخــواهــد وحشــت خــود را از                   مــي

 کارگر بپوشاند؛" نافرماني"
 .تو حيوان ناطق هستي: ضربه اول
  .تو بدنيا آمدي کار کني: ضربه دوم

ــه ســوم      ــذت         :   ضــرب ــو ل ــراي ت ب
بهترين لذت براي تو    .   مفهومي ندارد 
 .کار کردن است

سهم تو از زنـدگـي       :   ضربه چهارم 
. که مي آفريني رنج و زحـمـت اسـت            

که خـداونـد سـتـمـکـشـان را دوسـت                 
 .ميدارد

رستگاري انسـانـهـا      :   ضربه پنجم 
به تنهايي ميسر است و رستگاري بـا        

کـار بـي     .   رنج و درد بدسـت مـي آيـد         
 .مزد موجب سعادت شماست

براي آنکس کـه کـار     :  ضربه ششم 
  .را ميخواباند

آنـهـم مـزد      !   مـزد :   ضربـه هـفـتـم      
ايـن تـقـاضـا عـرش خـداي              !   بيشـتـر  

 .سرمايه  را بلرزه مي اندازد
تـو هـم     !   چه گـفـتـي   :  ضربه هشتم 

خـامـوش   .   خودت را انسان مـيـدانـي       
 .بمان

گرد هم مي آييـد و    : ضربه هشتم 
ضربت نهم را    .   مشت را گره ميکنيد   

بايد محکم تر نواخت تـا مشـت هـا             
  .باز شود

سـرود بـيـن الـلـمـل            :   ضربـه دهـم   
ميخواني و خود را جهاني ميداني و         
اين بزرگترين جرمي اسـت کـه مـي              

. توانـد يـک کـارگـر مـرتـکـب شـود                  

ضربت دهم چنـان نـواخـتـه شـود تـا                
 .صدايش به گوش همگان برسد

 
 افتخار ما -٣

. اين صدا در جهان پيچيـده اسـت       
همه وحشت مزدوران سرمايـه در ايـن        
ده ضربه  خالصه ميشود تـا وحشـت          

وحشت از اينـکـه   . خود را نشان دهند 
ميدانند با يک تن طـرف نـيـسـتـنـد ،          
بلکه با طبقه اي روبرويند که جهـانـي         

. است و قـدرتـش بـه هـمـيـن اسـت                   
وحشت از طبقه اي اسـت کـه هـنـوز               
متحد نشده است اما با اين وجـود بـا          
يک اعتصاب و با يک تجمع چند صد        
نفري لرزه مـرگ بـر انـدام پـوسـيـده                   

رژيـم اسـالمـي     .   حاكمانش مي اندازد  
از ترس روبرو شدن با ايـن طـبـقـه در             
اول مه، بـا شـالق از هـم اکـنـون بـه                   
استقبال آن روز رفته تـا شـاهـد آمـدن         

 تا شايـد    . توده کارگر به خيابان نباشد    
هنوز بتواند توجيهي براي بـودن خـود        

. در نزد طبقه استثمارگر داشته باشـد      
امـا او حـتـي نــتـوانسـتـه مـحـمــود                   
صالحي را با وجـود تـنـي رنـجـور و               
بيمار که ذره ذره وجودش آب ميشود        

 که نام صـالـحـي بـا          . به تسليم وادارد  

اول مه گره خورده است و همين گـونـه     
پايداري ها است که بر انـدام پـوسـيـده        

 تصور اينـکـه     . موميايي لرزه انداخته  
با وجود اين همه سـرکـوب بـا وجـود              
موجود افسار پاره کـرده اي بـه نـام                

باز کارگر در اول     "   دولت احمدي نژاد  " 
برخيزداغ لـعـنـت      :   "   مه فرياد برکشد  

عرق سرد مرگ را بر تـن ايـن          "   خورده
جمهوري استثمار اسالمـي سـرمـايـه        
نشانده و ميخواهد شـايـد بـا شـالق              

بايد ايـن    .   زدن بودن خود را حس کند  
جمهوري نـکـبـت سـرمـايـه را بـزيـر                  
کشيد و اين افتخار براي نسل ما در          
تاريخ ثبت شود کـه ايـنـان کسـانـي                
بودند که شالق استثمار را بـراي ابـد            

  .دفن کردند
پاسخ ما دراول مه به جـمـهـوري           

 :شالق سرمايه چنين است
/ بــرخــيــزيــد دوزخــيــان زمــيــن        

کـه  /   برخيزيد زنجيـريـان گـرسـنـگـي         
ل طريـق بشـري خـواهـد         لفردا بين الم  

و پرچم سرخ  طبقه را بلند تـر از        .   شد
هميشه به اهتزاز در خواهيـم آورد کـه         

ــر آن حــک شــده اســت                  اســاس :   " ب
 ".سوسياليسم انسان است

 

 

 

١از صفحه  ...  شالق سرمايه   



 5 ٧٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

اعتصاب كارگران ني بر در 
 شركت نيشكر هفت تپه

بنا به خبري كه به حزب كمونيسـت    
 ١٧٠٠كارگري رسيده است، بـيـش از           

تــن از كــارگــران نــي بــر در بــخــش                    
 ١٣كشاورزي نيشكر هفت تـپـه، روز            

اسفند مـاه در اعـتـراض بـه بـتـعـويـق                   
افتادن حقوق خود و عدم تحويل جـيـره           

. ايـام نـوروز دسـت از كــار كشـيـدنــد                 
اند كـه شـايـعـه            كارگران همچنين گفته  

 نـفـر از كـارگــران ايــن              ٢٠٠٠اخـراج    
شركت تا پايان سـال هـم بـر نـگـرانـي                   

ايــن گــزارش    .   كــارگــران افــزوده اســت       
همچنين افزوده است كه گفته مـيـشـود         
فعالين كـارگـري شـاغـل در نـيـشـكـر                 

تپه از جمله فريدون نيكوفر، حيـدر         هفت
مهري، ابولفضل عابديني، احـمـدي و          
عليپور، با حكـم دادگـاه انـقـالب طـي              
روزهــاي آيــنــده دســتــگــيــر و زنــدانــي            

  .خواهند شد
بنابه همين خبر، كـارفـرمـا كـاغـذ           
پرداخت عـيـدي را بـه كـارگـران داده                  
است، اما از پرداخت پول خبري نيست؛       
بلكه مثل هميشه قول آن را به كارگـران         

انـد كـه        كارگران آلتيماتوم داده  .   اند  داده
اگر پول پرداخت نشود اعتـصـاب خـود          

 .را از سر خواهند گرفت
  

اعتراض كارگران پيمانكاري 
رضائي در مجمتع پتروشيمي 
 غدير مديريت را عقب نشاند

نابه خبري كه به حزب كمـونـيـسـت          
كارگري رسيده است، كارگـران شـركـت          
پــيــمــانــكــاري رضــائــي در مــجــتــمــع           
پترشيمي غدير، واقع در منـطـقـه ويـژه            
اقتصادي پتروشيـمـي مـاهشـهـر، روز            

 اسفند ماه در اعتراض بـه عـدم         ٤شنبه  
دريافت حقوق معوقه خود دست از كـار        
كشيدند و اعالم داشتند كه تا دريـافـت         
حقوق معوقه خود بـه سـر كـارهـايشـان             

 مـاه   ۵اين كارگران   .   باز نخواهند گشت  
كـارگـران   .   حقوق معوقه طلـب داشـتـنـد       

در مقابل سـاخـتـمـان اداري مـجـتـمـع                
. تجمع كرده و دست به اعـتـراض زدنـد           

مديريت تالش كرد با دادن قـول و قـرار       
طبق معمول كـارگـران را سـردوانـده و               
پراكنده كند؛ اما كـارگـران وقـعـي بـه                

وعــده هــاي آنــهــا نــنــهــادنــد خــواهــان            
پرداخت دستمزدهاي خود بـدون وقـفـه           

كارگران بار ديگر روز يكـشـنـبـه         .   شدند
هم تجمع كرده و به اعتراض خود ادامه        

كارگران باالخره مديريـت را روز      .   دادند
دوشنبه مجبور به پرداخت حقوق خـود         

كارگران اعتصابي بعد از اينكـه  .   كردند
اطمينـان حـاصـل كـردنـد كـه حـقـوق                   
معوقه شان پرداخت گرديده اسـت، روز         
دوشنبه به اعتصاب خود پايـان داده و           

 .به سر كارهاي خود بازگشتند
 

اجراي حکم شالق در مورد "
  نفر از کارگران در سنندج، ۵

دادگاه شعبه دو اجراي احـکـام تـا            
کنون حکم شالق و جريمه را در مـورد            
پنج نفر از کارگـران بـازداشـت شـده در              
مراسم اول ماه مه سنندج بـه نـامـهـاي             
صديق امجدي، حبيب اهللا کـلـکـانـي،            
فارس گويليـان، صـديـق سـبـحـانـي و                 
عباس اندر ياري به مورد اجرا گذاشـتـه         
و حکم بازداشت طيب چتاني و طـيـب            
مواليي را جهت اجراي حکـم شـالق و             

 . جريمه به آنان ابالغ کرده است
الزم به يادآوري است که کارگـرانـي        
که تا کنون حکم شالق در مورد آنان بـه          
اجرا در آمده است بجز صديـق امـجـدي          
که براي کسب اطالع بـه دادگـاه اجـراي           
احکام مراجعه کرده بود و عبـاس انـدر           
ياري که از حکم شالق بي اطالع بـوده،         
سه نفر بقيه بـه دلـيـل فشـار نـاشـي از                  
احتمال بازداشت و اجراي حکم بـنـاچـار          
خود پس از دريـافـت حـکـم جـلـب و                     
ابالغيه دادگاه اجراي احکـام، بـه آنـجـا            
مراجعه کرده و حکـم شـالق در مـورد              

 .آنان به اجرا در آمده است
گفتني است که در حکم صادره بـه        
عباس اندرياري جدا از ده نـفـر ديـگـر               
پرداخته شده و به اين حکم در مورد وي         

بـه هـمـيـن       .   صراحتا اشاره نشـده اسـت      
 عـبـاس   ٨٦ بهمن ماه    ٦دليل در تاريخ    

اندرياري با اين آگـاهـي کـه حـکـم وي                
فقط جريـمـه اسـت بـه دادگـاه اجـراي                  
احکام جهت پرداخت جريمه کـه مـبـلـغ           

 هزار تومان بود مراجعه ميـکـنـد       ١۵۵
و پس از پرداخت جريمه وقتي فيش آنرا        

ورد اجهت ارائه به قاضي به دادگاه مـيـ       
همانجا خود قاضي راسا شالقي را بـه           

دســت يــک ســربــاز داده و عــلــيــرغــم               
اعــتــراض شــديــد وي، او را شــالق                  

الزم بـه يـادآوري اسـت کـه               .   ميـزنـنـد   
عباس اندرياري پـس از اجـراي حـکـم              
شنيع شالق دچار لطمه روحي شـديـدي          

 .شده است
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي      
و بيکار همانگونه که قبال نـيـز اعـالم             
کرده است در برابر اجـراي حـکـم قـرون              
وســطــايــي شــالق در مــورد کــارگــران            
ســکــوت نــخــواهــد کــرد و اقــدامــات            
اعتراضي بيشتري را در دسـتـور خـود            

 ."قرار خواهد داد
 

تجمع اعتراض آميز 
نهضت "آموزشياران 

 " سوادآموزي
بنابه اخبار منتشره، صبـح روز سـه    

 اســفــنــدمــاه، جــمــعــي از            ٧شــنــبــه     
در "   نهـضـت سـوادآمـوزي      " آموزشياران  

اعتراض به عدم پرداخت حقوق معـوقـه        
خــود در مــقــابــل وزارت آمــوزش و                
پرورش تجمع كرده و خواستار پـرداخـت        

ايـن آمـوزشـيـاران       .   حقوق خـود شـدنـد      
هفته پيش نـيـز در مـقـابـل مـجـلـس                    
اسالمي تجمع كرده بودند كه بـه آنـهـا             
وعده داده شده بود كـه تـا آخـر هـفـتـه                   

 ماهـه مـعـوقـه را بـه             ٤پرداخت حقوق   
آنها داده بودند كه فقط حقـوق يـك مـاه        

 . ماه پرداخت شد٤از اين 
 

تجمع كارگران اخراجي 
شركت صدف در مقابل 
 استانداري بوشهر

كارگران اخراجي شـركـت صـدف،          
 اسفندمـاه در مـقـابـل           ٧روز سه شنبه    

استانداري بوشهر تجمع كرده و خواهـان       
رسيدگي مسئوالن به مشـكـالت خـود         

كارگران تجمع كننده اعالم كـرده   .   شدند
 نفر از كـارگـران      ٢٠٠اند كه اين شركت     

 سـال    ۵ تـا       ٤خود را كه هر كدام بين        
سابقه كـار داشـتـنـد، اخـراج كـرده و                    

تأمين اجتماعي و اداره كـار        سازمان  
اين شهر هم هيچ اقدامي جهـت رفـع           
مشكالت كارگران اخراجي، از جـملـه    
برخـورداري از حـق بـيـمـه بـيـكـاري،               

كارگران مسـئـولـيـن       .   انجام نداده اند  
دولتي را مجبور به حضور در مـيـان          
خود كردند كه آنها نـيـز كـمـاكـان بـا                
دادن وعده و وعيد سعي در مـتـفـرق            

كـارگـران   .   كردند كارگران را داشـتـنـد      
 ساعت در مقابـل ايـن نـهـاد             ١٠كه  

دولتي تجمع كرده بودند، بـه تـجـمـع             
خود پايان دادند، اما اعالم كردند كه       
در صــورت عــمــلــي نشــدن وعــده               
مسئوالن همچنان به اعتـراضـاتشـان       

 .ادامه خواهند داد
 

تجمع اعتراضي كارگران قوه 
 پارس 

بنابه گزارشات رسـيـده، كـارگـران           
شركت قوه پارس قزوين در اعتـراض بـه         

 ماه حـقـوق خـود در            ٢٠عدم دريافت   
مقابل اداره كل صنايع و معـادن، اداره         
كار و امـور اجـتـمـاعـي و اسـتـانـداري                 

 اسفند مـاه   ١٤ و   ١٣قزوين در روزهاي    
ايـن  .   براي دو روز متوالي تجمع كـردنـد       

 اسـفـنـد مـاه در           ١٣كارگران ابتدا روز    
مقابل ساخـتـمـان اسـتـانـداري قـزويـن               
تــجــمــع كــردنــد تــوانســتــنــد يــكــي از            
كارشناسان قزوين را وادار به حضـور در        

 بـا شـانـه         شخصاين  .   ميان خود كنند  
خالي كـردن از پـيـگـيـري مـطـالـبـات                  
كارگران، مسئوالن وزارت صـنـايـع را           

 ٢٠مسئول تأخير در پرداخـت حـقـوق            
 .ماه كارگران معرفي كرد

 اسفند ماه بار    ١٤اين كارگران روز    
ديگر در مقابـل اداره كـل صـنـايـع و                  
معادن و اداره كار و امـور اجـتـمـاعـي             

كـارگـران   .   استان قزوين تـجـمـع كـردنـد         
گفته اند كه طي اين تجمع، مديران اين         
دو نهاد دولـتـي بـا حضـور در مـيـان                   
كارگران، قـول مسـاعـد دادنـد تـا بـه                  

 .مشكالت كارگران رسيدگي كنند
 

تجمع مجدد اعتراضي 
كارگران كارخانه پوشينه بافت 

 قزوين
 ١٢بنابه اخبار منتشر شده در روز       

اسفند صدها تن از كـارگـران كـارخـانـه             
پوشينه بافت قزوين براي چندميـن بـار          

 مـاه    ٦در اعتراض به عـدم پـرداخـت             
حقوق خود، تجمع كـرده و ايـن بـار در               
مقابل خانه كارگر قزوين، كه يك نـهـاد          

كـارگـران   .   دولتي است، گرد هـم آمـدنـد       
اند كه مديريت كارخانه بـراي تـيـم          گفته

فوتبال اين شركت مـيـلـيـونـهـا تـومـان               
خرج مـيـكـنـد، امـا حـاضـر نـيـسـت                     
دستمـزد پـرداخـت نشـده كـارگـران را                 

انـد كـه    كارگران اولتيماتوم داده.   بپردازد
هايشان رسيدگي نشـود،     اگر به خواسته 

تــري دســت      بــه اعــتــراضــات گســتــرده     
 .خواهند زد

اعتصاب کارگران شرکت 
 انرژي گستر بصير در عسلويه

 
بنا به گزارش اتـحـاديـه سـراسـري             
کارگران اخراجي و بيکـار، روز شـنـبـه             

 نفـر  ٣٠٠حدود )    مارس١(  اسفند ١١

" انرژي گستر نصـيـر    " از کارگران شرکت    
در اعتراض به عـدم پـرداخـت سـه مـاه            

دسـت بـه     پـاداش آخـر سـال           حقوق و      
شـرکـت انـرژي گسـتـر           . اعتصاب زدند 

نصير يـکـي از پـيـمـانـکـاران شـرکـت                   
 و   ٩در پــااليشــگــاه فــازهــاي        "   اويـک " 

کـارگـران از مـحـل          .   عسلويه اسـت  ١٠
 "اويـک " کارگاه به طـرف دفـتـر شـرکـت             

راهپيمائي کردند و تا ظهر در مـقـابـل            
تجمع کـردنـد، امـا چـون            "   اويک" دفتر  

نتيجه اي نگرفتند بعد از ظهر نـيـز در           
" انرژي گسـتـر نصـيـر         " محوطه کارگاه   

دست به راهپيمائي زدند و تا آخـر وقـت          
 روز   .همچـنـان در اعـتـصـاب بـودنـد              

يکشنبه نيز کـارگـران ضـمـن تـداوم              
اعتصاب، مـجـددا در مـقـابـل دفـتـر                 

کارفـرمـاي   .   تجمع کردند "   انرژي گستر " 
شرکت براي پايـان دادن بـه اعـتـصـاب              
کارگران از نيروي انتظامي منطقه ويـژه       
درخواست کـمـک کـرد امـا عـلـيـرغـم                  
حضـور نـيــروي انــتــظــامــي، کــارگــران           
پراکنده نشـده و بـر عـزم خـود بـراي                     
رســيــدن بــه خــواســتــه هــايشــان پــاي              

نيروي انتظامي نيز وقـتـي بـا          .   فشردند
عزم کارگران براي رسيـدن بـه خـواسـتـه             
هايشان مواجه شد از آنان خواسـت کـه           
آرامش را حفظ کـنـنـد امـا ادامـه يـا                  
پايان دادن به اعتصـاب را بـه اخـتـيـار               

 کارفرما نـيـز در       .خود آنان موکول کرد   
ميان کارگران حاضر شد و به آنـان قـول         

 اســـفـــنـــد     ١٣داد روز دوشـــنـــبـــه             
دستمزدهاي آنان را پـرداخـت خـواهـد              
کرد اما کارگران با وعده کارفرما قـانـع         

 . نشده و به اعتصاب ادامه دادند
 

جمهوري اسالمي عباس 
 اندرياري را هم شالق زد

 
اتـحـاديـه    " بنابر اطالعيـه اي كـه            

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران

 

 



 6  ١٣٨٦ اسفند ١٦   کارگر کمونيست

" سراسري كارگران اخـراجـي و بـيـكـار             
(www.ettehade.net)       ٨ امــروز 

اسفند ماه منتشر كـرده اسـت، يـكـي               
ديگر از كـارگـران بـازداشـت شـده در                  
مراسم اول ماه مـه سـنـنـدج جـريـمـه و                 

متن اين اطالعيه چـنـيـن        .   شالق خورد 
 : است

 
اعتراض كارگران چيني ارس 
 به حقوق پرداخت نشده

 ١١بنابه اخبار منتشر شده در روز       
اسفند ماه، تجمع كارگران چيـنـي ارس         
كه در سازمان كار و امـور اجـتـمـاعـي              
آذربــايــجــان شــرقــي در اعــتــراض بــه             
پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع كـرده      
بودند، پس از آنكه اعالم شـد مـوضـوع          
در كميسيون امور كارگري اسـتـانـداري        
و فرمانداري تبريز مورد رسيدگـي قـرار        

كارگـران در    .   خواهد گرفت، پايان يافت   
گذشته، قبل از اينكه دست به اعتراض       
تجمع آميـز بـزنـنـد، در نـامـه اي بـه                      
ســازمــان كــار و امــور اجــتــمــاعــي،              
استاندار و فرماندار تبريـز، مشـكـالت         
خود را طرح و خواستار رسيدگي بـه آن           

 . شده بودند
 

تجمع اعتراضي كارگران 
 كارخانه ككسازي زرند 

 
 ١٢بنابه اخبار منتشر شده در روز       

اسفند مـاه، صـدهـا تـن از كـارگـران                   
كارخانه ككسازي زرنـد كـرمـان هـمـراه           
خـانــواده هــاي خــود در مــقــابــل ايــن               

. اعتراضي برگزار كردنـد   مع  كارخانه تج 
 ماه است هيچ حقـوق      ٣اين كارگران كه    

و مزايايي دريافـت نـكـرده انـد، اعـالم              
كرده اند كه تـا حـل مشـكـالتشـان بـه                 

 . اعتراض خود ادامه خواهند داد
 

اعتراض كارگران صنايع فرش 
 راوند كرمان

 
 ١٢بنابه خبـر ديـگـري كـه روز              

اسفند مـاه مـنـتـشـر گـرديـده اسـت،                
كارگران بازنشسته و شـاغـل شـركـت          
صنايع فرش راوند كرمان، به منظـور       
ابراز اعتراض و نارضايتي خـود، كـه         

 ٨٣حق سـنـوات خـود را از سـال                    
بـراي  تاكنون دريـافـت نـكـرده انـد،                

ادامه اعتراض و طـرح خـواسـتـهـاي             
 .راهي تهران شدندخود 

 

تجمع اعتراض آميز كارگران 
 ذوب آهن اردبيل

 
 ۵بنابه اخبار رسـيـده، ظـهـر روز               

اسفند ماه، كارگران ذوب آهـن اردبـيـل          
با خواست پرداخت حقوق و مـطـالـبـات          
معوقـه خـود، در مـقـابـل سـاخـتـمـان                   
مركزي كارخانه ذوب آهن اردبيل دست      

كارگران با تجمـع خـود       .     به تجمع زدند  
كه ساعتها به طول انجـامـيـد خـيـابـان              
اصلي شهـر را سـد كـردنـد كـه بـاعـث                  
اختالل در ترافيك شد و توجه بسـيـاري           

كـارگـران در ايـن         .   را به خود جلب كرد    
اعتراض اعـالم كـردنـد كـه كـارفـرمـا                 

 ٣هاي مكرر، بـيـش از              عليرغم وعده 
ماه است كه حقوق كارگران اين شـركـت         

كـارگـران بـا      .   را پرداخـت نـكـرده اسـت        
اعتراض خود، يكي از مسئولـيـن ايـن           
كارخانـه را وادار بـه حضـور در مـيـان               

هــاي    خــود كــردنــد كــه وي بــا وعــده              
ســرخــرمــن ســعــي در مــتــفــرق كــردن            
كــارگــران را داشــت كــه كــارگــران بــه              

هاي او وقعي ننهادنـد و خـواسـتـار       وعده
حضــور مســئــولــيــن اســتــانــي جــهــت           
ــه كــارگــران و رفــع                  پــاســخــگــويــي ب

تا زمان انـتـشـار      .   مشكالت خود شدند  
خبر فوق، كارگران همچنان در مـقـابـل           
كارخانه ذوب آهن اردبـيـل در تـجـمـع               
اعتراضي بودند و حاضر به تـرك آنـجـا            

 .نبودند
 

تجمع اعتراضي كارگران 
 بازنشسته كارخانه شاهو

 
 ۵بنابه خبري كه اقبال رضايي روز       

اسفند ماه در اختيار مطبـوعـات قـرار           
داده است، جمعي از كارگران بازنشسته      
كارخانه شاهـو در اعـتـراض بـه عـدم                 
دريافت مطـالـبـات گـذشـتـه، عـيـدي،               
پاداشـت و سـنـوات كـاري خـود، در                   
مقابـل سـازمـان تـأمـيـن اجـتـمـاعـي                   

اين خبر ميافزايـد    .   سنندج تجمع كردند  
بـازنشـسـتـه از       كه مطالبات كارگـران      

زمان اشتغال در اين كارخانه تا بحـال        
به بهانه عدم وجود نقدينگي پرداخـت       

 .نميشود
. 

اعتصاب كارگران كشت و 
 صنعت نيشكر هفت تپه

 
بنابه گزارشات رسـيـده، بـيـش از              

 تن از كارگران شركت كشـت و           ٢۵٠٠
صنعت نيشكر هفـت تـپـه، صـبـح روز              

 اسفندماه دست به اعتصـاب زده و         ١٦
در مقابل ساختمان مديريـت كـارخـانـه          

اين كارگران هفته گذشتـه     .   تجمع كردند 
به مديريـت شـركـت مـراجـعـه كـرده و                 
نسبت به عدم پرداخت مطالبـات خـود          
اعتراض كردند و هيئت مديره نـيـز بـه          

 ١۵آنها وعده داده بـود كـه تـا تـاريـخ                 
اسفندماه حقوق آنان را پرداخت خواهـد        
كرد، اما به قول خـود عـمـل نـكـرده و              
كارگران بخشهاي داخلي كارخانه دست     

 .به اعتصاب زدند
فعالين حقوق بشـر  "بنا به خبري كه  

 بـهـمـن    ٣در روز   "   و دمكراسي در ايـران    
ماه منتشر كردند، كـارگـران نـيـشـكـر              

 بهمن ماه دسـت بـه      ٢٩هفت تپه از روز     
 ٢كارگران روز   .   اعتصاب گسترده زدند  

اسفند ماه در محوطه شركت دسـت بـه        
تجمع و اعتراض زدند و با مدير عامـل       
و اعضاي هيأت مديره شركـت بـرخـورد         

اعتراض كارگـران بـه   .  لفظي بوجود آمد 
هاي توخالـي مـديـريـت كـارخـانـه              وعده

بوده كه دائم وعده مـيـدهـنـد امـا ايـن                
ها تحقق نميپذيرد و حقوق ديـمـاه           وعده

و بهمن ماه كارگران و پـاداشـهـا و بـن             
كارگري چند سال اخير آنها نـيـز هـنـوز             

كـارگـران در     .   پرداخت نـگـرديـده اسـت       
همين حركت اولتيماتوم دادند كـه اگـر          
حقوق آنها پرداخت نگردد، در روزهـاي        
آينده اعتراضات خود را شديدتـر ادامـه        

 ١٦تجمع اعتراضي روز       .   خواهند داد 
اسفند در ادامه اين اعتراضات صـورت   

 .گرفت
 

اعتراض كارگران سد عباسپور 
و درگيري كارگران با 
 نيروهاي حكومتي

 
از مسجد سليمـان گـزارش رسـيـده          

 تـن از كـارگـران    ٨٠٠است كه نزديك به  
شاغل در سد عباسپور اين شهـر اخـراج       

اند و اين كارگران اخراجي همراه بـا           شده
ديگر كارگران اين شركت، نزديك به يك       
هفته است كه در محوطه شركـت دسـت    

. انـد    به تجمع و اعتراضات گستـرده زده  
بنابه گزارشات منتشر شده، در اين سـد      

 نفـر شـاغـل هسـتـنـد و               ١٨٠٠حدود  
 ماه اسـت كـه حـقـوق آنـهـا            ۵نزديك به  

پرداخت نگرديده اسـت؛ و بـه كـارگـران             
اعــالم شــده كــه شــركــت بــه بــخــش                  

خصــوصــي واگــذار شــده و قــادر بــه                
اين كارگران  .   پرداخت حقوق آنها نيست   

 اسـفـنـد مـاه بـراي رسـيـدن بـه                    ٢روز  
مطالبات خود به اعتراض خـود شـدت         
بخشيده و از طرف نيروهاي سـركـوبـگـر       
وزارت اطالعات و انـتـظـامـي مـورد               
حمله قرار گرفته و با آنها بـه زد و خـورد      

از ادامـه ايـن خـبـر فـعـال               .   اند  پرداخته
 .گزارشي نرسيده است

  
اعتصاب كارگران سد كريت 

 طبس
 

 ١١طبق خبر منتشر شده در روز          
اسفند ماه، كارگران خدماتـي عـمـرانـي         
يكي از شركتهاي پيمانكاري سد كريت      
طبس در اعتـراض بـه عـدم پـرداخـت                
حقوق و مزاياي پنج ماه گـذشـتـه خـود             

ايـن كـارگـران      .   دست به اعتصاب زدند   
در مقابل اداره كار و خانه كارگر طبـس         
تجمع كـرده و خـواهـان رسـيـدگـي بـه                   

 .مطالبات خود شدند
 

كارگران سد سياه  اعتصاب     
 زاغ ديواندره 
اتـحـاديـه    " طبق اطالعيـه اي كـه            

روز "   سراسري كارگران اخراجي و بيكـار     
 اسفند ماه منتشر كـرده، كـارگـران          ١١

سد سياه زاغ در ديواندره در اعتراض به        
 ماه دستمزدهاي خـود،    ٦عدم پرداخت   

 اســفــنــد مــاه دســت بــه            ٧از تــاريــخ      
اعتصاب زده و اعـالم كـرده انـد تـا                    
دريافت دستمزدهاي معوقـه خـود، بـه           

در ايـن  .  اعتصابشان پايان نخواهند داد 
اعــتــصــاب هــمــه كــارگــران از جــملــه             
رانندگان و بخش خدمات نـيـز شـركـت            

اين خـبـر مـي افـزايـد كـه ايـن                   .   دارند
سومين اعتصاب اين كارگران در سـال         
جاري براي نـقـد كـردن دسـتـمـزدهـاي                 

 . پرداخت نشده شان است
اين كارگران در اواخر بهمن ماه بـه          

 روز دست از كار كشـيـدنـد كـه       ٣مدت  
كارفرما به اين كارگران وعـده داد كـه             

 اسفند ماه دستمزدهاي معوقه آنـان  ١١
را پرداخت خواهد كرد و به اين تـرتـيـب           

. كارگران به اعتصاب خود پايان دادنـد       
اما با توجـه بـه نـزديـكـي بـه روزهـاي                  
پاياني سال و احتـمـال عـدم پـايـبـنـدي                
كارفرما به وعده هايش، كارگـران پـس          
از يك هفته مجددا اعتصاب خـود را از       
سر گرفته و اعالم كرده اند تا زماني كه          

دستـمـزدهـاي مـعـوقـه آنـان پـرداخـت                 
نشود، دست از اعـتـصـاب نـخـواهـنـد               

اين كارگران خواستـار حـمـايـت         .   كشيد
مردم و كارگران از خـواسـتـهـاي خـود                

 .شدند
 

اعتصاب كارگران نورد و 
 پروفيل ساوه

 
كارگران به بخشي از خواستـه هـاي        

 خود رسيدند
 ١٤بنابـه خـبـري كـه صـبـح روز                  

اسفندمـاه مـنـتـشـر گـرديـد، كـارگـران                
كارخانجات نورد و پـروفـيـل سـاوه در              
اعتراض به پرداخـت نـامـنـظـم حـقـوق               
كارگران و اقـدام كـارفـرمـا در عـقـد                    
قرارداد يكـمـاه بـا تـعـداد كـثـيـري از                    
كارگران قراردادي اين شركت، دسـت بـه        
اعتصاب نامحدود در مـحـوطـه ايـن              

از ديـگـر خـواسـتـهـاي            .   كارخانـه زدنـد   
كارگران، اجـراي طـرح طـبـقـه بـنـدي                  
مشاغل، انتخاب نمايندگـان كـارگـران،       
در نظر گرفتن مزاياي كارهاي سخت و         
زيان آور و بازگشـت بـه كـار كـارگـران                 

كـارگـران   .   اخراجي اين شركت ميبـاشـد     
اعــالم كــردنــد كــه اگــر كــارفــرمــا بــه              
اعتراض كارگران بي توجهـي كـنـد، بـه           
اعتصاب تا نتيجه دادن ادامه خواهـنـد        

 . داد
اين خبر ميـافـزايـد كـه نـيـروهـاي               
انتظامي با حضور و استقرار در اطراف       
كارخانه مزبور، از خـروج كـارگـران و               
كشيده شدن دامنه اعتراضات به بيـرون       

در .   از كارخانه جلوگيري نـمـوده اسـت          
ادامه اين خبر آمده بود كـه نـيـروهـاي              
امنيتي با استفاده از چترهاي ويـژه كـه           

كــور شـدن تـلـفـنـهــاي هـمــراه              بـاعـث     
ميشود، مانع از ارتـبـاط كـارگـران بـا              

گزارش رسيده  .   اند  بيرون از كارخانه شده   
بود كه كارفرماي شركت از نـيـروهـاي            
انتظامي خواسته است كـه در صـورت          
خروج كـارگـران از كـارخـانـه بـا آنـهـا                    

اند كه   كارگران گفته .   برخورد شديد شود  
يكي از مسئولـيـن اداره كـار و امـور                 
اجتماعـي شـهـرسـتـان سـاوه در بـيـن                   
كارگران حاضر شده بود و تنها بـر لـزو             
حفظ خويشتنداري كارگران تأكيد كـرده    
و از كارگران خواسته بـود كـه بـه سـر                  

 .كارهاي خود برگردند
بنابه خبر ديگري در هـمـيـن روز،             

 ســاعــت اعــتــصــاب و            ١۵پــس از       

 
...  اخبار اعتراضات کارگري  ٥از صفحه    
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پافشاري كارگران بر خواسته هاي خود،      
بخشي از خـواسـتـه هـاي كـارگـران از                 

بـنـابـر ايـن       .   سوي كارفرما پذيرفته شـد  
خبر، در جلسه اي با حضور نماينـدگـان         
كارگـران، كـارفـرمـا و رؤسـاي ادارات              
كار، صنايع، بازرگاني و فرمانده نيروي      
انتظامي ساوه، كارفرما حقوق مـعـوقـه        

 ٨٦ ماه و عـيـدي و پـاداش سـال                     ٢
هـمـچـنـيـن      .   كارگران را پـرداخـت كـرد         

كارفرما از تصميـم خـود بـراي اخـراج              
شماري از كارگران تا قبل از پايـان سـال          
منصرف شد و با مقامات مسـئـول در          

 كـارگـر     ٨خصوص بازگشـت بـه كـار            
بـا  .   اخراجي نيـز مـذاكـره خـواهـد كـرد             

توافق بر سر اين خواسته هـا، كـارگـران            
 شـب    ١١به اعتصاب خود در ساعـت         

 .پايان دادند
 

تجمع جمعي از كاركنان 
بازخريده شده شركت پست و 

مخابرات در مقابل وزارت 
 ارتباطات

 اسفند مـاه     ١١بنابه خبري كه روز     
منتشر گرديـد، جـمـعـي از كـاركـنـان                 
بازخريد شده شركت پست و مـخـابـرات         
با تجمع در مقـاب وزارت ارتـبـاطـات،           

 ١٤خواستار دريافت حقـوق و مـزايـاي       
 كارگر و كـارمـنـد          ١٢٠٠سال گذشته   

خبرگزاري ايسنـا خـبـر داد كـه             .   شدند
كاركنان بازخريد شده شـركـت پسـت و            
مخابرات چند شهر، از جـملـه، تـهـران،           
بابـل، آمـل، بـوشـهـر، بـنـدرعـبـاس و                  

 اسفندماه براي   ١١دليجان، صبحر روز    
اعتراض نسبته بـه دريـافـت حـقـوق و                

 سـال گـذشـتـه،          ١٤مزاياي خـود در          
مقابل وزارت ارتـبـاطـات و فـنـاوري                

يكي از تـجـمـع      .   اطالعات تجمع كردند  
 سـال اسـت     ١٤كنندگان گفته است كـه      

شــركــت پســت و مــخــابــرات حــقــوق             
كاركنان سابق اين شركت در شـهـرهـاي         

. مختلف كشور را پرداخت نكرده اسـت      
در :   يكي از تجمع كنندگان گفتـه اسـت     

 بهمن ماه معاون پشتيباني وزارت       ٢٠
ارتباطات وعده مطرح شدن دوباره ايـن     
موضوع در هيأت دولت داده بـود كـه           

 . اين وعده مقق نشد
 
 كارگر در يك كارگاه در ۵

 تهران جان باختند
 

 اسـفـنـدمـاه      ١١بنابه خبري كه روز     
 تن از كارگران كارگـاه     ۵منتشر گرديد،   

توليد پشم شيشه در تهران بر اثـر آتـش           
ايـن  .   سوزي جانشـان را از دسـت دادنـد         

 خرداد تهـران روي   ١۵كارگاه در خيابان    
 كارگر جانباخته بـه    ۵داده و هويت اين     

دليل شدت سوختگي قابـل شـنـاسـايـي          
 اسامـي آنـهـا نـيـز هـنـوز                 . نبوده است 

 .اعالم نشده است
 
 كارگر ساختماني بر اثر ٣

حادثه در محل كار جان خود 
 را از دست دادند

 
بنابه به گزارشات رسـيـده، بـر اثـر             
ريزش آوار در يك ساختمـان در خـيـابـان           

 ٣شيباني منطقـه كـامـرانـيـه تـهـران،               
 ١٣كارگر ساختـمـانـي روز دوشـنـبـه                

. اسفند ماه، جان خود را از دست دادنـد        
كارگران جان باخته عبارتـنـد از عـلـي             

 ٣٠ ساله، اصـغـر نصـيـري            ٣٠خلجي  
 . ساله٢۵ساله و حسن رضواني 

 
گزارشات مربوط به اعتصاب 
 كارگران سد گاوشان كامياران

 نفر از کارگران ٤٠٠حدود 
و ديگر پرسنل سد گاوشان  

 دست از کار کشيدند
طبق گـزارش رسـيـده بـه کـمـيـتـه                 

 ١۵٠ اسفنـدمـاه      ٢کردستان حزب روز    
نفر از کارگران کارگاههاي تـوانـکـش و          
هــلــتــوشــان ســد گــاوشــان در مــقــابــل            

. فرمانداري کامـيـاران تـجـمـع کـردنـد             
 مــاه    ٤کــارگــران خــواهــان پــرداخــت           

. دستمزدهاي پرداخت نشده خود شـدنـد      
فرماندار کامياران به کارگران قـول داد         
که شنبه دستمزد دو ماه آنهـا پـرداخـت        

اما در مـقـابـل از کـارگـران                .   ميشود
 . خواست که به سر کار برگردند

کارگران اعالم کردند به محل کـار        
برميگردند اما تا روز شنبه همچنان بـا        
ادامــه اعــتــصــاب مــنــتــظــر پــرداخــت         

کـارگـران   .   دستمزدهايشان خواهند بـود   
به محل کار برگشتند و اعـالم کـردنـد             

همه پـرسـنـل      .   که اعتصاب ادامه دارد   
در .   سد گاوشان به اعتصاب پيوسـتـنـد       

 نـفـر     ٤٠٠ اسـفـنـدمـاه        ٢مجموع روز   
کارگر و پـرسـنـل سـد گـاوشـان وارد                    

همچنيـن کـارگـران و         .   اعتصاب شدند 

نمايندگانشان اعالم کردند کـه اگـر روز       
 اسفندماه اول وقت کـاري دسـتـمـزد             ٤

آنها پرداخت نشـود از مـحـل کـار بـه                  
سمت فرمانداري کامياران راهپيـمـايـي       
خواهند کرد و در مـقـابـل فـرمـانـداري              

 . تجمع اعتراضي خواهند داشت
بـر اسـاس هـمـيـن مـنـبـع خـبـري                   

 بهمـن آغـاز و        ٢١اعتصابي که از روز    
 بهـمـن دادمـه داشـت           ٢۵تا پنج شنبه    

. روز اول اسفند دو باره شروع شده اسـت        
 نفر از کارگران بدون هيـچ حـقـوق و         ٩٢

 . مزايايي اخراج شده اند
كارگران سد گاوشان 

آلتيماتوم دادند كه در سطح 
 شهر راهپيمائي خواهند كرد
كارفرما مجبور به پرداخت يك                 

 ماه حقوق كارگران شد           
اتـحـاديـه    " بنابـه اطـالعـيـه اي كـه              

روز "   سراسري كارگران اخراجـي و بـيـكـار        
 اسفند ماه منتشر كرده بـود، كـارگـران     ۵

سد گاوشان آلتيماتوم داده بودند كه اگـر          
تا هفته آيـنـده مـطـالـبـاتشـان پـرداخـت                 
نگردد، در سطح شهر كامياران دست بـه        

مــتــن ايــن   .   راهــپــيــمــايــي خــواهــنــد زد      
 :اطالعيه چنين است

کارگران سد گاومشان ضمـن تـداوم       " 
اعتصاب خود اعالم کرده اند چنانچه تـا        
هفته آينده مطالبات آنان پرداخـت نشـود        
در ســطــح شــهــر کــامــيــاران دســت بــه               

 راهپيمايي خواهند زد
کارگران سد گاوشان که در اعتـراض       
ــاه از                          ــار م ــه عــدم پــرداخــت چــه ب
دستمزدهاي خود، از اول اسـفـنـد مـاه                
دست به اعتصاب زده اند امروز نـيـز بـه             
تــجــمــع خــود در مــقــابــل فــرمــانــداري             

اين تجمع کـه از        .   کامياران ادامه دادند  
 صبح شروع شده بـود تـا         ٣٠/٧ساعت  
 . ادامه پيدا کرد٣٠/١١ساعت 

امروز بـر خـالف ديـروز فـرمـانـدار               
کامياران در ميان کارگران حاضر شـد و          
طي مذاکراتي کـه بـعـمـل آمـد وي از                    
کارگران خواست از فردا ديگر در مقـابـل         
فرمانداري دست به تجمـع نـزنـنـد و بـه                 
اعتصاب و تجمع خود در سد گـاومشـان      
ادامه دهند و قول داد چنانچه تا شـنـبـه             
آيـــنـــده کـــارفـــرمـــاي ســـد گـــاوشـــان              
دستمزدهاي مـعـوقـه آنـان را پـرداخـت                
ننمايد وي از طريق وزارت کشود بـودجـه         
الزم را براي پرداخت دسـتـمـزد کـارگـران            
تامين خواهد کرد و اگر از ايـن طـريـق                

نيز نشد اقدام به فروش تـجـهـيـزات سـد            
گاوشان براي تاميـن دسـتـمـزد مـعـوقـه               

 .کارگران خواهد نمود
پس از اظهارات فرماندار کاميـاران      
کارگران نيز اعالم کردند تا روز شنبه بـه          
اعتصاب و تجمع خود در سـد گـاوشـان           
ادامه خواهند داد و چنانچـه پـس از آن            
وعده هـاي فـرمـانـداري مـحـقـق نشـود                 
همراه با خانواده هاي خود در سطح شهـر         
کاميان دست به راهـپـيـمـايـي زده و از                 
مــردم نــيــز خــواهــنــد خــواســت تــا بــه                

ايـن تشـكـل      .   " راهپيمايي آنان بپيونـدنـد    
 ٦كارگري طي اطالعيه ديگري در روز          

اسفند ماه خبر از پـرداخـت يـك مـاه از                 
مــتــن .   حــقــوق مــعــوقــه كــارگــران داد           

اتـحـاديـه    "  اسـفـنـد مـاه            ٦٦اطالعـيـه     
" سراسـري كـارگـران اخـراجـي و بـيـكـار                

 :چنين است
کارگران سد گاوشان ضـمـن تـداوم           " 

اعتصاب شان يک مـاه از دسـتـمـزدهـاي           
 معوقه خود را دريافت کردند

بدنبال توافـق ديـروز کـارگـران سـد              
گاوشان با فرمـانـداري کـامـيـاران، آنـان              
امروز با تداوم اعتصاب خود در مـقـابـل          
درب ورودي کارگـاهـهـا در مـحـل سـد                 
دست به تجمع زدند و طي مـذاکـرات و              
توافقي که في مابين کارگران و کارفرمـا        
با دخالت فرمانداري کامـيـاران صـورت          

 . گرفت توافقات زير حاصل شد
کارگـران يـک مـاه از دسـتـمـزدهـاي                 -١

معوقه خود را دريافت و تا دريـافـت دو             
مــاه ديــگــر از دســتــمــزدهــايشــان بــه                

 اعتصاب خود ادامه خواهند داد
کارفرما متعهد شد دو ماه ديگـر از           -٢

دستـمـزدهـاي مـعـوقـه کـارگـران را تـا                    
 پانزدهم اسفند ماه پرداخت کند

کارفرما متعهد شد دستمزد تمـامـي    -٣
ايام اعتصاب کارگران را به آنان پرداخـت      

 کند
کارگران پذيرفتنـد کـه تـا پـانـزدهـم                -٤

اســفــنــد مــاه و دريــافــت دو مــاه از                     
دستمزدهاي خود در محل سد و يـا در             
مقابل فرمانداري کامـيـاران بـه تـجـمـع              
خود ادامه نـداده و در خـانـه هـايشـان                   

اتـحـاديـه سـراسـري کـارگـران             .   بمانـنـد     
اخراجي و بيکار تا همينجـاي اعـتـراض          
و اعتصاب کارگران سد گاوشـان، تـوافـق       
امــروز کــارگــران را بــا کــارفــرمــا يــک               
موفقيت براي آنان ارزيابي ميکنـد و از           
اين دوستان ميخواهد تا پانزدهم اسفـنـد        

ماه که قرار است کارفرما دو ماه ديـگـر            
از دستمزدهاي معوقه آنـان را پـرداخـت            
کند، بطور مرتب مجمع عمـومـي خـود           
را برگزار نمايند تا از ايـن طـريـق قـادر                 
شوند اتحاد و ارتباط خود را با توجه بـه          
اينکه در منازلشان خواهند ماند، حفـظ       

 .نمايند
مجمع عمومي، تنهـا ابـزاري اسـت         
که ما کارگران با برپايي منظم آن، قـادر           
مي شويم با اتکا به اراده جـمـعـي خـود               
تصميم گيري کرده و مبـارزه خـود را بـه             

 . سرانجام پيروزمندي ارتقا دهيم
 "زنده باد همبستگي کارگري

 
اخبار دور دوم         

سد  کارگران  اعتصابات 
  گاوشان در کامياران 

بنا به خبري كه به حزب كمونـيـسـت          
 اسفنـد  ٤كارگري رسيده است، روز شنبه      

ماه کارگران سد گاوشـان در دور دوم از          
اعتصابات خود سومين روز اعـتـصـاب        
را طبـق قـرار نشـسـت قـبـلـي خـود از                      

 و   ١٢ و نيم صبح تا سـاعـت            ٧ساعت  
نيم ظهـر در مـقـابـل فـرمـانـداري ايـن                     

در اين تجمع کـه     .   شهرستان تجمع کردند  
 ساعت به طول کشيد از هـمـان        ۵حدود  

ساعت اوليه با حضور مامورين نـيـروي          
انتظامي و سازمان اطالعات همراه بـود        
که سعي در کنترل و فرونشاندن ايـن جـو            

در ادامه اين تـجـمـع        .   اعتراضي داشتند 
اعتراض آميز کارگران و نمايندگان آنـان        
پيشنهاد دريافت يک ماه حقـوق مـعـوقـه          
را در قبال بازگشت به سـرکـارهـاي خـود            

 .نپذيرفتند
اين پيشنهاد از طرف مهندس شيخ      
آقايي و جمعي از مسئولين و مـامـوران          
پروژه سد گاوشان با حضور درميـان ايـن          
تجمع اعتراضي مطرح شد و هـمـچـنـيـن          
قرار بود که فرماندار ايـن شـهـرسـتـان بـا          
وعــده هــاي پــرداخــت حــقــوق مــعــوقــه            
کارگران در اين تجمع حضور پيدا کند و          
براي آنان سخنراني کـنـد کـه در ادامـه                

در .   اعتصاب حاضر به سخـنـرانـي نشـد         
ادامه کارگران سد گاوشان با مراجعه بـه         
محلهاي کار خـود بـه اعـتـصـاب خـود                

 . ادامه دادند
 اسـفـنـد روز چـهـارم از              ٥يکشنبـه   

اعتصابات دور دوم كارگران كارگاههـاي      
 کارگران براي سوميـن روز    �سد گاوشان 

متوالي در مقابل فرمانداري شهـرسـتـان        
 و نيـم    ١١ و نيم تا     ٧كامياران از ساعت    

 
...  اخبار اعتراضات کارگري  ٦از صفحه    
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تجمع کردند و بعد از ظهر اين اعتصـاب         
کـارگـران   .   را به محل كار خود کشانـدنـد       

تصــمــيــم گــرفــتــنــد کــه تــا رســيــدن بــه              
خواستهايشان به اعتصاب خود و تجمـع       

و اگـر    .   در مقابل فرمانداري ادامه دهند    
بازهم مقامات مسئـول بـه آنـهـا پـاسـخ               

.  خيابان فرمانـداري را بـبـنـدنـد          �ندهند
کارگـران سـد گـاومشـان ضـمـن تـداوم                  
اعتصاب خود اعالم کردند چنـانـچـه تـا            
هفته آينده مطالبات آنان پرداخـت نشـود        
در ســطــح شــهــر کــامــيــاران دســت بــه               

ظـهـر ايـن روز         .   راهپيمايي خواهنـد زد    
فرماندار کامياران به کارگران وعـده داد         
که تا شنبه آينده ماشين االت، قـطـعـات          
و ادوات شرکت را بـفـروشـنـد و حـقـوق                  

کارگران نـيـز   .   معوقه کارگران را بپردازند   
در پــاســخ بــه ايــن تــرفــنــد مــقــامــات                

ما اعتصـاب را     :   حکومتي اعالم کردند  
در محل کار خود ادامه داده و چـنـانـچـه            
آنها به وعدهايشان عمل نکنند، اين بـار        
همراه با خانواده هايشان در داخـل شـهـر           
و جــلــوي فــرمــانــداري کــامــيــاران بــه               

 .اعتصاب خود ادامه خواهند داد
اين در حالي است که کارفرمايان و         
مسئولين شرکت ماشيـن االت و آنـچـه            
وعد داده شده بود را از محل کار و ديـد             
کارگران دور کرد و آنها را مخفي نـمـوده         

الزم بــه ذکــراســت کــه پــروژه ســد              .   انــد
گاوشان در زمره مراکز کارگري اسـت کـه         
هر نوع قانون کار و مـزايـايـي در آنـجـا                

کـارگـران بـا      .   غريـب و مـجـهـول اسـت            
قراردادهاي کوتاه مدت، هفت روز هفتـه       
و روزانه تا دوازده سـاعـت در شـرايـطـي              
غيرانساني، خطـرنـاک و طـاقـت فـرسـا                
مورد بهره کشي قرار ميگيرند علـيـرغـم         
کسري حق بيمه پنجاه درصدي از حـقـوق         
کارگران، هيچ امتيازي بـه آنـان تـعـلـق                

 . نمي گيرد
 اسـفـنـد اعـتـصـاب            ٦روز دوشنبـه    

کارگران سد گاوشان وارد دهـمـيـن روز              
اين اعتصاب که کـارگـاهـهـاي          . خود شد 

را در بـر  )   هلتوشان، توانکش و شيروانه  ( 
گرفته، نزديک به چهارصد کارگر محـروم       

در اين روز فـرمـانـدار        .   را شامل ميشود  
کامياران در ميان کـارگـران اعـتـصـابـي            
سد گاوشان حاضر شده و خطاب به آنـان           
گفت که شما به تجمع و اعتصـاب خـود            
در مقابل فرمانداري و همچنين کـارگـاه         

پايان دهيد و در صورتي که شـرکـت تـا              
 اسـفـنـد مـاه حـقـوق شـمـا را                      ١۵روز  

پرداخت نکرد، شما حقوقتان را از مـن            
ايشان همچنين ميگويـد ايـن       .   بخواهيد

اعتصاب براي مـا خـيـلـي گـران تـمـا م                  
تـجـمـع       ميشود كه شما جلو فرمانـدارى     

مى كنيد شركت كه پولي ندارد بپـردازد،        
فـرمـانـدار    .   چرا ما بايد تاوانش را بدهيـم    
هـاي     رسـانـه   خطاب به کـارگـران گـفـت،          

خارج كشور كه نام آنها را نيز ذكـر كـرد              
اخبار اين حـركـت شـمـا را مـنـعـكـس                    
ميكنند و حتـي هـمـيـن حـرفـي را كـه                    
ميزنم باز هم به آنها ميرسانيـد ايـن كـار            
. را نكـنـيـد بـراي شـمـا خـوب نـيـسـت                     

نــامــبــرده از کــارگــران خــواســت تــا از               
انعکاس خبر اعتـصـاب در رسـانـه هـا                

 .خودداري نمايند
اين اعـتـصـاب روز سـه شـنـبـه و                    

 اسـفـنـد نـيـز ادامـه              ٨ و      ٧چهارشنبه  
داشت و كارگران بر ادامه اعـتـصـاب بـر            

بـديـن    . هـايشـان تـاكـيـد دارنـد              خواستـه 
 کـارگـر سـد گـاوشـان کـه                 ٤٠٠ترتيب  

دستمزد معـوقـه     ماه٤خواستار پرداخت  
خود هستند در حال حاضر در اعتصـاب        
به سر ميبرند و سـر کـار نـمـيـرونـد، تـا                    

 اسـفـنـد مـقـرر           ١٥ببينـد آيـا در روز             
اي كـه داده اسـت كـه                فرماندار به وعده  

در غــيــر    .   عــمــل خــواهــد كــرد يــا نــه             
اينصورت از تاريخ مقرر به بعد همـراه بـا     

بار ديگر در مقـابـل       هايشان براي   خانواده
 .فرمانداري تجمع خواهند كرد

 ١٤بنـابـه خـبـر ديـگـري كـه روز                     
اسفندماه منتشر گرديده بود، اعتـصـاب      
کارگران کـارگـاهـهـاي سـد گـاوشـان در                
حالي وارد هيجدهمين روز از اعـتـصـاب       
خود گرديد که فرمـانـدار ايـن شـهـر بـه                  
کــارگــران وعــده داده بــود کــه تــا روز                  

هـاي      اسـفـنـدمـاه حـقـوق         ١۵چهارشنبـه   
معوقه آنها را پرداخت نمـايـد، کـارگـران            
نيز در قبال اين وعده اعتصاب و تـجـمـع           

هـاي کـار خـود           را از فرمانداري به محل    
اند و بـه کـارفـرمـايـان و فـرمـانـدار                     برده

اخطار نموده اند اگر در اين روز به وعـده            
هايشان عمل نکنند بار ديگر هـمـراه بـا            

 اسـفـنـدمـاه       ١٦خانواده هايشـان در روز      
در مقابل فرمـانـداري تـجـمـع خـواهـنـد                

 .کرد
 ١۵همچنين، بنابه خبري كـه روز           

اسفند ماه منتشر گرديده بود، كـارگـران         
سد گاوشان در اعتراض به عدم پرداخـت         
دستمزد و حقوق و مزاياي معـوقـه خـود           
صبح آن روز در مقابـل فـرمـانـداري ايـن             

 .  شهر تجمع كردند
 

و هر شرايط ديگري ميتوانيم بـراي         
بدست آوردن تمامي حـقـوق خـود از آن               

 .استفاده کنيم
 نفـر  ٤٠٠در اين اعتصاب در حدود  

از کارگران سد گاوشان حضور دارنـد کـه           
تا گرفتن تمامي حـقـوق مـعـوقـه خـود                 
دست نخواهيم کشيـد و در هـمـيـن بـاره               
نيز قرار اسـت روز شـنـبـه آيـنـده يـعـنـي                   
همين فردا اين اعتـصـاب را در سـطـح                

 . شهر و مقابل فرمانداري ادامه دهيم
مــا ايــن تــجــربــه را امســال بــراي               
چندمين بار به کار ميگيريـم و هـر بـار            

اعتصـاب دارد کـم        .   ايم  نيز جواب گرفته  
کم براي ما به بخشي جدايي نـاپـذيـر از              
کارمان تبديل ميشود که بـه وسـيلـه ان             
توانسته ايم مديريـت و کـارفـرمـايـان را              
ــه عــقــب نشــيــنــي و                       ــارهــا وادار ب ب
پاسخگويي در مقابـل خـواسـتـه هـا ي                

 .خود کنيم
 

مصاحبه وب الگ اعتصاب با چند نفر 
 از کارگران پروژه ي سد گاوشان

 
لــطـفــا بـطــور مــخـتــصـر از            :   بـا ســالم       

ــان                   ــدگــي خــودت وضــعــيــت کــار و زن
  بفرماييد؟

وضعيت کار ما در سد گـاوشـان بسـيـار             
چون زندگي ما فـقـط در        . اسف بار است    

 سـال    11مـن    . کار خالصه شده اسـت       
است در اين پروژه به عنـوان قـالـب بـنـد            
مشغول بکارم و هميشه نـگـران از کـار              

هميشه نگـران خـرج      .   بيکار شدن هستم    
و مخارج زندگي بدون آرامش و ايمني ،         

 .بدون تفريح و استراحت
 

گفتيد بدون استراحت اگـر امـکـان دارد            
 بيشتر توضيح دهيد؟

 
 مـاه    12 روز در هـفـتـه و                7ببينيـد   

 از خانه خارج ميشـويـم       6درسال ساعت   
 غروب بازمي گـرديـم      6و حدودا ساعت    

ويک هفته در ميان جمـعـه هـا بـايـد بـه                  
صورت اجباري سر کار حاضر شـويـم در          
غير اين صورت مشمول جريمه و کسـر           

در اين صورت ديـگـر   .   حقوق خواهيم شد  
آيا وقتي براي استراحت يـا انـگـيـزه اي               
براي ديـدار خـانـواده و اطـرافـيـان مـي                   

 ....ماند؟

 
امکانات خدماتي که به شما ارايـه مـي           

 شود درچه حدي است ؟
 

از ابتدا و تاکنون هيچگونه خدماتي کـه         
در خور اين شرايط سخت و طاقت فـرسـا          
با اين فشار کـار بـاشـد وجـود نـداشـتـه                   

سـرويــس بـهــداشـتــي ، ســالــن           . ونـدارد    
غذايي ، تهويه مناسب محيط کار بـراي     
خارج کردن دود و گرد و خاک و گـازهـاي            
ناشي از انفجار ، بـهـداشـت و ايـمـنـي                   

 .همگي در حد صفر مي باشد
 

بيشتر کارگران از خانـه بـه هـمـراه خـود                
غذا مي آورند ، بدون داشتن هيـچـگـونـه           
يخچال ومحلهاي مناسبي که بشود ايـن       

بـه  .     غذاها را در آنـهـا نـگـهـداري کـرد               
تعداد کمي از کارگران هم کـه از طـرف              
شرکت غذا داده ميشود ، بـراي غـذايـي            

 هـزار    18000با کيفيت پايين مبلـغ      
 .تومان از حقوق آنها کسر مي گردد

 
وضعيت بيمه ي  تامين اجتماعي شـمـا          

 به چه صورت است ؟
 

درتمامي محيـط هـاي کـارگـري تـحـت              
نظارت تامين اجتماعي ، هـزيـنـه حـق              

  درصد از حقوق 7بيمه به ميزان 
امـا در پـروژه        .   کارگران کسر مـي شـود      

 درصـد ايـن        50سد گاوشان به ميـزان       
هزينه ها را تمامي از حقوق ما کارگـران         

ــيــل            .   کســر مــيــکــنــنــد       ــه دل و ايــن ب
 30قراردادهاي ماست که بـه صـورت           

روزه مي باشد در ضمن بيمه بيکاري هـم        
طبق همين قرارداد موجود به ما تـعـلـق        

 . نمي گيرد
 

مورد ديگري که بـايـد اشـاره کـنـم ايـن                  
است که براساس تحقيقاتي کـه از خـود            
ما کارگران صورت گرفتـه اسـت سـوابـق          
کاري  کارگران با مقدار ليست بيـمـه رد            

 . شده به اداره بيمه خوانايي ندارد
آيا حق سرويس و نوبت کـاري بـه شـمـا                  

 پرداخت مي شود؟
 

در اين مورد ايـن سـرويسـهـا بـا هـزيـنـه                
شرکت و طبق روال قانوني آن عمل نـمـي          
گردد بلکه برعکس تمامي محـيـطـهـاي         
کاري ، اين هزينه ها را تـمـامـا از خـود                

  .ما کارگران کسرمي کنند
 

در مورد عيدي و پاداش و همچنيـن بـن          
 ارزاق خوار وبار چه توضيحي داريد ؟

 
در مورد عيديها شرکت در شـش مـاهـه           
دوم سال شروع کرده و به صورت ريـز ريـز          
آن را به ماپرداخت ميکـنـنـد کـه اصـال               
هيچ دردي از ما دوا نمي کند، امـا بـن              
خواربار امسال تا بـه حـال کـه بـه طـور                   
قطع هيچ بحثـي در مـورد آن از طـرف               
شرکت مطرح نشده و در سال گذشته نيـز          
به صورت ناقص مبالغ ناچيزي از آن را           
در چند نوبت پرداخت کردند ، ودر مـورد      
آخري پاداش اينکه، اگر پاداشي هـم در           
ميان باشـد ، هـيـچـگـاه کـارگـران از آن                  

 . سهمي نداشته و به ما نيز نمي رسد
 

در مورد اعتصاب اخير چه نظري داريـد         
 ؟     

به نظر من اعتصاب تنـهـا راه چـاره اي               
است که ما کارگران دراين شرايـط و هـر           
شرايط ديگري مي توانيم برا ي بـدسـت          
آوردن تمامي حقوق خود از آن اسـتـفـاده            

 . کنيم
لطفا در مورد اينکه چـنـد نـفـر در ايـن                  
اعتصاب شرکت دارند ، تاکي و در چـه            

 سطحي ادامه خواهد داشت بگوييد؟
 

 نفر از    400در اين اعتصاب در حدود      
کارگران سد گاوشان حضور دارند کـه تـا          
گرفتن تمامي حقوق معوقه خـود دسـت          
نخواهيم کشيد و در همين باره نيـز قـرار         
است روز شنبه آينده يعنـي هـمـيـن فـردا             
اين اعتصاب را در سطح شهـر ومـقـابـل        

  .فرمانداري ادامه دهيم
 

مــا ايــن تــجــربــه را امســال بــراي               
چندمين بار به کارمي گـيـريـم و هـربـار               

اعتصـاب دارد کـم   .   نيز جواب گرفته ايم    
کم براي ما به بخشي جدايي نـاپـذيـر از              
کارمان تبديل ميشود که بـه وسـيلـه ان             
توانسته ايم مديريـت و کـارفـرمـايـان را              
ــه عــقــب نشــيــنــي و                       ــارهــا وادار ب ب
پاسخگويي در مقابـل خـواسـتـه هـا ي                

  . خود کنيم
http://www.atesab-
k.blogfa.com/ 
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بنـا بـه گـزارش رسـيـده بـه حـزب                   
کمونيست کارگـري، ازسـاعـات اولـيـه             

 ٨٦ اسـفـنـد مـاه          ٥صبح روز يکشنبه    
تمامي  کارگران شيفت روز سد گـتـونـد          
عليا اعتصاب  گسترده اي را بمـنـظـور          
تحقق خواسته هايشان آغاز کردند و در       
ادامه شيفت شـب هـم بـه اعـتـصـاب                  

ايـن اعـتـصـاب در حـالـي               .   پيوستـنـد  
 بـه   " سپاسد" شركت  مجددا آغاز شد که     

وعده هاي خود عمل نکرد و کـارگـران            
متوجه فريبکاري و وعده هاي دروغيـن       

. مسئولين آب و نيـرو سـپـاسـد شـدنـد              
کارگران پس از تصميم گـيـري جـمـعـي             
متحدانه و يکپارچه در ساعت هفـت و          
نيم صبح همين روز به سمت دفاتـر آب           

 آب   " حراست" .   و نيرو بحرکت در آمدند    
و نيرو سپاسد کـه از اعـتـصـاب و بـراه                
افتادن کارگـران مـطـلـع شـده بـود در                  
ورودي را کــه قــبــال کــارگــران طــي                  

 بهمن ماه از جا کنـده     ٢٠اعتصاب روز   
بودند قبل از رسيدن کارگران بروي آنهـا        

در صورتيکه در ورودي را         .   باز کردند 
مجددا بازسـازي و بـراي مـمـانـعـت از               
 . ورود کارگران قفل و زنجير کرده بودند

بدين ترتيب کارگران بـا قـدرت و             
بدون هيچ مزاحمتي وارد محوطه آب و       

 ٢٠پس از گـذشـت حـدود           .   نيرو شدند 
دقيقه خودرو حامل معنوي فـر مـديـر            
عامل آب و نيرو سپاسد وارد مـحـوطـه          
آب و نيرو شد که بالفاصله به محاصـره         
کارگران در آمد و او را  خشمگينانه از           

مـعـنـوي فـر       .   ماشين بيرون کشـيـدنـد      
دستها را بحـالـت تسـلـيـم در مـقـابـل                  
کارگران باال بـرد و در جـمـع کـارگـران                

 دقيقه  بـه تـکـرار           ٢٠اعتصابي حدود   
وعده و وعيدهاي قبلي  پـرداخـت کـه              
سخنان وي با اعتراض شديـد  کـارگـران          

وي زيـر فشـار کـارگـران            .   مواجـه شـد    
مهلت خواسـت کـه بـا مـرکـز تـمـاس                   

 .بگيرد
پس از گذشت يکساعت کـارگـران         
به مقابل دفتر آب و نيرو رسيدند و بـه             

 خود ادامه دادند و خـواهـان        اعتراضات
تـعـداد کـثـيـري از           .   پاسخ قطعي شدند  

مهندسين و تـکـنـيـسـيـنـهـا در جـمـع                   
. کارگران اعتصـابـي حضـور داشـتـنـد            

 شـرکـت     " عقـيـدتـي سـيـاسـي        " مسئول  

سپاسد، آخوندي بنام حسني هم بـمـيـان         
کـارگـران   .   کارگران اعتصابي آمده بـود     

چندين بار بسمـت دفـتـر مـعـنـوي فـر                  
هجوم بردند تا اينکه او ناگزيـر از دفـتـر           
بيرون آمده و به کارگران اعالم کـرد کـه           
کليه دستمزدهاي معوقه و هـمـچـنـيـن            

او .   عيدي و پادش کارگران را ميپردازد     
گفت که پول از خزانه خارج شده و بيـش          
از يک هفته طول ميکشد تا چـک آن بـه             

وي در خصـوص       .   حسـاب واريـز شـود      
ادامه کار کارگران با تـوجـه بـه اتـمـام                 
قرارداد موقت آنان در پايان اسفند مـاه     

فعال دو ماه قرارداد کـارگـران را        :   گفت
تمديد ميکند و در صورت تـخـصـيـص          
اعتبار تـوسـط دولـت در سـال آيـنـده                  
کارگران بر سر کارهايشان ابقا ميشونـد      
و در غــيــر ايــنــصــورت، تــعــدادي از               
کارگران را اخراج و کارگران اخراجي را         
براي دريافت بيـمـه بـيـکـاري مـعـرفـي                

سخنان معنوي فر بارها بـا  .  خواهد کرد 
اعتراض شديد تعداد زيادي از کارگـران       

 .روبرو شد
مـن امـروز     :   يکي از کارگران گفت   

صبح صبحانه نان خالي خورده ام و سـر         
مـيـخـواهـي قـبـول کـن             .   کار آمـده ام      

: معنوي فر گفـت   . ميخواهي قبول نکن    
يکي ديگر از کـارگـران در           .   قبول دارم 

اعتراض به قرارداد موقت معـنـوي فـر          
 ١٥مـن    :   را به پرسش گرفـت و گـفـت           

سال سابقه کار دارم اما هنـوز بصـورت       
در صورتيکه اگر   .   قراردادي کار ميکنم  

 سال در شهرداري جارو ميکشيـدم يـا      ٥
 سال ميز شما را تميز ميکـردم بـايـد            ٥

بعنوان کارگر رسمي در ايـن مـمـلـکـت             
او بـه پـاسـدار بـودن            .   استخـدام بشـوم    

معنـوي فـر اشـاره کـرد و گـفـت چـرا                     
پـولـي در     .   اينطور با ما رفتار ميکنيد    

چقدر بايد قرض کـنـيـم؟        . بساط نداريم   
معنوي فر که هيچ پاسخي نـداشـت از            
کارگران خواست که بر سـر کـارهـايشـان         
برگردند و به اعتصاب پايان دهنـد و بـه          

امـا اعـتـصـاب       .   دفترش مراجعه کنند  
کارگران تا پـايـان شـيـفـت روز ادامـه                  
داشت و کارگران شيـفـت شـب هـم بـه                 

 .اعتصاب پيوستند
بنا به گزارش ديگري كه بـه حـزب         
كـمــونــيــســت كــارگــري رســيـده اســت،           

کارگران سد گتونـد عـلـيـا  در ادامـه                  
 اسفند، اينبـار  ٥اعتصاب روز يکشنبه  

تصميم به اعتصاب در کارگاه سـپـاسـد         
 صبح  روز دوشـنـبـه         ٧ساعت  .   گرفتند

 اسفند پس از اينکه تمام سرويسهـاي        ٦
ــي                  ــوســران ــوب ــه مــحــل ات ــارگــري ب ک

کارگران از سـرويسـهـا پـيـاده            . رسيدند  
شده و همه با هم در اتوبوسراني گرد هم         
آمدند و متحد و يکـپـارچـه بـه سـمـت                 
دفتر سرپرستي کارگاه سپاسـد حـرکـت          

در بــيــن راه حــجــت االســالم            .   کــردنــد
حسني مسئول عقيدتي سياسي شرکت     
سپاسد تالش کرد کـه کـارگـران را از                
ادامـه اعـتــصـاب و عـزيــمـت بســوي                
ســرپــرســتــي بــاز دارد و از کــارگــران               
خواست که بر سر کارهاي خـودشـان بـر           

امــا کــارگــران وقــعــي بــه او            . گــردنــد   
نگذاشتند و به راهپيمائي خـود ادامـه          
دادند تا به مقابل ساختمان سرپـرسـتـي         

و خواستار حضور مـزيـنـي و           .   رسيدند
مـزيـنـي کـه از          .   پاسخگوئـي او شـدنـد     

پشت پنجره دفترش کارگران خشمگيـن      
را ديده بود جرات نکرد ميان کـارگـران           

در ايـن مـيـان مـهـنـدس              .   حاضر شود 
فتحي از کارکنـان اداري شـرکـت نـيـز               

و .   نــتــوانســت کــارگــران را آرام کــنــد            
کارگران با نارضايتي شـديـد بـه بـيـان               

  .مشکالت  و درد دل  خود پرداختند
مـن ديـروز     :   يکي از کارگران گفـت    

 تومان قرض کردم که نان بگيرم       ٢٠٠٠
:  کارگر ديگـري گـفـت      .براي زن و بچه ام    

. نــانــوائــي کــه نــان نســيــه نــمــيــدهــد             
اش را ميخـواهـد       صاحبخانه کرايه خانه  

و اگر پول قبض آب و بـرق و تـلـفـن را                   
آب و برق و تلفنمـان را       . پراداخت نکنيم   
 .قطع ميکنند

حسـنـي    آخونـد  باالخره يکبار ديگر    
به نمايندگي از دولـت و کـارفـرمـا از                 
کارگران خواست که به سخنان او گـوش        

او .   دهند و شروع بـه سـخـنـرانـي کـرد               
گــفــت مــا تــمــام تــالش خــودمــان را               

 ١٥ميکنيم تا هر طوري کـه شـده تـا               
اسفند تمام مطالبـات شـمـا از جـملـه                
نصف حقوق آذر ماه و حقوق کامل دي         
و بهمن همراه بـا عـيـدي و پـاداش و                    

 ٢سنوات را به شما بدهيم و قـراردادي           
. ماهه براي سال آينده با شما مي بنديـم  

صحبتهاي حسني بـا اعـتـراض شـديـد            
کارگران روبرو شد و تجمـع اعـتـراضـي            
کارگران که دو ساعت بطول انجـامـيـد،         

 .بدون نتيجه پايان يافت
کارگران به اين نتيجه رسيده اند که       

بايد به اقدامات جدي تري دست بزنـنـد         
و تصميم دارند در صورت عملي نشـدن        
خواسته هاي برحقشان همراه با خانـواده       
هاي خود  دست به تجمع اعتراضي در          

 .دمقابل فرمانداري گتوند بزنن

 
 

  کارگر سد گتوند عليا١٥٠٠گزارشي از اعتصاب مجدد بيش از 

اعتصاب كارگران شهرداري 
 سعدآباد

 
 ١٦بنابه خبر منتـشـر شـده در              

اســفــنــد مــاه، كــارگــران شــهــرداري           
سعدآباد بوشهر، در اعتراض به عـدم        
پرداخت حقوق و مزايـاي خـود دسـت          

در .   از كار كشيده و اعتصـاب كـردنـد    
اين خبر آمده است كه از آغاز هـفـتـه            
جاري، كارگران شهرداري سـعـدآبـاد،         

 مـاه    ۵در اعتراض به عقـب افـتـادن          
دستمزدهايشان و پلمپ سنگ شكن،     
دست از كـار كشـيـده و اعـتـصـاب                  
نموده بودند و امروز پـس از دريـافـت         
قــول مســاعــد مــبــنــي بــر دريــافــت           
حقوقشان به كـار بـازگشـتـنـد، امـا                
شوراي شهـر سـعـدآبـاد بـه شـهـردار                 
اخــطــار مــي دهــد كــه حــق نــدارد                
دستمزدهاي عقـب افـتـاده كـارگـران            

 .بپردازد
 

تحصن كارمندان اداره جهاد 
 كشاورزي بوشهر

 
بنابه خبر منـتـشـر شـده در روز              

 تـن از    ١٠٠ اسفند ماه، بيـش از    ١٦
كــارمــنــدان اداره جــهــاد كشــاورزي          
بوشهر، در اعتراض به عـدم پـرداخـت         
برخي از مطـالـبـات خـود دسـت بـه                 

اين كارمندان بـيـش از       .   تحصن زدند 
 مـاه حـق        ۵ مـاه اضـافـه كـار و                ٣

مأموريت و چندين ماه حق مسـكـن          
ــد            ــكــارن ــب ــدان را طــل ــن .   كــارمــن اي

كارمندان قبال نـامـه اعـتـراضـي بـه              
وزارت جهاد كشاورزي براي رسيدگي     
به مشكالتشان ارسال كـرده بـودنـد،           

 .كه جوابي دريافت نكردند

زنده به گور شدن دو کارگر 
  ساختماني

 
بــنــا بــه گــزارش ســايــت ســالم             

 کارگر انبار يک شـرکـت         ٢دموکرات  
ماسه شويي در شهـر قـزويـن در يـک              
سانحه دلخراش در مـحـل کـارشـان             

سـاعـت    .جان خود را از دسـت دادنـد        
 اسفند رانـنـده   ٨ و سي دقيقه روز      ۱۳

يك دستگاه لودر كه سـرگـرم كـار در             
شويي در خرمـدشـت       يك شركت ماسه  

قزوين بود، بدون اطالع از فعاليت دو       
كارگر در انبار ماسه، اقدام به تخلـيـه         
شن و ماسه به داخل انبار كرد كه بـه            
حادثه تلخ زنده به گور شـدن ايـن دو            

قربانيان ايـن حـادثـه       .كارگر انجاميد 
 سـالـه و حـيـدر          ۲۱مرگبار كه اميـر     

 ساله نام داشتند، به هنگام وقـوع  ۱۷
اين حادثه، مشغول تميز كردن انـبـار         

 .ماسه بودند
 

اعتراض كارگران مجتمع مس 
 سرچشمه

 
ــه حــزب                  ــه خــبــري كــه ب ــنــاب ب
كمونيسـت كـارگـري رسـيـده اسـت،               

 تن از كارگران مـجـتـمـع          ٨٠٠حدود  
 ٨چـهـارشـنـبـه        مس سرچشـمـه روز         

 بـعـد     ٢اسفند ماه از صبح تا ساعت       
از ظهر تجمع اعتراضي برگزار كردند      
و خـواسـتـار پـرداخـت حـقـوق هـاي                  

ايـن اعـتـراض      .   معوقه خـود شـدنـد        
كارگران مسئولين را به عقب نشينـي    
وادار كرد و مـجـبـور شـدنـد حـقـوق                 
كارگران را پرداخت كـنـنـد و حـقـوق              

 اسفند ماه   ٨اسفند ماه را نيز در روز       
 .بپردازند
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 آارگران جھان متحد شويد

بيانيه گارگران نيشکر هفت 
  مارس ٦تپه به مناسبت 

 
امروز روز هبستگي با کـارگـران        

کارگران زيـادي در زنـدان     .  ايران است 
و بسياري ديگر بـا قـيـد وثـيـقـه آزاد              

در شرايطي که نـمـايـنـدگـان         . هستند  
کارگري هفت تپه بنام هاي ، فـريـدون         
نيکوفر،جليـل احـمـدي ،قـربـانـعـلـي              
عليپور،محمد حيدري مهـر ، نـجـات       
دهلي ، علي نجاتي و يک خبر نـگـار           
بنام ابوالفضل عابديني بـاز داشـت و      
با سپردن وثـيـقـه آزاد و در دادگـاه                  

. انقالب منظر صدور حکم هستـنـد          
بدين وسيله در اين روز که همزمان بـا    
دومين روز دور جديد اعتـصـاب مـا           
کــارگــران شــرکــت کشــت وصــنــعــت         
نيشکر هفت تپه مي باشد اعالم مي        

  :کنيم
 

بگزاريد کارگـران راحـت زنـدگـي          -١
کنند و به برخـورد هـاي امـنـيـتـي و                

قضايي با همه کارگران ايـران پـايـان            
 دهيد 

 
پرونده قضايي کارگران نيـشـکـر        --٢

هفت تپه و تنها خـبـر نـگـار مـدافـع                
 حقوق ما را مختومه کنيد 

مـنـصــور اســانـلـو و مــحـمــود              --٣
صالحي و همه کارگـران در زنـدان را         
بدون قيد و شرط آزاد کنيـد و اجـازه             

 تنفس به خانواده هاي آنان بدهيد 
ما مخل امنيت ملي نيستيـم و         -٤

عليه کسي تبليغ نکرديم و خواسـتـار        
محاکمه همه کسـانـي هسـتـيـم کـه                
اقتدار ملت ايران را تضعيف کـرده و          

 مي کنند 
کارگـران شـرکـت کشـت و صـنـعـت                

  -نيشکر هفت تپه  
1386/12/16   

بيانيه جمعي از کارگران 
 ١٠ و ٩پااليشگاه گاز فازهاي 

و شرکت توان توسعه در 

  مارس٦عسلويه به مناسبت 
 

محمود صالحي از فعاليـن شـهـر       
سقز به جرم شـرکـت در مـراسـم روز                

روزي   (   83جهاني کارگر در سـال          
که طبقه کارگر حـق دارد بـه خـيـابـان           
بيايد و خواهـان بـرخـورداري از يـک              

) زندگي انساني و بدور از فقر بـاشـد          
نزديک به يک سال است که در زنـدان            

او بـه عـلـت از کـار               .   به سر مي برد   
افتادگي کامل يکـي ازکـلـيـه هـا و                

از کليه ديگرش با خطر مـرگ     %   95
صالـحـي   .   دست و پنجه نرم مي کند       

در طي مدت زندانش بارها به حـالـت         
کما رفته اما مقامات قضائي ايـران         
حتـي اجـازه مـداوا در بـيـمـارسـتـان                 
تخصصي خـارج از زنـدان را بـه او                 

 .نداده اند
منصور اسانلـو رئـيـس هـيـئـت             
مديره سنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت              
واحد اتوبوسراني تهران و حـومـه بـه            

جرم احياي سنديکاي کارگران شرکت     
واحد، فعاليت براي افزايش دسـتـمـزد        
و بهبود وضعيت معيشت کارگران به      

 سال زندان محکـوم شـده و           4تحمل  
حدود هشت ماه است که در زندان بـه         

وي نيز دچار بيماريهائي    .   سر مي برد  
 . از جمله ناراحتي چشم است

در ايــن مــدت بــارهــا تــوســط              
اتحاديه ها، تشکـلـهـا و جـمـعـهـاي               
کارگري چه در داخل و چه در سـطـح             
بين المللي اعـتـراضـات مـتـعـدد و               
گسترده اي براي آزادي ايـن فـعـالـيـن            
کارگري به راه افتاده است ، بـرجسـتـه          
ترين اين اعتراضات فراخوان اتحاديه     
هاي کارگري اي مانند کنفـدراسـيـون        
بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري     

و اتحاديه سراسـري    )   آي،تي،يو،سي( 
به )   آي، تي، اف  ( کارگران حمل و نقل   

اقدام جهاني در حـمـايـت از حـقـوق                
( فـوريـه        15کارگران ايـران در روز      

و نامگذاري ايـن روز بـه     )    بهمن25
عنوان روز جـهـانـي در حـمـايـت از                  
کارگران ايران و بعد از آن فراخوان اين       

اتحاديه ها براي آزادي اين فعـاالن در        
( مــارس   6تــابســتــان گــذشــتــه و           

 .است) اسفند ماه جاري16
ما با تکيه به اين حمايتهاي بيـن        
المللي از سوي هم طبقه ايـهـا و هـم              
سرنوشتيهايمان بيش از پيش دلـگـرم       
و اميدوار مي شويم که تا رسيدن بـه           
مطالباتمان و در رأس هـمـه آنـهـا                  
آزادي هــر چــه ســربــعــتــر مــحــمــود             
صالحي و منصـور اسـانـلـو از پـاي               

 .ننشينيم
ما از اقدام آي، تـي، يـو، سـي و             
آي، تي، اف صميمانه قـدردانـي مـي          
کنيم و در پيوند با اين فراخـوان تـمـام        
تالـشـمـان را بـراي آزادي مـحـمـود                  
صالحي و منـصـور اسـانـلـو کـه بـه                  
مثابه دفاع از حقوق کـلـيـه کـارگـران             

 .ايران است به کار مي گيريم
زنده باد اتحاد و هبستـگـي جـهـانـي             

 کارگران
جمعي از کـارگـران پـااليشـگـاه گـاز              

  عسلويه10 و9فازهاي 
جمعي از کارگران شرکت توان توسعه     

 عسلويه ) توسعه سيلوها(
 

 
  مارس در ايران٦

 
در )    اسـفـنـد     ١٦(  مارس   ٦امروز  

 قـاره جـهـان،         ٥ کشور، در   ٤٥بيش از   
كـارزار بـيـن الـمـلـلـي قـدرتـمـنـدي بـا                      
خــواســت آزادي مــنــصــور اســانــلــو و             
مــحــمــود صــالــحــي و خــواســتــهــا و              
مطالبات طبقه کـارگـر و مـردم ايـران              

الـمـلـلـي        کـنـفـدراسـيـون بـيـن         .   برپا شد 
، ) آي تي يـو سـي  ( هاي کارگري     اتحاديه

فدراسيون جهاني کارگران حمل و نـقـل          
الـمـلـل      و سازمان عفو بين   )   آي تي اف  ( 
چند هفتـه قـبـل    )   امنستي اينترنشنال ( 

اي اعالم کردند کـه در           با انتشار بيانيه  
آهن، با    روز ششم مارس، روز جهاني راه     

کــارگــران ايــران اعــالم هــمــبــســتــگــي          
به دعوت ايـن سـه سـازمـان            .   کنند    مي
المللي، هـزاران نـفـر در شـهـرهـاي                 بين

بزرگ جهان از جمله لـنـدن، بـروکسـل،             
اسلو، ژنو، استانـبـول، بصـره، دهـلـي،             
تورنتو، توکيو و سـيـدنـي، تـجـمـعـات               
اعتراضي مختلفي برپا كـردنـد، دسـت         
بــه راهــپــيــمــائــي زدنــد، دهــهــا هــزار             

اطالعيه در ميان مردم توزيـع كـردنـد،          
با مسافران وسائط نقليه درمـورد اقـدام    
خود و كارگران ايران به بحث پرداختند،       
جمهوري اسالمي را همه جـا مـحـكـوم          
كردند و روزي فـرامـوش نشـدنـي در                 
همبستگي با كارگران ايران بـه نـمـايـش         

 .گذاشتند
ايـن ســومــيــن اقــدام جــهــانــي در            
حمايت از كارگران ايران بود كـه در دو            
سال گذشته توسط سازمانهاي كارگـري      
در كشورهاي مخـتـلـف سـازمـان داده             
شد، امـا ايـنـبـار ايـن حـركـت بسـيـار                    
گسترده تر و تعرضي تر بـود و حـاوي               

 ابتكارات و تجارت ارزشمندي در 
 

حـركـت   .   همبستگـي جـهـانـي بـود        
امروز  چنان با قدرت سازماندهـي شـده      
بود كه تعـدادي از دولـت هـا را نـيـز                     
مجبور كرد به جمهوري اسالمي نـامـه         
هاي اعتراضي بـنـويسـنـد و خـواهـان               
آزادي محـمـود صـالـحـي و مـنـصـور                  
اسانلو و احترام به حـقـوق جـهـانشـمـول              

حـركـت امـروز گـوشـه           .   كارگران شونـد  
كوچكي از قدرت جهاني كارگـران را بـه         

 .نمايش گذاشت
ايــن حــركــت نــقــش مــهــمــي در              
شناساندن حكومت سركوبگر جمهـوري     
اسالمي به جهانيان و تشويق آنـهـا بـه              
حمايت از مبارزه مردم ايـران داشـت و            
ــراي                   كــار جــمــهــوري اســالمــي را ب
دستـگـيـري و اذيـت و آزار فـعـالـيـن                     
كارگري و ساير فعاليـن جـنـبـش هـاي               

حـركـت   .   اعتراضي مردم دشوارتر كـرد     
امروز بعد جهاني مـبـارزه بـراي آزادي            
زندانيان سياسي در ايـران را گسـتـرش            
داد و كمك موثري به مردم ايـران بـراي            

 . باز كردن درب زندانها بود
حركت امروز بار ديگـر نشـان داد            
كه طبقه كارگر و مردم ايران در مـبـارزه     
براي بزير كشيدن جـمـهـوري اسـالمـي             
تنها نيسـتـنـد و مـبـارزه آنـهـا چـنـان                     
آزاديخواهانه و حق طـلـبـانـه اسـت كـه               
ميتواند بشريت تشنه آزادي و عـدالـت          
را پشت سر خود بسيج كند و به ميـدان          

همبستگي جهـانـي بـا كـارگـران            .   آورد
ايران در شـش مـارس، گـوشـه اي از                   
قدرت جنبش اعـتـراضـي كـارگـران و               
مردم ايران و نتيـجـه و ادامـه مـبـارزه                 
آزاديخواهانه آنها عليه يكـي از بـيـرحـم          
ترين حكومت هاي سـرمـايـه داري در            

 .دنياي امروز است
آكســيــون امــروز، در عــيــن حــال            
نتيجه آشكار روي آوري فعالين پـيـشـرو        
كارگري در ايران به همبستگي جـهـانـي         
و نتيجه رشد و گسترش سوسياليسم و         
انترناسيوناليسم در ميان طبقه كـارگـر         
ايران است و اين حركت نـيـز بـه سـهـم                  
خود راه پيشروي جنبش سوسياليسـتـي       

حـركـت   .   را در ايران تقويت خواهـد كـرد       
امروز بار ديگر تاكيدي بر اين حقـيـقـت          
مهم بود كه تنها راه به نتيـجـه رسـيـدن              
مبارزه كارگران و مردم ايران و تنها راه          
تقويت مبـارزه آنـهـا عـلـيـه جـمـهـوري                 
اسالمي، روي آوري هرچـه بـيـشـتـر بـه               
سوسياليسم و به متشکل کردن نـيـروي        
سوسياليسم، حزب كمونيست كـارگـري      

تــنــهــا ايــن افــق اســت كــه راه               .   اســت
پيشرفت مبارزه مردم را در ايران و در           

 .سطح جهان هموار ميكند
حزب کمونيست کارگري بار ديـگـر       
مراتب قـدردانـي عـمـيـق خـود را از                    
اقدامات سازمانهاي کارگـري جـهـانـي         

. ابراز ميکند و آنرا عميقا ارج مـيـنـهـد      
حزب به سهم خـود و هـمـچـنـان كـه در                
طول نزديك به دو دهـه از حـيـات خـود           
نشان داده است، با تمام قـوا در جـهـت           
جلب همبستگي جهاني با كـارگـران و           
مردم ايران تالش ميكند و همبستـگـي        
جهاني را به سـکـويـي بـراي پـيـشـروي                
طبقه کارگر و مردم ايران بـراي بـه زيـر              
کشيدن رژيم اسالمي و تبديل ايران بـه          
پايگاه سوسياليسم و ايجاد جامعـه اي         

جـامـعـه اي كـه          .   انساني بدل ميـکـنـد     
الگوي همه مردم آزاديخواه در سـراسـر          

 .جهان خواهد شد
زنـده بـاد هـمـبـسـتـگـي جـهـانـي بـا                     

 كارگران و مردم ايران
 آزادي، برابري، حكومت كارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
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 مارس ٦برگزاري مراسم 
در سنندج از سوي اتحاديه 

سراسري کارگران 
 اخراجي و بيکار

 
 4امروز در شهر سنندج از ساعت       

 بعد از ظهر جمـعـي از اعضـاي         6الي  
اتحاديه سراسري کـارگـران اخـراجـي و            
بيکار طي مراسمي همگام بـا کـارگـران     
جهان خواهان آزادي منصـور اسـالـو و            
محمود صالحي از زندان و لغـو احـکـام          

. شالق بر عليه کارگران سننـدج شـدنـد          
در اين مراسم که بـا شـرکـت بـيـش از                  
چهل نفر از اعضاي اتحاديـه سـراسـري           
کارگران اخراجي و بـيـکـار در اطـراف             
ميدان گاز سنندج برگـزار شـد صـديـق             
کريمي و فـرامـرز قـربـانـي دو تـن از                     
اعضاي هيئت مديره و فايق کيخسروي      
يکي از اعضاي اتحاديه، طي سخنانـي       
ضمن ارج نهادن به همبستگي کارگـران       
جهان با کـارگـران ايـران، بـر خـواسـت                 
آزادي محمود صالحي و منصور اسالو      
از زندان تاکيد کـرده و خـواهـان لـغـو                  
فوري احکام شالق بر عليه کارگـران در         
سنندج شـدنـد در پـايـان ايـن مـراسـم                   

 6قطعنامه اتـحـاديـه بـه مـنـاسـبـت                  
مارس قرائت شد و بـه تـائـيـد شـرکـت                

الزم بـه    .   کنندگان در اين مراسم رسـيـد      
يادآوري است کـه اتـحـاديـه سـراسـري                
کارگران اخراجي و بيکار بنا بر تصمـيـم    
قبلي و به دليل محدوديتهاي مـوجـود،        
در ايـن رابـطـه فـراخـوان عـمـومـي بـه                    
اعضاي خـود و کـارگـران در سـنـنـدج                 
نداده بود و اين مراسم به همت اعضـاي         
هيئت مـديـره و جـمـعـي از اعضـاي                   

 . اتحاديه برگزار شد
 

 زنده باد همبستگي جهاني طبقه کارگر 
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و      

 16/12/1386  -بيکار
 

www.ettehade.net 
k.ekhraji@gmail.com   

 ٦قطعنامه به مناسبت  
 در  سنندج"مارس 
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حمايت از کارگران ايران، براي مـا روزي   
اين روز   .   بزرگ و فراموش نشدني است    

حلقه مهمي از پيشـروي طـبـقـه کـارگـر          
ايران براي خالصي از جهنـم مـوجـود و           
بيانگر اعتبـار جـهـانـي مـبـارزات آن                

اينک مبارزات مـا کـارگـران در           .   است
ايـران، وســعــتــي بــه گســتــره تــمــامــي            
کشورهاي جهان پيدا کرده است و بنوبه       
خود به عاملي براي گسترش و تحکـيـم    
همبستگي جهاني طبقه کارگر تـبـديـل        

مـا بـه کـنـفـدراسـيـون بـيـن               . شده است 
المللي اتحاديه هـاي آزاد کـارگـري و               
فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل و       
تمامي نهاد ها و شخصيتهايي کـه بـا            
عزمي راسخ کوشنده گان اين راه بـوده           
اند درود مي فرستيـم و دسـت يـکـايـک             

 . آنها را به گرمي مي فشاريم
و اما اين دسـتـاوردي نـيـسـت کـه              
آسان بدست آمده باشد، منصـور اسـالـو       
به پنج سال زندان محکوم شـده اسـت،             
محمود صالحـي بـا وضـعـيـت بسـيـار              
وخيم جسماني در زندان بسر مي برد و          
کارگران بازداشت شـده در اول مـاه مـه            
سنندج شالق بر گرده شـان فـرود مـي               

تمامي اينها در بهم پيوستگـي بـا         .   آيد
نزديک به سي سال مبارزه طبقه کـارگـر        
ايران و همدوش و همگام بـا مـبـارزات            
سخت و بي امان کارگران واحد، شاهو،       

پرريس، نساجي کردسـتـان و نـيـشـکـر             
هفت تپه و پيشروان کارگري در تهران و        

، طـاليـه داران ايـن           ... سقز و سنندج و 
 . دستاورد بزرگ هستند

ــه               ــحــادي مــا کــارگــران عضــو ات
سراسري کارگران اخراجي و بيکـار ايـن         
دستاورد را پاس خواهيم داشت و بنوبـه        
خود تـالش خـواهـيـم کـرد تـا آنـرا بـه                    
پيشروي هاي هر چه سرنوشـت سـازتـري     

 .براي طبقه کارگر تبديل کنيم
در اين راستا ما خواهان تحقـق هـر         
چه فوري تر مطالبات زيـر هسـتـيـم و               
اعالم ميداريم لحظه اي از مبارزه بـراي        

 :تحقق آنها دست نخواهيم کشيد
  

منصور اسالو و محمود صـالـحـي          -1
بايد فورا و بي قيد و شرط از زندان آزاد          

 شوند
منصور اسالو تحت عمل جـراحـي       
چشم قرار گرفته و محمود صالـحـي بـا        
وضعيت بسيار وخيم جسماني در زندان      
بسر مي برند ما مسئوليت عواقب هـر        
گونه لطمات جسمي و روحـي وارده بـر            
آنان را متوجه کساني ميدانيم کـه آنـهـا          
را به زندان افکنده و عـلـيـرغـم شـرايـط            
جسماني نا مناسب منصـور اسـالـو و            
وضعيت بسيار وخيم جسماني محمـود       
صالحي، آنان را در زنـدان نـگـه داشـتـه             

 .اند
 

حکم شالق و جـريـمـه بـر عـلـيـه                     -2
ايـن  .   کارگران بايد فـورا مـلـغـي شـود             

احکام، احکامي ضد انساني بر عـلـيـه          
طبقه کارگر است و ما صدور و اجـراي           
حکم شالق بر عليه کارگران در سنـنـدج         
را تعرضـي نـابـخـشـودنـي بـه شـان و                     
حرمت انساني کارگران مي دانيم و آنرا        

 قويا محکوم مي کنيم 
 
کليه احـکـام صـادر ه بـر عـلـيـه                      -3

کارگـران، دانشـجـويـان، مـعـلـمـيـن و                  
فعالين جنبش زنان بايـد فـورا مـلـغـي              
شود و تمامي فعالين اين جنبشهـا کـه           
در زندان بسر مي برند بـايـد فـورا آزاد              

 شوند
 

ما خواهان پايـان دادن بـه آزار و                 -4
اذيت و بـازداشـت تـمـامـي فـعـالـيـن                    
اجتماعي اعـم از فـعـالـيـن کـارگـري،                 

 دانشجويي، معلمان و زنان هستيم
 

ايجاد تشکلهاي مستقل از دولـت        -5
و کارفرمايـان، اعـتـصـاب و بـرگـزاري              
مراسم اول مـاه مـه حـق مسـلـم مـا                      

 .کارگران است
 مارس روز جهاني    8ما در آستانه      -6

زن، با جنبش زنان اعالم هـمـبـسـتـگـي             
کرده و بـا گـرامـي داشـت ايـن روز،                     
خواهان تساوي کامل و بي قيد و شـرط         
حقوق زنان و مردان در تـمـامـي شـئـون           

 زندگي اجتماعي هستيم
 

بــرســمــيــت شــنــاســي تشــکــلــهــاي       
مســتــقــل از دولــت و کــارفــرمــايــان،             
اعتصاب و برگزاري مراسم اول مـاه مـه       
و تحقق تمامي خواسـتـه هـاي فـوق و               
داشتن يک زندگي بهتر، تنها و تنها بـا           
مبارزه بـي امـان مـا کـارگـران و در                     
همبستگي با طبقه کارگر جهاني قـابـل        
تحقق است و ما عموم کـارگـران را بـه              

 .اين مبارزه فرا مي خوانيم
 زنده باد همبستگي کارگري       

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و        
 2008مارس  6 -بيکار 

 
  مارس در ايران٦

 

فدراسيون جهاني کارگران حـمـل و        
و وابســتــگــانــش،    )   اف. تــي. آي( نــقــل    

کنفدراسيون بين المللي اتحـاديـه هـاي          
و اعضـايـش     )   سي. يو. تي. آي(کارگري  

و همکاران در فدراسيون اتحاديـه هـاي         
 ۶جهاني، کارزاري جهاني را در روز             

مارس، به همراه يکديـگـر بـراي آزادي            

مـحـمـود    ( آقاي منصور اسالو و مـن            
و پيـشـبـرد و ارتـقـا حـقـوق                 )   صالحي

مـن  .   کارگران در ايران به راه انداخته اند      
به نوبه خود، صميمانه از اين اقـدامـات         

 .مبارزاتي تشکر ميکنيم
از مبارزه براي ايجاد تشکـل هـاي         

 !!! مستقل کارگري گريزي نيست

جنبش کارگري بر زمينه و بسـتـر           
تشديد بحران اقتصادي، بـه تـعـطـيـلـي             
کشانده شدن کارخانجات، اخـراج هـاي         
دسته جمعي، عدم قـدرت خـريـد تـوده             
هاي زحمتکش به واسطه افزايش بـيـش         
از پيش تورم و متناسب نـبـودن آن بـا               
سطح معيشت و دستمزد کارگران و بـه          
طور کلي افزايش فاصلـه ي طـبـقـاتـي              
رشد کرده و محيـط کـار و واحـدهـاي                
توليدي براي کارگران تبديل به صـحـنـه         
هايي از مـبـارزه ي طـبـقـاتـي جـهـت                    

. رسيدن به مـطـالـبـاتشـان شـده اسـت                
فعالين کارگري در دل همين مـبـارزات         

 .پرورده شده و نقش ايفا کرده اند
ارتباط فعالين و پيشروان کـارگـري       
با همين توده هاي جان به لـب رسـيـده،             
موجب شده است که فعـالـيـن کـارگـري         
رفتار و نگرش خود را با واقعيـت هـاي           
عيني زندگي و مبارزه توده ي کارگـران         
تطبيق داده و راه درسـت انـديشـيـدن و              
عمل کـردن را بـه تـوده هـاي کـارگـر                     

فعالين کارگري با حضور    .   منتقل کنند 

در محيط کار و زيست کارگران به هـم           
طبقه اي هاي خود مي گويند که تـنـهـا           
راه خروج از اين منجالب دهشتناک، از       
فقر و گرسنگي، از بيکـاري، از اخـراج            

، همانا مـبـارزه      . . .   هاي دسته جمعي و   
با نظام سرمايه داري و ايـجـاد تشـکـل             

 .هاي مستقل کارگري است

 
پيام به تمامي کارگران و دلسوزان سازمانده و شرکت کننده 

  مارس۶در کارزار جهاني 

 ) محمود صالحي(

 

  مارس و هشت مارس در سنندج٦
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آنان به همکـاران کـارگـرشـان مـي             
داشتن تشکل مستقل کارگري،    :   گويند

کارگـران را در مـقـابـل تـهـاجـم لـجـام                   
گسيختـه ي سـرمـايـه داري، قـوي و                   
مقتدر خواهد کرد، بـا ايـجـاد تشـکـل              
کــارگــري، کــارگــران مــي تــوانــنــد در            
موقعيت مـنـاسـبـتـري در مـبـارزه بـا                 
سرمايه داران قرار گيرند، مي تـوانـنـد،         
خود دستمزد خويش را با اقتدار تعييـن        
کنند، کارگران با اتـکـا بـه تشـکـالت               
مستقل خويش مـي تـوانـنـد دسـتـاورد            
مبارزات خود را قدم بـه قـدم تـثـبـيـت                

 .کنند
همکاران و هـم طـبـقـه اي هـاي                   

 !! شريف و زحمت کش
اکنون به همت فعالـيـت، عـنـاصـر           
صادق جنبش کارگري، مجامع حقوقي     
جهاني هويت ما را به عنوان طـبـقـه ي       
کارگري که مطالبات برحقي دارد، بـه           

حـال کـه ايـن         .   رسميت شناخـتـه اسـت      
چنين روزي را به نام کارگران ايران مـي       
بينم، بر خود به عنوان يکي از فعـالـيـن           
کارگري که در اين سرزمين زنداني ستم       
سرمايه داري است، مي بالم، چـرا کـه            
مي دانم طبقه کارگر جهـانـي، زنـدانـي            
شدن عناصـري از ايـن فـعـالـيـن را بـه                  
آساني قبول نکرده و بـراي آزادي آنـهـا            
تالش و مبارزه ميکنند و نـمـيـگـذارنـد           
زنداني کردن کارگران مانع و سـدي در           
 . مسير اين مبارزه ي حق طلبانه باشد

در )    اسـفـنـد   ۱۶( مارس۶من روز  
سلول خود به امـيـد ايـجـاد اتـحـاد و                   
همبستگي بيشتـر در صـفـوف طـبـقـه              
کارگر شاد خواهم بـود، کـارگـران ايـران          
هم بايـد در ايـن روز شـاد بـاشـنـد و                       
دشـمــنــان کــارگــران در ايــن روز عــزا               

من خود را در کنار و بـازو در       .   بگيرند
بازو در صف مبارزه شما خواهم ديـد و          
همصدا با شما بـر ايـن نـکـتـه تـأکـيـد                 
خواهم کرد که از مـبـارزه بـراي ايـجـاد             
تشکل هاي مستقل کـارگـري گـريـزي            

 محمود صالحي.  نيست
تـاريـخ     - زندان مرکزي شهرسنـنـدج       

۱۴/۱۲/۱۳۸۶  
 

پيام نجيبه صالحزاده به 
  مارس ٦مناسبت 

بنا به فراخوان فدراسـيـون جـهـانـي           

و )   اف. تـي . آي( کارگران حمل و نـقـل           
کنفدراسيون بين المللي اتحـاديـه هـاي          

کــارزاري )   ســي. يــو. تــي. آي( کــارگــري    
 مـارس، بـراي        6جهـانـي را در روز             

رهائي آقاي منصور اسانلـو و هـمـسـرم         
انـد، مـن       محمود صالحي سازمان داده   

به نوبه خود صـمـيـمـانـه از ايـن اقـدام                   
ارزشمند در همبستگي با کـارگـران در          

 .ايران تشکر و قدرداني ميکنم
همسرم، محمود صالحي، عليرغم    
وضعيـت وخـيـم جسـمـانـي نـاشـي از                   
نارسائي کليوي، هـمـچـنـان در زنـدان               

. مرکزي شهر سـنـنـدج در بـنـد اسـت                 
وضعيت جسماني محمـود روز بـه روز           
وخيمتر ميشود، ناراحتي قلبي، بـزرگ     
شدن حجم کليه و پروستات، نـاراحـتـي           
اعصاب، سوء تغذيه، ضـعـف شـديـد،           
ورم روده و کليـه از جـملـه مشـکـالتـي                
است که محمود از لحاظ فيزيکي با آن        
دست و پنجه نرم ميکند اما از لـحـاظ           

. روحي همچنان استوار و پـا بـرجـاسـت        
حاميان سرمايه، وي را عليـرغـم هـمـه            

الـمـلـلـي از حـق درمـان و                   قوانين بيـن  
 .اند معالجه پزشکي محروم کرده

حاميان سرمايه، محمود را فـقـط         
تـريـن حـقـوق          ايـي   به خاطر دفاع از پايه    

ايـهـايـش، بـه خـاطـر               خود و هم طبـقـه     
گراميداشـت روز جـهـانـي کـارگـر، بـه                
خـاطــر دفــاع از حــق ايــجــاد تشــکــل               
کارگري مستقل از دولت و نـهـادهـاي             
دولتي، به خـاطـر دفـاع از حـقـانـيـت                   
مبارزات کارگري و کـرامـت انسـانـي              

 .اند ناعادالنه محاکمه و به بند کشيده
داري    محافظان سرمايه و سرمـايـه     

در ايران حقوق اوليـه طـبـقـه کـارگـر و                 
ديگر جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي را بـه                     
رسميت نميشناسد، حقوقي که به يـمـن        
مبارزات جنبش جهاني طـبـقـه کـارگـر          
سالهاست در بسـيـاري از کشـورهـاي              

. جهان به رسميت شناخـتـه شـده اسـت            
داري در    ماموران کارفرمايان و سرمايه 

ايران به ابزارهائي همچـون سـرکـوب و            
زنـدان تــوسـل مـيـجــويـد تـا جــنـبــش                  
اجــتــمــاعــي طــبــقــه کــارگــر، جــنــبــش          
دانشجوئي و جنبش زنان را از مـبـارزه           
ــراي ايــجــاد تشــکــل و تــحــقــق                        ب

 .مطالباتشان باز دارد
اکنون بر ماست که در ايـن کـارزار          

طبـقـاتـي فـعـاالنـه بـراي آزادي آقـاي                   
منصور اسانلو و محمود صالحي و در        
دفــاع از حــرمــت وکــرامــت کــارگــران            
شرکت کننـده در مـراسـم اول مـاه مـه                
سنندج که محکوم بـه ضـربـات شـالق             

داري    اند، شرکت کنيم و به سرمايـه        شده
نشان دهيم که ما عزم خويش را بـراي            

ايم و اجـازه         تداوم مبارزاتمان جزم کرده   
ايهايمـان را در      نخواهيم داد که هم طبقه    

بند بکشند و به جرم شرکت در مـراسـم           
اول ماه مه احکام تحقير آميز را عـلـيـه           

 . آنها صادر کنند
من يکبار ديگر از همه کساني کـه        
اين کارزار را سازمان داده و هـمـه آن                
عزيزاني که دلسوزانـه در ايـن کـارزار              
شرکت ميکننـد تشـکـر و قـدر دانـي                 

 نجيبه صالحزاده.  ميکنم
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اعالم حمايت از فرا خوان 
بين المللي در دفاع از 

 کارگران ايران
 

 !!!کارگران ، مردم مبارز ايران
حدود يـک سـال اسـت از زنـدانـي              

 8شدن محمود صالحـي و بـيـش از               
ماه از دستگيري و باز داشت منـصـور         
اسانلو ، دو تن از فعالين کارگري مـي          

 .گذرد
جرم منصـور اسـالـو و مـحـمـود               
صالحي دفـاع از مـبـارزات کـارگـران             

 .ايران است
در چند سال گذشته بارهاکـارگـران     
و فعالين جنبش آنان به دليل دفـاع از           
منافع طبقه کارگر باز داشت و زنداني       

 .شده اند
فدراسيون جهاني کارگران حمل و       

و کـنـفـدراسـيـون اتـحـاديـه            itf( ( نقل  
بـه  )   ituc( هاي آزاد کارگـري جـهـان           

دليل ادامه باز داشت منصور اسـانـلـو         
و محمود صالحي در اقدام مشترک و         

شـانـزده   )   ششم مـارس  ( هماهنگ روز   
اسفند را به عنوان روز هـمـبـسـتـگـي               
جهاني با کـارگـران ايـران نـام گـذاري                

 .کرده اند
ما از کارگران و ساير وجدان هـاي         
بيدار و آگاه جامعه مي خواهيـم ، در            
همبستگي با اقدام فوق به هـر طـريـق            
ممکن و به اشکال مختلف نسبـت بـه          
بازداشت و زنداني کـردن کـارگـران و              

 .فعاالن کارگري اعتراض کنند

ما نيز هم گام بـا مـبـارزات ضـد            
سرمايه داري جهاني کـارگـران ضـمـن           
تاييد و حمايت از اين افـدام شـايسـتـه            
بين المللي و در جهت هـمـاهـنـگ بـا               
عمل فوق در اکسيون کارگـري شـرکـت        
کرده ، خواستار آزادي هر چه سريـعـتـر          
و بي فيد و شرط محمـود صـالـحـي و             
منصور اسانلو و ساير کارگران زندانـي     

شوراي همکاري تشکـل    .     هستيم
 ها و فعالين کارگري

14/12/86 
حمايت اتحاديه هاي 
بين المللي كارگري 
 از منصور اسالو

 
در ادامه حـمـايـت از سـنـديـكـاي                
كارگران شركـت واحـد و آزادي فـوري               

ــرا            ــي ــو اخ ــصــور اســال از ســوي     "   مــن
آي _ كنفدراسيون بين المللي كـارگـران         

و فــدراســيــون جــهــانــي      )   تــي يــو ســي     
آي تـي    ( كارگران حمل و نقـل                      

 برابر بـا  2008روز ششم مارس )اف  
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با سنديـكـاي كـارگـران شـركـت واحـد                
وعموم كارگران ايـران و آزادي مـنـصـور          
اسالو و ديگر فعاالن حقـوق  كـارگـري              
زندانـي تـعـيـيـن شـده و در ايـن روز                       
اقداماتي در راستاي اهداف گفته شـده         
از طرف اتحاديه هـاي كـارگـري مـورد             

 . اشاره صورت خواهد گرفت
بــه هــمــيــن مــنــاســبــت از طــرف            
سنديكاي كارگران شركت واحـد نـامـه           
سرگشاده اي مبني بر درخواست آزادي      
منصور اسالو و رسيـدگـي بـه پـايـمـال               
شدن حق كارگران سنديكايي به رياسـت       
قوه قضائيه ارسال و همچنين تـعـدادي          
از فعالين سنديكايي در تـرمـيـنـالـهـاي           
اتوبوسراني حاضر و پيام هـمـبـسـتـگـي           
بين المللي كارگران را به عموم كارگران       

  .شركت واحد منتقل مي نمايند
با اميد به گسترش صلـح و عـدالـت در         

 همه جهان
 سنديكاي كارگران شركت واحد

 اتوبوسراني تهران و حومه
16/12/1386 

 
 ... مارس در ايران٦   

 مارس روز جهاني زن را به همه زنان وانسانهاي ۸
 !!!آزاديخواه تبريک مي گويم

هشـت مـارس بـراي انسـان هـاي                .    مارس، روز جهاني زن را۸گرامي مي دارم،   
شريف و آگاه، ياد آور مبارزات زنان کارگر نساجي است، که براي بـه دسـت آوردن             

 در شـهـر نـيـويـورک اقـدام بـه                    1907حقوق و منزلت اجتماعي برابر در سـال         
همان طور که مي دانيم اين مبارزات در روند خويش، مـنـجـر                .   راهپيمايي کردند 

 .به دستيابي زنان به بسياري از حقوق اجتماعي در سطح جهان شد
اما امروز در ايران در شرايطي هشت مارس جشـن مـي گـيـريـم کـه زنـان ايـن                               

نـظـام   .   سرزمين از ابتدايي ترين حقوق و استانداردهاي بين الـمـلـلـي مـحـرومـنـد                   
سرمايه داري در کشورهايي چون ايران شديداً به نيروي کار ارزان که عمدتاً زنـان و      

 .سپس کودکان را شامل مي شود، دل بسته است
گذشته از اين، زنان در ايران از سلطه ي مرد ساالرانه و تبعيض جنسي نـيـز رنـج                      

بـنـابـرايـن     .   مي برند که در جاي خود ستم مضاعفي را بر زنان تحميل مـي کـنـد                
 :زنان، در کشورهايي چون ايران، به ناچار در دو جبهه مي جنگند

مـبـارزه بـا سـلـطـه ي مـرد                    -2مبارزه با نظام انسان ستيز سـرمـايـه داري            -1
ساالرانه و آپارتايد جنسي که در اعماق جامعه ي ما هم چنان نـفـوذ خـود را بـر                         

 . فرهنگ، رفتار و نگرش مردان و بعضاً زنان حفظ کرده است
امروز زنان آگاه و مبارز اين سرزمين، هم صدا با ديگر خواهران خـود در ديـگـر                       
نقاط جهان، براي رفع هر گونه ستم طبقاتي و نابرابري هاي اجتماعي، مـبـارزات                 

اما مبارزه براي رهايي زنان تنها امر زنـان نـيـسـت،          .   برحق خود را پيش مي برند     
اين وظيفه همه انسانهاي آزاده است که دوش بدوش زنان براي هر چه تـودهـاي تـر              

بـايـد   .   کردن اين جنبش براي به ميدان آوردن زنان کارگر و زحمتکش تالش کـنـنـد               
 . براي اتحاد جنبش زنان با جنبش کارگري تالش کنيم

درود بر زناني که در راه احقاق حقوق انساني خويش در برابر ستم سرمايه داري و             
را پـيـش     سلطه ي ارتجاعي مرد ساالرانه ايستادگي و مبارزه ي سراسري خويش     

 زندان مرکزي شهرسنندج -محمود صالحي.   مي برند
 ۲۰۰۸ مارس ۴ برابر با ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ تاريخ 
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فـعـالـيـن حـزب        .   سيدني بـرگـزار شـد        
كمونيست كارگري ايـران فـعـاالنـه در            

اتحاديـه  .   اين تظاهرات شركت داشتند   
اسـتـرالـيـا نـامـه         سراسـري كـارگـران         

اعتراضي خود در ايـن خصـوص را             
براي مقامات جمهوري اسـالمـي در         

 .تهران ارسال كردند
وزير امور خارجه اسـتـرالـيـا نـيـز در               

 دســتــگــيــري اســانــلــو پــيــام            مــورد
اعتراضي بـه مـقـامـات جـمـهـوري                

 .اسالمي ارسال داشت
 
 نيوزيلند  

دهها تن از اعضا اتحاديـه هـاي          
كارگري در مقابل سفارت جـمـهـوري       
اسالمي در ولينگتون نيوزيلند دسـت    

مسئولين سـفـارت   .  به تظاهرات زدند 
جمهوري اسالمي نامه اعتراضـي كـه     
تـوسـط اعضـا امضـا شـده بـود را                   
تحويل گرفته اما اجازه گرفتن فيلـم و       

 .عكس را به معترضين ندادند
  

تشــكــيــالت خــارج كشــور حــزب               
 كمونيست كارگري ايران

 ٢٠٠٨ مارس ٧

 

 
گزراش تصويري از اجتماع فعالين کارگري 

 ٨ و ٦و اجتماعي در تهران به مناسبت 
 )سايت اتحاد (مارس

 ...  مارس نمايش قدرتمند ٦ 

 
طبق اخـبـار مـوثـق رسـيـده از                  
مناطق مخـتـلـف شـركـت واحـد در               

 دهـهـا    1386ماههاي پاياني سال    
نفر از رانندگان شركت واحد به بـهـانـه         
هاي جزئي و پيش پا افتاده گونـاگـون         
و در واقع به منظور گستـرش احـيـاي          
خصوصي سازي در شركـت واحـد از           
طرف كمـيـتـه انضـبـاط كـار مـركـز                 
اخراج شده انـد و بـنـا بـر شـايـعـات                    
گسترده اي كـه در رسـانـه هـا نـيـز                    
بازتاب يافته ، گفته شده است تـعـداد       
رانندگان اخراجي به رغم غـيـر قـابـل            
باور بيـش از هـفـتـصـد نـفـر خـواهـد                  

 . رسيد 

مسئوالن شركت واحد تا به حـال     
شايعه مذكور را تـكـذيـب نـكـرده و               
همين مـوضـوع بـاعـث تشـويـش ،                
اضطراب و دلهره عموم رانـنـدگـان و            

 .كارگران شركت واحد شده است 
اين اقدام در شرايـطـي كـه هـمـه              
كارگران و كارمندان در آستـانـه سـال           
نو از مسئـوالن مـربـوطـه عـيـدي و                
پادداش در يافت مي كنند ، اقدامـي        

 .ناشايست و نارواست 
سنديكاي كارگران شركـت واحـد       
خواستار پايان فوري اخراج راننـدگـان       
زحمتكش و اشتـغـال مـجـدد اخـراج             
شدگان بوده و در ايـن راسـتـا آمـاده                

كمك و مشاوره حقوقي بـه هـمـكـاران          
. در مـراجـع اداره كـار مـي بـاشـد                    

كميته موسوم به كميته انضبـاط كـار        
مركز برابر آيين نامه نحـوه تشـكـيـل            
كميته انضباط كـار مصـوب وزارت          
كار ، غير قانوني و اخراج هايش نـيـز          

 . غير قانوني است 
همكاران مي توتاننـد از طـريـق           
دادخواهـي از ديـوان عـدالـت اداري             
غير قانوني بودن كميته انضباط كـار       

 .مركز را مورد شكايت قرار دهند 
 

 سنديكاي كارگران شركت واحد
 اتوبوسراني تهران و حومه

15/12/1386 

 
 »به اخراج رانندگان پايان دهيد

١٤از صفحه   

 
کارگران سد گاوشان يک ماه 
ديگر از دستمزدهای معوقه 
 خود را دريافت کردند

 
کارگران سد گاوشـان کـه از اول             
اسفـنـد مـاه در اعـتـراض بـه عـدم                    
پرداخت چهار ماه ازمزدهاي خود در    
اعتصاب بسر می برند و در مـورخـه       

 توانستند يک ماه از    5/12/86
مزدهاي معوقه خود را بگيرنـد پـس          
از پايان تعهد کـارفـرمـا مـبـنـي بـر                  
پرداخت سه ماه ديـگـر از مـزدهـاي              

 اسـفـنـد مـاه و            15معوقه شان در    
عدم پرداخت آن از سوی کارفرما، از         

 صبح امروز مورخـه    30/7ساعت  
 ظـهـر در        12 تـا  15/12/86

مقابل فرمانداري کامياران دست بـه        
تــجــمــع زدنــد و خــواهــان دريــافــت             

الزم بـه    .   مزدهاي معوقه خود شـدنـد     
يادآوری اسـت کـه قـبـال فـرمـانـدار                  
کامياران به اين کارگران اعالم کـرده         
بود که چنانچـه کـارفـرمـا تـا پـانـزده               
اسفند ماه مزدهاي آنان را پـرداخـت           
نکند فرمانداري کامـيـاران يـا خـود            
راسا اقدام به پرداخت مـزدهـاي آنـان           
خواهد کرد و يا با فـروش تـجـهـيـزات           
سـد گـاوشـان مـزدهـاي کـارگـران را                

 .پرداخت خواهد نمود
ديروز اين کارگران با تـجـمـع در            
مقابل فرمـانـداري خـواهـان تـحـقـق              
وعده هاي فرماندار کامياران شدند و      

 ظـهـر     12فرماندار اين شهر نزديـک      
در ميان کارگـران حـاضـر شـد و بـا                  
پرداخت يک ماه ديگر از مزدهای اين       
کارگران از آنـان خـواسـت تـا بـرای                  

 25دريافت بقيه مطالبات خـود تـا         
بدنبـال ايـن     .  اسفند ماه مهلت بدهند 

مذاکرات کارگران اعـالم کـردنـد کـه            
همچنان تا پرداخت تمامي مـزدهـاي       
معوقه خود به اعتصاب شـان ادامـه          

 اسـفـنـد      25خواهند داد و چنانچـه       
ماه وعده های داده شده محقق نشـود        
آنان این بار به همراه خـانـواده هـای             
خود در مقابل فرمانـداری دسـت بـه            

 . تجمع خواهند زد
به اين ترتیب ايـن کـارگـران بـا               
دريافت يک ماه ديـگـر از مـزدهـاي               
معوقه شان به تجمع خود پايان دادند       
اما حاضر نشدند تا دريافت تـمـامـي         
مــزدهــای مــعــوقــه خــود دســت از              

 .اعتصاب بکشند
 

ــه ســراســری کــارگــران            ــحــادي ات
ــيــــــکــــــار                     اخــــــراجــــــي و بــــ

16/12/1386 
 

تجمع کارگران سد گاوشان 
 در مقابل فرمانداری 

 
 کامياران

 
کارگران سد گاوشـان کـه از اول             
اسفـنـد مـاه در اعـتـراض بـه عـدم                    
پرداخت چهار مـاه از دسـتـمـزدهـای             
خود در اعتصاب بسر می برنـد و در       

 توانستند يک 5/12/86مورخه  
ماه از دستمزدهای مـعـوقـه خـود را             
بگيرند پس از پايان تعهـد کـارفـرمـا            
مبنی بر پرداخت سـه مـاه ديـگـر از             

 15دستمزدهای مـعـوقـه شـان در              
اسفند ماه و عدم پرداخت آن از سـوي         

 صـبـح     30/7کارفرما، از ساعـت     
 در   15/12/86امروز مورخه    

مقابل فرمانداری کامياران دست بـه        
کارگران شرکت کنـنـده     .   تجمع زده اند  

در اين تجمع که تـعـداد آنـان حـدود                
 نفـر اسـت خـواهـان پـرداخـت            200

دستمزدهای معوقه خود هستند و تـا    
) ده صبـح  (   لحظه دریافت این خبر     

هيچيک از مسئولین فرمانداری و يا      
کارفرما در مـيـان کـارگـران حضـور             

 .پيدا نکرده اند
 

اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و       
 15/12/86بيکار 

 www.wpiran.orgسايت حزب کمونيست کارگري ايران   
  www.kagaran.orgسايت کارگران                                       
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ت کارگران و  d در مورد وضع   كارگري
در مـيـان حـاضـريـن             شالق زدن آنـهـا    

 روزنــامــه فــرانــکــفــورتــر      . پــخــش شــد  
روندشاو گزارشي از اين آکسيون تهـيـه        

 .کرد
 

نمايندگـان اتـحـاديـه بـيـن         :   هامبورگ
المللي ترانسپورت بـا دفـتـر اروپـايـي             
شركت كشتيراني جمـهـوري اسـالمـي         
در هامبورگ ديدار و مذاكره داشته و         
مراتب اعتـراض خـود را نسـبـت بـه                 

 جمهوري اسـالمـي بـا كـارگـران            رفتار
 .ايران را اعالم كردند

 
تظاهرات، پيكـت، مـيـز اطـالعـاتـي،           
پخش اطالعيه و نمايش فيلم در روز           

 مارس در چنـديـن شـهـر آلـمـان از                  ٦
بـرگـزار     جمله در هانوفر و هـامـبـورگ         

 .شد
 

 نيز ميز اطاعاتـي هـمـراه بـا            برمندر  
نمایشگـاه عـکـس تـوسـط فـعـالـيـن                
حزب کمونيست کارگري ايران بـرگـزار        
گرديد و اعـالمـيـه هـا يـي بـه ايـن                       

 .مناسبت پخش گرديد
 

 سوئد
 تجمع اعتراضي در مـيـدان        : استكهلم

سرگل استكهلـم تـوسـط مـخـالـفـيـن                
 .جمهوري اسالمي برگزار شد

 
 دانمارك
نامـه اعـتـراضـي اتـحـاديـه             :   كپنهاگ

هاي كـارگـري دانـمـارك بـه سـفـارت                  
جمهـوري اسـالمـي در كـپـنـهـاگ و                  

 .ميدياي دانماركي ارسال شد
 
 سوئيس  

دفتر ژنو اتحاديـه بـيـن الـمـلـلـي               :   ژنو
تـرانسـپـورت بـه هـمـراه نـمـايـنـدگــان                  

 و BWI, IUF, IMF اتحاديه هاي 
PSI            با هيئت نمايـنـدگـان جـمـهـوري 

در .   اسالمي ديـدار و مـذاكـره كـردنـد            
اين ديدار نامه اعتراضي در خصـوص        
ابراز نگرانـي از وضـعـيـت اسـانـلـو و                 

 مداواي آنـان      و صالحي و آزادي فوري   
 .به هيئت ايراني تحويل داده شد

 
 نروژ

 مـايـنـدگـان    تظاهراتی با شرکت ن   :   اسلو
و نـروژ    اتحاديه کارگری تـرانسـپـورت        

مخالفين سياسي جمهـوری اسـالمـي         
مقابل سفارت جمـهـوري اسـالمـي         در  

فعالـيـن حـزب كـمـونـيـسـت              .   برپا شد 
بـا در دسـت داشـتـن             كارگري ايـران       

تصاويـر کـارگـران زنـدانـي و پـخـش                  
تراکت هائـي در مـحـکـومـيـت شـالق            
زدن کـارگـران و اعـالمـيـه اتـحـاديـه                  
کارگـران اخـراجـي و بـيـکـار در بـاره                   
شالق زدن کارگـران فـعـاالنـه در ايـن                

 رئـيـس  .   تظاهـرات شـرکـت داشـتـنـد             
اتحاديه كارگران ترانسپورت نـروژ در         

 جمهوري اسالمي ايـران       سخراني خود 
را بخاطر سرکوب کـارگـران مـحـکـوم            
کرد و خواهان آزادی کارگران زندانـی و    

 در   . همه زنـدانـيـان سـيـاسـي گـرديـد              
بــا     خــاتــمــه ايــن مــراســم هــيــئــتــي             

مسئولين سفارت جمهـوري اسـالمـي         
  از سـوي چـهـار      ر و نامه اعتراضي   اديد

اتحاديه را تحويل مسئوليـن سـفـارت         
 . جمهوري اسالمي دادند

 
 فنالند

اتحاديه ترانسپورت نامه اعتراضي به     
سـفــارت جــمــهــوري اســالمــي ارســال          

 .داشت
 

 اطريش
 5فعالين اتحاديه كـارگـري در روز              

 در خصـوص كـمـپـيـن         ای مارس جلسه 
بين المللي در حـمـايـت از كـارگـران                 

در ايـن جـلـسـه          .   ايران سازمان دادنـد    
نمايش داده شـد و      "   آزادي ميايد " فيلم  

اطالعيه هـاي مـربـوط بـه كـمـپـيـن                   
منتشـر شـد و دبـيـر كـنـفـدراسـيـون                    
اتحاديـه هـاي كـارگـري در خصـوص              
 .وضعيت كارگران ايران سخنراني كرد

 
 اسپانيا

تظاهراتي توسط فعالين اتحـاديـه هـا         
در ايستگاه مترو بيلبائو سازمان داده      

در ايــن تــظــاهــرات بــيــش از                .   شــد
ــاره روز                  1000 ــه در ب  اطــالعــي

همبستگي كارگران راه آهن و كمـپـيـن         
بين المللي همبـسـتـگـي بـا كـارگـران               

همچـنـيـن اطـالعـيـه         .  ايران پخش شد 
هاي مربوطه براي ميـديـاي اسـپـانـيـا             

 .  ارسال شد
 

 پرتغال 
هيئتي از مسئولين و دبيران اتحـاديـه        
هاي كارگـري بـه سـفـارت جـمـهـوري                
اسالمي رفته و با مسئوليـن سـفـارت           
جمهوري اسالمي مذاكـره و خـواهـان           

 . آزادي فوري صالحي و اسانلو شدند
 

 اوكراين
 

 ، مارس اتحاديه رانـنـدگـان تـرن         5در  
پيكت اعتراضـي در مـقـابـل سـفـارت           
جمهوري اسالمي و ساختمان شـوراي        

. وزيــران در كــيــف بــرگــزار كــردنــد               
مسئولين سفارت جمهـوري اسـالمـي         
در اوكراين از پذيرش  نامه اعتـراضـي        
كه به امضاي كليه اعضاي آي تي آف     

 .اوكراين رسيده بود سرباز زدند
 

به دنبال جلسه تداركاتي اتحاديه هـاي       
كارگران راه آهن و ترانسپورت اوكرايـن       
در خصــوص بــرگــزاري روز جــهــانــي            
همبـسـتـگـي بـا كـارگـران در ايـران،                   

ديه هاي اوكراين بولتن    انمايندگان اتح 
هاي اطالعاتي در خصوص اسانـلـو و         
اقــدامــات ســركــوبــگــرانــه جــمــهــوري        
اسالمي نسبت به فعالين و رهـبـران و          
كل جنبش كارگـري در ايـران پـخـش               

در طـول روز تـظـاهـراتـهـايـي در               .   شد
ايستگاههاي مـخـتـلـف راه آهـن در                
حمايت از كارگران در ايـران سـازمـان            

همچنيـن نـامـه اعـتـراضـي            .  داده شد 
اتحاديـه هـاي كـارگـري اوكـرايـن بـه                  
سفارت جمهـوري اسـالمـي در كـيـف             

 . ارسال شد
 

كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هـاي       
كارگـري آب و تـرانسـپـورت نـامـه اي               
براي احمدي نژاد ارسال كرده و در آن             
خــواســتــار آزادي فــوري اســانــلــو و               

 .صالحي شدند
 

 فرانسه
اتحاديـه سـراسـري كـارگـران           :   پاريس

فرانسه ث ج ت نامـه هـايـي را بـراي                

ــان       ــم ــارل ــرده و           اعضــاي پ ارســال ك
اطالعيه ها و اوراق تبليغـي كـمـپـيـن             
همبستگي جهاني با كارگران در ايـران       

 . را وسيعا پخش نمودند
 

مسولين اتـحـاديـه هـاي اف او، بـه                   
 و CFDT  هـــمـــراه ث ج ت،                   

UNSA            ــفـــرانـــس جـــلـــســـه و كـــنـ
مطبـوعـاتـي در پـنـج نـقـطـه مـرزي                    

هــمــچــنــيــن .     فــرانســه تــرتــيــب دادنــد     
اتحاديه ها نامه اعـتـراضـي خـود را              
براي مسـئـولـيـن سـفـارت جـمـهـوري                

 .اسالمي در پاريس ارسال كردند
 

 ليتواني
ــرانســپــورت            فــدراســيــون كــارگــران ت
ليتواني فراخواني را براي كنفدراسيون     
اتــحــاديــه هــاي كــارگــري لــيــتــوانــي،          
پارلمـان و دولـت لـيـتـوانـي در بـاره                     

. وضعيت كارگران در ايران ارسـال كـرد       
همچنين پيكت اعتراضي در مـقـابـل         

. مقر دولت ليتواني سازمـان داده شـد        
بيانيه اطالعاتي در باره كمپـيـن بـيـن            
المللي در هزاران نسـخـه بـيـن مـردم                

 . پخش شد
 
 وسيهر

رئـيـس و مـعـاون اتـحـاديـه               :   مسكـو 
كارگران جـاده سـازي و تـرانسـپـورت               
مترو در مسكو با مقامـات سـفـارت           
جمهـوري اسـالمـي ديـدار و مـذاكـره               

آنها همچنين نامـه اعـتـراضـي     .   كردند
كـه تــوسـط كـلـيــه اعضــاي كـمــيـتــه                 
هماهـنـگـي اتـحـاديـه بـيـن الـمـلـلـي                    
ترانسپورت روسيه امضا شده بـود را           

 . به مقامات سفارت تحويل دادند
 

اتـحـاديـه كـارگـران مـتـرو              :   روماني
جلسه اي در خصوص اهـمـيـت آزادي           
تشكل و كـمـپـيـن هـمـبـسـتـگـي بـا                      

نــامــه .   كــارگــران ايــران تــرتــيــب داد          
اعــتــراضــي تــوســط رهــبــر اتــحــاديــه         
كارگري روماني به مقامات جمـهـوري       
اسالمي ارسال و خواهان آزادي فـوري        

فـعـالـيـتـهـاي       .   اسانلو و صالحي شدند   
ديگري نـيـز تـوسـط اتـحـاديـه هـاي                   
كــارگــري رومــانــي در روز جــهــانــي              
كارگـران راه آهـن سـازمـان داده شـده                

 .است
 

  آمريكاي شمالي
 كانادا
كنگره كار كانادا، بـزرگـتـريـن       :   تورنتو

تشكل كارگري اين كشـور بـه هـمـراه             
مخالفين جمهوري اسالمي تظاهراتـي   
را در مقابل پارلمان ايـالـتـي انـتـاريـو              

 تـن از       ٢٠٠حـدود    .   سازمـان دادنـد    
اعضــاي اتــحــاديــه هــاي كــارگــري و            
نيروهاي اپوزيسيون در مقابل پارلمـان     
ايالتي اونتاريو تجمع اعتراضـي بـرپـا         

اعضاي احزاب محلي و فـدرال      .   كردند
و رهبران اتحـاديـه هـاي كـارگـري در               
خصوص اهميت همبستگي جهاني بـا      

در ايـن  .   كارگران ايران سخنراني كردند   
 .برنامه موزيك زنده نيز اجرا شد

 
نمايندگان پارلماني از حزب ليـبـرال و          
ــامــه                 ــد ن ــيــك جــدي حــزب دمــكــرات
اعتـراضـي خـود را بـراي مـقـامـات                  

. جمهوري اسـالمـي ارسـال داشـتـنـد              
 آوريل  ١٦همچنين مناظره اي در روز      

در پارلمان كانادا در حمايت از اسانلـو        
 .برگزار ميشود

 
  آفريقا 

 اتيوپي
اتــحــاديــه كــارگــران تــرانســپــورت و            
ارتباطات در اتيوپي برنامه هـايـي در       
خصوص كمپين بين المللي حمايـت از       
كارگران ايران داشتند از جمله نمـايـش        

كــه تــوســط    ( فــيــلــم آزادي مــيــايــد           
فدراسيون بين الـمـلـلـي تـرانسـپـورت              

و پخش صـدهـا نسـخـه           )   ساخته شده 
اطالعيه خبري در خصوص وضـعـيـت        
كــارأران ايــران در بــيــن كــاگــران و                  

نـمـايـنـدگـان      .   مقامات دولتي اتيوپـي   
اتحاديه نامه اعتراضي به همراه فـيـلـم     
آزادي ميايد را براي سفارت جمـهـوري        
اسالمي و نخست وزير اتيوپي و سايـر        
 .مقامات دولتي اتيوپي ارسال كردند

  
  استراليا

سيدني توسط كنفدراسيـون سـراسـري         
اتحاديه هـاي كـارگـري اسـتـرالـيـا و                  
سازمان عفو بين الملل ، تظاهراتي بـا        

 تـن  در حـمـايـت       ١٢٠شركت بيش از  
از اسانلو و صـالـحـي در هـايـدپـارك                 

 
 ... مارس نمايش قدرتمند همبستگي ٦  
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 زنده باد سوسياليسم 

دهلي نو تظاهرات كـرده و خـواهـان            
. آزادي فوري اسانلو و صالحي شـدنـد       

نمايـنـدگـان اتـحـاديـه بـا دبـيـر اول                    
ار و   دسفارت جمهوري اسـالمـي ديـ         

مذاكره كرده و نامه اعتراضـي را بـه            
 .آنها تحويل دادند

 
 ژاپن

به نمايندگي از فدراسيون بين المللـي       
ــنــدگــان             ــمــاي ــرانســپــورت ژاپــن، ن ت
فدراسيون اتـحـاديـه هـاي كـارگـران               
تراسپورت، و اتحـاديـه كـارگـران راه            
آهن ژاپـن و شـوراي اتـحـاديـه هـاي                 

امـه اعـتـراضـي        ن كارگران تراسپورت 
خود را به سفارت جمهـوري اسـالمـي         

مـقـامـات    .   در ژاپـن ارسـال داشـتـنـد         
سفارت جمهوري اسالمي قول دادنـد       
نامه را به اطالع مقامـات جـمـهـوري          

 .اسالمي در تهران برسانند
 مارس  نمايندگان اتحاديه هاي      ٤در  

كارگري ترانسپورت، شوراي مـركـزي      
اتحاديه كارگران بنادر بـا وزيـر امـور         
خارجه ژاپن ديدار داشته و طي نـامـه          
اي نگراني عميق خـود را از ادامـه               
بازداشت اسانلو و صالحي و سركوب      

 .ران در ايران ابراز داشتندگكار
 تـن از اعضـاي          1600همچنين   

اتحاديه هـاي كـاگـري ژاپـن تـعـداد                
 135 اطالعيـه را در          45000

. منطقه در سراسر ژاپن پخش كـردنـد       
در اين بيانيه جمهوري اسالمـي را بـه         
دليل سركوب كارگران قويا مـحـكـوم        

 . ندكرد
 

 پاكستان
فــدراســيــون كــارگــران تــرانســپــورت         

پاكستان تظاهرات و راهپيـمـايـي در         
ه شــهــر الهــور ســازمــان دادنــد كــ              

 شـركـت      آن  نمايندگان دولت نـيـز در      
 . داشتند

 
 اندونزي
 تـن از       200بـيـش از        :   جاكارتا

فــعــالــيــن اتــحــاديــه هــاي كــارگــري           
ترانسپـورت در انـدونـزي در مـقـابـل              
سفارت جمهوري اسالمي در جاكارتا     

نامه اعتراضـي كـه     . تظاهرات كردند 
توسط كليه اعضاي اتحـاديـه امضـا         
شده بود به مسئولين سفارت تحويـل       

اطالعيه هاي مـربـوط نـيـز       .   داده شد 
وسيعا پخش شده و واكنش خـوب و           
وسيعي در مطبوعات و رسانـه هـاي         

 .گروهي اندونزي داشت
 

فـعـالـيـن اتـحـاديـه           هنگ كنگ     
بوسراني هنگ كـنـگ اطـالعـيـه            وات

هاي مربوط به كمـپـيـن حـمـايـت از               
 .كارگران ايران را وسيعا پخش كردند

 
 كره جنوبي

فـدراسـيـون اتـحـاديـه هـاي              :   سئول
 اتـحـاديـه      8كارگري كره بـه هـمـراه           

عضو خود و آي تـي اف و سـازمـان              
 در مـركـز        ،امنستي انترنشنـال كـره     

تجارت شهر سئول يـك راهـپـيـمـايـي            
 تن از    100بيش از   .   سازمان دادند 

فعالين اتحاديـه هـا هـزاران نسـخـه               
اوراق تــبــلــيــغــي و اطــالعــيــه هــاي           
مربوط به كمپين همبستگي جهـانـي       
با كارگران در ايـران را در بـيـن مـردم             

بـعـد از راهـپـيـمـايـي             .   پخش كردنـد  
هيئتي مركب از مـعـاون و اعضـاي            
فدراسيون اتحاديه هاي كارگري كـره،      

امنستي و آي تي اف بـا مسـئـولـيـن             
سفارت جمهوري اسالمي در سـئـول          
ديدار كرده و نامه اعـتـراضـي امضـا         
شده توسط اعضاي اتـحـاديـه را بـه              
مسئولين سفارت جمهوري اسـالمـي      

همزمان در مـقـابـل سـفـارت            .   دادند
ــس               ــران ــف ــن ــهــوري اســالمــي ك ــم ج

 .مطبوعاتي نيز برگزار شد
 

 اروپا
 

صـدهـا تـن از          :   لوكزامـبـورگ  
نمايندگان اتحاديه هاي كـارگـري از          
بلژيك، فرانسه، آلمان و لوكزامبـورگ      
جلسـه اي در ايسـتـگـاه مـركـزي در                
لــوكــزامــبــورگ و در خصــوص يــك           
اعتصاب يك روزه سراسري به بـحـث          

وزير ترانسپـورت ودو تـن        .   پرداختند
از كميسيون ترانسپورت پارلمان  نيـز       

 .در اين جلسه شركت كردند
 

اديـه كـارگـران هـلـنـد در              ح ات : هلند
مراسم ويژه اي در شـهـر آمسـتـردام               
جايزه افتخاري اليزابت فلسـكـوئـز را         

ايـن  .   به منصور اسانلو اهـدا كـردنـد          
جايزه اي است كه هر دو سال يك بـار            
به كسانيكه كه در دفـاع از حـقـوق                
كارگـري و اتـحـاديـه اي در شـرايـط                
سخت و قبـول ريسـكـهـاي شـخـصـي             

اهــدا ،تــالش و مــبــارزه مــيــكــنــنــد          
همچنين در ادامه اقدامـات     .   ميشود

روز جهاني همبستگي با كارگران در       
ايران، نمايندگان اتـحـاديـه كـارگـري            
هلند در اين روز با سفارت جـمـهـوري     
اسالمي در شهر الهه مالقات داشته      
و پيام اعتراضي خـود را بـه سـفـيـر                 
جمهـوري اسـالمـي در هـلـنـد ارائـه                

 .كردند
 

نماينـدگـان اتـحـاديـه هـاي            :   بلژيك
مختلف كاگري از جمله كنفدراسيـون      

 بين الملي اتـحـاديـه هـاي كـارگـري             
ITUC ،ETF         به همـراه اتـحـاديـه ،

 ,ICEM  بين المللي مـحـصـلـيـن          
ACV-CSC, FGTB-ABVV 

اتـحـاديـه     ,CGSLB-ACLVB و
ــاي ــراه          -BTB ،ACV ه ــم ــه ه  ب

سازمان عفو بين الملل تظاهراتـي در       
مقابل سفارت جمهوري اسـالمـي در      

 .  بروكسل سازمان دادند
 

 نيز راهپپيـمـايـي در        آنتورپندر شهر   
حمايت از اسانلو و صـالـحـي انـجـام             

 .گرفت
 بــلــژيــك نــيــز مــيــز         لــيــكدر شــهــر      

اطالعـاتـي در خصـوص وضـعـيـت               
تـعـداد   .   كارگـران ايـران بـرگـزار شـد            

 نفر از زنان شركت كـنـنـده در           140
تظاهرات روز جهاني زن نيـز بـه ايـن             

 . حركت اعتراضي پيوستند
 

 و   هاسسلت،  كورت ريك در شهرهاي   
 نيز اعـتـراضـاتـي سـازمـان داده              ليخ

 شـركـت     نشده بود كه صدها تن در آ        
 .داشتند

 
 نمايندگان اتحـاديـه هـاي      : اسكاتلند

كاگري اسكاتـلـنـد در اعـتـراض بـه                
دستگيري فعالين و رهبران كـارگـري        
و سركوب كارگران در ايـران، نـامـه              
هاي اعتراضي به مقامات جمـهـوري       

 اسالمي ارسال كردند
 

 انگلستان
 تـن از       150 بـيـش از           : لنـدن 

نمايندگان و فعاليـن اتـحـاديـه هـاي             
كارگري به اتفاق سازمـان عـفـو بـيـن            
الملل، فـعـالـيـن حـزب كـمـونـيـسـت                 
كارگري و ساير نيروهاي اپـوزيسـيـون        

در 

راهــپــيــمــايــي در مــقــابــل ســفــارت           
جمهوري اسالمـي در لـنـدن شـركـت             

نامه اعتراضـي اتـحـاديـه هـا        .   كردند
عليرغم عدم پـذيـرش نـامـه تـوسـط              
مسئولين سفارت به داخـل سـفـارت          

در صبح روز پنـج شـنـبـه        .   پرتاب شد 
نيز نمايندگان اتحاديه هاي كـارگـري        
و تعدادي از نمايندگـان پـارلـمـان در            
همين رابطه تـجـمـع اعـتـراضـي در                
مقابل پارلمان انـگـلـسـتـان سـازمـان            

وزير خارجه بريتانـيـا نـيـز در            .   دادند
اين روز و در حمـايـت از اقـدام بـيـن               
الــمــلــلــي اتــحــاديــه بــيــن الــمــلــلــي             
ترانسپورت پيام و بيانيه اي منـتـشـر         

همچنيـن در سـايـر شـهـرهـاي              .   كرد
 .بريتانيا نيز اعتراضاتي انجام شد

 
 :آلمان
تـجـمـع اعـتـراضـي تـوسـط              :   برلين

اتحاديه هاي كارگري در شهـر بـرلـيـن       
ســازمــان داده شــد و نــمــايــنــدگــان             
اتحاديه هـا بـا مـقـامـات سـفـارت                  
جمهوري اسالمي ديـدار و مـذاكـره             

از أنــجــايــي كــه ايــن روز              .   كــردنــد
همزمان بود با اعـتـصـاب كـارگـران             
اتــوبــوســرانــي بــرلــيــن تــعــدادي از             
اعتصاب كنندگان نيز به جمع تظاهر      
كنندأان در مقـابـل سـفـارت بـرلـيـن               

 .پيوستند
 

 فـعـالـيـن حـزب             : فرانكـفـورت  
كمونيست كارگري ايـران در مـركـز             
شهر فرانكفـورت تـجـمـع اعـتـراضـي            

 مـيـز      و بـا بـرگـزاری          برگـزار كـردنـد    
شــگــاه عــکــس     dو نــمــا  اطــالعــاتــي   

ــران       ــارگـ ــيـــت كـ ــعـ ــان و          وضـ ، زنـ
. دانشجویان برا مـنـعـکـس کـردنـد            

بـيـانـيـه و گـزارشـات              صدهـا نسـخـه    
كميتـه بـيـن الـمـلـلـي هـمـبـسـتـگـي                    

  مارس در فرانکفورت٦
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 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

جـهـان   مورد بحث در ميان كـارگـران       
 هزاران نفر از فعالين كارگـري در        . شد

اقصي نقاط دنيا با برگزاري پيكت ،         
تظاهـرات و راهـپـيـمـايـي، ديـدار و                
مذاكره با مسئولين سفارتخانه هـاي       
ــا              جــمــهــوري اســالمــي، مــذاكــره ب
نهادهاي دولتي و برگزاري جـلـسـات          

 تـراكـت و        وسـيـع  اطالعاتي و پخش    
اطالعيه وضعيت كارگران ايران را در     
دنيا منعكس كـرده و از مـبـارزات و           
مطالبـات كـارگـران ايـران حـمـايـت               

ــد  ــردن ــارس    6.   ك  15( 2008   م
 طنين صـداي اعـتـراض       ) 86اسفند  

و مبارزات كارگران ايران در سـراسـر          
 . شنیده شدجهان 

خالصه اي از اقـدامـات انـجـام             
 :شده 

اعــتــراض و مــالقــات بــا ســفــارت             
 جمهوري اسالمي

در شهرهاي عمان، بانـگـوك، بصـره،          
ــارســت،               ــوخ ــروكســل، ب ــن، ب ــي ــرل ب
كــازابــالنــكــا، ژنــو، هــنــگ كــنــگ،         
حيدرآباد، استانبول، جاكارتا، كيـف،     
لندن، مكـزيـكـو سـيـتـي، مسـكـو،               
بمبئي، دهلي نـو، اسـلـو، پـرتـوريـا،              
صنعا، سـئـول، اسـتـكـهـلـم، الهـه،                 
توكيو، تونس و ويلينگتون فـعـالـيـن          
اتحاديه هاي كارگري بـا مسـئـولـيـن           
سفارت جمهوري اسـالمـي ديـدار و            
مذاكره داشته و خواهان آزادي فـوري        
اسانلو و صـالـحـي و آزادي تشـكـل               

 . هاي كارگري شدند
 راهپيمايي و تظاهرات

در شهرهاي كـونـاكـاري، جـاكـارتـا،             
الهـور، لــنـدن، بــمـبــئــي، پـرتــوريــا،            
صنعا، سـئـول، سـيـدنـي، تـورنـتـو،                
ويلنيوز و وست بانك  توسط فعالـيـن         
اتحاديه هاي كـارگـري تـظـاهـرات و             
راهپـيـمـايـي  در مـقـابـل سـفـارت                    

 .جمهوري اسالمي برگزار شد
 پخش اوراق اطالعاتي 

در شهرهاي آبـرديـن، بـيـرمـنـگـهـام،              
برادفورد، بريستول، كارديف، ادينگ    
بورگ، ليدز، لـيـورپـول، لـنـدن، نـيـو               
كاسل، بـانـگـوك، بـمـبـئـي، هـنـگ                 
كنگ، توكيو و در كشورهاي آلـمـان،        
فرانسه، بريتانيا، ايتاليا، سـوئـيـس،         
ايتاليـا، اطـريـش و اسـلـونـيـا اوراق                
اطالعاتي و تبليغاتـي در خصـوص           
وضعيت كارگران در ايران در دهـهـا           

 .هزار نسخه پخش شد
 فعاليت البيستي دولتي

در كشورهـاي اسـتـرالـيـا، اطـريـش،              
بحـريـن، كـانـادا، آلـمـان، اتـيـوپـي،                  
فرانسه، هندوستان، اندونزي، عـراق،      
كره، كويـت، لـيـتـونـي، نـيـوزيـلـنـد،                 
پرتغال و روماني فعاليت البـيـسـتـي           
بــراي اعــمــال فشــار بــه دولــتــهــاي              
مــطــبــوعــه جــهــت آزادي كــارگــران           

 .دستگير شده در ايران انجام شد
ــا مــقــامــات كشــتــيــرانــي              ديــدار ب

 جمهوري اسالمي
در بسـيـاري از كشـورهـا از جـملـه                   
استراليا، بلژيك، اسـتـونـي، فـرانسـه            
بريتانيا هندوستان كره و تـايـوان بـا             
مقامات و مسـئـولـيـن كشـتـيـرانـي               

جمهوري اسالمي ديـدار و مـذاكـره             
بــعــمــل آمــده و مــراتــب اعــتــراض             
نمايندگان اتحاديه هـاي كـارگـري بـه          

 .اطالع آنها رسانده شد

گزارش مشروحتر فعاليتهـاي انـجـام         
شده در روز همبستگي بين المللي بـا        
 :كارگران در ايران به قرار زير ميباشد

 
 خاورميانه

 
 ايران

 
تعدادي از رانندگان اتـوبـوس      :   تهران

به نشانه همبستگي بـا روز جـهـانـي             
حمايت از كارگـران در ايـران لـبـاس              
هاي كمپين آي تـي اف را در هـنـگـام            

اعضـاي سـنـديـكـاي        .   كار پوشيـدنـد   
واحــد در ايســتــگــاهــهــاي اتــوبــوس          

 نسخـه فـيـلـم دي وي دي                1000
آزادي ميايـد را بـيـن مـردم پـخـش                  

بعدازظـهـر روز پـنـج شـنـبـه               .   كردند
تعدادي از فعالين كارگري و اعضـاي       
سنديكاي واحد در منزل مادر اسانلو      

لـفـن بـا      تـ تجمع كـرده و از طـريـق                
. منصور اسـانـلـو صـحـبـت كـردنـد                

منصور اسانلو از موفقيت آميز بودن      
اين كمپين قدرتمند اظهار خشـنـودي       

 . و اميدواري كرد
 16(  مـارس   7 جمعـه     روز بعد 

 تـن  60به همین مناسبـت  )     اسفند
از فعالين كارگري و حاميان شـان در        
 .كوههاي اظراف تهران تجمع كردند

 
فعالين كارگري در مـيـدان         :   سنندج
 . تجمع كردندجگاز سنند

 
اتحاديه هاي كارگري حمـل و  :  تونس

نقل در مـقـابـل سـفـارت جـمـهـوري                 
اسالمـي تـظـاهـرات كـرده و نـامـه                  
اعتراضـي را بـه سـفـارت جـمـهـوري               

همچنين در ايـن روز      .   اسالمي دادند 
يك كنفرانس مطبوعاتـي در هـمـيـن           

مـخـتـار هـيـلـي         .   زمينه برگـزار شـد     
رئيس فدراسيون حمل و نقل تونس به       
كليه اعضاي خود فراخوان داد تـا در        
اين كمپين فعاالنه شركت جسته و از    
آنها خواست كه همبستگي خود را با       

 .كارگران ايران نشان دهند
 

فــعــالــيــن اتــحــاديــه هــا                :   اردن
ترانسپورت زميني و هوايي از جـملـه        
كــمــيــتــه زنــان در مــقــابــل ســفــارت           
جمهوري اسالمي در عـمـان تـجـمـع             

تـظـاهـر    .   اعتـراضـي بـرگـزار كـردنـد           
كنندگان شعارهايي به زبان فارسي و      
عربي در حمايت از كارگران ايـران و           
آزادي فوري اسانـلـو و صـالـحـي در               

 دست داشتند
 

اتـحـاديـه تـرانسـپـورت          :   مراكـش 
مراكش با سفارت جمهوري اسـالمـي    
مالقات كرده و نامه اعتراضي خـود         

 .را به سفير جمهوري اسالمي دادند
 

 فلسطين
در فلسطين نيز اتحاديه هاي كارگري      

. تجمـع اعـتـراضـي سـازمـان دادنـد              
ناصر يونيـس دبـيـر اتـحـاديـه هـاي                 
كــارگــري فــلــســطــيــن در خصــوص           
وضعيت كارگران در ايران سخـنـرانـي        
كرده و نامه اعتراضي خود به احمدي       

او از   .   نـژاد را در جـمـع قـرائـت كـرد              
جمهوري اسالمي خواسـت كـه فـورا           

 را آزاد    انرهبران بازداشت شده كارگر   
 .كنند

 
 عراق
اتحاديه هاي كارگـران بـنـادر،      : بصره

پتروشيمي و نفت بصره در روز جمعـه         
 كـرده و نـامـه      گزارتجمع اعتراضي بر 

اعتراضي و درخواست آزادي اسـانـلـو        
و صالحي را به كنسولگري جمهـوري       

. اسالمي در بصـره تـحـويـل دادنـد               
همچنين بيانيه ها و اوراق اطالعاتي      
را وسيعا در بين اعضاي خود پـخـش         

 .كردند
 يمن، كويت، بحرين و لـبـنـان         در  

اتحاديه ترانسپورت نامه اعـتـراضـي       
براي جمهـوري اسـالمـي و سـفـارت              

 .جمهوري اسالمي ارسال داشتند
 

  آسيا
 نـفـر از        60 تـا    50 تعداد   : تايلند

اعضاي اتحاديه ترانسپورت و سـايـر        
اتحاديه هاي كارگري در تـايـلـنـد در            
مقابل سفارت جمهوري اسـالمـي در      
بانگوك پيكت اعـتـراضـي سـازمـان            

همچنين مذاكره كـوتـاهـي بـا         .   دادند
مقامات سفارت جمهـوري اسـالمـي        
در خصــوص وضــعــيــت اســانــلــو و             

 .صالحي بعمل آمد
 

 هندوستان
اعضاي فدراسيـون راه آهـن هـنـد در           
مقابل سفارت جمهوري اسـالمـي در      
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