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نود و هفتمـيـن اجـالس سـاالنـه             
) آي ال او        ( سازمـان جـهـانـي کـار          

 مـه تـا        ٢٨نزديک است و در فاصلـه       
امسـال  .      ژوئن برگزار خواهد شـد ١٣

نيز همانند هر سـال هـيـات اعـزامـي            
جمهـوري اسـالمـي در ايـن اجـالس              

وقيحانه تر اينکه   .   شرکت خواهد کرد  
مزدوران خـانـه کـارگـر و شـوراهـاي                
اسالمي بعنوان تشکل هاي کـارگـري       
هر ساله در کنفـرانـس ايـن سـازمـان              
شرکت کرده و از سوي آن به رسـمـيـت           

اين توهيـن آشـکـار      .   شناخته شده اند  
بايد به  .   به کارگران و مردم ايران است     

جـمـهـوري    جهانيـان اعـالم کـرد کـه              
 قاتل مـردم ايـران اسـت و             ،اسالمي

 ايـن رژيـم        ،اين رژيم آپارتايد جنسي   
 و  ايـن         ، اين رژيـم اعـدام     ،سنگسار

 بايد با وسيع تـريـن         ،رژيم جنايتکار   
تحريم سياسي در سطح  بين المـلـلـي          
پـاسـخ گـيـرد و تـحــت شــديـدتـريــن                  

بايـد اعـالم کـرد         .   فشارها قرار گيرد  
کــه مــا  خــواهــان طــرد و اخــراج                   
ــمــامــي                جــمــهــوري اســالمــي از ت
سازمانها و مراجع بـيـن الـمـلـلـي و                
بسته شدن سفارت خانه هـاي آن در             

 . همه کشورها هستيم

 پيشبرد و تحميل ايـن خـواسـت          
در سطح جهاني يک جـبـهـه مـهـم از               
مبارزه ما براي به زيـر کشـيـدن رژيـم         

بايد با تمام قـوا بـراي   .     اسالمي است 
آن بکوشيم و اکنون که اجالس ساالنه       

 ،سازمان جهاني کار در پـيـش اسـت          
بايد بـا تـمـام قـدرت بـراي طـرح و                     
تصويب اين خواست در اجالس  ايـن          

 .  سازمان تالش کنيم
ما سالهاست بـرخـواسـت اخـراج          

کميته اعتصاب يک ارگان مـهـم        
ــري اعــتــصــاب اســت           ــب ــچ  .   ره هــي

اعتصابي بدون رهبري انجام نميشود     
و در شرايط حاکم بر ايـران ايـن يـک               

رهـبـران   .   کار دشوار و پرهزينه اسـت       
اعتصاب بيش از هرکس زيـر ضـرب          
قرار ميـگـيـرنـد، اخـراج مـيـشـونـد،                
دستگير ميشوند و در بهترين حـالـت        
با وثيقه هاي سنگين آزاد ميشوند و        

. تحت انواع فشارها قرار مـيـگـيـرنـد         
اما عليرغم ايـن فشـارهـا، در سـال              
هاي اخير اعتصـابـات کـارگـري بـي             
وقفه افزايش يافته و بر دامنه و عمـق         

. و طول اعتصابات افزوده شده اسـت        
در تاريخ جنبش کـارگـري در ايـران،            
هيچگاه تعداد اعتصابات به اين حـد       

حتـي در بـرخـي مـراکـز            .   نرسيده بود 
کارگري، در هرکدام از آنهـا، سـاالنـه           
تعداد قابل توجهي اعتصـاب شـکـل         
گرفته است و بدين ترتيب انبوهـي از         
رهبران مجرب کـارگـري در مـراکـز              

در بـخـش     .   مختلف پرورش يافته اند   
هاي قبل درمـورد اهـمـيـت دفـاع از              
رهــبــران اعــتــصــاب و مــقــابلــه بــا              
تـرفـنـدهـاي حـکـومـت و کـارفـرمـا                  

اينجـا الزم اسـت بـه          .   صحبت کرديم 
مکانـيـزم هـاي رهـبـري اعـتـصـاب                

 . بپردازيم

رهبري اعتصاب هم علني 
 است هم مخفي  

 
روشن است کـه اعـتـصـاب يـك              
اقدام مبارزاتي علنـي اسـت و بـدون            

در .   رهبران علني به جائي نـمـيـرسـد          
هر اعتصابـي تـعـدادي از کـارگـران              
مبارز و بانفـوذ جـلـو مـي افـتـنـد و                  
اعتصاب را رهبري ميکننـد و هـمـه          
هم از دولـت و وزارت اطـالعـات و                
مدير و کارفرما و هـمـچـنـيـن تـوده                
کارگران آنها را مي شـنـاسـنـد و بـر                

اما اين بدان معـنـا      .   نقش آنها واقفند  

به اول مـه روز جـهـانـي كـارگـر                 
اول .   زمان زيادي باقي نـمـانـده اسـت         

مه در ايران به مـوضـوع يـك جـدال                
جدي و حياتي كارگران با حـكـومـت           
اسالمي سرمايه دارن تـبـديـل شـده             

اين جـدال بـويـژه در يـك سـال             .  است
اخير با دستـگـيـريـهـا و شـالق زدن                 
كارگران به جرم شركت در مراسم اول        
مه و زنداني كردن محمود صـالـحـي         
به جرم بـرپـايـي اول مـه و مـبـارزه                    
گســتــرده كــارگــران بــراي آزادي او،           

. شكل حادتري به خود گـرفـتـه اسـت          
ــتــداي روي كــار آمــدن                    امــا از اب
حكومت جنگ و كشاكش بر سـر اول       

خـمـيـنـي از       .   مه در جريان بوده است    
همان ابتدا در برابر كارگراني كـه بـر            
حق بديهي خود براي برپايي ايـن روز         

همه روزهـا   " پافشاري ميكردند گفت    
و به اين ترتيـب هـم        "   روز كارگر است  

وحشت خودرا از قدرت كارگران ابراز      
كــرد و هــم تــاكــيــد كــرد كــه روز                   

مشخصي بنام روز كارگر را برسميت      
امــا كــارگــران ايــن        .   نــمــيــشــنــاســد  

حكومت و رهبرش را وادار به غـلـط      
كردم كردند و ناچارش كردند روز اول        

)  ارديبهشت ١١تحت عنوان   ( مه را   
در قانون كارش وارد كند و برسمـيـت         

اين يـك شـكـسـت آشـكـار             .   بشناسد
براي حكومت بود و در تمام سالهـاي        
گذشته تالش كرد با مـمـنـوع كـردن             
تجمعات مستقل كارگـري و بـرپـايـي         

 
 اعتصاب

 کميته اعتصاب: قسمت پنجم

٤صفحه   

 
 نمايندگان جمهوري اسالمي بايد از 

 !اخراج شوند" آي ال او"

 
   درصد افزايش يافت٢٠دستمزد کارگران تنها 

 ٢ص-با کمتر از يک ميليون تومان نميتوان زندگي کرد : کارگران
 

 حمايت هاي بين المللي از محمود صالحي
 ٩صفحه 
 

 اخبار اعتراضات کارگري ايران
 ٧صفحه 
    

 

 

 کاظم نيکخواه

 جدال بر سر اول مه 

٣صفحه   

 

 شهال دانشفر

 

 اصغر کريمي  

٥صفحه   



 2  ١٣٨٧ فروردين ١   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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست
مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد 

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

 ٢٠کارفرمـاهـا و دولـت تـنـهـا                  
درصد بـه دسـتـمـزد کـارگـران اضـافـه                  
کردند و همه نمايندگان آنها در کـمـيـتـه      
دســتــمــزد، شــامــل ســه نــمــايــنــده از              
کارفرماها، سه نفر از دولت و سه نفر از         
شوراهـاي اسـالمـي، يـعـنـي يـکـي از                 
ارگانهاي دولتي براي سرکوب کارگران،     

. به اتفاق آرا اين تصميم را اعالم کردنـد   
 درصد بـه دسـتـمـزدهـا،           ٢٠با افزايش  

 بـه    ١٨٣٠٠٠دستمزد پايه کارگران از     
ايـن در حـالـي    .    تومان رسيد٢١٩٦٠٠

است که طبق آمار خود آنهـا خـط فـقـر              
 ٢٠افـزايـش     .    هزار تومان اسـت     ٦٠٠

درصد دستمزد با توجه به تـورم سـرسـام          
آور به مـعـنـي کـاهـش قـدرت خـريـد                    
کارگران در سال آينده و به معني فقـر و     

. محروميت بيشتر اکثريت مردم اسـت      
اين يک تصميم جنـايـتـکـارانـه در حـق               
کارگران است و کارگران و خانواده هـاي        
کــارگــران کــه کــمــرشــان زيــر فــقــر و                 
محروميت شکسته است، به ايـن رقـم           
رضايت نخواهند داد و به اين تصميـم و   
به سران حـکـومـت و سـرمـايـه داران                   
  .مفتخور لعن و نفرين خواهند فرستاد

 نـفـر از        ١٥٠٠تومار بـيـش از           
کارگران مراکز مختلـف و مـعـلـمـان و              
بازنشستگان چندين شهر که هـمـزمـان          
با تصميم شوراي عالي کار در سـايـت            
اتحاديه سـراسـري کـارگـران بـيـکـار و                

ــي  ــراجــ  www.ettehade.net اخــ
منتشر شد، بيانگر اعتراض ميليونـهـا       
کارگر و مزدبگير به دولت و کارفرماها       

ــه             ١٥٠٠.   اســت ــحــادي  کــارگــر از ات
سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار، از        
ميان کـارگـران شـرکـت تـوان تـوسـعـه                 

در عسلـويـه، شـاهـو        )   توسعه سيلوها ( 
در سندج، کشت و صـنـعـت مـهـابـاد،               
پتروشيـمـي پـلـي اتـيـلـن کـرمـانشـاه،                  
نساجي بابکان، شرکـت واحـد تـهـران،            
پتروشيمي مهر و مرواريـد و پـارس و             
مبين در عسلويه، شرکت ساختـمـان و          

عســلــويــه،  )   اي، ســي، ســي      ( نصــب    
 و   ٩پااليشگاه فازهـاي     ( شرکت درريز   

، کارخانـه پـوشـش لـوـلـه             ) عسلويه١٠
سلفچگان، تعدادي از کـارگـران شـهـر             
صنعتي تبريز، و همچنين تـعـدادي از           
مـعـلـمــيـن، کـارگــران خـبــاز، رانـنــده،               
بازنشسـتـه، جـوشـکـار، مـکـانـيـک و                  

از شـهـرهـاي      . . .   کارگران ساختمانـي و    
تهران و سنندج و مريوان تـاکـنـون ايـن             

  .تومار را امضا کرده اند
در ايــن تــومــار کــه خــطــاب بــه                
شورايعالي کار و کـمـيـتـه دسـتـمـزدهـا              

خودتان در اين   :   " نوشته شده، آمده است   
مملکت زندگي ميکنيد و ميدانيد کـه       
حتي با يک ميليون تومان هم نمـيـتـوان          
آنچنانکه شايسته شان انسان اسـت در          

حـال سـوال مـا      .   اين جامعه زندگي کرد   
ازهمه شما کساني که در کليـه سـطـوح            
دولتي در تعيين حـداقـل دسـتـمـزدهـا              
سياست گذاري مي کنيد اين اسـت کـه          
آيا واقعا حاضريد با اين حقوقهايي کـه         
به ما کارگران داده ميشود، حـتـي يـک            
ماه زندگي کنيد؟ پس چرا مـا کـارگـران     
بايد اين را قبول کنيم؟ پس چرا ما بايد         
اين را قبول کنيم که سهم ما از تـولـيـد             
اينهمه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و        
فالکت روز افزون بـاشـد؟ مـا خـواهـان              
حداقل دستمزد با احتساب تامين يـک         
زندگي شرافتمندانه و مـرفـه بـراي يـک             

خانواده چهار نفره از طريـق  دخـالـت و              
نظارت خود کارگران در کـلـيـه سـطـوح             

  ".مزد بگيران هستيم
جمهوري اسالمي ميداند که بـراي       

تحميل اين شرايط به کارگـران بـايـد بـا         
تمام قواي سرکوبش در مقابل کـارگـران        

شالق زدن کارگـران، سـرکـوب        .   بايستد
اعتصابات، دستگيري فعالين کارگـري     
و پاپوش دوزي و تعيـيـن وثـيـقـه هـاي                
سنگين براي آنها، و برسميت نشناختـن     
حق اعتصاب و تشکل و قرارداد دسـتـه         
جمعي و آزادي هاي سياسي در جامـعـه      
هدفي جز تحميل اين شرايط نکبت بـار        

کارگران مجبورنـد دوش  .   به مردم ندارد  
به دوش همه مردم آزاديخواه عليـه کـل          
اين ستم و سرکوب دسـت بـه اعـتـراض             
بزنند و هـمـزمـان بـه مـقـابلـه بـا ايـن                      
دستمزدهاي چـنـد بـار زيـر خـط فـقـر                   

   .بروند
حزب کمونيست کارگري تصـمـيـم         
طبقه سرمايه دار و دولت اسالمي آنـهـا    

 درصـد افـزايـش دسـتـمـزد را                 ٢٠به   
جنايت بزرگي در حق کارگران، کودکـان       
آنــهــا و کــل اعضــاي خــانــواده هــاي                
کارگري مـيـدانـد و هـمـه کـارگـران و                   
خانواده هاي آنـهـا، اعـم از شـاغـل و                  
ــاران،                  ــرســت ــمــان و پ ــل ــکــار، مــع ــي ب
بازنشستگان و کـلـيـه مـزدبـگـيـران و                 
حقوق بگيران زحمتکش را بـه امضـاي          
اين تومار و اعتراض بـه ايـن تصـمـيـم              

  .فراميخواند
 

  حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣ اسفند ٢٥، ٢٠٠٨مارس  ١٥

 

 
   درصد افزايش يافت٢٠دستمزد کارگران تنها 

    با کمتر از يک ميليون تومان نميتوان زندگي کرد        : کارگران

 از طومار کارگران براي افزايش دستمزد  حمايت کنيم
 

حتي با يک ميليون تومان هم نميتوان آنچنانکه شايستـه ي شـان انسـان اسـت در ايـن جـامـعـه                               :   " کارگران ميگويند 
تاکنون بيش از دو هزار کارگر طومار اعتراضي براي خواست افـزايـش دسـتـمـزدهـا کـه تـوسـط کـارگـران و                      " .   زندگي کرد 

 از مـيـان کـارگـران             ايـن امضـاهـا     .   را امضا کـرده انـد      فعالين اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار  تهيه شده است 
عسلويه، شاهو، کشت و صنعت مهاباد، پتروشيمي پلي اتيلن سـنـگـيـن کـرمـانشـاه،             ) توسعه سيلوها ( شرکت توان توسعه  

عسـلـويـه، پـتـروشـيـمـي           )   پاسـارگـاد  ( ، پتروشيمي مرواريد ) عسلويه( نساجي بابکان، شرکت واحد تهران، پتروشيمي مهر    
، ) پتروشيمي مبين ،عسلـويـه  (عسلويه، شرکت پويا روش جنوب ) اي،سي،سي(پارس عسلويه، شرکت ساختمان و نصب  

، کارخانه پوشش لوله سلفچگان، شـهـر صـنـعـتـي تـبـريـز و کـارگـران                         ) ، عسلويه ١٠ و ٩پااليشگاه فازهاي   ( شرکت درريز 
بخشهاي غير کارخانه اي شهرهاي تهران، سنندج و مريوان  مراکز مختلف کارگري و از ميان معلميـن، کـارگـران خـبـاز،                

از شهرهاي تهـران، سـنـنـدج، مـريـوان ايـن طـومـار را                    . . . .   راننده ، بازنشسته، جوشکار، مکانيک و کارگران ساختماني و 
 ... امضا ادامه دارد. امضا کرده اند

 .http://www.ettehade.net/ آدرس سايت اتحاد 



 3 ٨٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

تجمعات دولتي خـانـه كـارگـريـهـا و              
شوراهاي اسالميش شكسـت خـودرا       

اين تالش هـم تـا حـد            .   كمرنگ كند 
كــارگــران .   زيــادي شــكــســت خــورد       

هرسال در تجمعات بزرگ و كـوچـك           
اول مه را گرامي داشـتـنـد و فضـاي              
اول مـه را بـه حـكـومـت اسـالمـي                    

روشن است كه برپايي    .   تحميل كردند 
اول مه توسـط كـارگـران بـه سـادگـي             

جنگ و گريزي بر سـر آن    .  پيش نرفت 
كارگران بارها تجمعات   .   جريان يافت 

دولتي را نيز به صحنه قدرت نـمـايـي          
و .   خود عليه حكومت تبديل كـردنـد      

از آن طرف حكومت هم قـادر شـد بـا         
بگير و ببند و تهديد و لشكر كشـي،           
از تجمعات بزرگ كارگري در اول مـه        

از يـكـي دو سـال           .   جلوگـيـري كـنـد      
گذشته اما حـكـومـت احـمـدي نـژاد              
تالش كرده است كه آنچه را خـمـيـنـي           
در انجامش ناتوان ماند به سـرانـجـام         

بـرپـايـي اول مـه مسـتـقـل                .   برسانـد 
كارگري، توسط اين حكومت به يـك         

از سـه سـال        .   جرم تبديـل شـده اسـت       
پيش شمـاري از فـعـالـيـن كـارگـري                 
بخاطر شركت در اول مـه سـقـز زيـر                
محاكمه و دستگيري و پيـگـرد قـرار           

سـال گــذشــتـه درســت در          .   گـرفــتـنــد  
آستانه اول مه مـحـمـود صـالـحـي و               

. شماري از كارگران را دستگير كردند     
و اكنون بيش از يـك سـال اسـت كـه                 
محمود صالحي در شـرايـط بسـيـار            
نامنـاسـب جسـمـي در زنـدان نـگـه                  

شماري از كـارگـران     .   داشته شده است  
را به جرم شركـت در اول مـه شـالق                 

اين يـك تـهـاجـم گسـتـاخـانـه                .   زدند
حكومت به طبقه كارگر است كـه از           
جانب كارگران در ايران و در سـطـح              

از نـظـر     .   جهان پاسـخ گـرفـتـه اسـت           
سياسي اكنون همـه كـس در سـطـح               
جهان ميدانـد كـه كـارگـران در يـك                 
جدال هرروزه بـا حـكـومـت تـوحـش                

مـحـمـود    .   سرمايه داران بسر ميبرنـد    
صالحي اكنون به يك چهـره شـنـاخـتـه         
 . شده در سطح جهان تبديل شده است

بطـور خـالـصـه سـرنـوشـت ايـن                

كشاكش و جنگي كه ميان كارگران و      
جمهوري اسالمي بر سر اول مـه در             
جريان است بسيار مـهـم و حـيـاتـي                
اســت و بــايــد تــالش كــنــيــم پــوزه                
حكومت را در اين زمـيـنـه بـه خـاك               

پيروزي ما كارگران ميـتـوانـد       .   بماليم
بر كل اعتراضات ما بر سر دسـتـمـزد          
و اخراج و بيمه بيكـاري و هـمـه چـيـز             

و نـه    .   تاثير بسيار مثـبـتـي بـگـذارد         
پيروزي ما كارگران در ايـن      .   فقط اين 

جــنــگ طــبــقــاتــي بــر كــل فضــاي              
اعتراضي در جامعه تاثير مسـتـقـيـم         

و برعكس اگر بـفـرض      .   خواهد داشت 
حكومت موفق شـود در ايـن جـدال              
كارگران را به شـكـسـت بـكـشـانـد و                
جنبش اول مه را خفه كـنـد، سـنـگـر            
مهمي را در بـرابـر مـبـارزات كـل                   

. كارگران و مـردم فـتـح كـرده اسـت                
مساله مهم اينسـت كـه مـا اكـنـون               
صف متحد و واحـدي را در بـرابـر                 

اتحـاد بـيـن      .   حكومت شكل داده ايم   
المللي كارگران در هـمـبـسـتـگـي بـا               
كارگران ايران عـمـال يـك شـكـسـت                
سياسي را بـه حـكـومـت اسـالمـي                 
تحميل كرده اسـت و بـه انـزواي بـيـن            
المللي اين حكومت در سطح جـهـان          

توجه همه كـارگـران     .   منجر شده است  
و مردم در ايران بـه اول مـه بسـيـار                  

مبارزات و اعـتـصـابـات      .   وسيع است 
كارگـري در مـقـابلـه بـا نـپـرداخـتـن                  
دستمزدها و اخراجها و غيره، جايگاه      
غير قابل انكاري به جنبش كـارگـري        

. در فضاي سياسي جامعـه داده اسـت     
و كال اول مه يـك سـنـت مـحـكـم و                   
ريشه دار و برسميت شـنـاخـتـه شـده              
كارگري است كـه عـقـب رانـدن آن و                
ــچ                    ــي ــراي ه ــردن آن ب خــامــوش ك

همه اينهـا را     .   حكومتي ساده نيست  
بايد ديد و با اتكا به آنها با اعـتـمـاد             
بنفـس بـه سـوي بـرپـايـي هـرچـه بـا                     

 . شكوهتر اول مه گام گذارد
در اين جدال نـيـز طـبـعـا نـقـش                 
رهبران و فعالين كارگري بسيار مهـم       

بايد تالش كنيم كه بـخـشـهـاي         .   است
هرچه وسيعتري از توده كارگران را بـه        

بـايـد   .   اهميـت اول مـه واقـف كـنـيـم             
تالش كنيم كه توجه كل جامعه را بـه         

اولـيـن و     .   سوي اول مه جـلـب كـنـيـم          
مهمترين كار تالش جدي بـراي آزادي     

جـمـهـوري    .   محمود صـالـحـي اسـت         
اسالمي بايـد نـاچـار شـود مـحـمـود               
صالحي را كه به سمبلي براي اول مـه         

ايــن .   تـبــديـل شــده اســت آزاد كـنــد             
حكومت عليرغم اينـكـه زيـر فشـار            
وسيعي براي آزادي محمود صالـحـي       
قرار دارد، از اينكه او را قبـل از اول             
مه آزاد كند وحشـت دارد و تـالش               
ميكند حداقل تا قبل از اول مـه اورا         

ما بايد كاري كنـيـم   .   در بند نگه دارد  
كه جمهوري اسالمي بفهمد كه بـراي         
هرروز نگه داشتن محمود صـالـحـي          
در زندان بايد تـاوان سـنـگـيـن تـري                 

بايـد وسـيـعـا نـام مـحـمـود               .   بپردازد
صالحي را به ميان كارگران ببـريـم و           
بخشهاي هرچه وسيعتري از كـارگـران       

. را به تالش براي آزادي او فعال كنيـم        
يك تالش جدي از هم اكنون ايـنـسـت          
كه در فضـاي انـزواي بـيـن الـمـلـلـي                  
جمهوري اسـالمـي بـا نـامـه هـا و                    
تــومــارهــاي مــتــعــدد، خــطــاب بــه           
كــارگــران جــهــان خــواهــان اخــراج              
جمهوري اسالمي از سازمان جهـانـي       

كــمــپــيــن بــراي اخــراج       .   كــار شــويــم   
را هـم   "   آي ال او  " جمهوري اسالمي از    

اكنون حزب كمونيسـت كـارگـري در           
. سطح بين المللي آغـاز كـرده اسـت            

دخالت كارگران در ايران بـراي اخـراج       
جمهوري اسالمي بخاطـر شـالق زدن        
كارگران بخـاطـر اول مـه و زنـدانـي                 
كردن محمود صـالـحـي و مـنـصـور              
اسانلو مـيـتـوانـد بـخـشـهـاي هـرچـه                 
وسيعتري از تشكلها و اتحاديـه هـاي        

. كارگري را پشت اين كمپين بكشاند     
سازمان جهاني كار عليرغـم ايـنـكـه           
اتحاديه هاي عضو اين سازمان اكثرا      
بر عليه جمهوري اسالمي قطعـنـامـه        
و نامه داده اند و بـه پـايـمـال كـردن                   
حقوق كارگـران اعـتـراض كـرده انـد،             
همچـنـان پـادوهـاي خـانـه كـارگـري                
حـكـومــت را بــعـنــوان نــمـايــنـدگــان             

بـايـد   .   كارگران برسميت مـيـشـنـاسـد       
اين سازمان را نـيـز وادار بـه كـنـار                  

كشيدن خود از پشت سـر جـمـهـوري             
اين كار كامـال امـكـان     .   اسالمي كرد 

پذير است و نقش كارگران در ايران در      
. اين زمينه نيز غيرقابل انكـار اسـت        

در كنار اين نفس برپايي اول مه مهـم         
هرچه تعداد تجمعات اول مـه         .   است

بيشتر باشد ضربـه مـحـكـمـتـري بـه               
هـر جـمـع      .   حكومت وارد شده اسـت      

كــوچــك و بــزرگــي از كــارگــران در               
واحدهاي بزرگ و كوچك، در شـهـر و           
روستا بايد در تدارك برپايي تجمـعـي        

نه فقط كارگـران،    .   براي اول مه باشند   
بلكه بايد كاري كنيـم كـه هـر انسـان              
منزجر از حكومتي به اهميت اول مه       
و برپايي مراسم اول مه واقـف و آگـاه           
شود و خودرا در آن دخيـل و سـهـيـم               

بايد جنب و جوش وسـيـعـي را            .   كند
 . حول اول مه به جريان اندازيم

و يك تاكيد عمومي تر هم اينجا       
اول مـــه روز اعـــالم             .   الزم اســـت    

كيفرخواسـت كـارگـران عـلـيـه نـظـام               
سرمايه داري است و ما هم در ايـران           
ــا شــعــارهــاي راديــكــال و                  ــايــد ب ب
سوسياليستي و تـاكـيـد بـر حـقـوق                 
انساني خود ايـن كـيـفـرخـواسـت را                

مراسم اول مه بايد رنـگ  .   اعالم كنيم 
و بوي چپ و راديـكـال و اعـتـراضـي             

بايد به دستمزدهاي زيـر     .   داشته باشد 
بايد به  .   خط فقر وسيعا اعتراض كرد    

اخراجها و نـپـرداخـتـن دسـتـمـزدهـا                

بـايـد بـر آزادي هـمـه             .   اعتراض كرد 
بايـد  .   زندانيان سياسي تاكيد گذاشت   

لغو قراردادهاي موقت را فرياد زد و         
بايد بر منزلت و معيشت و رفاه بـراي     

. همه كارگران و مردم تاكيد گـذاشـت        
و باالخره اينكه نبايد اجازه داد خـانـه         
كارگريهاي حـكـومـت و شـوراهـاي              
اسالمي مراسم دولتـي را بـنـام روز             

تـجـربـيـاتـي      .   جهاني كارگر برپا كنند   
كه كارگران تاكنون در ايـن زمـيـنـه               
داشته اند بسـيـار آمـوزنـده اسـت و                 
قطعا كارگـران آنـهـا را امسـال هـم                 

يـعـنـي    .   وسيعا به كار خواهند گرفـت     
يا گرفتـن مـيـكـروفـون از مـزدوران                
حكومت يا برهم زدن اجتماعـات بـه          

 . هر شكل ممكن
برپايي اول مه روز جهاني كـارگـر        
يك حق بديهي و برسمـيـت شـنـاخـتـه          
شــده كــارگــران اســت و بــا فضــاي                
اعتراضي گسترده كارگري اي كه در        
ايران وجود دارد و با توجه بـه وجـود             
يك حزب كمونـيـسـت و راديـكـال و               
مصـمــم كــارگـري و كـل وضــعــيــت              
سياسي جامعه، مـيـتـوان گـفـت كـه              
شكست جمهوري اسـالمـي در ايـن            

بايد كاري كـنـيـم       .   تقابل قطعي است  
كه اين شكسـت هـرچـه سـريـعـتـر و                  
قطعي تر و محكم تـر بـه جـمـهـوري               
 . اسالمي سرمايه داران تحميل شود
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 4  ١٣٨٧ فروردين ١   کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

جمهوري اسالمي از سازمان جهـانـي       
امـا  امسـال        .   کار تاکيـد کـرده ايـم         

برجسته تر از هر وقـت بـر تـحـقـق آن              
. مصريم و براي آن تـالش مـيـکـنـيـم             

چرا که جنبش انقالبي در ايـران هـر              
روز  قدرتمندتر به جلو ميـرود و رژيـم      
اسالمي در ايران در تـقـابـل بـا ايـن                 

  با نهايت شقاوت و تـوحـش          ،جنبش
چـرا کـه امـروز         .   خود ايستاده اسـت    

جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد  و       
رشد اعتراضات کـارگـران و بـخـش              
هاي مختلف جـامـعـه و انـعـکـاس                

 باعـث شـده کـه  تـوجـه                 ،جهاني آن 
جهانيان بيش از هر وقت بـه جـنـبـش        
کارگري و مبارزات حق طلبانه مـردم       

از جـملـه    .   ايران معطوف گرديده است   
 فوريـه   ١٥ما روزهاي جهاني اي چون    

 ٧    ،  ٢٠٠٧ اوت               ٩،  ٢٠٠٦
 مـارس    ٦  و        ،٢٠٠٧سـپـتـامـبـر        

امسال را در همبستگي با مـبـارزات        
کارگران و مردم در ايران داشـتـيـم و              
جلب چنين سطحي از هـمـبـسـتـگـي             
جهاني خود يک نقطـه قـدرت بـزرگـي           
است که امسال مـا را در مـوقـعـيـت             
بسيار بهتري براي پيشبرد سـيـاسـت          
انزواي جمهوري اسـالمـي در سـطـح            

 . جهاني قرار داده است
واقعـيـت ايـنـسـت کـه در سـال                  
گذشته جمهوري اسالمي به سـرکـوب       
جنبش اعتراضي کارگـران و بـخـش           

.  هاي مختـلـف جـامـعـه شـدت داد               
کارگران را  بخاطر برگزاري اول مه و          
دفاع از حقوق برحقـشـان بـه اسـارت             
گرفت و برايشان احکام شالق صـادر         
کــرد و احــکــام شــالق را بــه اجــرا                  

 بر اجراي احکـام  اعـدام و             ،گذاشت
سنگسار و  تشـديـد فشـار بـر روي                 
فعالين و رهبران کارگري و فـعـالـيـن            
اعتراضي در بخش هـاي مـخـتـلـف             
جامعه شدت داد و امروز ما شـاهـد           
يک کشاکش هر روزه کارگران و مردم        

بايد از جهـانـيـان      .   با اين رژيم هستيم   
خواست که در کنار مـبـارزات مـردم           
قرار گيرند و به دولتهاي غرب و همـه         
دولي که سياست مـمـاشـات بـا ايـن              

 فشـار    ،رژيم را در پيـش گـرفـتـه انـد           
آورد و ســيـاســت تـحــريـم سـيــاســي               
جمهوري اسالمي در سطح جهاني را      

جــمــهــوري .   بــر آنــهــا تــحــمــيــل کــرد        
 ،اسالمي سالهاست که ايـادي خـود         

پادوهـاي خـانـه کـارگـر را بـعـنـوان                   
نمايندگان کارگران به سازمان جهاني     

 اين از اساس توهـيـن       ،کار ميفرستد   
و لگد مال کردن حقوق پايه اي  طبقه         

بايد کـارگـران     .   کارگر در ايران است  
اينهـا نـمـايـنـدگـان مـا             .   اعالم کنند 

اعالم کننـد کـه جـمـهـوري            .   نيستند
 حــکــومــتــي اســت ضــد          ،اســالمــي

 اعـالم    ،کارگري و در مـقـابـل مـردم         
کنند که خـانـه کـارگـر و شـوراهـاي                 

 ،اسالمي نمايندگان کارگران نيستند   
بلکه ارگانهاي سرکوب رژيم هستـنـد       
و اعالم کرد که ما کارگران حق داريم        
که  نماينـدگـان واقـعـي خـود را بـه                   

حـزب  .     سازمان جهاني کار بفرستـيـم     
کمونيست کارگري ايران نيز بـا تـمـام       
قوا اين سياست را به پـيـش خـواهـد              

همانطور که در دو سال گـذشـتـه      .  برد
دو سال قـبـل بـود کـه             .   چنين کرديم 

بهرام سروش به نماينـدگـي از طـرف            
کميته همبـسـتـگـي کـارگـري حـزب              
کمونيست کارگري ايران در اجـالس         
ساالنه سازمان جهـانـي کـار حضـور            
يافت و پشت تريبون رفت و به عنوان         

. نماينده کارگران در ايران سخن گفـت      
در سال گذشته جليل جـلـيـلـي يـکـي              
ديگر از کادرهاي حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري بود که  به همراه هـيـاتـي بـه              
اين اجالس راه پـيـدا کـرد و پـرچـم                   
جمهـوري اسـالمـي را بـه عـالمـت                 
اعتراض کارگران و مـردم ايـران بـه               

امسال نيـز مـا تـالش          .   پايين کشيد 
خواهيم کرد با تدارک همه جانبه تـري        
در  کنفرانس سـازمـان جـهـانـي کـار              
حضور خواهيـم رسـانـد و در آنـجـا                 
صداي اعتراض کارگران در ايـران بـه          
حضور هيات جمهوري اسـالمـي در          
اين اجالس خواهيم بـود و خـواهـان             

. اخراج آن از اين سازمان خواهيم شـد       
 ،اما مساله اينـسـت کـه  مـتـحـد                   

يکپارچه و يکصدا و با تمام نيرويمان       
براي پيشبرد اين خواست تالش کنيم      
و از  آي ال او بخواهيم که جـمـهـوري              
اسالمي را بـه رسـمـيـت نشـنـاسـد و                
جمهوري اسالمي را از اين سـازمـان          

همانطور که اشـاره کـردم       .   اخراج کند 
امسال ما در موقعيت بهـتـري بـراي           
پيشبرد اين خواست و ايـن سـيـاسـت           
قرار داريم و بايد کـارگـران در ايـران              
براي طرح اين خـواسـت بـرحـق خـود              
بسيج  شوند  و صداي اعتـراض خـود       

از .   را در سطح جهانـي بـلـنـد کـنـنـد               
جمله  بايد فعالـيـن و تشـکـل هـاي                 
کارگري علنـا و عـمـال از آي ال او                  
بخواهند که جمهوري اسالمي را بـه          
رسميت نشناسد و خواهان اخـراج آن          

 . از آي  ال او شوند
نفس وجود حرکتهاي جهـانـي از         
سـوي اتـحـاديـه هـا در حـمـايـت از                    
کارگران ايران و وفوغ اتفاقـاتـي چـون       

 مارس و غيره همانطـور کـه اشـاره           ٦
کردم يک گام مهم و به جلـو در ابـراز          
همبستگي و نزديکي اتحـاديـه هـاي          

بـايـد   .   کارگري با کارگران ايـران اسـت      
بر مبناي اين پيشروي گام بـعـدي را         

بـايـد بـراي اخـراج          .   به جلـو بـرداشـت     
جمهوري اسالمي از سازمان جهـانـي       

. کار همه نيروي خود را بسيج کـنـيـم      
طبعا  هدف ما تحقق ايـن خـواسـت             

 ولـي مسـتـقـل از            ،مهم خواهد بـود   
اينکه همين امسال موفق به  عمـلـي          

 نفس اينکه   ،شدن آن خواهيم بود يانه    
کارگران در ايران با چنيـن خـواسـتـي            
جلو بيايند و اعالم کنند کـه هـيـات          
اعزامي جمهوري اسالمـي نـمـايـنـده          
ما کارگران نيست و بايـد از سـازمـان        
جهاني کار اخراج شود يک گام مـهـم           

روشن است که ما    .   به جلو خواهد بود   
هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم تــالش            
خواهيم کرد که اين خواست را هر چـه    
بيشتر در ميان اتحاديه هاي کارگري      
و در مــيــان ســازمــان دهــنــدگــان                
کنفرانس آي ال او و سازمـان جـهـانـي           

  با مسـئـولـيـن آن            ،کار مطرح کنيم  
تماس بگيريم و تمـام تـالش خـود را            
بــکــار بــريــم تــا ايــن مــوضــوع در                
کنفرانس امسال سازمان جهانـي کـار       

طرح و در دستور کار آن قرار گيـرد و           
نفس بررسـي ايـن خـواسـت در ايـن                 

 خود يک گام مـهـم بـه جـلـو           ،اجالس
خواهد بـود و  نـقـطـه شـروع خـوبـي                  

امـا اگـر بـراي چـنـيـن              .   خواهد بـود   
. خواستـي وسـيـعـا فـعـالـيـت کـنـيـم                 

 اگـر جـمـع       ،بخصوص در داخل ايران   
ها و همين نهادهاي کارگري موجـود       
که فعالند و دارند مـبـارزاتـي را بـه               

 پـا پـيـش بـگـذارنـد و               ،پيش ميبرند 
قويتر از سـالـهـاي قـبـل بـه شـرکـت                  
هيات جمهوري اسالمي در آي ال او       
اعتراض کنند و خواسـت اخـراج آنـرا          
از کنفرانس اين سازمان علنا و رسما       

 ايـن سـازمـان         ،از آي ال او بخواهنـد     
ناگزير خواهد بود که اين موضوع را         
در دستور بگذارد و بحث حول را آنـرا          

بدون شک با فشار کافي مـا     .   باز کند 
حتما امکان آن خـواهـد بـود کـه در                
مــورد ايــن مــوضــوع  در اجــالس               

راي )   آي ال او     ( سازمان جهاني کار    
گيري شود و با زمينه هاي تا کنونـي         
که در اتحاديه هاي کارگري در سطـح        
جهاني در حمايت از کـارگـران ايـران            

  جــمــهــوري        ،بــوجــود آمــده اســت       
اسالمي در آي ال او بـه رسـمـيـت                    

 .  شناخته نشود
 اين حرکتي است کـه بـايـد آنـرا             

. سازمان داد و بـراي آن تـالش کـرد              
اين حرکتي است که حتي اگر امسـال        
به نتيجه فـوري نـرسـد امـا بـا طـرح                 

 زمينه هاي تـحـقـق        ،وسيع موضوع   
آنــرا در آيــنــده اي نــزديــک فــراهــم                 

اين سياستـي اسـت کـه در         .   ميسازد
جلب حمايت بين المللي از هر حرکت       
و اعتراضي ميتوان آنرا طرح کـرد و           

. وسيعترين حمايتهـا را جـلـب کـرد             
بــطــور مــثــال هــمــيــن امــروز زنــدان           
نگهداشتن محمود صالحي تنهـا بـه         
جرم برپايي اول مـاه مـه و دفـاع از                  
حقوق کارگران در زندان و تهديد خطر       
جاني او به خاطر وخـيـم بـودن وضـع              

 مـوضـوعـي اسـت کـه             ،جسمي اش 
وسيعترين حمايت جهاني را در دفـاع       
از او و  براي خواست انزواي سـيـاسـي       
جمهوري اسـالمـي در سـطـح بـيـن                 

بـديـن   .     المللي را جلـب خـواهـد کـرد         

ترتيب يک خواست فوري  ما در هـر            
کــجــا کــه مــراجــعــه مــيــکــيــنــم و               
ميخواهيم که اتحاديه هـاي کـارگـري        
را بسيـج کـنـيـم تـا   از مـبـارزات                      

 ايـن    ،کارگران ايران حـمـايـت کـنـنـد          
خواهد بود که جمهوري اسـالمـي نـه           
تنها از آي ال او بـلـکـه از تـمـامـي                    
نهادهاي  بين الـمـلـلـي بـايـد اخـراج                

اين خواستي اسـت کـه مـا بـا             .   شود
هــمــه ســازمــانــهــا واتــحــاديــه هــاي          
کــارگــري اي کــه مــيــخــواهــيــم                    

 طـرح    ،همبستگي آنها را جلب کنيـم    
خواهيم کرد و از آنها ميخواهيـم کـه           
به دولتهـايشـان فشـار بـيـاورنـد کـه                 

 ،جمهوري اسـالمـي را طـرد کـنـنـد              
بخواهند که روابط  سياسي شـان را           

به عـبـارت     .   با دولت ايران قطع کنند    
روشنتر اين يک جنبه هـمـيـشـگـي و             

 در ارتباط بـا جـنـبـش           ،مهم کار ما  
کــارگــري در کشــورهــاي مــخــتــلــف         
خــواهــد بــود  و ســيــاســت تــحــريــم              
جمهوري اسالمي و اخراج آن نه تنـهـا     
از آي ال او بلکه از همه نهادهـا و از              
جمله سازمان مـلـل و سـازمـانـهـاي              
وابسته به سازمان مـلـل و غـيـره را                

 . فعاالنه به پيش خواهيم برد
در واقع اين  يک کمپين مـهـمـي            

که ما  امروز در دسـتـور داريـم        . است
و پيشـبـرد آن جـايـگـاه مـهـمـي در                    

ايـن  .   جنبش کارگري در ايـران دارد          
کمپـيـن در واقـع صـداي اعـتـراض                 

. کارگران ايران در سطح جهانـي اسـت       
بدون شک يک فاکتور و يـک عـامـل               
مهم  موفقيت ما در پـيـشـبـرد ايـن               
کمپين اينسـت کـه ايـن خـواسـت از               

از .   سوي خـود کـارگـران طـرح شـود             
جمله در خيلي از مبارزات کـارگـري          
ما شاهد اين بوده ايـم  کـه کـارگـران              
شوراهاي اسالمي در کارخانجات را       

 خواهان انحـالل    ،به رسميت نشناخته  
آن و ايجاد تشکلهاي آزاد و مسـتـقـل       

ايـن را در مـبـارزات           .   خود شده انـد   
کارگران شرکت واحد و هفت  تـپـه و             

. خيلي جاهاي ديگر شاهد بـوده ايـم          
کارگران رسما اعالم کرده اند که ايـن         

اينهـا  .   ها تشکل ما کارگران نيستند    
سرکوبگران ما کـارگـرانـنـد و بـطـور              

 
...   نمايندگان جمهوري اسالمي ١از صفحه    

 



 5 ٨٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 : با امضاي اين پتيشن
همبستگي خود را با کارگران در       
 . ايران و مبارزات آنها اعالم ميکنم

جمهـوري اسـالمـي را بـخـاطـر               
ســرکــوب کــارگــران، زنــدانــي کــردن          

ــرکــوب                   ــارگــري و س ــن ک ــالــي ــع ف
اعتصابات کارگري شديدا مـحـکـوم         

 . ميکنم
جمهـوري اسـالمـي را بـخـاطـر               
شالق زدن به کارگراني کـه جـرمشـان          

شرکت در اول مه و دفـاع از حـقـوق                
. کارگـران اسـت مـحـکـوم مـيـکـنـم                

برپايي اول مه حـق مسـلـم کـارگـران              
 . است

خواهان آزادي فوري و بي قـيـد و      

شرط محمود صـالـحـي و مـنـصـور              
از )   لز فعالين کارگري ايـران     ( اسانلو  

 . زندان هستم
خواهان اخراج هيئـت جـمـهـوري          
اسالمـي از سـازمـان جـهـانـي کـار                  

جمهـوري اسـالمـي بـخـاطـر            .   هستم
جناياتش عليه کارگران و عليه مـردم       
ايران بايد از سازمان جـهـانـي کـار و             
همه سازمانهاي بين الـمـلـلـي اخـراج           

 . شود
 

ــحــالل               واقــعــي امــروز خــواســت ان
شــوراهــاي اســالمــي  در جــنــبــش              

. کارگري يک خـواسـت مـطـرح اسـت            
اکـنــون هــمـيــن خــواســت مـيــتــوانــد            

مـيـتـوان    .     انعکاس جهاني پيدا کـنـد     
آنرا  در سطح جهاني مطرح کـرد  و               
خطاب به اتحاديـه هـا و ارگـانـهـاي               
کارگري در سراسر جهان و در آي ال            
او  اعالم نمود  که اينها نـمـايـنـدگـان             

شـوراهـاي اسـالمـي و          .   ما نيستـنـد   
خانه کارگري ايادي حکومت هستنـد      
که به آي ال او بـه عـنـوان نـمـايـنـده                   

اعـالم کـرد     .   کارگران اعزام ميشـونـد    
که  اين يک دروغ و يک توهين آشکـار     

بـديـن   .   به طبقه کارگر در ايران اسـت        
ترتيب صداي اعتراض عليـه حضـور        

هيات جمهوري اسالمـي در سـازمـان       
. جهاني کار و اجالس آن را بلند کـرد          

بــنــابــرايــن خــواســت اخــراج هــيــات           
جمهوري اسالمي از سازمان جهـانـي       
کار ميتواند و بايد همـيـن امـروز از             
طرف فعالين و نهادهـا و تشـکـلـهـاي          
کارگري که همين امروز در جـنـبـش            

 مـظـرح شـود و در            ،کارگري فعالند 
واقع  يک شرط  مهم براي اينکه ايـن           
حرکت قدرتمند و کارساز و موثـر بـه          

 قبل از هرچيز بايد  طبـقـه         ،پيش رود 
کارگر براي آن به تحرک در آيـد و  ايـن            
خواست از سـوي کـارگـران در ايـران              

آنوقت حزب ما نـيـز بـا      .     مطرح شود 
قدرت بيشتري با اتکا به اينـکـه ايـن           

 ،خواست خـود تشـکـلـهـاي کـارگـري           

فعالين کارگري و جنبش کارگري در        
  ميتواند اين خواسـت را        ،ايران است 

به پيش بـرد و بـه دسـتـور اجـالس                    
در .   سازمان جهاني کار  تبديل کـنـد        

ادامه نيز اين حرکت خود زميـنـه اي           
خواهد بود براي ايـنـکـه يـک کـارزار              
موثر و وسيعي بر سر ايـن مـوضـوع             

کارزار قدرتمندي کـه در      .   شروع شود 
آن   طـبـقـه کـارگـر ايـران بـا پـرچـم                        
جمهوري اسـالمـي را بـه رسـمـيـت                 

 جمهوري اسـالمـي را از            ،نشناسيد
نهادهاي بين المللي  جـهـانـي اخـراج         

 از سازمان جهاني کا ر اخـراج        ،کنيد
کنيد و غيره در سطح جهانـي ظـاهـر            
شــود وايــن خــواســت را بــه گــوش                

بايد براي آن حـرکـت      .   جهانيان برساند 
 . کرد

 
...   نمايندگان جمهوري اسالمي ٤از صفحه    

 
 )آي ال او(متن پتي شن اعتراضي براي اخراج جمهوري اسالمي از سازمان جهاني کار 

 اخراج شود) آي ال او(جمهوري اسالمي بايد از سازمان جهاني کار 
 در همبستگي با کارگران در ايران

نيست که رهبري يک اعتصاب، هيـچ       
تـجـربـه    .   مکانيزم مخـفـي اي نـدارد         

هزاران اعتصاب نشان داده اسـت کـه      
رهبري آنها هـم مـخـفـي اسـت هـم                  

اعتصاب حرکتي علني اسـت     .   علني
و رهبران علني مـيـخـواهـد و هـيـچ               
اعتصابي فقط به شيوه مخفي و بـه            

. کمک رهبران مخفي عملي نميـشـود      
کساني بايد مقابل چشم همه، رفقـاي       
خود را هدايت کننـد، اعـتـصـاب را             
چپ و راست کنند، مذاکره کـنـنـد و             
علـنـا جـواب کـارفـرمـا و عـوامـل                   
حکومت را بدهند و بر ترديد رفـقـاي      

بنابراين تعـدادي از     .   خود غلبه کنند  
رهبران اعتصاب علـنـي هسـتـنـد و             

امـا بـراي     .   همه آنها را ميـشـنـاسـنـد        
مقابله با توطئه هاي مـتـعـددي کـه             
عـلــيـه رهـبــران اعـتــصـاب صــورت             

ميگيرد، براي جلوگيري از اخـالل و          
بهم خوردن اعتصاب و بـويـژه بـراي              
تدارک از قبل يک اعتصاب، کارگـران       
در عمل محافل و جمع هـائـي دارنـد           
که مخفيانـه درمـورد چـنـد و چـون                 
اعتصاب بحث ميکننـد و تصـمـيـم            

کـمـيـتـه اعـتـصـاب          .   گيري ميکننـد  
شکل جـا افـتـاده و سـازمـانـيـافـتـه                   
رهبران کارگري و کارگران پيشـرو در        

 . سطح کارخانه است
کميته اعـتـصـاب تـرکـيـبـي از                
کارگران پـيـشـرو و فـعـال اسـت کـه                   
تعدادي از آنهـا بـه عـنـوان نـمـايـنـده               
کارگران در صف اول اعتصـاب قـرار          
دارند و بعضا فعاليني هسـتـنـد کـه             
بدليل داشـتـن نـظـرات راديـکـال و                  
پيشرو در ميان کارگران نـفـوذ کـالم            
دارند اما بطور علني جـلـو صـحـنـه              

اين دسته از فـعـالـيـن        .   قرار نميگيرند 
کارگري در پشت صحنـه اعـتـصـاب           
نقش مهمي در هدايت و شکـل دادن          
به اعتصاب و خواستهاي کارگـران و         

ايـنـهـا    .   ساير جـنـبـه هـاي آن دارنـد              
کارگراني هستند که نسبت به پايمـال       
شدن حقوق کارگران بسيار حسـاسـنـد        
و مدام درمـقـابـل شـکـافـهـاي درون               
کارگران و براي متحد کردن کـارگـران        
دل ميسوزانند و به کارفرما و دولـت          
و ارگانهاي دولتي و وعده وعـيـدهـاي     

و نه تنها در طول     .   آنها توهمي ندارند  
اعتصاب بلکه مـدام مشـغـول آگـاه             
کردن کارگران، تحکيم اتحاد درميان     
کارگران، ايجاد فضـاي اعـتـراضـي،           
باال بردن سطح توقع کارگران و آگـاه           
کردن کارگران به حقوق خود و خنـثـي         
کــردن اراجــيــف دشــمــنــان کــارگــران         

در کميته اعتصـاب بـعـضـا         .   هستند
کارگراني هستند که زير ضرب پليس      
ميباشند، سـابـقـه زنـدان دارنـد، يـا                

بدليل ايفـاي نـقـش در اعـتـصـابـات               
قبلي مورد تهديد قرار گرفـتـه انـد و             
پليس و عوامل کارفـرمـا روي آنـهـا             
حساسند و به اين دليل نـقـش زيـادي       
در هدايت علني اعتصاب نميتواننـد      
بــعــهــده بــگــيــرنــد امــا در کــمــيــتــه             
اعتصـاب نـقـش مـهـمـي بـه عـهـده                  

اين دسته از کـارگـران کـه           .   ميگيرند
کم و بيش در هـمـه کـارخـانـه هـا و                   
مــراکــز کــارگــري هســتــنــد، بــدلــيــل         
وضعيتي که دارند حـتـي بـعـضـا در              
کميته اعتصاب شرکت نميکنند امـا      
ارتباط نزديکي با کميته اعـتـصـاب          
دارند و پيوندهاي محکمي با رهبران      
علني کارگران دارند و بدينطـريـق در          
شکل گيري و هدايت اعتصاب نقـش        

کميتـه اعـتـصـاب در       .   بازي ميکنند 
شرايط کنوني مخفي است اما برخي      
اعضاي آن بدون اينکه وابستگي شان      
به کميته اعتصاب علني باشد نـقـش        
هدايت علني اعتصـاب را بـرعـهـده            

تصميم به شـروع اعـتـصـاب،          .   دارند
انتخاب روز و نحوه شروع اعتصـاب،       
تدوين مطالبات اعتصاب، تصـمـيـم       
به تجمع و راهپيمـائـي هـمـزمـان بـا               
اعتصاب، تاکتيک هاي اعتصـاب و        
يا تهيه برخي ملزومات راهپـيـمـائـي         
مــانــنــد پــالکــارد يــا اطــالعــيــه و              
خبررساني از جنبـه هـاي مـهـم يـک               
اعتصاب است که اکثرا در کـمـيـتـه             
اعتصاب مورد بحث قرار ميـگـيـرد،        
حول آنها تقسيم کار ميشود و توسط       
رهبران علني و يـا بـرخـي ديـگـر از                 
کارگران بانفوذ به ميان توده کارگـران       

اعتصاب يک تصـمـيـم       .   برده ميشود 
مهم است که جنبه هاي مختـلـف آن           
محتاج بحث و بررسي و تـبـادل نـظـر           
زياد است و بحث علني درمورد همـه     

. اينها در شرايط کنوني عملي نيست     
کميته اعتصاب کار بحث و تـعـمـق            
حول يک اعـتـصـاب و جـنـبـه هـاي                   

بهرام سروش با همراهي هياتي از سوي کميته همـبـسـتـگـي بـيـن                  
 ٢٠٠٦المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران در اجالس سال        

با رفتن به پشت تريبون دراعتراض بـه        )   آي ال او  ( سازمان جهاني کار    
 .   حضور هيات جمهوري اسالمي در اين اجالس سخن گفت

 جليل جليلي  به همراه هياتي از سوي کميته هبستگي کارگري  
.  آي ال او پرچم جمهوري اسالمي را به زير کشيد٢٠٠٧در اجالس   

 
١از صفحه  ...  اعتصاب  
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مختلف آنرا انجام ميدهـد و بـه ايـن             
 . معني مغز اعتصاب است

  
 کميته اعتصاب و مجمع عمومي 

 
معموال بعد از شـروع اعـتـصـاب         
اسـت کـه کـارگـران احسـاس قـدرت               
ميکنند، مجمع عمـومـي تشـکـيـل           
ميدهند، دست به تجمع و تظـاهـرات        
و راهپيمائي ميزنند، شعار ميدهند،     
پالکارد بلنـد مـيـکـنـنـد، جـائـي را                 
اشغال ميکنند، مقام و مسئـولـي را       
هو ميکنند و سخنراني اش را به هـم         

در شرايط کنوني در     .   ميزنند و غيره  
بسياري اوقـات، کـارگـران قـبـل از                
شروع اعتصاب ممکن است نتوانـنـد       
مجمـع عـمـومـي بـرگـزار کـنـنـد و                    
درمورد اعتصاب در مجمع عمومي     
تصميم گـيـري کـنـنـد، در نـتـيـجـه                    
مــوضــوع اعــتــصــاب در کــمــيــتــه             
اعتصاب مورد بحث و بررسـي قـرار          
ميگيرد، امـا بـا شـروع اعـتـصـاب               
برگـزاري مـجـمـع عـمـومـي عـمـلـي                 

درواقع خود رهبران کارگـري  .   ميشود
و کميته اعتصاب بيشترين تالش را        
براي جمع کردن کارگران و تشـکـيـل            
مجمع عمومي بخرج ميدهنـد و در          
آن درمـورد اعـتـصـاب و ادامـه آن،               
خواستهاي آن، تجمعات هـمـزمـان و          

. غيره بحث و تصميم گيـري مـيـشـود     
در چنين صورتي مجمع عمومي، در      
کنار کميته اعتصاب، به ظرفي بـراي       
هدايـت و سـازمـانـدهـي هـمـه وجـوه                
اعتصاب تبديل ميشـود و کـمـيـتـه             

 . اعتصاب را تکميل ميکند
بنابراين کميته اعتصـاب، بـايـد         
آگاهانه و نقشه مند بيشتريـن تـالش         
را بــراي بــرگــزاري هــرروزه مــجــمــع            
عمومي در طول اعـتـصـاب بـعـمـل              

در خود مجمع عـمـومـي نـيـز             .   آورد
بايد بـر ضـرورت بـرگـزاري مـجـمـع                 
عمومي هرروزه بحث کرد و تصـمـيـم          

ــت  ــرف ــن ظــرف             .   گ ــري ــت ــم ــه ــن م اي
سازماندهي کارگران بـراي اتـحـاد و           

از .   غلبه بر موانـع اعـتـصـاب اسـت            
اينطريق توده کـارگـران بـه بـحـث و                 
تبادل نظر مي پردازند، در جنبه هاي        
مختلف کار شريک مي شـونـد و بـا              
تعهد بيشـتـر، و مـثـل تـنـي واحـد                   

.  اعــتــصــاب را بــه جــلــو مــيــبــرنــد             
بهردرجه در جـريـان يـک اعـتـصـاب               
مجمع عمومي نقش بيشتري داشـتـه       
باشد، کار کميته اعتصاب راحت تـر        
ميشود، خطرات کمتري آنرا تـهـديـد          
ميکند و پـوشـش مـحـکـم تـري بـه                  
فعالين و رهبران عـلـنـي و مـخـفـي               

با اينهمه و حتـي در صـورت        .   ميدهد
برگزاري هرروزه مـجـمـع عـمـومـي،              
بدليل فضاي خفقان و فـقـدان آزادي           
بيان و اعتصاب، هـنـوز کـارگـران و             
رهبران آنها امکان بحث و تصـمـيـم            
گيري عـلـنـي درمـورد هـمـه وجـوه                  
اعتصاب را ندارند و بعضا در خـود           
مـجـمــع عـمــومـي نـيــز مـجــبـورنــد               
درمورد بعضي جنبه هاي اعتـصـاب       

در نتـيـجـه    . بطور سربسته حرف بزنند 
کميته اعتـصـاب، حـتـي درصـورت            
برگزاري هرروزه مـجـمـع عـمـومـي،              

 . حياتي است
 

 وظايف کميته اعتصاب 
 

کــمــيــتــه اعــتــصــاب وظــايــف           
متعددي دارد که براي يک اعتـصـاب        

. سازمان يافته و موفق ضروري اسـت      
از اطالع رساني به جامعه و مـطـلـع           
کردن رسانه ها تا بسيج خانواده هـا و         
جلب همبستگي بـا اعـتـصـاب، تـا              
بحث حول تاکتيک هاي اعتـصـاب و          
ساير جوانب آن موضوعات مختلفـي      
است که در کميته اعتصاب بايـد بـه           
بحث گذاشته شود و تصـمـيـم گـيـري            

 . شود
قبال به اهميت اطالع رسانـي بـه         
جامعه بطور مختصر اشاره کرديـم و         
در قسمت هاي بعد مـفـصـال بـه آن                
خواهيم پرداخت، اينـجـا هـمـيـنـقـدر             
اشـاره مـيـکـنـيـم کـه مـطـلـع کـردن                    
جامعه، ساير مراکز کارگـري، مـردم         
شــهــر، مــطــلــع کــردن ســازمــانــهــاي         
کارگري در سطح بين المللي و تمـاس        
با رسانه هائي که اخبار اعتصـاب را     
بــه گــوش مــردم مــيــرســانــنــد، از               
مهمترين فاکتورهاي قدرتمند شدن و     

کـمـيـتـه     .   پيروزي يک اعتصاب اسـت    
اعتصاب بنابراين بايد در اين زمينـه       
تصميم بگيرد، نقشه بريزد و تضميـن       
کند که هرروز و هر ساعت اخـبـار و             
اتفاقات مهم اعتصـاب، از تـهـديـد             

کارگران تا عقب نشيني کـارفـرمـا و           
دولت، از دستگيري رهبـران کـارگـري       
تا آزادي آنها، از تصـمـيـمـات جـديـد             
کارگران تا ساير نکات و وجـوه يـک              
اعتصاب مـدام بـه گـوش جـامـعـه                 

فراخوان کـارگـران اعـتـصـابـي          .   برسد
بايد همه روزه و با شروع اعتصاب بـه         
گوش همه مردم بويژه مـردم شـهـر و             

کـمـيـتـه     .   مراکز کارگري اطراف برسد   
اعتصاب بايد کساني را بـراي خـبـر            
رساني منظم تعيين کند، کسانـي را         
براي مصاحبه با رسانه هـا مشـخـص         
کند، و بعضا به اسم کميته اعتصاب        
اطالعيـه صـادر کـنـد و از طـريـق                    
اعضاي خانواده کارگران يـا کـمـيـتـه            
هاي همبستگي با اعتصـاب کـه در         
سطح شهر تشکيل ميشود اطالعـيـه       
هاي خود را هرچه وسيعتر و هـر چـه          
سريعتر در ميان مردم شـهـر تـوزيـع             
کند، بـه رسـانـه هـا ارسـال کـنـد و                     
بدينوسـيلـه مـردم را از اعـتـصـاب                 
مــطــلــع نــگــاهــدارد و آنــهــا را بــه                

قـبـال نـيـز       .   همبستگي فراخوان دهـد   
اشاره کـرديـم کـه دسـت رژيـم بـراي                  
سرکوب و خاموش کردن اعـتـصـابـي         
که بدون اطالع مردم و در بي خـبـري            
مردم صورت گـيـرد، بسـيـار بـازتـر                

 . است
همانطور کـه قـبـال گـفـتـه شـد،                
تاکيد بر نقش کميتـه اعـتـصـاب در             
اين زمينه مطلقا به معني کـمـرنـگ        

. کردن نقش مجمع عمومـي نـيـسـت          
جنبه هاي مختلف کار به هـر درجـه            
ممکن است بايد در مجمع عـمـومـي     
مــورد بــحــث قــرار گــيــرد و تــوده                 
وسيعتري از کارگران در آنهـا شـريـک          
شوند و نيروي وسيع آنهـا بـه جـريـان              

اين يکي از جنـبـه هـاي مـهـم              .   افتد
در واقـع    .   آموزش کارگران نيز هسـت   

کــمــيــتــه اعــتــصــاب وظــيــفــه دارد            
کارهائي را که مجمع عمومي بدليـل    
فشارهاي پليسي قادر بـه انـجـام آن             

 . نيست، بعهده بگيرد
 

کميته اعتصاب و جلب 
 همبستگي 

 
در اعتصاب بايد تمام نيـرويـمـان        
را به ميدان بـکـشـيـم، خـانـواده هـا،                
مردم شهر، سـايـر مـراکـز کـارگـري،              
رسانه هاي مدافـع حـقـوق کـارگـر و               

کـمـيـتـه     .   سازمانهاي جهاني کارگري  
اعتصاب نقش بسيار مهمي در جلب      

. همبستگي مردم با اعتـصـاب دارد        
اطالع رسـانـي دائـم از اعـتـصـاب،                

. مردم را به اعتصاب حساس ميکند     
و اين خـود زمـيـنـه را بـراي اعـالم                   
همبستگي، شرکت در راهپيمـائـي و      
تجمـعـات کـارگـران اعـتـصـابـي در                
مقابل نهادهـاي دولـتـي، کـمـک بـه                
صندوق اعـتـصـاب و غـيـره فـراهـم                 

 . ميکند
 

کميته اعتصاب ظرف اتحاد 
 کارگران پيشرو 

 
در شرايطي که طبقه کارگر فاقـد        
تشکل هاي بزرگ و تـوده اي بـراي               
هدايت مـبـارزه کـارگـران در سـطـح                
کارخانه و در بـعـد سـراسـري اسـت،               
کميته هاي اعتصاب يک ابـزار مـهـم        
متحد نگهداشتن کارگران، متشـکـل      
کردن کارگـران و مـبـارزات روزمـره             
آنها، و در عيـن حـال ظـرف مـهـمـي               
براي شکـل دادن بـه صـف رهـبـران                 
کارگري است و بـه هـمـيـن دلـيـل در                
جريان اعتصابات شاهد تشکيل روز      
افزون کميته هاي اعتصاب در مراکز      

با اينهمـه  .   مختلف کارگري ميباشيم 
کميته اعتصـاب حـتـي در شـرايـط               
کنوني تنها ظرف تجمع فـعـالـيـن و             
رهبران کارگـران نـيـسـت و کـارگـران             
پيشرو به اشکال مختلف و در سـطـح         
سراسري نيز به اقدامات باارزشي در        
سالهاي گذشته دست زده و پـيـشـروي         

ايـن  .   هاي قابل توجهي نيز داشته انـد   
تالش ها توجه کل طبقه کارگر را بـه         
مساله تشکل بيشتر نموده و عـمـلـي         
بـودن آنـرا در اذهـان بـيـشـتـري جـا                    
انداخته و تـحـرک وسـيـعـتـري را در                 

. سطوح مختلف بوجـود آورده اسـت          
هرقدم پيشروي در ايـن زمـيـنـه راه                
متشکـل کـردن کـارگـران در سـطـح               

. کارخانه را نيز هموارتـر کـرده اسـت         
کميته هاي اعـتـصـاب از ايـن نـظـر                
بسيار اهميـت دارد کـه اوال هـدايـت             
اعــتــصــاب در ســطــح يــک مــرکــز               
کارگري، به تشکل نياز دارد و کميته       
اعتصاب يک ظرف مناسب و مـهـم           
آن است و ثانيا، تعـداد اعـتـصـابـات             
بسيار زياد است و به هردرجه کميـتـه         
هاي اعتصاب شکل منسـجـم تـر و            

سازمان يافته تري به خـود بـگـيـرد و            
در تعداد هرچه بـيـشـتـري از مـراکـز               
کارگري تشکيل شود، به اين مـعـنـي         
است کـه تـعـداد قـابـل تـوجـهـي از                    
فعالين و رهبـران کـارگـري آگـاهـانـه              
متشکل شده و اين کل طبقه کـارگـر           
را گام بزرگي به جلو خواهد برد و راه           
را بـراي سـايـر تشـکـل هـاي بـزرگ                   

کميته .   کارگري هموارتر خواهد نمود   
هاي اعتصاب، فـعـالـيـن و رهـبـران              
کارگري را نيـز در شـرايـط کـنـونـي                 
مجرب تر و ورزيده تر خـواهـد کـرد،           
دانش تشکيـالتـي آنـهـا را افـزايـش               
خواهد داد و به نسل جديد و جـوانـتـر           
فعالين کارگري فرصـت مـيـدهـد در            
سطح رهبري کارگران و اعـتـصـابـات         
نقش ايفا کننـد و بسـرعـت تـجـارت              

 . رفقاي قديمي تر خود را بياموزند
طــبــقــه کــارگــر بــراي هــدايــت             
اعتصابات روزمره خود، براي حضور     
در صحنه سياسي جامعه، بـراي قـرار      
گرفتن در صف مبارزه آزاديخواهـانـه       
مردم براي يک زندگي بهتر و رهـائـي           
از شرايط مشـقـت بـار کـنـونـي بـه                   
تشکل هاي خود و به صف گسـتـرده           
اي از رهبران خود نياز دارد، کـمـيـتـه           
هاي اعتصاب يکي از راههاي تحقق      
اين امر بـزرگ در پـيـشـروي طـبـقـه                 
کارگر و کل جامعه است و بـنـابـرايـن           
الزم است با حساسيت مـورد تـوجـه            

 . کليه فعالين کارگري قرار گيرد
 

کميته هاي اعتصاب نطفه هاي 
  شوراهاي واقعي کارگري 

کميته هاي اعتصاب در شـرايـط       
اعتالي انقالبي نطفه هـاي شـوراهـاي       

 بـه    ٥٧سال   .   واقعي کارگري هستند  
کمک همين کميتـه هـاي اعـتـصـاب             
بود که شوراهاي کارگري در بسيـاري       

. از مراکز کارگري بنيان گذاشته شـد        
فعالين و رهبران کارگري کـه امـروز           
در شکل کميته اعتصـاب مـتـشـکـل          
ميشوند فردا ستون فـقـرات تشـکـل            
هاي سراسري و بـزرگ کـارگـران از               
جــملــه شــوراهــاي واقــعــي کــارگــري         

 . هستند
در اين بحث همچنين به تاکتيـک       
هــاي اعــتــصــاب و نــقــش کــمــيــتــه            

. اعتصاب در اين زمينه اشاره کرديـم      
در بخشهاي بـعـدي بـه ايـن مسـالـه                

 . *بطور مشروح خواهيم پرداخت

 
٥از صفحه  ...اعتصاب    
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را تکثير کنيد و آنرا بدست کارگر کمونيست 

 !دوستان و آشنايانتان برسانيد

 زنده باد سوسياليسم 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران

www.wpiran.org 
 

 سايت کارگران

www.kagaran.org 
 

 سايت روزنه
 

www.rowzane.com 

تجمع اعتراضي كارگران 
بيكار شده ايران صدرا در 
 مقابل استانداري بوشهر

 
 تن از    ٤٠٠بنابه اخباردريافتي،   

كارگران اخراجـي شـركـت صـنـعـتـي              
 سـال    ٢٠ تـا       ٧ايران صدرا، كه بين     

 ٩ســابــقــه كــار دارنــد، روز شــنــبــه              
فروردين ماه در مـقـابـل اسـتـانـداري             
بـوشــهــر تــجــمــع كــرده و خــواســتــار            

. بازگشـت بـه سـر كـار خـود شـدنـد                  
مديريت اين شركت، با اين كـارگـران         

 ٨٦در آخرين روزهـاي كـاري سـال               
. تسويه حساب و آنها را اخـراج كـرد         

بنابه اين خبر، تعداد زيـادي از ايـن             
كارگـران در آسـتـانـه بـازنشـسـتـگـي                

كارگران همچنين اعالم كـرده      .   بودند
اند كه بـيـمـه بـيـكـاري پـاسـخـگـوي                  
زندگي آنها نيست و التـيـمـاتـوم داده            
اند كه در صورت عـدم رسـيـدگـي بـه             
مشكالت اين كارگران، در روزهـاي         
آتي راه ورودي به جزيره صـدرا را كـه         
تأسيسات اين شركت در آنجا مستقر      
است خواهند بسـت و از هـر گـونـه                 
تــرددي بــه ايــن جــزيــره جــلــوگــيــري            

 .خواهند كرد
كارگـران گـفـتـه انـد كـه اخـراج                  
كارگران در حالي صورت گرفته اسـت   
كه اين شركت بطور مكرر به منـظـور         
ايجاد اشتغال جديد و حفـظ اشـتـغـال          
قبل از بانكهاي عامل استان بوشـهـر        
تسهيالت دريافت مي كنـد و اخـيـرا          

 كشتي را از كشور آلمـان     ١٠سفارش  
بـنـابـه ايـن گـزارشـات،            .   گرفته است 

استاندار بـوشـهـر در تـجـمـع هـفـتـه                  
گذشته كارگران قـول داد در زمـيـنـه             
حل ايـن مشـكـل كـمـك كـنـد، امـا                  
تاكنون هيچ گره اي از مشكل آنها را        

 !نگشوده است
 فـرورديـن     ٥اشاره كنيم كه روز        

نيز كارگران شركت ايـران صـدرا در             
اعتراض به عـدم امـنـيـت شـغـلـي و                
اعتراض به اخراج همكاران خـود در          
مقابل استانـداري بـوشـهـر دسـت بـه             
تجمع زدند و بر بازگشت به كار هـمـه          
كارگران و تضمين امـنـيـت شـغـلـي              

 . كارگران تاكيد كردند
 ١٠بنا به آخرين خبر روز شنـبـه           

 نفر  از كارگـران  ٤٠٠فروردين  حدود  
اخراجي شركت صنعتي دريايي ايـران   

در اعتراض به اخراج هـا و          )   صدرا( 
با خواست بازگشت بـه کـار خـود در             
ششمين روز اعتصاب خود در بـرابـر          

طبـق  .   استانداري بوشهر تجمع کردند   
همين گزارش  اين تجمع پـس از آن              
برگزار شد که مدير جـديـد يـکـي از               

 نفر از    ٤٠٠ حدود   ،هاي صدرا     پروژه
 اسفـنـد   ٢٨پرسنل اين شرکت  را  در        

  اخراج  و  با آنها تسويه حسـاب          ٨٦
 ٢٠اين کارگران بين هفت تـا          .     کرد

سال سابقه کار دارند و اکنـون از کـار           
کارگران اخراجي ايران  .   اخراج شده اند  

ــه در                      ــد ک ــرده ان صــدرا اعــالم ک
صورتيکه به خواسـت آنـهـا پـاسـخـي            

 در روزهـاي آيـنـده درب         ،داده نشـود  
ــه                     ــره صــدرا را ک ــه جــزي ورودي ب
تاسيسات اين شرکت در آنجا مستقر      

اعـتـراض   .      خـواهـنـد بسـت            ،است
 . کارگران ايران صدرا ادامه دارد

  
كارگران سيمان لوشان در 

اعتراض به قراردادهاي 
 موقت اعتصاب كردند

 
 ٧بنابه گزارشات رسيده در روز         

ــرورديــن مــاه امســال، كــارگــران               ف
قراردادي سيمان لوشان در اعـتـراض        
به قراردادي بودن كارهاي خود و در          
اعتراض به مشخص نبودن وضعيـت       
كاري خود در اوليـن روز كـاري سـال             
جــديــد دســت از كــار كشــيــده و                    

كارگـران قـراردادي     .   اعتصاب كردند 
سيمان لوشان سالهاست كه در بـراي         
ايـن شـركـت كـار مـي كـنـنـد، امـا                     
همچنان تحت قرارداد موقت هستند     
و با اعتصاب خود خـواهـان رسـمـي             

 .شدن شدند
اكثريت عظيمي از كارگران ايران     
ــحــت شــرايــط                 ــه ت ــهــاســت ك ســال
غيرانساني قراردادهـاي مـوقـت كـار         
مي كنند؛ در حالي كـه كـارهـايشـان            

در يـكـي     .   دائمي و غيرموقت اسـت     

دو دهــه اخــيـر، يــك عــرصـه مــهــم               
اعتراض كارگران بر سر لـغـو چـنـيـن             
ــه                      ــا ب ــه ــل آن ــدي ــب ــا و ت ــرارداده ق

در عقـب   .   قراردادهاي دائم بوده است   
راندن كارفرماها و دولتـشـان از ايـن            
عرصه، پيروزي بزرگي عايد جـنـبـش        

 . كارگري خواهد شد
 

كارگران نيشكر هفت تپه 
 التيماتوم اعتصاب دادند

 
بنابه گـزارش رسـيـده، كـارگـران            
نيشكر هفت تپه اعالم كرده انـد كـه            

 فـرورديـن طـلـبـهـايشـان             ١٠اگر تا    
پرداخت نشـود دسـت بـه اعـتـصـاب              

ايــن كــارگــران هــنــوز       .   خــواهــنــد زد   
دستمـزد اسـفـنـدمـاه و پـاداشـت و                   
مزاياي شغلي اي را كه طلب داشتنـد        

كارگران نـيـشـكـر       .   دريافت نكرده اند 
هفت تپه مدتـهـاسـت بـراي گـرفـتـن               
دســتــمــزد هــرمــاه خــود دســت بــه               
اعتصاب و مبارزه ميزنند و هربار با       
فشار مبارزه و اتحاد خـود تـوانسـتـه           
اند بخشي از حقـوقـهـاي خـود را از               

 . حلقوم كارفرما بيرون بكشند
 

ادامه اعتصاب کارگران سد 
گاوشان و سد زيويه 

 کامياران
 

بر اساس اخبار رسيده و منـتـشـر         
 فروردين از کامـيـاران،      ٩شده در روز    

 تـن    ٢٠٠مديران شركت سد گاوشان     
از كــارگــران را اخـراج كــرده انــد و                 
اعتصاب کارگران نيز كه بيش از يـك        
ماه پيش شروع شد، همچنـان ادامـه          

 بـار در       ٤اين كارگران تاكنـون   .   دارد
مقابل فرمانداري كامياران دست بـه       

 مـاه    ٢تجمع زده و موفق شده اند كه        
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه خـود را                    ٤از  

 ٢كارفرمـا پـرداخـت         .   دريافت كنند 
ماه حقوق پرداخت نشده را به بعـد از          
تعطيالت نوروزي مـوكـول كـرد كـه             
عليرغم گذشت بيش از يك هفـتـه از           
تــعــطــيــالت، كــارگــاه ســد گــاوشــان          
همچنان تعطيل مي باشد و كـارگـران      

 .نيز در بالتكليفي به سر مي برند
بنابه خبر ديگري از كـامـيـاران،          

اعتصاب كارگـران شـاغـل در پـروژه            
 روز   ١۵سد زيويه در كامياران كه از       

قبل در اعتـراض بـه عـدم پـرداخـت               
حقوق معوقه آغاز شده بود، همچنان       

 ماه  ٦مديران اين شركت    .   ادامه دارد 
حقوق كارگران را پرداخت نكرده اند و      
وعده پرداخت مطالبـات آنـان را بـه             
بعد از تعطيـالت نـوروزي دادنـد كـه             
اكنون بعد از بيش يـك هـفـتـه وعـده               
رسيدگي به مطالبات كارگران عملـي      
نشده و كارگاه سد نيز تـعـطـيـل شـده              

 تـن از       ۵٠بنابر همين خـبـر،       .   است
كارگـران بـخـش رانـنـدگـي از سـوي                
مديريت شركـت سـازنـده سـد اخـراج             

 .شده اند
 

ادامه اعتصاب کارگران سد 
 ديواندره"سيازاخ"

 
 بر اساس خبر رسـيـده از شـهـر               

 کـارگـر     ١٠٠ديوانـدره، اعـتـصـاب          
کـه از    "   سـيـازاخ  " شاغل در پروژه سـد     

روزهاي پاياني سال گذشته آغاز شـده       
 .بود، همچنان ادامه دارد

 6که  "   سيازاخ" کارگران پروژه سد  
ماه حقوق معوقـه خـود را دريـافـت              
نکرده بـودنـد در اعـتـراض بـه بـي                    
توجهي به مشـکـالتشـان اعـتـصـاب           

 ماه و نيم    ٢کردند و عليرغم پرداخت     
از حــقــوق مــعــوقــه آنــان، کــارگــران            
همچنان به اعتصاب خود ادامه مـي       
دهند و پروژه مزبور به صورت کامـل        

 .تعطيل شده است
الزم به ذکر است که کارفرمـايـان         

بـرخـي   "   سـيـازاخ  " شرکت سـازنـده سـد      
مزاياي کارگران از جمله عيدي و بـن         
کارگري آنان را نيـز پـرداخـت نـکـرده             

 .اند
 

 نفر از کارگران ٨٠اخراج 
 شهرداري سقز

 
بر اساس مصوبـه شـوراي شـهـر            
سقز، مسئولين شهرداري ايـن شـهـر           

 تــن از کــارگــران شــهــرداري را              ٨٠
 اخـراج کـرده   ٨٧همزمان با آغاز سال   

 .اند
ــرخــي از کــارگــران اخــراجــي               ب
شهرداري سقز که در بخشهاي نظافت      
شهري، اجرائـيـات و حـمـل و نـقـل                  

 سال ١٠مشغول کار بوده اند بيش از       
سابقه کار در شهرداري را دارنـد و  بـا        
بهانه افـزايـش كـارآيـي و  اصـالح                   
چگونگي استخدام نيرو بـيـکـار شـده          

 .اند
 

 
 اخبار اعتراضات کارگري ايران
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 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

 ۵تــجــمــع اعــتــراضــي امــروز              
 در ادامــه تــحــصــن            ٨٧فــرورديــن     

معترضين به صدور بازداشت مـوقـت        
 صـبـح    ١٠محمود صالحي از ساعـت      

در مقابل دادگستري سنندج با شرکت      
 نفر از فعالين کارگري و   ١٧٠بيش از   

در ابـتـدا     .   خانواده هايشان برگزار شـد    
نجيـبـه صـالـح زاده بـراي پـيـگـيـري                    

ي محمود صالحي به قاضـي اي       پرونده
که حکم اخير همسرش را صادر کـرده          

که با برخورد تحـکـم      .   بود مراجعه کرد  
جمعيـت  .   آميز قاضي پرونده روبرو شد    

معتـرضـيـن کـه بـه صـورت نسـبـتـا                    
پراکـنـده اي در مـقـابـل دادگسـتـري                  
مستقر شـده بـودنـد، از ايـن رفـتـار                    
قاضي بسـيـار عصـبـانـي شـده و بـر                   
خواست خود که همانا آزادي مـحـمـود         

در ايـن    .   صالحي بود تـأکـيـد کـردنـد           
ميان هر چند وقت يک بار تماسـهـايـي          
با نجيبه و سامـرنـد فـرزنـد مـحـمـود                
گرفته مي شد و با زبان تهديد از آنـان            
خواسته مي شد به جـمـعـيـت حـاضـر               

گفته شود، در صورتي بـه مسـئلـه ي              
محمود رسـيـدگـي خـواهـد شـد، کـه                 
جمعيت حاضر محـل تـجـمـع را تـرک              

تـا بـدان جـا کـه نـجـيـبـه در                     .   کنـنـد  
سخناني ضمن تشکر از حاضرين، بـا         
توجه به قولي که مسئولين بـه وي داده    
اند و نظر به اين که نمي تـوانـد شـاهـد           
بــرخــورد خشــونــت آمــيــز پــلــيــس بــا            
معترضين باشد، از جمعـيـت شـرکـت           
کننده در تحصن خـواسـت تـا مـکـان              
مقابل دادگستري را با آرامـش تـمـام            

 .ترک کنند
بنا به خواست نجيبـه بـخـشـي از             
حاضرين ميـدان دادگسـتـري را تـرک             
کردند، اما بخشي ديگر هم چـنـان بـه            

ي خود در ميدان ادامـه        حضور پراکنده 
ي مـحـمـود و       در ادامه خانـواده .   دادند

هم چنين معترضيـن بـه ايـن نـتـيـجـه                
رسيـدنـد کـه در واقـع قصـد اصـلـي                    
مسئولـيـن امـنـيـتـي مـتـفـرق کـردن                  
جمعيت حاضر است و نه رسيدگـي بـه          

ي مـحـمـود صـالـحـي، لـذا بـا                    پرونده

ي صالـح زاده، جـمـعـيـت          دعوت نجيبه 
حاضر به صـورت مـتـمـرکـز اقـدام بـه                
نشــســتــن در مــقــابــل ســاخــتــمــان                

در ايـن مـيـان هـم           .   دادگستري کردند 
چنان و هم زمان از سوي دادسـتـانـي،            

ي اطالعات، و پليـس حـاضـر در            اداره
ميدان با نجيبه و فـرزنـدش سـامـرنـد              

شد، آنان خواهـان ايـن    تماس گرفته مي  
بودند که به تجمع پايان داده شـود، در        
غير اين صورت از سـوي پـلـيـس بـا                 

. حاضرين برخورد صورت مـي گـيـرد         
نجيبه به پـلـيـس گـوشـزد کـرد، اگـر                   
چنانچه يک مو از سر معتـرضـيـن کـم           
شود، چندين برابر ايـن جـمـعـيـت در                
روزهـاي آيـنـده در ايـن جـا مسـتـقـر                    
خواهند بود، وي هم چنيـن بـه پـلـيـس             
خاطر نشان کرد، اين جمعيـت از روز            

 فروردين کـه قـرار بـود روز آزادي                 ٤
محمود باشد، از تهران و ديگر شهرها       
براي اسـتـقـبـال از آزادي يـک فـعـال                    

ــد                     ــه ايــن جــا آمــده ان . کــارگــري ب
ي    معترضين نـيـز مصـمـم بـه ادامـه              

تحـصـن، مـوکـدا خـواهـان مـالقـات                
نجيبه با محـمـود صـالـحـي و آزادي              

در اين ميان بخشي از     .   محمود بودند 
جمعيت که مکان ميـدان دادگسـتـري          
را ترک کرده بودند، با آگاهي از اين که         
مسئولين قصد وقت کشـي و فـريـب             
آنان را داشته اند، مجددا به نزد ديـگـر       

ي    در ادامـه   .   معترضيـن بـازگشـتـنـد       
ي    اي از سـوي خـانـواده            تحصن، نامه 

محمود صالحـي تـنـظـيـم و پـس از                  
قرائت آن توسط يکي از حاضـريـن در           
ميان جمعيت خـوانـده شـد و تـوسـط               
نجيبه صالح زاده تسـلـيـم دادسـتـانـي             

پس از رفـتـن نـجـيـبـه بـه داخـل                .   شد
ساختمان دادگستري، شورايي در بـيـن       
حاضرين شکل گرفت، اين شـورا پـس          

ي    از بحث و بررسي در مـورد ادامـه             
تجمع، نتيـجـه مشـورت خـود را بـه                 
صورت پيشنهـاد بـه سـايـريـن ابـالغ                
کرد، در اين پيشنهاد ضمن تأکيـد بـر          

ي تجمع، از جـمـعـيـت خـواسـتـه               ادامه
شد، براي پيشگيري از هر گونه حادثـه        

و برخوردي از سوي پليس و بـا تـأکـيـد            
ي تجمع در روزهاي آينده، تـا           بر ادامه 
. ، به تجمع پايـان داده شـود          ١ساعت  

ضمنا در آخرين تماسي کـه از سـوي              
نهادهاي امنيتي با سامرند صـالـحـي         
داشتند، بـه وي گـفـتـه شـد، امـروز                    
مالقات با محمـود صـالـحـي انـجـام              
خواهد گـرفـت و هـم چـنـيـن تـا روز                     
چهارشنبه تکليف بـازداشـت مـوقـت           
محمود صـالـحـي مشـخـص خـواهـد              

اين تماس به نـحـوي حـاوي ايـن            .   شد
پيام نـيـز بـود کـه بـه احـتـمـال قـوي                       
محمود صالحي تـا روز چـهـارشـنـبـه              

بديـن شـکـل تـجـمـع            .   آزاد خواهد شد  
امروز، همراه با شادي و کف زدنهـايـي      
که نويد يـک پـيـروزي شـيـريـن بـراي                   

ي صـالـحـي        جنبش کارگري و خانـواده    
 بعـد از ظـهـر پـايـان          ١بود، در ساعت    

 .يافت
 

يـن  شوراي همکاري تشکل ها و فـعـال        
 ١٣٨٧ فروردين ۵ -کارگري

 
 تجمع اعتراضي در دفاع از آزادي محمود صالحي  هم چنان ادامه دارد

 
اعتصاب كارگران كارخانه    
اتومبيل سازي رنو در        

 روماني
 

هزاران كارگر كارخـانـه مـاشـيـن           
 وابسـتـه بـه         (Decia)سازي دسيـا     

 مارس دست از   ٢٤شركت رنو از روز     
كار كشيدند و تـولـيـد را مـتـوقـف                  

خواست كارگران اعـتـصـابـي        .   كردند
 .  درصدي دستمزد است٦۵افزايش 

 درصـد    ١٩مديريت كارخانه بـا      
افزايش دستمزد موافقت كـرده اسـت،       

 ٦۵ولي كارگران گفته اند به كمتر از        
 Ion.   درصد رضايت نخـواهـنـد داد       

Iordashe              رئـيـس هـيـئـت مـديـره 

اتحاديه كارخانه گفته است از ساعت      
 مارس كه اعتصـاب  ٢٤ صبح روز    ٧

كارگران شروع شده اسـت حـتـي يـك             
عدد اتومبيل نيز از كـارخـانـه خـارج           
نشــده اســت و تــا وقــتــي كــه بــه                     
خواستهاي كارگران پاسخ داده نشـود     
هم هيچ اتومبيلي از كارخانـه خـارج          

 . نخواهد شد
 درصد از تعـداد كـل     ٨٠بيش از  

 ١٣٠٠٠كارگران كه شمار آنـهـا بـه            
نفر مي رسد در اين اعتصاب شركـت        

 .دارند
در سـالـهـاي اخـيـر مـؤسـسـات                
مخـتـلـفـي، بـخـصـوص شـركـتـهـاي                 

هاي خود را      اتومبيل سازي، كارخانه  

به دليل وجـود نـيـروي كـار ارزان بـه                
اند، ولي با توجـه       روماني منتقل كرده  

به اعتراضات گسترده بـراي افـزايـش         
دستمزد، اين مؤسسات نـگـران ايـن           
هستند كه روماني نيز در آينده جـاي         
مناسبي براي استفاده از نيـروي كـار          

 !ارزان نخواهد بود
 

هاي كارگري در      اتحاديه
اروپا در تدارك اعتراض به      

 هزينه باال ي زندگي
 

هاي كـارگـري در اروپـا             اتحاديه
 آوريل كـه     ۵ و   ٤قصد دارند روزهاي    

قرار اسـت جـلـسـه وزراي دارايـي و                 
 رؤساي بانكـهـاي مـركـزي اروپـا در             

Ljubljana        ــتــخــت اســلــوانــي ــاي پ
بــرگــزار شــود، دســت بــه تــجــمــع و              

هـا در       اين اتحاديه.   راهپيمايي بزنند 
نظر دارنـد در اعـتـراض بـه هـزيـنـه                   
سرسام آور زندگي و تورم بيش از حد،        
تجمع كنند و امـيـد دارنـد بـيـش از              

 نفر در اين تجمع اعتراضـي     ٣۵٠٠٠
 . شركت كنند

هزينه باال و تورم افزايـنـده و در            
كنار آن ثابت مـانـدن دسـتـمـزدهـا و               
افزايش نيافتن دستمزدها مـتـنـاسـب        

هـا، فشـار سـنـگـيـنـي بـر                   با هزينـه  

كارگران و اقشار كم درآمد در اروپـا           
افـزايـش هـزيـنـه        .   تحميل كـرده اسـت    

ي    زنــدگــي كــه كــمــابــيــش در هــمــه           
كشورهـا ادامـه دارد اخـيـرا بـاعـث               
شورشهايي در بـعـضـي از كشـورهـا             

همين ماه مارس بـود كـه        .   شده است 
مـردم در كشـور كـامـرون، يـكـي از                
فقيرترين كشورها در آفريقا، دست به      
شورش زدند و فروشگاهها را غـارت         
كردند كه متعاقب آن دولت مـجـبـور          
شد دسـتـمـزدهـا را افـزايـش داده و                  
ماليات بر واردات بـرنـج، روغـن و               

بنابه گزارش كميته دفـاع از جـان           
 ٤محمود صالـحـي، دادگـاه شـعـبـه                

سنندج از خانواده مـحـمـود صـالـحـي             
خواسته بود كه براي آزادي او، بايد يك        

.  ميليون توماني تهيه كننـد     ٤٠وثيقه  

 ١٤روز   "   دســتــرنــج" ســايــت دولــتــي       
فروردين ماه امسال طي خبـري اعـالم         
كرد كه با وجود تهيـه وثـيـقـه، او امـا                

در ايـن خـبـر آمـده            .   آزاد نخواهد شـد   
دقايقي پيش معـاون دادسـتـان      :   " است

محمود ( استان كردستان به خانواده او      
خــبــر داد صــالــحــي آزاد          )   صــالــحــي

سامرند صالحي، فـرزنـد     . "   نخواهد شد 
پـس از    :   " محمود صالحي گفته اسـت     

آنكه با پيگيريهاي فـراوان مـقـامـات            

قضايي شرط آزادي پدرم را شـكـسـتـن          
اعتصاب غذايش قرار دادنـد و او ايـن          
شرط را پذيرفـت، روز دوشـنـه تـوسـط             
دادستان استان كردستان قرار وثيقه اي      

 ميليون تـومـانـي بـراي آزادي او              ٤٠
تعيين شد اما امروز ـ چهارشنبه ــ كـه      
براي تحويل وثـيـقـه مـراجـعـه كـرديـم                

معاون دادستاني به ما گفت تا زمانـي       
كه من مسـئـولـيـت قضـايـي در ايـن                 

. " استان دارم صالحي آزاد نخواهد شـد      
يكي از خبرنگاران اين سـايـت گـفـتـه              

در صــورت آزاد نشــدن وي              :   " اســت
تحركات اعتراضي با شدت بـيـشـتـري         

 ."دنبال مي شود

 
 !با وجود تهيه وثيقه، محمود صالحي آزاد نمي شود

 
 يک دنياي بهتر

 برنامه حزب کمونيست کارگري
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اتحاديه کارگران صنعتي جهان 
خواهان آزادي محمود صالحي 

 شد
 

اتحاديه کارگران صنعـتـي جـهـان،         
طي نامـه شـديـد الـحـنـي نسـبـت بـه                     
سالمتـي مـحـمـود صـالـحـي اظـهـار                  
نگراني کرده است و از رژيـم اسـالمـي             

. خواسته است که وي را فورا آزاد نمايـد       
اين اتحاديه خـواهـان آزادي مـنـصـور              
اسانلو و دانشجويان در بند نيز گـرديـده         

 .است
ميشل پسا بنمايندگـي از طـرف           

اين اتحاديه در قسمتـي از نـامـه خـود              
من بـنـمـايـنـدگـي از            :   "   گفته است که    

طرف كميسيون همبستگي بين المللـي      
اتحاديه كارگران صنعتي جهان، كه يك      
اتحاديه كارگري جـهـانـي و مسـتـقـل                
ميباشد، اين نامـه را مـيـنـويسـم كـه                 
اعتـراض شـديـد خـود را نسـبـت بـه                     
اتهامات جديدي كه نسبت به مـحـمـود         

 در   ٢٠٠٧ آوريـل       ٩صالحي، كه از       
زندان سنندج در بند مـيـبـاشـد، اعـالم             

 ." نمايم
اين نامـه را  :   " او همچنين ميگويد  

نوشتم كه اين اقدام ظالمانه حـكـومـت           
شما را محكوم كنم و از شما بـخـواهـم             
كه محمود صالحي را فوري و بيقيـد و           
شرط آزاد كنيد؛ وي يك زنداني سياسي       
است كـه تـنـهـا بـدلـيـل فـعـالـيـتـهـاي                      
مســالــمــت آمــيــز خــود در بــرگــزاري             

 و حـق وي       ٢٠٠٤تظاهرات روز كارگـر   
براي آزادي بيان و تشكل در ارتباط بـا           
فعاليتهاي كارگريشان زندانـي گـرديـده         

 ".است
اعتراض بين المـلـلـي بـراي آزادي            
کارگران زنداني در ايران ابعاد وسـيـعـي         

 مارس امسال کـارگـران      6.   يافته است 
جهان همبستگي بـا شـکـوهـي را بـا                 

. کارگران در ايران بنمـايـش گـذاشـتـنـد            
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري  بــراي              
گستـرش  مـبـارزه عـلـيـه جـمـهـوري                     
اسالمي و انزواي بين المللـي آن تـالش           

رژيـم اسـالمـي  بـخـاطـر            . خواهد نمود 
سرکـوب مـردم و بـرقـراري آپـارتـايـد                   
جنسي بايد در جهان طر و منزوي شـود          
و از همه مجامع بيـن الـمـلـلـي اخـراج                

 . گردد
زنده باد همبستگي جهاني با کـارگـران        

 ايران
کارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايـد       

 گردد
جمهوري اسـالمـي بـايـد از آي ال او                   

 اخراج گردد
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب                   

 کمونيست کارگري ايران
 ٨٧ فروردين ٦، ٢٠٠٨ مارس ٢٦

 ترجمه نامه : ضميمه 
 ٢٠٠٨ مارس ٢٥

 آقاي محمود احمدي نژاد
 رئيس جمهور جمهوري اسالمي ايران

 تهران، ايران 
به بيعدالتي عـلـيـه مـحـمـود           :   موضوع

 !صالحي پايان دهيد
من بنمايندگي از طـرف كـمـيـسـيـون                
همبسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي اتـحـاديـه                     
كارگران صنعتي جهان، كه يك اتحاديه      
كارگري جهاني و مستقل ميباشد، اين      
نامه را مينويسم كه اعـتـراض شـديـد             
خود را نسبت به اتهامات جـديـدي كـه            

 ٩نسبت به محمود صالحي ، كـه از               
 در زندان سنندج در بـنـد         ٢٠٠٧آوريل  

آقاي صالحي،  .     نمايمميباشد، اعالم   
كه از فعالين كارگري شـنـاخـتـه شـده         
ايران و نيز از بـنـيـانـگـذاران و دبـيـر                 
سابق سنديكاي كـارگـران خـبـاز در             
شهر سقز بوده اند، غيرعادالنه به يك       
سال زندان و سه سال حبس تـعـلـيـقـي            

 .محكوم شده است
، ٢٠٠٨ مـارس     ١٧روز دوشنبـه،    

مـقــامــات قضــايــي درشــهــر ســنــنــدج          
محمود را به جرم ارتباط بـا خـارج از               
زندان و ارسال پيامـهـاي حـمـايـتـي بـه                
دانشجويان مترقي و ديـگـر زنـدانـيـان             

آنــهــا، در حــالــيــكــه      .   مــتــهــم نــمــودنــد  
 مارس  ٢٣ميبايست محمود در تاريخ     

 آزاد ميگـرديـد، وي را تـحـت              ٢٠٠٨
ــد               ــرار دادن ــازداشــت مــوقــت ق در .   ب

اعتراض بـه ايـن حـكـم غـيـرعـادالنـه،                
محمـود صـالـحـي بـالفـاصـلـه اعـالم                  

بسيار مـهـم    .   اعتصاب غذا نموده است   
است تاكيد گردد كه آقـاي صـالـحـي از            
بيماري كليه كه ميتواند مهـلـك بـاشـد           

ايشان فقط يك كليه دارنـد       .   رنج ميبرد 
و آن كليه هم فقط در حـدود ده درصـد              

 .ظرفيت خود عمل ميكند
اين نامه را نوشتـم كـه ايـن اقـدام               

ظالمانه حكومت شما را محكوم كـنـم         
و از شما بخواهم كه محمود صـالـحـي            

وي ;   را فوري و بيقيد و شرط آزاد كنـيـد      
يك زنداني سياسي است كه تنها بدليـل        
فعاليتهـاي مسـالـمـت آمـيـز خـود در                

 و   ٢٠٠٤برگزاري تظاهرات روز كارگر     
حق وي براي آزادي بيـان و تشـكـل در            
ارتبـاط بـا فـعـالـيـتـهـاي كـارگـريشـان                  

 . زنداني گرديده است
من همچنين خواستارم كه منصور     
اسانلو و ديـگـر فـعـالـيـن كـارگـري و                     
دانشجويي فورا و بـدون قـيـد و شـرط                

 . آزاد گردند
 با  احترام،

 
Michael Pesa 
International Solidarity 
Commission 
Industrial Workers of 
the World (IWW ( 

رونــوشــت بــه ديــگــر مــقــامــات             
 .جمهوري اسالمي ارسال گرديده است

اتـحـاد  بـيـن          :   ترجمه و تكثيـر از     
 المللي در حمايت از کارگران در ايران 

 
نامه کانون همبستگي اتحاديه 

)  SASK(هاي کارگري فنالند 
 درحمايت از محمود صالحي

 
 ٢٠٠٨ مارس ٢٦هلسينکي، 

 دکتر رضا نظرآهاري
 سفارت جمهوري اسالمي ايران

 هلسينکي
 آقاي عزيز،

اطالع داريد که محمود صـالـحـي          
از چهره هاي سرشناس کـارگـري ايـران             

 در زندان بسـر مـي        ٢٠٠٧ آوريل   ٩از  
او به جرم برپايي مراسم اول مه در      .   برد

سقز و دفاع از حقوق کارگران در زنـدان           
وضع جسمي محمـود صـالـحـي         .   است

وخيم است و خطر جاني او را تـهـديـد                
يکسال محکوميت ايشان روز    .   ميکند
 امــا    ، مــارس بــه پــايــان رســيــد            ٢٣

 دادگسـتـري شـهـر          ٤بازپرسي شـعـبـه       
سنندج وي را احضار کرده و اين بار  بـه           
جرم ارتباط با خارج از زندان و انـتـشـار           
پيام هاي حمايت از مبارزات کـارگـران         

 براي او قـرار بـازداشـت           ،و دانشجويان 
 . موقت صادر کرده است

همه ما مي دانيم که در کشورهاي       
دمکراتيک نه برپايي مـراسـم اول مـه              
جرم است و نه دادن پيام همبستگي بـا           

 .مبارزات کارگران و دانشجويان
محترمانه از شما مي خـواهـم کـه           

تمام نفـوذ خـود را بـکـار گـيـريـد تـا                       
محمود صالحي فورا و بـدون قـيـد و                
شرط از زندان آزاد گشته و تحت درمان        

 .و مراقبت الزم قرار گيرد
 با احترام،

ــن              ــونـ ــپـ ــيـ ــا لـ ــنـ ــلـ  Helena( هـ
Lipponen( 

 رئيس بخش مالي
کانون همـبـسـتـگـي اتـحـاديـه هـاي                

 کارگري فنالند
)Trade Union Solidarity 

Centre of Finland ( 
کميته همبستگـي   :   ترجمه و تکثير  

بين المللي کارگري حزب کـمـونـيـسـت            
 کارگري ايران

 :اطالعات تکميلي
کانون همبستگـي اتـحـاديـه هـاي            

در پـايـان     )   SASK( کارگري فنالنـد     
از طرف سازمـان سـراسـري      ١٩٨٦سال  

اتحاديه هاي کارگري فنالند و اتحـاديـه        
طـي  .   هاي وابسته به آن پايه گزاري شـد       

ايــن مــدت، ســاســک بــه يــک نــهــاد                  
همبستگي که وسيعا جنبش اتـحـاديـه         
اي فنالند را نمايندگي مي کند تبـديـل         

ســازمــانــهــاي عضــو آن         .   شــده اســت   
عبارت اند از سازمان سراسري اتحاديه      

ــد              ــنــالن ، ) SAK( هــاي کــارگــري ف
کنفدراسيون کـارکـنـان حـقـوق بـگـيـر                

 فـدراسـيـون      ٣٠و   )   STTK( فنالند   
هـدف ايـن سـازمـان،          .   سراسري فنالند 

بعنوان بخشي از جنبـش اتـحـاديـه اي             
فنالند و جهان، تقويت اتـحـاديـه هـاي             

  .کارگري در هر گوشه جهان است
اتحاديه ترانسپورت و عمومي 

انگلستان خواهان آزادي فوري 
 محمود صالحي شد

 
  )Unite-The UNION (

دبـيـر كشـوري بـخـش           "   جني فورم بـاي   
تــرانســپــورت و عــمــومــي كــارگــري             

که بـزرگـتـريـن اتـحـاديـه             "       انگلستان  
 ٢کارگري اين کشور است و بـيـش از              

ميليون عضو دارد، در نامه اي خطـاب        
به محـمـود احـمـدي نـژاد نسـبـت بـه                     
اتهامات وارده بـه مـحـمـود صـالـحـي               
شديدا اعتراض کـرد و خـواهـان آزادي            

او .   فوري و بدون قيد و شـرط  او شـد                
همچنـيـن خـواسـتـار آزادي مـنـصـور                 
اسانلو و ديـگـر فـعـالـيـن کـارگـري و                     

 . دانشجويي شده است
:   : در بخشي از نامه او آمده اسـت         

اين نامه را نوشتم كه اين اقدام ظالمانـه      
حكومت شما را محكوم كنم و از شـمـا         
بخواهم كه محمود صالحي را فـوري و         
بيقيد و شرط آزاد كنيد؛ وي يك زندانـي   
سياسي است كه تنها بدليل فعاليتهـاي       
مســالــمــت آمــيــز خــود در بــرگــزاري             

 و حـق وي    ٢٠٠٤تظاهرات روز كارگـر     
براي آزادي بيان و تشكل در ارتباط بـا           
فعاليتهاي كارگري شان زنداني گـرديـده       

 . است
اعتراض بين المللي بـه جـمـهـوري           
اسالمي ايران بخاطرسرکـوب مـردم و           
ــيــن کــارگــري و                 ــعــال ــگــيــري ف دســت
دانشــجــوئــي روز بــروز گســتــرده تــر               

حزب کمونيست کارگري ايران    .   ميشود
همبستگي بين المللي با مردم  ايران را        
ارج مينهد و براي گسـتـرش آن تـالش              

 . ميکند
سرکوب مردم، دستگيري فعـالـيـن       
کارگري و دانشجوئي و تحميل آپارتايد      
جنسي به زنان بايد با اعتراضات وسيع       

جـمـهـوري    .   بين المـلـلـي پـاسـخ گـيـرد             
اسالمي ايران بايد در همـه جـا طـرد و              

روابــط ســيــاســي،        .   مــنــزوي گــردد      
ديپلوماتيک و فرهنگـي بـا ايـن رژيـم               

نماينـدگـان رژيـم      .   بايد بکلي قطع شود   
جمهوري اسالمي ايران از همه مجامـع       
بين المللي و از جمله از سازمان جهاني        

 .کار، آي ال او، بايد اخراج شوند
زنده باد همبستگي جهاني با کـارگـران        

 ايران
کارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايـد       

 گردد
جمهوري اسـالمـي بـايـد از آي ال او                   

 اخراج گردد
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب                   

 کمونيست کارگري ايران
 ٨٧ فروردين ٢ ، ٢٠٠٨ مارس ٢٢
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قبال نيـز سـه   الزم به يادآوريست که    
سازمان بزرگ بين المللي سازمان عفـو       

، ) امنـسـتـي ايـنـتـرنشـنـال          ( بين الملل   
هـاي     كنفدراسيون بين المللي اتـحـاديـه      

و فـدراسـيـون بـيـن        )   ITUC( كارگري  
بـا  )   ITF( المللي كارگران حمل و نقل       

 18 مشترکـي بـتـاريـخ             انتشار بيانيه 
، اقدامـات جـمـهـوري        2008مارس  

را اسالمي ايران عليه محمود صالحـي       
محكوم كرده و خواهـان آزادي فـوري         

 . و بدون قيد و شرط او شدند

 
 حمايت هاي بين المللي از محمود صالحي



 10  ١٣٨٧ فروردين ١   کارگر کمونيست

 

 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 ٢٠٠٨ مارس ١٨
ه تمامي سازمانهاي کـارگـري        ب

 در سراسر جهان
 

اطالع داريد که محمود صـالـحـي        
از چهره هـاي سـرشـنـاس کـارگـري در              

 بـه جـرم        ٢٠٠٧ آپـريـل        ٩ايران  از       
برپايي مراسم اول مه در سقز و دفـاع            

وضع .   از حقوق کارگران در زندان است     
جسمي محمود صالحي وخيم است و        

طـبـق   .   خطر جاني او را تهديد ميکنـد      
آخرين گزارشات عليـرغـم ايـنـکـه در              

يــکـســال  )    فــرورديـن   ٤(    آپــريـل       ٢٣
  �محکوميت  او  به اتـمـام مـيـرسـد              

 دادگسـتـري     ٤اما  بازپرسي شـعـبـه           
 مـارس    ١٧شهر سنندج در تـاريـخ              

محمود صالحي  را احضـار کـرده و                
اين بار  به جرم ارتـبـاط بـا خـارج از                   
زندان و انتشار پيام هـاي حـمـايـت از              

 بـراي   ،مبارزات کارگران و دانشجويان   
او قرار بازداشت مـوقـت صـادر کـرده             

تصــمــيــم جــمــهــوري اســالمــي       .   اســت
مبني بر نگاهداشتن محمود صالحـي    

 بويژه تحت شرايطـي کـه او           ،در زندان 
در وضــعــيــت وخــيــم جســمــي بســر              

 يک تصـمـيـم جـنـايـتـکـارانـه                ،ميبرد
در اعــتــراض بــه ايــن حــکــم              .   اســت

محمود صالحي تهديد بـه اعـتـصـاب         
با اين تصميم   .   غذاي خشک کرده است   

هم اکنون خطر جاني بـيـش از بـيـش                
 . محمود صالحي را تهديد ميکند

نه برپايي مراسم اول مه جرم اسـت   
و نه دادن پيام همبستگي با مبـارزات        
برحق کارگران و دانشجويان از زنـدان           
که بعنوان جرم براي محمـود صـالـحـي        

مـحـمـود    .   تعيين مجازات شـده اسـت      
صالحي بايد فورا و بدون قيد و شـرط           

از زندان آزاد و تحت درمان و مراقبـت         
 . الزم قرار گيرد

براي نجات جان محمود صالـحـي       
به يک اقدام جهاني و اضـطـراري نـيـاز             

اين تنها راهي است که ميـتـوان     .   است
جــمــهــوري اســالمــي را بــراي آزادي             
محمود صالحي تحت فشـار فـوري و          
قدرتمند گذاشت تا او هم مـجـبـور بـه            
ادامــه اعــتــصــاب غــذا و بــه خــطــر               

 . انداختن جان خود نشود
کميته همبستگي بين المللي کارگـري      
از همه سازمانها و نهادهاي کـارگـري          
در سراسر جهان انتظار اقدامي عاجـل       

 . و فوري دارد
شهال دانشفر هماهنگ کننده کـمـيـتـه         
همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي کـارگـري                   

WPI(  
  بهرام سروش مسئول روابط  عمومي

 
 جان محمود صالحي در خطر است 

 
 عکس هايي از تجمعات اعتراضي در سنندج      

  براي آزادي محمود صالحي از زندان     

. محمود صالحي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود  

 : خطاب به همه مردم آزاديخواه
 

محمود صالحي را خيلي از شمـا      
ميشناسيد، يک فعال کارگري کـه بـه         
جرم دفاع از کارگر، به جـرم بـرگـزاري          
اول مه، روز جهاني کارگر، در شـهـر            
سقز دستگير شده و در زنـدان بسـر               

يک سال محکوميـت او تـمـام    .   ميبرد
شده و اکنون به جرم پيام هائي که در           
دفاع از دانشجويان و بـه مـنـاسـبـت              
هشت مارس، روز جـهـانـي زن، بـه                
بيرون فرستاده اسـت، هـمـچـنـان در              

محمود را بايد بـا      .   زندان بسر ميبرد  
 . مبارزه همگاني آزاد کنيم

محمود صـالـحـي را در زنـدان               
نگهداشته اند تا رسـمـا بـه جـامـعـه               
بگويند که اول مه ممنـوع، اعـتـراض       
براي دستمزد بيشتر ممنوع، مـبـارزه       

او .   عليه بيحقوقي و سرکوب ممنـوع     
را نگهداشته اند که رسـمـا بـه مـردم              
بگويند دفـاع از دانشـجـوي زنـدانـي             
جرم است، دفاع از زنـان و خـواسـت              

او را   .   برابـري زن و مـرد جـرم اسـت             
نگهداشته اند که بگويند مبـارزه بـي         

ثمر است و حتي سازمانهاي کارگـري       
و احزاب اپوزيسيون که در بـيـش از            

 کشور دست به تجمع اعـتـراضـي         ٤٥
براي آزادي او و اسانلو زدند هـم روي           

کـه بـه کـارگـران و            . رژيم تاثير ندارد 
مردم محروم بگويـنـد هـرچـه هسـت             

سهم شما از زندگـي فـقـر     .   همين است 
و بيکاري و محروميت و بـيـحـقـوقـي        

ما نيز در جبهه مقابل بايد بـا         .   است
صداي بلند بگـوئـيـم کـه مـبـارزه را               
تشديد ميـکـنـيـم، هـمـبـسـتـگـي را                 
گسترش ميدهيم و اين بسـاط را بـر            

راهي جز ايـن     .   سرتان خراب ميکنيم  
 . نداريم

ــردم                ــه، م ــذشــت ــاي گ در روزه
آزاديخواه سنندج همراه با مردمي که      
از شهرهـاي مـخـتـلـف بـه سـنـنـدج                   
آمدند، همراه بـا خـانـواده مـحـمـود                
صالحي حداقل دو بار درمقابل زندان      
و دادگستري اين شهر دست به تجمـع        
اعتراضي زدند تـا پـيـامشـان را از                
پشت ديوار زندان به محمود برساننـد       

تـا بـه هـمـه          .   که تـو تـنـهـا نـيـسـتـي            

زندانيان سياسي بگويند شـمـا تـنـهـا         
جامعه با شما است و شـمـا         .   نيستيد

شـمـا بـخـاطـر        .   را آزاد خـواهـد کـرد         
خواست هاي بحقي مبارزه کرديد کـه       

 . خواست همه ما است
 
مردم، کارگران، دانشجـويـان، زنـان،        

 جوانان 
 

محمود صالحي را بـايـد بـا تـالش                
مـيـتـوانـيـم و        .   وسيع خود آزاد کنـيـم     

در .   وظــيــفــه داريــم آزاد کــنــيــم                  
اجتماعاتي که براي آزادي او تشکيل       

بـراي آزادي او       .   ميشود شرکت کنيم  
شهر به شهر تومار جمع کنيم و بـر در          
و ديوار بنويسيم که اين فعال کارگري       

اول مه جرم نيسـت، روز    .   را آزاد کنيد  
همه ما است و با تمام قوا به استقبال         

 . آن خواهيم رفت
 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٠٨ مارس ٢٧، ١٣٦٧ فروردين 
 

اين اطالعيه را هرچـه وسـيـعـتـر          
 تکثير و توزيع کنيد

 
 محمود صالحي بايد از زندان آزاد شود

 او شايسته حمايت گرم  همه  ما است

 


