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بــه ســازمــانــهــاي کــارگــري در          
 سراسر جهان

 
اطالع داريد که رژيم اسالمـي در       

 تن از کـارگـران را        ١٤اول مه امسال    
زيـر فشـار     .   دستگير و زنـدانـي کـرد         

 نـفـر از ايـن         ١١اعتراضات کارگران   
کارگران آزاد شدند و هـم اکـنـون سـه             

نفر ديگر از آنـان جـوانـمـيـر مـرادي                 
عضو هيات مديره و طه آزادي عضو       

 اتحاديه آزاد    هيات مديره علي البدل   

پنـج نـفـر از فـعـالـيـن و رهـبـران                     
اعتصابات کارگري در نيـشـکـر هـفـت            
تپه، فريدون نيكوفـر، جـلـيـل احـمـدي،            
علي نجاتي، محمـد حـيـدري مـهـر و              
قربانعلي رمضـان پـور و هـمـچـنـيـن                  
ابوالفضل عابديني که بعنوان خبرنگـار      
اخبار اعتراض کارگران را مـنـعـکـس            
ميکند، در اين روز دادگاهي ميشـونـد        
تا کل کارگران عـبـرت بـگـيـرنـد و از                  

. اعتصاب و اعتـراض دسـت بـکـشـنـد           
کارگران بايد هـمـانـطـور کـه تـاکـنـون                 
تاکيد کرده اند، خواهان لغو بي قـيـد و           
شرط پرونـده هـا شـونـد و مـتـحـد و                      
يکپارچه رهبران خود را همراهي کنـنـد        

اين گام ديگـري    .   و آنها را تنها نگذارند    
در ادامه مبارزه شکوهمندي اسـت کـه       
 . در دو هفته گذشته ادامه داشته است

کارگران ميتوانند مجمع عمـومـي      
تشکيل دهند و براي مـقـابلـه بـا ايـن                 
عمل سرکوبگرانه دسته جمعي تصميـم      

ــد   ــگــيــرن ــد روز            .   ب ــاي  ٣١کــارگــران ب

 
 نکاتي در مورد جلب همبستگي 

 بين المللي كارگري 

 

        اصغر کريمي

 
خطاب به کارگران نيشکر هفت تپه، خطاب به مردم شوش و همه     

 مردم آزاديخواه 
 ارديبهشت روز محاکمه کارگران نيشکر هفته ٣١

 تپه است  آنها را تنها نگذاريد 

كاظم نيكخواه  شمـا  :  شهال دانشفر 
اوضاع كنوني در ايران يعني گراني و       
فالكت و بيكاري و كل شرايـطـي كـه            

وجود دارد را به يـك بـحـران عـمـيـق                
اقتصادي و سياسي همـه جـانـبـه در             
سيستم بورژوايي مربوط ميدانـيـد و         

ميگوييد هيچ بخـشـي از بـورژوازي           
و .   پاسخي بـه ايـن وضـعـيـت نـدارد              

٢صفحه   

٤صفحه   

 
 براي آزادي فوري دستگير شدگان اول مه در ايران، ،با کمپيني جهاني

  شيث اماني و طه آزادي، تالش کنيم،جوانمير مرادي

اي در     ماه مارس جلسـه ٣٠روز  
تورنتو كانادا ترتيب داده شده بود كـه        
موضوع آن بحـث چـگـونـگـي جـلـب               

. همبستگي كارگـري از پـائـيـن بـود            
اي در ايـن        هاي خوب و ارزنـده     بحث

اين جلسه عمـدتـا     .   جلسه ارائه گرديد  
حول اين مسئله فـراخـوان داده شـده             

شود همبـسـتـگـي       بود كه چگونه مي   
كارگري با كارگران ايران را از حـيـطـه          

ها فراتر برد و به توده       رؤساي اتحاديه 
 .كارگران كشاند

موضوعي كه چنـيـن بـحـثـي را             
ضروري كرده و چشم و گوش فعـالـيـن     
كارگري زيادي را بر روي آن باز كـرده           

است، احساس نياز جنبـش كـارگـري         
ايران به جلب همـبـسـتـگـي كـارگـري              

و اين مـوضـوع از ايـن نـيـاز                .   است

 
 قسمت دوم

 بحران اقتصادي، گراني و كارگران
متن مصاحبه شهال دانشفر با كاظم نيكخواه در تلويزيون كانال  

 )متن اديت شده(جديد 

 

 ناصر اصغري 

 ٣صفحه 

 
 قسمت دوم

 بحران اقتصادي، گراني و كارگران
متن مصاحبه شهال دانشفر با كاظم نيكخواه در تلويزيون كانال  

 ٤صفحه  -)متن اديت شده(جديد 
 

 گفتگويي تکان دهنده از سايت اتحاد با کارگري از
 ٩صفحه  - پروفيل ساوه 

 
 ، ٧٨کمپين بين المللي براي آزادي دستگير شدگان اول مه  

٨-٧صفحه  - طه آزادي ، جوانمير مرادي،شيث اماني  
 

٦صفحه   -تنظيم محمد شکوهي -اخبار اعتراضات کارگري  
 

 ١٠صفحه   -اخباري از اعتراضات معلمان 
 

 روز شمار دور اخير مقابله كارگران نيشكر هفت تپه
١٢-١٣صفحه  - با كارفرما و حكومت اسالمي  

 

٥صفحه   
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 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است       

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري
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کــارگــران ايــران کــه تشــکــلــي تــازه             
تاسيس توسط خود کارگـران اسـت و         
نيز شيث امانـي کـه رئـيـس هـيـات                
مديـره اتـحـاديـه سـراسـري کـارگـران               

 آپـريـل     ٢٣اخراجي و بيکار بود و در    
قبـل از اول مـه روز        )    ارديهبشت٤( 

 ،جهاني کارگر دسـتـگـيـر شـده بـود              
جــرم ايــن    .     هــمــچــنــان در زنــدانــنــد      

کارگران اقدام و تـالش بـراي بـرپـايـي            
 دفـاع از حـقـوق           ،مراسـم اول مـه          

کارگران و تالش براي ايجـاد تشـکـل          
اين کـارگـران رهـبـران        .   کارگران است 

. شناخته و محبوب کارگري هستـنـد      
کميتـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                    
کارگري از همان روز دستگـيـري ايـن          

 کمپيني اعـتـراضـي را در           ،کارگران
دستـور گـذاشـتـه و تـا کـنـون طـي                     
گزارشات ارسالـي خـود تـالش کـرده            
اســت کــه تــمــامــي اتــحــاديــه هــاي            
کارگري در سراسر جهـان را از وضـع          
کارگران دستگير شده اول مـه مـطـلـع          

همچنـيـن از سـوي خـود            .   نگاه دارد 
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران مـرتـبـا              
اخبار مربـوط بـه ايـن کـارگـران در                 

. سطح جهاني انعکاس يـافـتـه اسـت           
کميتـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                    
کــارگــري از هــمــه اتــحــاديــه هــا و               
سازمانهاي کارگري در سراسر جـهـان       

 که با اقدامي اضطراري و      مي خواهد 
يـک کـمــپـيــن گســتـرده جـهــانـي بــه                 
جمهوري اسالمي فشار بـيـاورنـد تـا            

 ،کــارگــران دســتــگــيــر شــده اول مــه          
 شيث امانـي و طـه          ،جوانمير مرادي 

آزادي، فورا و بدون قـيـد و شـرط از                
بـويـژه جـوانـمـيـر         .   زندان آزاد شـونـد       

مرادي در وضعيت جسمـي وخـيـمـي          
اطـالعـات جـمـهـوري        .   بسر مـيـبـرد     

اســالمــي حــتــي داروهــا و عــيــنــک            
جوانمير مرادي را ضبط کرده است و       
با ندادن دارو بـه وي کـه از بـيـمـاري              

مغزي و عصبي رنج ميبرد و بنـا بـه            
تجويز پـزشـک بـايـد روزانـه بـه وي                   

 جـوانـمـيـر را زيـر شـکـنـجـه                    ،برسد
بــعــالوه .     جســمــي قــرار داده اســت          

وضعيت ناروشن اين کارگران و عـدم         
 بر ابعاد نگرانـي  آناناجازه مالقات با    
کميته همبستـگـي   .     ما افزدوده است  

بين المللي کارگري بر خواستهاي زير      
تاکيد دارد و انتظار بيشترين حمايـت    
هــا را از ســوي اتــحــاديــه هــا و                      
 سازمانهاي کارگري در سراسر جـهـان      

 :دارد
 
برپايي اول مه روز جهاني کارگر          -١

. حق پايه اي و مسلم کـارگـران اسـت           
دستگيري کـارگـران در ايـن روز و                 

 در   اسـالمـي  رفتار وحشـيـانـه رژيـم           
 .زندان با اين کارگران محکوم است

 
 جوانمير مـرادي و       ،شيث اماني  -٢

طه آزادي و نيز منصور اسـانـلـو، کـه            
اکنون نزديک به ده ماه است در زنـدان         
است، بايد فورا و بدون قيد و شرط از         

 .زندان آزاد شوند
 

 نفر از    ٥رژيم اسالمي هم اکنون       -٣
کارگران نيشکر هفته تـپـه در شـهـر              
شوش در جـنـوب ايـران را بـه جـرم                   
مبارزه براي خواسـتـهـاي بـرحـقـشـان             

بـه  )    ارديـبـهـشـت      ٣١(  مـه  ٢٠براي  
هـر گـونـه      .   دادگاه احضار کـرده اسـت     

فشار و تهديد بر روي رهبران کارگران       
ممنوع است و بايد اين فشارهـا فـورا         

 کـارگـر     ٥بايد پرونـده    .   متوقف شود 
جـلـيـل    نيشکـر هـفـت تـپـه، آقـايـان                

احمدي، فـريـدون نـيـکـوفـرد، احـمـد               
نجاتي، قـربـان عـلـيـپـور و مـحـمـد                   

 بـاطـل شـود و حـکـم                حيدري مهر، 
 . احضار آنها به دادگاه فورا لغو شود

 
کميته همبستگي بـيـن الـمـلـلـي             -٤

کارگري به دليل نقض پايه اي تـريـن            

حــقــوق کــارگــران در ايــران تــوســط             
ــوري اســالمــي        ــه ــم ــه         ،ج ــمل  از ج

دستگيري کارگران به جرم شرکـت در        
 يکسال محکـومـيـت      ،مراسم اول مه  

زندان براي محمود صالحي و امسـال       
دستگيري کارگران در مراسـم اول مـه         
درسه شهر سنندج، اشنويه و عسلويه      

 ،در کـردسـتـان و در جـنـوب ايـران                  
صدور احکام شـالق بـراي کـارگـران              
دستگير شده اول مه سال گذشته و بـه         

 نـفـر     ٥اجرا گذاشتن اين احکام بـراي       
هنگـام     ضرب و شتم کارگران    ،از آنان 

اعتراض براي خواستهايشان و نمـونـه       
اخير آن حمله به کارگران کـيـان تـايـر             
که براي دستمزدهاي پـرداخـت نشـده          
خود تجمع کرده بودند و نيز تهديـد و          

رهبـران و فـعـالـيـن             فشار هر روزه بر   
کارگري از طـريـق اخـراج از کـار و                  
احضار به دادگاه  و غيره، نظير آنـچـه          
بر سر کـارگـران سـنـديـکـاي شـرکـت                
اتوبوسراني واحد در تـهـران آمـد و               
امروز بر سر کارگران در نيشکر هفـت     

 ، است، و صدها مثال ديگر     آوردهتپه  
خــواهــان اخــراج فــوري جــمــهــوري            
اسالمي از سازمان جهاني کـار آي ال        

 . او است
کميته همبستگي بـيـن الـمـلـلـي           

 بر عاجل بودن يـک        بار ديگر کارگري  
کمپين همبستگي جهاني براي آزادي     
فوري دستگير شدگان اول مه، شـيـث        

 جوانمير مرادي و طه آزادي،        ،اماني
 . تاکيد دارد

 
هماهنگ کننده کميته همـبـسـتـگـي         
بين المللي کارگري حزب کمونيـسـت        

 کارگري ايران
 

 شهال دانشفر
 

 ارديـبـهـشـت       ٢٥  -٢٠٠٨ مـه     ١٤
١٣٧٨ 

 
 ... براي آزادي فوري دستگير شدگان اول مه ،  با کمپيني جهاني

 

کارگران دستگير شده اول مه بايد فورا و بدون قيد و شرط 
 از زندان آزاد شوند



 3 ٨٤شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

برخاسته كه جنبـش كـارگـري در حـال              
پيشروي است و براي برانداختـن سـلـطـه          

هـاي مـمـكـن        سرمايه دنبال هـمـه راه        
هـاي مـمـكـن        و يكي از ايـن راه      .   است

نيز، جلب حمايت و پشتيـبـانـي بـخـش             
هرچه وسيعتـري از جـنـبـش كـارگـري                

با ايـن مـقـدمـه        .   كشورهاي ديگر است  
 .برويم سر خود بحث

در نهـادهـاي كـارگـري و بـررسـي                
جنبش كارگري كـه جـنـبـش كـارگـري               
ايران انتظار حمايت از آن را دارد، بـا               

حـقـوق   )   ١.   سه اليـه مـواجـه هسـتـيـم            
) ٣هـا، و        آكـتـيـويسـت    )   ٢بگيـران ،     

 .اعضاي ساده
 

  :حقوق بگيران
ــه از                          ــن الي ــررســي مــا از اي  در ب

ها و ديگر نهادهاي كـارگـري،          اتحاديه
نكاتي وجود دارند كه بحث روي آنـهـا            

حـــقـــوق بـــگـــيـــران      .   ضـــروري اســـت    
ها، كه مهمترين بخـش آن در           اتحاديه

بررسي همبستگي كارگري بايـد مـورد        
هـا   نظر ما بـاشـنـد، رؤسـاي اتـحـاديـه              

كال كارمندان و حقوق بگـيـران    .   هستند
 هـائـي   Careeristها معموال   اتحاديه

هستند كه مثل هر كس ديگري كـه در           
اين جامعه دنبال كاري با زندگي راحـت        
و با درآمد نسبتا بهتر و امنيت شغـلـي          

اي است، كاري اين چنـيـن بـراي            نسبي
هـا   ايـن انسـان    .   انـد  خود به دست آورده   

بمرور زمان بايد كارهائي بـكـنـنـد كـه            
امـا  .   شايد وجدانا با آن موافق نبـاشـنـد        

براي نگهداري موقعيت خود، بـايـد بـه           
آنچـه كـه مـا در           !   اين كارها تن بدهند 

هاي رسمـي مـرتـب بـه عـنـوان                 رسانه
نمايـنـدگـان كـارگـران بـا آنـهـا روبـرو                     

" نـمـايـنـدگـان     " هستيم، همين بخـش از       
كساني كه قرار اسـت      .   كارگران هستند 

از قراردادهاي دسته جـمـعـي در بـرابـر              
قانون و تعابيـر قـانـون دفـاع قـانـونـي                  

كـارگـران،   "   نمـايـنـده   " بكنند و به عنوان     
اند، بـلـكـه بـا         نه تنها با مديريت طرف    

تـا جـائـي كـه بـه             .   انـد  دولت هم طرف  
گـردد، كـار      همبستگي كارگري بـرمـي    

اين افراد، بخاطر موقعيت كارگران در        

جامعـه، فـراتـر از صـرف مشـاوره بـا                  
ــران اســت      ــارگ ــراد ســعــي          .   ك ــن اف اي

كـنـنـد مسـئلـه هـمـبـسـتـگـي بـا                     مي
كارگران يك كشور مـخـصـوص را در              
حيطـه خـود نـگـه دارنـد و بـراي ايـن                      
موضع هم كميته مشخصـي دارنـد كـه          
در تار و پود بـوروكـراسـي دسـت و پـا                 

عمدتا از نـظـر ايـن بـخـش،                .   زند مي
، كـال    " همبستـگـي كـارگـري      " موضوع  

روزنه ديگري براي زد و بـنـد و فشـار                 
اما تا جائي كـه     .   سياسي گذاشتن است  

بـه هــمـبــسـتـگــي كــارگـري در مــورد                
گـردد، مـوضـوع       مشخص ايران برمـي   

 .تر است كمي پيچيده
هـاي بـيـن طـبـقـه             در جناح بـنـدي    

هـا مـعـمـوال        حاكمه، رؤساي اتـحـاديـه     
افرادي هستند كه اعضا و پيشبرندگـان       

هاي احزاب سوسيال دمكـرات      سياست
در .   و يا ليبرال كشورهاي خود هستـنـد       

صحنه سياسي امروز جهان نيز، بدلـيـل     
تعرضات هـر چـه بـيـشـتـر بـورژوازي                  
راست به سطح زندگي اقشـار پـائـيـنـي             
جامعه تحت عنوان گلوبالـيـزاسـيـون و          
نئوليبراليسـم، و ايـنـكـه ايـن تـعـرض                

هـاي   آشكـارا در تـبـانـي بـا سـيـاسـت                
الـمـلـلـي پـول بـريـاسـت               صندوق بـيـن    

ــكــا صــورت               ايــاالت مــتــحــده آمــري
گيـرد، ايـن احـزاب گـاهـا تـحـت                   مي

فشارهاي همين اقشار پائيني جامـعـه،       
كه در بين دعواهاي احزاب پـارلـمـانـي            
به اصطالح نماينـدگـان ايـن بـخـش از               

شـونـد، سـمـپـات         جامعه معرفـي مـي     
هاي ضـدگـلـوبـالـيـزاسـيـون و               سياست

درجـه  .   شـونـد   ضدامپريالـيـسـتـي مـي       
ضديت با گلوباليزاسيـون و ايـن قـبـيـل            

هــا هــم در احــزاب و             تــرمــيــنــولــوژي
هـا هـم      هاي مختلف و اتـحـاديـه         گروه

آنچه كه اينجا مد نـظـر        .   متفاوت است 
هـا   است، نزديكي بسياري از اين گـروه        

" ضـدامـپـريـالـيـسـت       " و احزاب به دول        
هـا   است كه ايران در مركـز ايـن دولـت            

اعتراض اين افراد بـه دولـت        .   قرار دارد 
جمهوري اسالمي، در هر سطحـي بـراي        

چـرا  .   جنبش كارگري ايـران مـهـم اسـت         
كه جمهوري اسالمي روي حمايـت ايـن          

نهادها در سطح بيـن الـمـلـلـي حسـاب             
بـراي جـنـبـش       .   كـنـد   اي بـاز مـي        ويژه

كــارگــري ايــران، هــر اعــتــراضــي بــه              
جمهوري اسـالمـي كـه از مـوضـعـي                  
! ارتجاعي نباشد، يك قدم بجـلـو اسـت          

يك سياست جنبش كارگري بايد ايزولـه       
كردن جمهوري اسالمي در سـطـح بـيـن          

اگر جـمـهـوري اسـالمـي           .   المللي باشد 
موقعـيـت خـود را در بـيـن دوسـتـان                    

خود از دست بـدهـد،       "   ضدامپريالست" 
و اگــر هــمــيــن دوســتــان اســتــراتــژيــك            

اش  جمهوري اسالمي امروز بـر عـلـيـه          
اعتراض كنند و مثال بـه دسـتـگـيـري              

هـاي   فعالين كارگري و سركوب مراسـم     
اول مـاه مـه اعـتـراض بـكـنـنـد، يـك                     
پيروزي مهـم بـراي جـنـبـش كـارگـري                 

اگــر اعــتــراض هــمــيــن رؤســاي         .   اســت
هــا جــمــهــوري اســالمــي را           اتــحــاديــه

تـوانـد    متوجه اين نكته بكند كـه نـمـي         
روي حمايت آنها حساب باز كنـد، بـراي         

. جنبش كارگري يك پيروزي مهـم اسـت       
بــاالخــره اعــتــراض بــيــن الــمــلــلــي بــه            
جمهوري اسالمي قرار است جـمـهـوري         

. اسالمي را وادار به عقب نشينـي كـنـد      
سرنگوني جمهوري اسالمي كار طـبـقـه        

 !كارگر ايران است
ــنــكــه               ــه دوم اي ــكــت جــلــب  " ن
صرفا "   همبستگي كارگري از پائين   

بــه رفــتــن بــه ســراغ فــعــالــيــن و                 
هــاي كــف كــارخــانــه        آكــتــيــويســت
اگر بطور مـثـال     .   ماند محدود نمي 

رئيس فدراسيون كار آمريكـا پـيـام          
او سـوئـد      همبستگي بـه رئـيـس ال       

بــفــرســتــد، ايــن در چــارچــوب                  
هــمــبــســتــگــي كــارگــري از بــاال              

طبقـه كـارگـر ايـران در          .   گنجد مي
هيچ سطحـي داراي تشـكـل خـود              

نه كارگران ايران شـوراهـاي       .   نيست
اسالمي و خانه كارگر را نـمـايـنـده             

دانند، و نه در سطـح بـيـن           خود مي 
المللي نهادهاي كارگـري نـهـادهـاي        
سركوب رژيم در بين كارگران را در         
هيچ سـطـحـي نـمـايـنـده كـارگـران                 

يك عرصه مهم حمـايـت      .   دانند مي
نهادهاي كارگري بـيـن الـمـلـلـي از              
جنبش كارگري، تالش براي اخـراج        

نهادهاي جاسوسي رژيم اسالمـي از      
نهادهائي چون سازمان جهاني كـار     

فـراخـوان بـه اعـتـراض           !   بوده اسـت  
 مارس ٦عليه جمهوري اسالمي در 

 عمـدتـا   ٢٠٠٦ فوريه ١۵ و ٢٠٠٨
از جانب همين نهادها و رهبرانشـان       
فراخوان داده شده بود؛ كه هـر كسـي        
اگر مشكلـي بـا جـنـبـش كـارگـري               

تواند منكر  ايران نداشته باشد، نمي
تأثـيـر ايـن اعـتـراض جـهـانـي بـه                    

 .جمهوري اسالمي باشد
بنابر اين، بنظر مـن يـك وجـه از                
اعتراض كارگران ايـران بـه جـمـهـوري              
اسالمي، نوشتن نامه بـه رهـبـران ايـن             
نهادها و خـواهـان حـمـايـت آنـهـا از                     
مبارزات كارگران ايران و همچنين زيـر        
فشار گذاشتن جمهوري اسـالمـي بـراي         
ســـركـــوب اعـــتـــراضـــات كـــارگـــران           

 .باشد مي
 

 : ها آكتيويست
 

جــلــب هــمــبــســتــگــي     " در بــحــث       
ــيــن          ــائ ــيــن و         " كــارگــري از پ ــعــال ، ف

. اي دارنـد    ها جايگـاه ويـژه      آكتيويست
اگر صرفا از ايـن سـر بـه قضـيـه نـگـاه                 
كنيـم كـه حـقـوق بـگـيـران بـوركـرات                     
هستنـد و فـقـط زيـر فشـار جـنـبـش                      
ــلــي نشــان                 ــعــم كــارگــري عــكــس ال

دهــنــد، ايــن اليــه از نــهــادهــاي              مــي
، هــمــان    ) هــا آكــتــيــويســت( كــارگــري    

كساني هستند كه فشار آنها بـر رؤسـاي     
ها در هر سطـحـي مـحـسـوس             اتحاديه
رابطه آنها با توده كـارگـران نـيـز          .   است

يك رابطه دوستانه و بدون چشـم داشـت           
هر جا جنبش كارگري فاقـد ايـن          .   است

گونه فعالين بوده است، حمله به سـطـح          
معيشت جـامـعـه و كـارگـران افسـار                 

ايـن اليـه از        .   تـر بـوده اسـت         گسيخته
جنبش كارگري وسيع است و از فعاليـن        
كارگري با گرايشات متعـدد تشـكـيـل           

انتـظـارات و بـرخـورد ايـن              .   گردد مي
طيف بنابه ديد و جايگاهي را كـه بـه               
همبستگي كـارگـري مـي دهـنـد هـم                 

 . متفاوت است
هاي نهادهاي كـارگـري      آكتيويست

هـاي   در كشورهاي مختلف، در كميـتـه      
كـمـيـتـه     .   يـابـنـد    مختلفي سازمان مـي   

مذاكرات دسته جمعي، كميته ايـمـنـي          
محيـط كـار، كـمـيـتـه مـالـي، شـاپ                    

ها، كميته تبليغات، كـمـيـتـه         استوارت
هـاي   سازمـانـدهـي، كـمـيـتـه نشـسـت              

. روتين بين كافرما و كارگران و غـيـره           
اما اين فعالين فقط مـحـدود بـه ايـن                

اي از    بخـش عـمـده     .   ها نيستند  كميته
اين فعالين، فعاليني هستند كه لـزومـا        

هـاي   در هيچكدام از كمـيـتـه و دسـتـه             
انـد؛ امـا      مذكور سـازمـانـدهـي نشـده          

فعاليني هستنـد كـه مـثـال در دوران                
اعتصاب و يا مذاكرات دسته جـمـعـي           
وظــايــف مــهــم ديــگــري را بــعــهــده                

در هميـن دوران اسـت كـه            .   گيرند مي
مــثــال كــمــيــتــه اعــتــصــاب تشــكــيــل          

شود و بخش زيادي از فعاليـن ايـن       مي
كميته، لـزومـا عضـو هـيـچـكـدام از                  

بسـيـار اتـفـاق       !   هاي باال نيستنـد     كميته
افتاده است كه در بـن بسـت مـذاكـره                 

هـا بـا      دستـه جـمـعـي بـيـن اتـحـاديـه                 
هــا بــراي    كــافــرمــا، رؤســاي اتــحــاديــه     

سازماندهي كـارگـران سـراغ فـعـالـيـن              
انـد كـه قـبـال در             كمـونـيـسـتـي رفـتـه         

هــايــي آنــهــا را از تصــمــيــم              تــوطــئــه
. انـد  هـا كـنـار زده         هاي اتحاديه  گيري

ها در نهادهاي كارگـري در         آكتيويست
همه جاي دنيا كمابيش يك نـوع رابـطـه       

ايـن اليـه از        :   با تـوده كـارگـران دارنـد          
جنبش كارگري معتمدين توده كارگـران      
هستند و معموال توده كارگران بـه آنـهـا      
متكي بوده و بـه حـرف ايـن بـخـش از                 
ــوش داده و                     ــري گ ــارگ ــن ك ــي ــال ــع ف

 .گيرند هاي آنها را جدي مي فراخوان
باالتر گفتم كه نهـادهـاي كـارگـري           
از قبيل كنفدراسيون، فدراسـيـون و يـا            

كـنـد    كنگره كار هر كشوري سعي مـي        
بخش همبستگي بين المللـي كـارگـري         

به هميـن   .   را در انحصار خود نگه دارند     
دليل اين بخش همبستگي بين الملـلـي        
معموال جزء دپارتمانهاي مركزي اسـت      
و لوكالهاي مختلف رسما داراي چنـيـن        

امــا اگــر در      .   دپــارتــمــانــي نــيــســتــنــد    
هـاي   اي فعالين و آكـتـيـويسـت        اتحاديه

چپ چشمگير و فشار آنـهـا مـحـسـوس         
باشد، حتـي بـخـش شـهـري و لـوكـال                   

ها هم موفق به تشكيل كميتـه        اتحاديه
خــود "   هــمــبــســتــگــي بــيــن الــمــلــلــي         " 

 
١از صفحه  ...   نکاتي در مورد   



 4  ١٣٨٧ ارديبهشت ٢٦   کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

شوند و يا حداقل موفـق بـه صـدور          مي
هاي اعتراضـي و سـازمـان دادن             نامه

هــاي  اعــتــراضــاتــي بــر عــلــيــه رژيــم           
در .   بــاشــنــد ســركــوبــگــر خــارجــي مــي     

سالهاي اخير با تالش فـعـالـيـن حـزب              
كمونيست كارگري موارد متـعـددي از         
ايـن نــوع نــامـه هــاي اعــتـراضــي بــه                 
حكومت اسالمي از سوي اتحاديـه هـا          
در سطح لوكال و محلي را شاهـد بـوده            

بنابراين ارتباط بـا ايـن فـعـالـيـن               .   ايم
جــلــب " بــراي كســانــي كــه در فــكــر                 

هسـتـنـد،    "   همبستگي كارگري از پائين   
نـه تـنـهـا ايـن فـعـالـيـن                  .   حياتي است 

خودشان امكان سازماندهي اعـتـراض        
ها فـقـط     را دارند، بلكه رؤساي اتحاديه    

زير فشار اين فعالين هستند كـه مـثـال           
ــراض                ــه جــمــهــوري اســالمــي اعــت ب

 مـارس    ٦ فوريـه و        ١۵كنند و يا     مي
 !دهند سازمان مي

يك نكته مهم در رابطه با ايـن اليـه          
از جنبش كارگري اين اسـت كـه بـخـش             

اي از اين فعالين خـود را بـخـشـي       عمده
دانـنـد و      از طبقه كارگر جـهـانـي مـي           

حدود و ثغور بورژواها آنها را نسبت بـه         
سرنوشت جنبـش كـارگـري ايـران و يـا              

مـثـال   .   كند اعتنا نمي  جاهاي ديگر بي  
صرف اطالع يافتن آنهـا از دسـتـگـيـري           
شيث اماني و جوانمير مرادي، آنهـا را          
بــه فــكــر ســازمــان دادن اعــتــراضــي              

اما يادمان باشد كه در ايـن       .   اندازد مي
مسير نيز با دسـت انـدازهـائـي روبـرو               

تعدادي از اين فـعـالـيـن بـه           .   شويم مي
موضوع همبستگي كـارگـري بـعـنـوان           

پشتـم را    " مثل .   نگرند يك معامله مي  
بـهـتـريـن     . "   بخاران تا پشتت را بخـارانـم      

بـراي  .   وصف حال چنين فعاليني اسـت       
اين دوستان اين نكته مـهـم اسـت كـه                
مثال فعالين كارگري ايران در بـرخـورد          
به مبارزات كارگران كشور مربوطه چـه       

و يا اينـكـه ايـرانـي         .   كنند حمايتي مي 
اي كه براي جلب همـبـسـتـگـي            تبعيدي

رود، خود تا چـه      كارگري سراغ آنها مي   
حد در جنبش كـارگـري كشـور مـزبـور              

گـرچـه ايـن دوسـتـان در             !   دخيل اسـت   
جنبش كارگري دست بـاال را نـدارنـد،             

اما خوب است كه به ايـن نـكـتـه نـيـز                   
 .توجه بشود

 
 : اعضاي ساده

 
" بدنـه كـارگـري     " در اين بخش جاي     

" اعضـاي سـاده    " با   " توده كارگران"و يا  
اعضـاي  .   " اشتباها جابجا نشـده اسـت        

اي  اعضاي نـهـادهـاي كـارگـري          "   ساده
هستنـد كـه داراي رؤسـا، فـعـالـيـن و                   

اين اعضـاء    . ها نيز هستند  آكتيويست
پردازند و لـزومـا در          حق عضويت مي  

كــارهــاي اداري و ســازمــانــدهــي ايــن           
امـا بـدنـه      .   ها فعـال نـيـسـتـنـد          تشكل

كارگري و يا توده كارگري لزومـا داراي         
مـعـمـوال    !   تشكل رسمي خود نيسـتـنـد      

فعالـيـن   " ، در بحث " توده كارگران " بحث  
مــطــرح "   تــوده كــارگــران    " و    "   كــارگــري

 . شود مي
جــلــب هــمــبــســتــگــي     " در بــحــث       
اي كـه     ، بـه آن شـيـوه       " كارگري از پائين  

مد نظر ما در اين نوشته است، يـعـنـي          
ايـنــكـه هــمـبــســتـگــي كـارگــري بــراي              
كارگران ايران جلب كنيم، اصـوال بـحـث         

اعضـاي  .   معني اسـت   اعضاي ساده بي  
هـا قـدرت خـود را از طـريـق                  اتحاديه
هايي كه در آن عضو هستنـد بـه      تشكل

چه اين نمـايـش بـه        .   گذارند نمايش مي 
صورت اعتصاب و كـم كـاري بـاشـد و              
چــه در فــرم اعــتــراض بــه يــك رژيــم                  

ــگــر    ــوب ــرك ــد            .   س ــخــواه ــر كســي ب اگ
همبستگي كارگري براي كـارگـران يـك          
كشور بخصوصي جلب كـنـد، قـاعـدتـا         
سراغ ايـن اليـه از جـنـبـش كـارگـري                    

رود؛ بلكه سراغ افراد و فـعـالـيـنـي            نمي
رود كه اعتراض كل تشكل و نهـاد          مي

ايـن  .   كـنـد   كارگري را مـنـعـكـس مـي           
بخش از جامعه و اين بخش از جـنـبـش           

تواند مراتب اعـتـراض      كارگري نيز مي  
خود را به يك رژيم سركوبگر در مـوارد        

ايـن فـرم اعـتـراض          .   خاصي ابراز كـنـد    
تواند نوشتن نامه و يا امضا كـردن         مي

تومارهاي اعتراضي و يا هر شـكـل و            
اما اين شيوه جـلـب      .   شيوه ديگري باشد  

بـر اسـت،      همبستگي كارگري هم وقـت    
و هم عمال غيرممكن و يا بردي نسبتـا         

 . كمتري دارد

توضيح يك نـكـتـه ايـنـجـا حـائـز                  
اهميت است كه تشكـل كـارگـري بـدون        

امـا فـرد     .   اعضاء اهميت زيـادي نـدارد     
ثالثي در بيرون از تشكل كارگـري و يـا          
حتي در درون همان تشكل كارگري كـه     
اتوريته سياسي چنـدانـي روي اعضـاء           

تواند اعضائي كه مسـائـل         ندارد، نمي 
اي چون همبستگي كارگري بـا      سياسي

كارگران كشوري مثل ايـران را عـمـدتـا           
كننـد و يـا اولـويـتـي بـه آن                 دنبال نمي 

دهند را ترغيب كـنـد كـه بـه يـك               نمي
ايـن كـار از        .   كمپين مؤثري بپيـونـدنـد     

عهده فعالين كارگري كه باالتر به آنـهـا       
 .آيد اشاره شد بر مي

 
 مؤخره

جز در چند سال اخير كـه جـنـبـش              
كارگري ايران وارد فـاز ديـگـري شـده                
است، كال اين جنبش به هـمـبـسـتـگـي             

بـايسـت،    كارگري اهميتي را كـه مـي           
چند نمونه استثنـا و مـهـم           .   نداده است 

در اين رابطه البته وجود دارد كه قـابـل            
يكي در رابطه اعـتـصـاب    .   انكار نيست 

و مــبــارزه كــارگــران نــفــت در ســال                  
است كه با كمپين حـزب مـا و            ١٣٧٥

برخي فعالين ديگر كارگـري، اتـحـاديـه        
ها و تشكلهاي كارگري به نحـو بسـيـار       
چشمگيري به حمايت از كارگران نـفـت          
برخاستند و صدها تومار و قـطـعـنـامـه        
و نامه اعتراضي به مقامات حكـومـت       

اســنــاد ايــن   .   اســالمــي ارســال كــردنــد     
فـقـط   "   کمپين در کتابي تحـت عـنـوان          

بـه چـاپ رسـيـده          "   کارگران ميـتـوانـنـد     
يك مورد برجسته ديگر هـم كـه           .   است

اينجا به ياد مي آورم در مورد كمـپـنـي           
 بــراي آزادي      ٧٩بــود كــه  در ســال               

محمود صالحي براه افتاد كه در آنـجـا           
هــم حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري و               
كادرهايش نقش برجسته اي داشتنـد و         
توانستيـم تـوجـه بـيـن الـمـلـلـي را بـه                      

. مسائل كارگران در ايران جلـب كـنـيـم           
جدا از مواردي اينچپني كه خـود بـراي          
حركتهاي بعدي راهگشا بود و الگـويـي    

  ،را بـراي حـركـت بـعـدي بـدسـت داد                   
تحرك گسترده و جـدي اي را در ايـن                  

بـهـررو فـعـالـيـن         .   رابطه شاهـد نـبـوديـم     
كارگري زيادي جنبش كارگري ايـران را       
دنبال كرده و خود را در مبارزه كارگـران         

جنبش كـارگـري   .   دانند ايران شريك مي 
ايــران و رهــبــران كــارگــري ايــران                     

تــوانــنــد ايــن عــرصــه را وســعــت            مـي 
بخشيده و بخش هر چه وسـيـعـتـري از               
فعالين كارگـري كشـورهـاي ديـگـر را              
مورد خطاب قرار داده و رسما از آنـهـا          
ــرده و روي                   درخــواســت حــمــايــت ك

جـنـبـش    .   همبستگي آنها حساب كننـد    

كارگري بين المللي ظرفيت اين را دارد        
هـاي   كه جمهوري اسالمي را در جـبـهـه        

هر چه بيشتري وادار به عقـب نشـيـنـي             
اين كار تجربه نشان داده اسـت كـه   .  كند

شدنـي اسـت و بـارهـا شـاهـد عـقـب                      
 *. ايم هاي اين رژيم بوده نشيني

 

٣از صفحه  ...   نکاتي در مورد   

 
١از صفحه  ...  ارديبهشت روز محاکمه ٣١    

ارديبهـشـت را بـه نـمـايـش اتـحـاد و                     
يکپارچگي و تـقـويـت صـفـوف خـود                 
تبديل کنند و فشار را از روي رهـبـران             
خود بردارند و اين تنها در گرو حـرکـت            

اشتباه است که   .   يکپارچه کارگران است  
فعالين کارگري تنهائي به دادگاه بـرونـد        
و کارگران منتظر حکـم دادگـاه عـلـيـه              

نبايـد گـذاشـت ايـن دادگـاه           .   آنها شوند 
کارگران ميتوانـنـد دسـتـه        .   برگزار شود 

جمعي همراه بـا خـانـواده هـايشـان بـه                 
دادگاه بروند و اگر قرار است رهبرانشان       
محاکمه شـونـد، کـارگـران و خـانـواده                

در هايشان شـاهـد دادگـاه بـاشـنـد و                    
اينصورت مطمئن باشند که جمـهـوري    
اسـالمـي جــرات بـه بـرپــائـي دادگــاه                

کارگران ميـتـوانـنـد روز        .   نخواهد کرد 
 ارديبهشت دست بـه اعـتـصـاب و        ٣١

تجمع درمقابل ارگانهاي دولتي بزنـنـد       
و اعالم کنند که چنانچه کـوچـکـتـريـن           
حکمي عليه رهبرانشان صادر شود بـه       

. تجمع و اعتصاب ادامه خواهنـد داد       
بايد اعالم کنند کـه ايـن مـحـاکـمـه،                
محاکمه همه کارگران است و کارگـران       

. مثل تني واحد با آن مقابله ميکنـنـد        
بايد بخواهند که دادگاه پرونده و وثيقه       

تنها در  .   ها را تماما ملغي اعالم کند     
اينصورت است که دست رژيـم از سـر            

تـنـهـا    .   رهبران کارگران کوتاه ميـشـود     
در اينصورت است که نسل ديگـري از       
فعالين کارگري نيز پا جلو ميـگـذارنـد         

. و به صف رهبري کارگران ميپيوندنـد      
و تنها در اينصورت است که اعتـراض      
کارگران محـکـم و اسـتـوار بـه جـلـو                    

 . ميرود
 

مــردم آزاديــخــواه شــوش، کــارگــران،          
 دانشجويان، معلمان، مردم آزاديخواه 

دو هفته است کارگران نيـشـکـر هـفـت           
تپه مصممانه مبارزه شکوهمـنـدي را         
سازمان داده اند و خانواده ها و مـردم           
شوش نيز به تجمعات آنها ملحق شـده        

در شهر شوش و در سراسر کشـور      .   اند
 ارديبهشـت را بـه روز اعـالم            ٣١روز  

همبستگي با آنـهـا تـبـديـل کـنـيـد و                  
همراه با آنها خواهان لغو همـه پـرونـده           

در مقابل هر تـعـرض رژيـم           .   ها شويد 
بايد صف مردم زحمتکـش و بـه جـان             

درمــقــابــل هــر    .   آمــده تــقــويــت شــود      
. تعرضي بايد اتحادمان تقـويـت شـود        

مبارزه کارگران نيشکر عـلـيـه فـقـر و              
دستمزدهاي پائين، عـلـيـه گـرانـي و               
سرکوب و پرونـده سـازي و ارگـانـهـاي              
سرکوب است و اين خواسـت مـردم در          

ــور اســـت            ــر کشـ ــراسـ  ٣١روز     .   سـ
ارديبهـشـت را بـه روز عـرض انـدام                   
گسـتـرده و ســراسـري و هـمــراهـي و                  
همبستگـي بـا کـارگـران نـيـشـکـر و                   

 . رهبران آنها تبديل کنيم
رئيس هيئـت دبـيـران         -اصغر کريمي   

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٨ مه ١٧، ١٣٨٧ ارديبهشت ٢٨ 
 

 سايت کارگران
www.kagaran.org 

 سايت روزنه
www.rowzane.com 
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري

 را بخوانيد

گفتيد كه پاسخ اين اوضاع در وهلـه           
ايـن  .   اول يـك پـاسـخ سـيـاسـي اسـت              

پاسخ سياسي چيست؟ چـه نـيـرويـي            
اين پاسخ را دارد و ميتوانـد عـمـلـي             

 كند؟  
 

بگـذاريـد يـك بـار          :   كاظم نيكخواه 
ديگر تاكيد كنم كه اين اوضاعي كـه         

. در ايران هست قـابـل دوام نـيـسـت               
بخش عظيمي از جامعـه دارد در زيـر         
اين وضعيت براسـتـي لـه و مـچـالـه                

گراني به حدي رسيـده اسـت        .   ميشود
كه هـرروز دارد از كـارگـران و مـردم             

بـي مســكـنــي،     .   قـربـانــي مـيــگـيــرد      
گرسنگي، محروميت، بي دارويـي و        
مرگ از بيماريهاي سـاده ابـعـادي بـه           

. خود گرفته كه قابل توصيف نيـسـت       
كتابها ميشود در مـورد وضـعـيـت             

از هـمـيـن      .   زندگي كـارگـران نـوشـت       
تـلــويــزيــون صـدهــا پــيــام را مــا از                
كارگران و مردم محروم شنيده ايم كـه        

ديگر تحملمان تـمـام شـده       " ميگويند  
فـورا  " .   " بياييد كاري بـكـنـيـد    " .  " است

اگـر كسـي بـرود و           " .   كـاري بـكـنـيـد      
وضــعــيــت زنــدگــي كــارگــران را در            
گتوهاي كارگري نـظـيـر عسـلـويـه و              
حلبي آبادها و پايين شهرهاي بـزرگ         
به تصوير بكشد براستي هـمـه را بـه             
ياد وضعيت كارگران در اوايـل قـرن            
نوزده و هيجده يعني موقع تحـركـات        

فـرق  .   اوليه سرمايه داري مـي انـدازد       
اساسيش اما ايـنـسـت كـه در قـرن                 
هيجده و اوايـل قـرن نـوزده سـرمـايـه               
داشت دهقانان را فوج فوج از زمين و        
روستا ميكند و به شهرها در خدمـت        
ماشين و توليد صنعتي ميكشاند و        
توليد و سرمايه با هم رشد ميكـرد و        
گسترش مييافت، اما اينجا سرمايـه      
دارد كارگر شهري و صنعتي و مـاهـر       
و مولد را فوج فـوج از تـولـيـد جـدا                  
ميكند و به زندگي فالكت بار و غـيـر    
مولد در حاشيه شهرهـا و در حـاشـيـه         

و در كنار اين حـركـت         .   توليد ميراند 
اقتصاد سرمايه داري دارد عقب گـرد      

. و فلج و رشد منفي را نشان ميـدهـد         

مــنــظــورم ايــنــســت كــه وضــعــيــت            
نابسامان و غير انسانـي كـارگـران و            
مــردم مــحــروم اگــر مــا را بــه يــاد                
كارگران و مردم در جوامع قـرن نـوزده        
و هيچده مي اندازد، اما ايـن تشـابـه           
نبايد كسي را به اين توهم كـه شـايـد             
اين نشانه رشد و توسـعـه اقـتـصـادي             

يك نكته را هـم بـايـد    .   است دچار كند  
محكم تاكيد كنـم و آن ايـنـكـه ايـن                
وضعيت فالكت باري كه به كـارگـران         
و مردم محروم تحميل شده مساله و         

. بـرعـكـس   .   معضل بورژوازي نيسـت   
كل بورژواها از اين شرايـطـي كـه در             
ايــران بــر كــارگــران تــحــمــيــل شــده              
دهانشان آب افتاده است و كنـه جـدال        
و كشاكششان بر سر اينست كه بـقـيـه      
هم ميخواهند از ايـن خـوان يـغـمـا                 
يعني شرايطي كه ميشود كـارگـر را           
در زير خط فـقـر و در بـي حـقـوقـي                    
كامل بشدت استثمار كـرد و حـتـي            
حقوق رسميش را يك سال و دو سال و        

. سـه سـال نـداد، بـهـره مـنـد شـونـد                    
بورژوازي هيچ طيفش چه ايراني و در        
حــاكــمــيــتــش و چــه غــربــي و                        
اپــوزيســيــونــش مشــكــلــي بــا ايــن            
وضعيت ندارد و نظـام بـورژوايـي چـه            
در حال رونق چه در حال بـحـرانـش بـر        

بـر سـر     .   سر حل اين مسـالـه نـيـسـت        
نهادي كـردن و بـا ثـبـات كـردن ايـن                
شرايط و سوداندوزي هرچه بيشتـر از        

مشهورترين نمـونـه    .   اين شرايط است  
امـروزي  "   اقتصـادهـاي بـالـنـده       " هاي  

هند و چين و برزيـل هسـتـنـد كـه در             
آنها نيز شرايطـي بـي نـهـايـت غـيـر                  
انساني را به كارگران تـحـمـيـل كـرده             

بنابرين وقتي از راه حل صحبـت  .     اند
ميكنيم بايد روشن باشد كه داريم از         
مــوضــوعــي كــامــال مــتــقــاوت بــا            

 . بورژوازي صحبت ميكنيم
اما بروم سر سوال شما كه گفتيـد        
پــاســخ ســيــاســي اي كــه مــيــگــويــم            

مساله بطور واقـعـي بسـيـار         .   چيست
اگر اين اوضاع يعني حل     .   جدي است 

بحران عميق اجتماعي و اقـتـصـادي          

موجود به بورژوازي بـه هـر طـيـف و              
نيروي بورژوايي واگذار شود نه فـقـط         
وضعيت هرروز وخيـم تـر و فـاجـعـه               
انگيز تر ميشود، بلكه بـايـد بـگـويـم           
كه بورژوازي دير يا زود بـه راه هـاي              
شناخته شده خود يعني دسـت زدن بـه    
جنگها و نابـودي جـامـعـه در ابـعـاد               
وسيع متوسل ميشود كه نـتـايـج آن            

جــلــوي ايــن    .   قــابــل تصــور نــيــســت      
وضعيت را فقط و فقط طبقه كـارگـر      

و بـايـد بـگـيـرد و             .   ميتواند بـگـيـرد    
ميتـوانـد و امـكـانـش را دارد كـه                    

اولـيـن قـدم قـطـعـا بـه زيـر                   .   بگيـرد 
كشيدن حكومت اسـالمـي سـرمـايـه           

ادامه حاكميت ايـن رژيـم      .   داران است 
به معناي ادامه توحش و بربريت و از        

. هم گسيختگي بيشتر جامعـه اسـت       
اما وقتـي مـيـگـويـم طـبـقـه كـارگـر                  
امكان پاسخ به اوضاع را دارد ايـن             

اين طبقه براي   .   فقط يك حرف نيست   
اوضاع موجـود پـاسـخ هـاي روشـن               

كـــارگـــران .   حـــزبـــش را دارد        .   دارد
عليرغم شرايط بغـايـت فـالكـت بـار             

. موجود مستاصل و ساكت نيستـنـد      
يك جنبش قوي براي به زيـر كشـيـدن           
حكومت در جامعه جـريـان دارد كـه            
بخشهاي مختلف كارگران و زنـان و          
دانشجويـان و مـردم مـحـروم در آن                

جنبش كارگري دارد   .   فعاالنه دخيلند 
سنگر به سنگر مقابل كارفرمايـان و         

جنبـشـهـاي حـق       .   حكومت ميجنگد 
طلبانه و آزاديخواهانه در اين جامعـه       
بسيار پيشرو و ماگزيمالـيـسـت دارد         

نـقـطـه حـركـت        .   حرف خودرا مـيـزنـد     
اساسي براي تغيـيـر اوضـاع هـمـيـن              
ــبــي و                   ــي طــل ــگــون ــبــش ســرن جــن

 . آزاديخواهانه است
بحث بر سر اينست كه بخشـهـاي        
هرچه وسيعتري از كارگران و مردم بـه   
اين جنبش بپيوندند و مطمئن باشنـد       

يـك  .   كه كليد آينده در دست آنهـاسـت      
بار براي هميشه بايد طبقه كارگـر بـه          
دوره حاكميت بورژوازي كه چيزي جـز       
گسترش توحش و بـربـريـت نـيـسـت               

اين جامعه را بايـد مـردم        .   پايان دهد 
ثروتهـا و  .   خود مردم در دست بگيرند  

امكاناتش را بر اسـاس نـيـاز مـردم              

اين پـاسـخ بـا       .   جامعه سازمان دهند  
وجود حزبي كه نشان داده اسـت كـه              
بــراي اوضــاع مــوجــود پــاســخ دارد           
عملي و ممكن است و در عيـن حـال           
راه ديـگـري بـراي خـالـصـي از ايـن                   

 . وضعيت وجود ندارد
 

يعني بنظر شـمـا تـا        :   شهال دانشفر 
زمانـي كـه جـمـهـوري اسـالمـي بـا                   
انقالب كارگران و مردم به زير كشيده       
نشده، هيـچ بـهـبـودي در وضـعـيـت                
زندگي و معيشت كارگران و مردم در       

 چشم انداز نيست؟
 

بـبـنـيـد مسـالـه         :   كاظم نـيـكـخـواه     
اينست كه هر بهـبـودي بـه ايـن گـره                
خورده است كه ما يعني كـارگـران و            
مردم در جنگ با جمهوري اسـالمـي         
چه پيشرويهايي را به رژيـم تـحـمـيـل             

و بشرطي ميشـود انـتـظـار         .   كرده ايم 
بهبـودهـاي فـوري در وضـعـيـت را                 
داشت كه در وهله اول اين جنبشي كه        
از آن اسم بردم هرچه بيشتـر انـقـالبـي            

هرچه بيشـتـر راديـكـال و          .   عمل كند 
مـيـشـود كسـي       .   ضد حكومت باشد  

فكر كند كه با رفرم و رفرميسم شايـد         
بشود اوضاع را كمي بهبود بخشيد و       

مـن حـرفـم ايـن          .   قابل تحمل تر كـرد    
. اســت كــه ايــن بــحــث پــوچ اســت               

رفرميسـم در ايـن جـامـعـه پـوچ و                    
ســتــرون و بــي خــاصــيــت اســت و                 
مستقيما و فورا در خدمت حكومـت       

اين را صد بار تـجـربـه         .   قرار ميگيرد 
مساله حـتـي بـهـبـودهـاي            .   كرده ايم 

فوري و مقطعي هم به قدرت جنـبـش         
راديكال طـبـقـه كـارگـر گـره خـورده                 

آن نيرويي ميتـوانـد بـهـبـودي          .     است
مقطعي در جامعـه ايـجـاد كـنـد كـه               
تصميـمـش را بـراي انـقـالب كـردن                 

گرفته باشد و به طبقه حـاكـم ايـن را              
كارگران با اتكـا بـه       .   ثابت كرده باشد  

يك جنبش راديكال و عميـق و تـحـول          
طلبانه است كه مـيـتـوانـنـد هـمـيـن                
امروز پرچم مقابله با فقر و فالكـت و           

حـرف مـن     .   گرانـي را بـلـنـد كـنـنـد              
طــبــقــه حــاكــم در بــرابــر           .   ايــنــســت

درخواست رفرمهاي نيم بـنـد پـاسـخ            
جوابش اينست كه هر بهـبـودي       .   دارد

در دستمزد، هر درجه كوتاه آمـدن در        
برابر طرح بيمـه هـاي اجـتـمـاعـي و                 
امثال آن، بحرانش را تشديد ميـكـنـد      

امـا در    .   و در برابر آن كوتاه نمي آيـد        
برابر طبقه و جنبشي كه ميـدانـد كـه            
بايد خودرا از شر اين حكومـت و كـل          
اين نظام خالص كـنـد حـتـمـا عـقـب                

پـاسـخ   .   نشيني هايي را قبول ميكنـد  
فوري به اوضاع موجـود نـيـز هـمـيـن             
اسـت كـه كـارگـران بـا خـواسـتـهـاي                  

. تعرضي خود پا به ميـدان بـگـذارنـد          
افزايش چندين برابر دستمزدها، بيمـه      
بيكاري مكفي، تامينات اجتماعي،     
حق مسكن مناسب براي همه و كـال          
دفاع از زندگي انسـانـي بـراي هـمـه                
مردم اينها را طـبـقـه كـارگـر بـايـد                   
پرچمش را بلند كند و به دولت بگويد        
كه ما مسئول پاسخگويي به بـحـران          

ــيــســتــيــم       مــا حــقــمــان را         .   شــمــا ن
ايـن  .   ميخواهيم و براي آن ميجنگيـم     

آن راهي است كه هـم در راسـتـاي آن              
پاسخ سياسي اساسي كه مـن بـه آن             
اشـاره كـردم قـرار مـيـگـيـرد و هـم                     
ميتواند عقب نشيني هاي فـوري اي        

در ايـن    .   را به حكومت تحميـل كـنـد       
رابطه ميتوان مفـصـل تـر صـحـبـت               

 .كرد
 از شمابا تشكر : شهال دانشفر

 

 
...   بحران اقتصادي،  ١از صفحه    
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حوادث ناشي از کار سال گذشتـه       
 . کارگر را گرفت٢٤٠جان 

رئيس سازمان كار استـان تـهـران        
 ارديــبــهــشــت   ٢٥روز چــهــارشــنــبــه      

گزارش حوادث ناشي از کار را اعـالم        
بر اساس اين گزارش از مجموع      .   کرد

 مورد حادثـه رخ داده تـنـهـا در       ٧٥٠
بخش كارگران ساختماني طـي سـال          

 تن از کـارگـران         ٢٤٠گذشته، حدود   
جـتـاب   .   جان خود را از دست داده اند      

رئيس و اداره کـار و کـارفـرمـايـان بـا              
عمله و اکره و دم و دسـتـگـاه دولـتـي               
شان مسئولين مستفيم حنـايـات بـر          

کـارگـر   .   عليه کارگـران مـي بـاشـنـد           
کمونيست ضمـن ابـراز هـمـدردي بـا             
خانواده هاي  قرباينان حوادث نـاشـي        
از کار، جمـهـوري اسـالمـي، وزارت            
کار و کارفرمايان را مسئول کشـتـار          

ايــن جــانــيــان    .   کــارگــران مــي دانــد      
 . بايدحساب پس بدهند

 
 تجمع کارگران ايران

 برک رشت
 

 ارديـبـهـشـت       ٢٤روز سه شنبـه      
کارگران ايران برگ رشت در اعتـراض       

 ماه دستمزد و عيدي  پـرداخـت           ٥به  
نشده خود در برابر دفتر مـرکـزي ايـن        

. شـرکــت در تــهـران تــجــمـع کــردنــد             
کارگران ضمن اعتراض بـه سـيـاسـت          
کارفرما مبني بر تعويق در پـرداخـت        
دستمزدها، اعالم کردند که کارفـرمـا       
از بســتــن قــرارداد و بــيــمــه کــردن                

کـارگـران    . کارگران خودداري مي کنـد    
اين کارخانه ايـن کـارخـانـه خـواهـان              
پرداخت فوري دستمزدهـاي مـعـوقـه          

 .شان هستند
 

تجمع اعتراضي کارگران 
 کارخانه صنايع اراک

 
 ارديـبـهـشـت       ٢٤ روز سه شنبه     

بيش از صد تن از کارگران کـارخـانـه            
صنايع اراک در اعتراض به اجحافات      
کارفرما و تعديـد آنـان بـه اخـراج و                 
بيکاري در مـحـوطـه ايـن کـارخـانـه                

تجمع کـرده وخـواهـان پـاسـخـگـويـي             
 .کارفرما شدند

 
احتمال تعطيلي کارخانه 

 نساجي کردستان
بر اساس آخرين اخبـار مـنـتـشـز            
شده کارخانه نساجي کـردسـتـان هـم            
اکنون در آستانه ورشکستگي کـامـل       
قرار داشته و خطر بيکار شدن نزديـک         

 کارگر اين کارخانه را تهـديـد   ٢٠٠به  
کارگران ايـن کـارخـانـه در           .   مي کند 

طول سه سال گذشتـه اعـتـراضـات و           
 عــلــيــه     ،مــبــارزات گســتــرده اي           

بيـکـارسـازيـهـا و بـراي نـقـد کـردن                    
دستمزدهاي پرداخـت نشـده خـود و             
ديگر حقوق و مطالباتشان داشته انـد       
و دهها اعتصاب و مبارزه با شـکـوه           

 .  را بر پا داشته اند
 

اعتراضات کارگران ايران  
 بوشهر ادامه دارد -صدرا

 
مدت چنـد هـفـتـه اي اسـت کـه                
اعتراضات و مبارزات کارگران ايـران      
صدراي بوشهر براي مطالبـات عـقـب        

هفته گذشـتـه    .   افتاده خود ادامه دارد   
کارگران اخراجي بـه هـمـراه خـانـواده             
هايشان دست به تـحـصـن و مـبـارزه             
بــراي بــازگشــت بــه کــار کــارگــران              

در همين رابـطـه و در          .   اخراجي زدند 
ادامه اين اعتراضـات روز دوشـنـبـه            

 ارديـبـهـشـت يـک صـد نـفـر از                    ٢٣
کارگران کارخانه  کشـتـي سـازي و               
ــردن                     ــد ک ــف ــراي ن ســکــو ســازي ب

. مطالباتشان دست به تحـصـن زدنـد        
کارفرماي اين شـرکـت تـا کـنـون از                
پرداخت حقوق و مطالبات مـاهـهـاي        
ــبــهــشــت امســال              فــرورديــن و اردي
کارگران سر باز رده و اين اعتراضـات        

 .ادامه دارد
 

تجمع کارگران شرکت 
 بهداشتي مينا در قزوين

 
 ارديبهشت مـاه     ٢٣روز دوشنبه   

 کارگر شرکت بهداشتـي مـيـنـا       ٤٠٠
در اعتراض به مشکالت شـغـلـي در           
مقابل کارخانه تجمع اعتراضي بـرپـا       

کارگران خـواهـان رسـيـدگـي           .   کردند
در . مديريت به مشـکـالتشـان شـدنـد          

ادامه اوج گيري اعتراضات  کارگران      
نــيــروي انــتــظــامــي بــه درخــواســت           
کارفرما بـراي پـايـان دادن بـه ايـن                   

ساعاتـي بـعـد    .   اعتراض دخالت نمود  
که مدير عامل اين شرکت در تـجـمـع      
کارگران حضور يافت تجـمـع خـاتـمـه          

 .پيدا نمود
 

اخراج کارگران در کارخانه 
 اشکان چيني قزوين

 
کارفرماي ايـن کـارخـانـه اخـيـرا             

 نفر از کـارگـران را اخـراج             ٤٠تعداد  
کارگـران در اعـتـراض بـه           . کرده است 

اين سياست کارفـرمـا روز دوشـنـبـه             
 ارديبهشت ضمن حضور در اداره      ٢٣

کار شهر صنعتي البرز با شکايـت از     
کارفرما خواهان بازگشـت بـه کـار و            

. پرداخت حقوق معوقـه شـان شـدنـد           
کارگران مي گويند که بيش از چـهـار         
ماه است حقوق معوقه شان پـرداخـت        

 .نشده است
 

 تحمع کارگران المپ فارس
 

کارگران کارخانه المپ فـارس در     
اعتراض به بالتکليفي خود و  عـدم           

 ٢٥امنيت شغلي روز چـهـارشـنـبـه             
ارديبهشت دست به دو تجمع در برابر       

کارگران ابتدا در   .   ادارات دولتي زدند  
مقابل اداره صـنـايـع اسـتـان فـارس               
تحمع اعتراضي بر پاداشته و خواهان      

سپس .   پاسخگويي کارفرمايان شدند  
تصميم به ادامه تجمع اعتراضـي در         

کـارگـران   .   برابـر اداره کـار گـرفـتـنـد             
خــواســتــار بــازگشــت بــه کــار شــان             

الزم به تـوضـيـح اسـت کـه              .   هستند
کارگران ايـن شـرکـت دسـتـمـزدهـاي              

 و   ٨٦فروردين ماه، بن کارگري سال     
. حق بيمه خود را دريافت نـکـرده انـد          

در همين رابطه کارفرما اعـالم کـرده          
است که اگر کارگـران در خـانـه هـاي              
خود بمـانـنـد و دسـتـمـزهـايشـان را                  

الزم به يادآوري   .   دريافت خواهند کرد  
است که کـارگـران المـپ فـارس در               
اواخر سال گذشته چندين اعتـراض و         
مبارزه براي طـلـب خـواسـتـهـايشـان              

 . سازمان داده اند
 

کارگران شرکت پاکريس 
 سمنان 

 
 مـاه   ٥کارگران اين شرکت مـدت      

. است که حقوق دريافـت نـکـرده انـد            
ايــن شــرکــت و ابســتــه بــه بــنــيــاد                 

مسـئـولـيـن ايـن        . مستضعفـان اسـت    
شرکت دولتي تـا بـه حـال  از دادن                   
هرگونه پاسخي به کارگران خـودداري       

کارگران خـواهـان پـرداخـت        .   کرده اند 
 .حقوق هاي معوقه خود مي باشند

  
تجمع اعتراضي كارگران 
يخچال سازي لرستان در 

 مقابل استانداري
 

بـنـابـه اخـبـار رسـيـده كـارگــران                
يخچال سازي لرستان در خرم آباد روز       

 ارديــبــهــشــت مــاه بــا بســتــن               ١٦
خيابانهاي منتـهـي بـه اسـتـانـداري،             
عليه مسئولين دولتي شـعـار داده و           
در مقابل استانداري لرستـان تـجـمـع           

در اين خبر آمده است كـه بـا          .   كردند
دست بدست شدن مالكيت كارخـانـه،       
بسياري از كارگران اين شركت اخـراج       

اند كه آخرين اعتراض كارگران به        شده
بيكارسازيها بوده و كارگـران بـا سـر            
دادن شعارهايي خواستار بازگشت بـه   
كار خود و پرداخت مطالبات معوقـه       

ــودنــد     از جــملــه يــكــي از            .   خــود ب
اي كـاش   " پالكاردهاي كارگران شعار    

ما هم مردم عراق و لبنـان بـوديـم تـا              
بر . "   خانواده دولت محسوب ميشديم   

بنابه همين خـبـر، رژيـم         . خود داشت 
نــيــروي انــتــظــامــي خــرم آبــاد بــراي           

سركوب اين كارگران گسيل كرده امـا       
تا ارسال اين خبر اين نيرو با كارگـران         

 .درگير نشده بود
الزم به يادآوري است كه كارگـران       
يخچال سازي لرستان طـي يـكـي دو            
سال گذشته چنديـن بـار در مـقـابـل                
نهادهاي مختلف دولـتـي، از جـملـه            
رفتن به تهران و تجمع در مقابل دفتر        
رياست جمهوري، براي رسـيـدگـي بـه          
مــطـــالــبـــات خــود كـــه شـــامـــل                
بيكارسازيها و عدم پرداخت دستمـزد      
و مزاياي خود بوده است، اقدام كـرده        

 .بودند
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از               
اعتصاب بحق كارگران يخچال سازي     
لرستان حمايت قاطع ميكند و اخراج      
و به گروگان گرفتن زندگي كارگران و        

. هاي آنها را محكوم ميكـنـد        خانواده
حزب، كارگران شركت يخچال سـازي       
لرستان را به برگزاري مجمع عمومـي       
و بحث و تصميم گيري جمـعـي بـراي           

حـزب از    .   ادامه مبارزه فراميخـوانـد    
خانواده هاي کارگران يخـچـال سـازي         
لرستان و ساير مراکز کارگري و مردم       
خرم آباد ميخواهد که از اعتصاب و         
اعتراضات اين كارگران حمايت كـرده      
و هيچگونه كـمـكـي را از كـارگـران               

  .معترض دريغ نكنند
 آزادي، برابري، حكومت كارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده با جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ ارديبهشت ١٦، ٢٠٠٨ هم ٠٦

 
 اخبار مبارزات کارگري در ايران

 

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي
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ســرکــوب اول مــاه مــه و چــنــديــن                  
 دستگيري

 
 رئيس جمهور محترم، 

 
کنفدراسيون بين المللي اتـحـاديـه       

، بـه    ) سـي . يـو . تـي . آي( هاي کارگري    
 سـازمـان     311نمايندگي از طـرف      

ــا عضــويــت در                 عضــو وابســتــه، ب
 مـيـلـيـون کـارگـر از            168مجمـوع   

 کشور و مـنـطـقـه، بـر عـلـيـه                 156
سرکوب تظاهراتهاي مسالمت آمـيـز        
اول ماه مـه در ايـران و دسـتـگـيـري                   
بسياري از فـعـالـيـن اتـحـاديـه هـاي                  

  .کارگري، قوياً اعتراض مي کند
مطلع شـده اسـت     .   سي. يو. تي. آي

که مدت کوتاهي فبل از اول ماه مـه،         
، 2008 آوريـل    23مشخصـاً روز    

شيث اماني، يـکـي از بـنـيـانـگـزاران               
اتحاديه مـلـي کـارگـران اخـراجـي و                 

بــيــکــار و يــکــي از رهــبــران ســابــق               
اتحاديه در شرکت نساجي کردسـتـان،       

اعتقـاد  .   سي. يو. تي. آي.   بازداشت شد 
دارد که منظور از ايـن دسـتـگـيـري،              
ايجاد فضاي رعب و وحشت پيـش از         
فرا رسيدن اول ماه مه در بين فعالـيـن          

آقاي شيث امانـي سـال      .   کارگري است 
قبل هم در روز اول ماه مه دسـتـگـيـر             

 روز   42شد و در آن زمـان بـراي                  
او بعداً به دو سال و نـيـم            .   زنداني شد 

زندان محـکـوم شـد امـا هـنـوزبـراي                 
نتيـجـه درخـواسـت تـجـديـد نـظـرش                  

دادگاه تجديد نـظـر      .   انتظار مي کشد  
 آوريـل    23قبل از بـازداشـتـش در             
  .حکمي را صادر نکرده بود

 
در همان روز اول ماه مه چـنـديـن           
دستگيري و اقدامات ايذائـي ديـگـري     
در نقاط مختلف کشـورتـان صـورت           

مـطـلـع شـده       .   سـي . يـو . تـي . آي.  گرفت
 نــفــر فــعــال کــارگــري،         3اســت کــه      

جوانمير مـرادي و طـاهـا آزادي، از                
اعضاء اتحاديه آزاد کارگران ايـران و         
کارگر ديگري بنام سعيد حضرتـي در        
جريان اول مـاه مـه در عسـلـويـه در                  

نـيـرهـاي    .   جنوب ايران بازداشت شدند   
پليس پالکاردهايشان را ضبط کردنـد      

مـرادي و    .   و مراسم را متوقف کردنـد  
 مـه    6آزادي دستبند زده شدند و روز    

از بازداشتگاهشـان در عسـلـويـه بـه              
اداره اطالعـات در بـوشـهـر مـنـتـقـل                

  .شدند
دستگيريهاي بيشـتـري در شـهـر           

 نفر از فـعـالـيـن،           3اشنويه، جائيکه   
نسرين محمودي ـ آذر، حميد اطـهـري         
و آرام ابراهيم ـ خالـص، روز فـبـل از                
اول ماه مه در محل کارشان دستگيـر        

خانم نسرين بـا    .   شدند، صورت گرفت  
وثيقه آزاد شد امـا دو نـفـر ديـگـر از                 
هــيــئــت مســئــولــيــن اتــحــاديــه آزاد           
کارگران در ايـران در بـازداشـت بسـر              

  .مي برند
دستگيريهاي ديگري در سننـدج،     

 نفر از شرکت کنندگـان در        7جائيکه  
مراسم اول ماه مه در جلوي ساختمـان        
سازمان تأمين خـدمـات اجـتـمـاعـي            

. دســتــگــيــر شــدنــد، صــورت گــرفــت        
صــالح :   نــامــهــايشــان از ايــنــقــرارنــد       

زماني، عضو مرکـز دفـاع از حـقـوق             
کودکان، شيـوا خـيـرآبـادي، عـبـدالـه              
نجار، غالب حسيني، علي حسيـنـي،       

. بهاء الدين صدوقي، سـوسـن رازانـي         
در سـقـزهـم      .   آنهـا بـعـداً آزاد شـدنـد            

چنـديـن نـفـر بـراي مـدت کـوتـاهـي                    
  .دستگير شدند

در بسـيـاري نـقـاط از بـرگـزاري                
مراسمهاي اول ماه مه بدليل اشـکـال         
تراشي هاي دولت، ممـانـعـت بـعـمـل             

در تهران، از اقـدام بـه بـرگـزاري          .   آمد
قبل از موعد مراسم اول مـاه مـه در             

 آوريل جلوگيري شد، زمانـي      25روز  
که پليس و نيروهاي امـنـيـتـي پـارک              

چيتگررا بستند و شرکت کنندگـان را        
متفرق کردند، در حاليکه بـيـشـتـر از            

 نفر نيروي امنيتـي پـارک را     1000
تعطيل کردند اما کـارگـران فـوراً بـه              
پــارک ديــگــري در هــمــان نــزديــکــي             

رفتند و توانستـنـد     )   پارک جهان نما  (   
در .   اول مـاه مـه را جشـن بـگـيـرنـد                  

سنندج، فرماندار شهـر از دادن اجـازه         
براي برگزاري مراسم امـتـنـاع کـرد و             
فعالين اتحاديه هاي کارگري مجـبـور       
شـدنـد مـراسـم جشــن را بـه حـومــه                   

در شـهـر     .   اطراف شهرهدايـت کـنـنـد       
کرمانشاه، از فعاليتهاي برنامه ريـزي      
ــخــاطــر فشــار مــقــامــات،                شــده، ب

  .جلوگيري شد
در جشن اول ماه مه کـه تـوسـط             
نهاد وابسته به دولت خانـه کـارگـر در           
استاديوم پونک سازماندهي شده بـود        
، به فعالين مستـقـل کـارگـري اجـازه             

  .ورود داده نشد
مـراتـب تـأسـف       .   سـي . يـو . تي. آي

خود را از اين واقعيت که دولت ايـران          
ــه ســرکــوب کــردن مــراســمــهــاي                 ب
مسالمت آميز در اول ماه مـه ادامـه            

اين خجالـت  .   مي دهد، ابراز مي دارد    
آور است که کارگران ايراني بايد هنوز        
از سرکوب بخاطر شـرکـت کـردن در              

. اين جشن جهاني کارگران رنج بـبـرنـد        
ايران دوباره و دوباره فعالين کـارگـري          
را تنها براي شرکت در مراسم اول ماه        

  .مه سرکوب کرده است

مـايـل اسـت بـه          .   سـي . يو. تي. آي
دولت ايران بکبار ديگريـادآوري کـنـد         
که مراسم مسالنت آميز اول مـاه مـه          
بـــعـــنـــوان اصـــل آزادي تشـــکـــل                

.  آي  87همانطوريکه در کنوانسيون    
او گرامي داشتـه مـيـشـود مـورد           .   ال

دولـت ايـران مـوظـف          .   حمايـت اسـت   
است بخاطر حفظ حرمت عضويـتـش       
در آي ال او بـه ايـن اصــل احــتــرام                     

  .بگذارد
هــيــچ چــاره اي      .   ســي. يــو. تــي. آي

ندارد غير از اينکه اين اتفاقات را بـه       
کميته آي ال او بـراي آزادي تشـکـل                

موارد ديگري که هـنـوز      .   گزارش کند 
در ايـن کـمـيـتـه در حـال رسـيـدگـي                     
هســتــنــد، هــمــچــنــان داراي فــوريــت         

مصـرانـه از     .   سـي . يـو . تي. آي.   هستند
شما مي خواهد که با قدرتـمـنـدتـريـن           
شيوه ممکن سرکوب شديد معلـمـيـن        
و سنديکاي شرکت واحد را مـتـوقـف          

. سـي .يو.تي.کنيد و از همه مهمتر آي 
دوباره مصرانه از شما ميخـواهـد کـه           

  .منصور اسانلو را فوراً آزاد کنيد
 

  ارادتمند شما
 دبيرکل
عاليجناب آيت اهللا خامـنـه      :   رونوشت

  اي، رهبر جمهوري اسالمي ايران
 

ترجمه و تکثير اتحاديـه آزاد کـارگـران         
  ايران

 
  طه آزادي، جوانمير مرادي، شيث اماني، ٧٨کمپين بين المللي براي آزادي دستگير شدگان اول مه  

 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

 
خطاب به خامنه اي، محمود احمـدي      
نژاد، محمود هـاشـمـي رئـيـس قـوه               

 قضاعيه و سفير ايران در استراليا
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 عاليجنابان
 

من از طرف اتحاديـه  اتـحـاديـه           
ساختمان، جنگـل، مـعـدن و انـرزي             

ايـن اتـحـاديـه       .   برايتان مـي نـويسـم        
 کارگـر سـاخـتـمـانـي در             28000

بخش ساختمان استان نيو سات ولس      
ايـن واحـد از        .   را نمايندگي مي کنـد    

اتحاديه در تمام اموراتي که به حقوق       
بشر و حقوق کارگران در سراسـر دنـيـا       
مربوط مي شـود، فـعـاالنـه عـالقـه               

ما مايلـيـم نـگـرانـي         .   نشان مي دهد  
عمـيـق و جـدي خـود را در مـورد                     
سرگذشت و سالمتي افراد زيـر ابـراز          

 :داريم
اقاي حميد اطهري و آرام ابراهيـم       
خاص کساني که در اشنويه کردستان      

 دستگير شده اند
اقاي طـاهـا آزادي و جـوانـمـيـر                
مرادي کساني که دستگير شده و بعد       

بــراي بــازجــويــي بــه زنــدان وزارت               
اطالعات برده شده و بـعـد بـه اداره                

 اطالعات بوشهر انتقال داده شدند
اقاي اماني کسي که در روز قبـل      
از اول ماه مي دستگير شده و کـارگـر          
اخراجي کارخانه نسـاجـي کـردسـتـان           

 است
و همينطور محدود کـردن هـمـه           

 کارگران در روز اول ماه مي
ما بويزه نسبت به گزارشاتـي کـه        
خبر اين را مي دهد که اقـاي مـرادي           
از استفاده از عينک و داروهاي خـود          

مــحــروم خــواهــد بــود، خشــمــگــيــن          
هستيم اين با تمام مصوبات و حقوق        

 بين المللي انسان مغايرت دارد
ما محترما به شما يـاداور مـي           
شويم که اول ماه مي روزي اسـت کـه            
در سراسر دنيا جشن گرفته مـي شـود        
و يک روز بـيـن الـمـلـلـي اسـت کـه                       
مطالبات و مـبـارزات کـارگـران در              
سراسر دنيا را برسميت مي شناسـد و        
روزي است که صلح و تفاهم را تبليـغ         

اساسـا، روز اول مـاه مـي            .   مي کند 
هيج حدود جغرافيـايـي، مـذهـبـي و             

 .سياسي را نمي شناسد
ــنــدگــان کــارگــران و               ــمــاي مــا ن

انترتاسيوناليست هـا از شـمـا آزادي           
فوري همه کارگـران را بـدون ايـجـاد              
هيج ترس و دلهره و خشونت بـيـشـتـر           
عليه آنان و يا کساني ديگـري کـه در           
اول ماه مي در ايـران دسـتـگـيـر شـده          

 اند، مطالبه مي کنيم
ما همينطور برسميت شـنـاخـتـن        
حقوق انساني و حقـوق اتـحـاديـه اي             
همه کارگران در ايران را مطالبه مـي     

 .کنيم
 ارادتمند شما
 پيتر مکللند

 رئيس استان اتحاديه     

 
 متن نامه اعتراضي اتحاديه ساختمان، جنگل، معدن و انرزي
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 زنده باد سوسياليسم 

اول مه امسال درحـالـي بـرگـزار            
گرديد که رژيم سرمايه داري حاکم بـر        
ايران از مدتهـا قـبـل خـود را بـراي                  
مقابله و رودررويي با برگزاري مراسم      
هاي کارگري در اين روز آمـاده کـرده           

از ايجاد فضاي وحشـت و اعـدام   .  بود
در مــعــابــر عــمــومــي گــرفــتــه تــا               
دستگيري فعالين زنان و دانشجـويـان       
که بـتـوانـد جـامـعـه و در راس آن                      

قبل .   فعالين کارگري را مرعوب کند    
از برگزاري مراسم اول مه کارگران را         

شيث اماني را دسـتـگـيـر           .   شالق زد 
کرد و در جـريـان بـرگـزاري مـراسـم                  
مستقل کارگري از طـرف فـعـالـيـن              
کــارگــري از جــملــه اتــحــاديــه آزاد              

 چندين نفر را دستگير     ،کارگران ايران 
 نـفـر از اعضـاي          ٣و هم کنون    .   نمود

اصلي اتحاديه آزاد کارگران ايـران بـه         
 طـه آزادي و   ،نامهاي جوانمير مرادي  

.  حميد اطـهـاري در زنـدان هسـتـنـد              
حمايت از اين کارگـران از دو جـنـبـه              

 مهم است
 

اوال اين کارگران بـراي بـرگـزاري        -١ 
اول ماه مه مستـقـل در روز کـارگـر               

 دستگير شدند
 
اينها رهبران يک تشکل مستقـل        -٢

کارگري هستند که همچنان همـانـنـد        
شما دوسـتـان تـالش خـود را بـراي                 
برگزاري مـراسـم مسـتـقـل اول مـه                 

 . داشته اند
 

 ، فـعـالـيـن کـارگـري           ،دوستان کارگر 
 تشکل هـاي مسـتـقـل     ،محمود عزيز 

 : تشکل هاي دانشجويي،کارگري
 

ــران                  ــران اي ــارگ ــروز ک ــر ام اگ
توانستـه انـد از امـکـانـات ايـجـاد                  
تشکلهاي کارگري مستقل بهر ه مند      

 اگر محمود صالحي از زنـدان        ،شوند
آزاد شده است و نيز هـزاران دسـتـاورد     
ديگر جنبش کارگري حاصل زحمـات      
انسانهاي شريفي است که اکنون چنـد      

 .  تن از آنان در زندان هستند
 

بايد مـهـر سـکـوت را           !   رفقاي کارگر 
بايد از حد اطالعيـه فـراتـر         .   شکست

و بايد و صـد بـايـد کـمـپـيـنـي               .   رفت
قدرتمند براي آزادي اين عـزيـزان در           

دست .   دستور کار فوري خود گذاشت    
در دست همديگر از دستگير شـدگـان       
اول مه و ساير زندانيان هم طبـقـه اي            
هايمان و زندانيان سياسي با قـدرت و     

ديـروز  .   جديت بيشتري حمـايـت کـرد       
. محمود را از زنـدان نـجـات داديـم               

امروز بايد با بهره گيري از آزاد شـدن          
محمود صالحي که بـتـوانـمـان نـيـرو             

 از کارگران زنداني دفـاع      ،افزوده است 
هنـوز اسـانـلـو هـم در زنـدان                 .   کنيم
 . است

بايد بـه سـازمـان      !   دوستان کارگر 
بـا  .   هاي بين المللـي نـامـه نـوشـت               

خانواده دستگير شدگان تماس گرفـت   
 . و آنها را مورد حمايت قرار داد

بايد از کارگران در کـارخـانـجـات         
مـخـتـلــف کـه هـم اکـنـون در حــال                    

 خواست کـه آزادي      ،اعتراض هستند 
کــارگــران زنــدانــي اول مــه را جــزو               
 . خواسته هاي امروز خود قرار دهند

امروز طبقه کارگر بيشتر از هـر          
زمان ديـگـري نـيـازمـنـد اتـحـاد و                   

بـايـد   .   بايد يـکـي شـد        .   يکدلي است 
متحد شد و بايد خواهان آزادي کلـيـه         

 . زندانيان سياسي شويم
 

زنده باد اتحاد و همبسـتـگـي طـبـقـه            
 کارگر

 
 رضا رشيدي عضو کميته پيگيري

 
 مــه    ٧  -١٣٧٨ ارديــبــهــشــت        ١٨

٢٠٠٨ 

 
 کارگران زنداني اول مه را آزاد کنيم

پيتر مکللند رئيس استاني اتحـاديـه      
نيو سات ولس به نمايندگي از جـانـب         

 عضو اتحاديه سـاخـتـمـان،       ٢٨٠٠٠
جنگل، معدن و انرزي با ارسال نـامـه         
اي به خامنه اي، مـحـمـود احـمـدي              
نزاد،محمود هاشمي و سفير ايـران در      
استراليا، نسبت به رفـتـار جـمـهـوري           
اسالمي ايران با برگزارکنـنـدگـان اول         
مه و دستگيري کـارگـران، اعـتـراض           

 .کرد
وي در اين نامه تاکيد کرد که اول ماه         
مه  در سراسـر جـهـان جشـن بـر پـا                    
ميشود و مـطـالـبـات و مـبـارزات                 
کارگران در سراسر جهان را برسـمـيـت         

پيتـر مـکـلـنـد در پـايـان             .  ميشناسد
مـا نـمـايـنـدگـان         :   اضافه ميکند کـه     

کارگران و انترتاسيونالـيـسـت هـا از            
شما آزادي فـوري هـمـه کـارگـران را                
بدون ايجـاد هـيـج تـرس و دلـهـره و                   
خشونت بيشتر عليه آنان و يا کساني       
ديگري که در اول ماه مـي در ايـران              
 . دستگير شده اند، مطالبه مي کنيم

حزب کمونيست کارگري ايـران تـالش       
هـاي بـيـن الـمـلـلـي در حـمـايـت از                      
کارگران ايران را ارج مينـهـد و بـراي            

گسترش اين حمايت ها تالش خواهد      
کرد و همگـان را بـه تـقـويـت کـارزار                
جـهــانـي قــدرتــمـنــد در حـمــايــت از               

 . کارگران ايران، فراميخواند
رفتار جمهوري اسـالمـي نسـبـت بـه             
کارگران بايد با عکس العمـل وسـيـع          

جـمـهـوري    .   بين المللي پـاسـخ گـيـرد         
اسالمي ايران بـايـد بـخـاطـر رفـتـار                
وحشيانه با مـردم از مـجـامـع بـيـن                

. الــمــلــلــي طــرد و مــنــزوي گــردد               
نمايندگان رژيم جـمـهـوري اسـالمـي            
ايران از سازمان جهاني کـار، آي ال             

 .او، بايد اخراج شوند
 

زنـده بـاد هـمـبـسـتـگـي جـهـانـي بـا                     
 کارگران ايران

 
کارگر زنداني، زنداني سـيـاسـي آزاد           

 بايد گردد
 

جمهوري اسالمي بـايـد از آي ال او               
 اخراج گردد

 
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب               

 کمونيست کارگري ايران
 
 ٨٧ ارديبهشت ١٨ ، ٢٠٠٨ مه ٨
 
 

 
اتحاديه ساختمان، جنگل، معدن و انرژي استراليا 
 خواهان آزادي شيت اماني، حميد اطهري،

  آرام ابراهيم، طاها آزادي و جوانمير مرادي شد
 اقاي رسول موحديان

 سفير جمهوري اسالمي ايران در لندن
 

 ٢٠٠٨ مه  ١١
 

 ٢٠٠٨مراسم اول ماه مـي      :   موضوع
 در ايران

 
مصرا و قويا از شما مي خـواهـم         
که بازهم نگراني و اعتـراض عـمـيـق            

" کــنــگــره اتــحــاديــه هــاي کــارگــري         " 
TUC                کـه شــش و نـيــم مــيـلــيــون 

 اتحاديـه هـا آنـهـا را             ٥٨كارگران و   
نــمــايــنــدگــي مــي کــنــد، در مــورد             
دستگيري فعاليـن کـارگـري و درهـم            
شکستن تظاهراتهاي مسالمت امـيـز      
اول ماه مه را به اطالع دولت متـبـوع         

 .خود برسانيد
ما مطلع شده ايـم کـه بـمـنـظـور               
ايــجــاد رعــب و وحشــت در مــيــان              
فعالين کارگري تعدادي پيش از اول         

شيث امـانـي     .   ماه مه دستگير شدند   
او .    اوريل دستگير شـد     ٢٣در تاريخ   

يــکــي از بــنــيــان گــزاران اتــحــاديــه             
سراسري کارگران اخراجي و بيـکـار و         
از رهبـران سـابـق اتـحـاديـه شـرکـت                  

 .نساجي کردستان است
 

شيث اماني در اول ماه مـه سـال           
پيش دسـتـگـيـر شـده بـود و هـنـوز                    
منتظر نتيجه درخواست تجديـد نـظـر        

 سال و   ٢خود بر عليه حکم ناعادالنه      
 . نيم زنداني خود مي باشد

فــقــط در اول مــه شــمــاري از                
كارگران دستگير شده اند و شـمـاري           

 ٣.   مورد اذيت و آزار قرار گرفتـه انـد     
نفـر از فـعـالـيـن کـارگـري جـوانـمـيـر                   
مــرادي، طــاهــا ازادي کــه اعضــاي           

در ايــران    "   اتــحــاديــه ازاد کــارگــران      " 
هستند بهمراه کارگر  ديـگـري بـنـام             
سعيد حضرتي در عسلويه در جنـوب       

 .ايران دستگير شدند
دستگيريهاي ديگري هم در شهـر      

در .   اشنويه و سـنـنـدج اتـفـاق افـتـاد              
تهران جايي که مراسـم اول مـاه مـي             

 اوريـل بـرگـزار شـد،            ٢٥در تـاريـخ      
نيروهاي سرکوبگر پارک چـيـتـگـر را            

مسدود کرده و شرکت کـنـنـدگـان را             
پارک بوسـيلـه    .   ترسانده و فراري دادند   

 نفـر از نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر           ١٠٠٠
مسدود شد اما کارگران توانستند بـه       
پارک جهان نما رفته و انجا بـرگـزاري           
مراسم جشن اول مـاه مـي را ادامـه              

 .دهند
اين رفتار توسط حكومـت ايـران        

. بهيچ وجه به نفع حـكـومـت نـيـسـت            
من مصرا از شما مي خواهم کـه بـه             
حكومت خود اعالم كـنـيـد كـه ايـن               
شيوه رفتار به موقعيت حكومـت در         
ميان جنبش كارگري بريتانيـا بشـدت     

 . لطمه زده است
 

 ارادتمند شما 
 

 برندن بربر
 مسئول عمومي

 نامه كنگره كار بريتانيا در اعتراض به دستيگري
  فعالين كارگري در اول مه

 

به کمپين اعتراضي براي آزادي 
 دستگير شدگان اول مه بپيونديد
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ما ديـروز شـنـيـدم کـه            :   سايت اتحاد 
شما از ساوه با پـاي پـيـاده بـه تـهـران                    

همينطور از قـبـل اخـبـارش را            .   آمديد
داشتيم که کارگران پـروفـيـل سـاوه در               

 اسفند اعتصـاب کـردنـد در         ١٣ و   ١٢
اعــتــراض بــه عــدم پــرداخــت بــمــوقــع            
دســتــمــزدهــايشــان و اجــحــافــاتــي کــه          

اجازه نميداد کـارگـران   .  کارفرما ميکرد 
سخنور خود را داشته باشند و شـوراي           

از اعتصاب بـه    .     خود را تشکيل دهند   
اين طرف مرتب کـارگـران اخـراج شـده             

و شـمـا نـيـز جـزو ايـن کـارگـران                     .   اند
اخراجي هستيد و ديروز از سـاوه پـاي              
پياده راه افتاديد در اعـتـراض بـه ايـن                
اخراج خود و امـروز بـه جـلـوي دفـتـر                   

سـوال مـن     .   رياست جمهوري رفتـه ايـد      
اينست که شما بـه چـه انـگـيـره اي از                   

مـن  .   ساوي با پاي پياده به اينجا آمديد      
بـه  .   مي بينم که پاي شما تاول زده است       

چه انگيزه اي به جـلـوي نـهـاد ريـاسـت                
 .جمهوري رفته ايد

 
خـدمـت شـمـا       :   کارگر پروفيل سـاوه   

  صحبت اينجاسـت     ،همکار عرض کنم  
که دوازده يازده سال است کـه صـادقـانـه      
در اين شرکت کار کـرده ام و انـتـظـارم              

و .   اين بود که به مـا بـيـشـتـر بـرسـنـد                  
. بيشتر به مشکالت ما رسيدگي کننـد      

روز به روز وضـع بـد   . متاسفانه ديديم نه 
 سال صـادقـانـه      ١١بنده که . تر ميشود 

در آنجا کار کرده ام و پـرونـده پـزشـکـي               
دارم بخاطر آسيب هـاي و فشـارهـايـي             

ولـي مـتـاسـفـانـه         .   که به من وارد شـده      
خيلي ساده مثـل آب خـوردن بـه مـن                 
گفتند که از اين تـاريـخ بـه بـعـد شـمـا                  

و من بخـاطـر     .   نميتوانيد سر کار برويد     
فشارهاي مالـي اي کـه دارم اعـتـراض             

پاي پياده راه افتادم و اعـتـراض           .   کردم
رفـتـم   .   خود را اينطـوري عـنـوان کـردم           

رياست جمهوري و نامه دادم و يکسـري        
 حق خواهي خودم را مطرح کردم

 
در پــروفــيــل ســاوه       :   ســايــت اتــحــاد   

ازاعتصاب به بعد چند نفر اخـراج شـده           
 .اند
 

 تـا    ٥٠حـدودا    :   کارگر پروفيل ساوه  
 . نفر ميشوند٦٠

 
 نـفـر از        ٦٠ تا ٥٠اين  :   سايت اتحاد 

چه طيفي از کارگران هستند که اخـراج          
 از نظر سابقه و از نظر موقعيت. شدند

 
سابـقـه مـطـرح       :   کارگر پروفيل ساوه  

نبوده فقط تنها کساني بودند که  بـقـول          
خودشان کساني بودند که در آن تـجـمـع          

 و بلند شدند صحبـت کـردنـد و             ،بودند
يـعـنـي فـيـلـم         .   داخل آن تجـمـع بـودنـد        

برداري کردند و بدون استثنا کساني کـه        
 آنجا بودند را اخراج ميکنند

 
مـگـر در آن تـجـمـع              :   سايت اتـحـاد   

نماينده وزير صنايع و فرمانداري سـابـق        
و نيروي  انتظامي و کـارگـران نـيـامـده              
بودند و قرار نشده بود که ديـگـر اخـراج       

و شوراي کارگران تشکيل شـود      .   نکنند
و به مشکالت رسيدگـي شـود؟ مـگـر             

چطور شد زير قولشـان     .   قول نداده بودند  
زدند؟ آيا شما ايـن قـول را مـکـتـوب                  
گرفتيد يا شفاهـي ايـن قـول را قـبـول                  

 کرديد؟
 

خـدمـتـتـان     :   کارگر پـروفـيـل سـاوه         
دو تا از نـمـايـنـدگـان مـا               .   عرض کنم 

يکي دو بـار     .   رفتند باال صحبت کردند   
رفتند بـاال و آمـدنـد پـايـيـن مـوافـقـت                  

دفعه آخر کـه آمـدنـد پـايـيـن         .   نشده بود 
قـرار شـده کـه         .   گفتند مورد حـل شـده      

تحت هيچ عنواني هيچگونـه اخـراجـي         
نداشته باشيم و بعد از عيد هم رسمـا و           

خيلي مرتب نماينده کـارگـري تـعـيـيـن             
ولي متاسفانه چه نمايـنـده هـاي         .   شوند

خودمان و چـه بـنـده و خـيـلـي کسـان                    
ديگري ممکن اسـت در آيـنـده اخـراج               

 شوند و به نتيجه اي نرسيده ايم
 

شرايط کاري در نـورد و      :   سايت اتحاد 
مــن .   پــروفــيــل ســاوه چــگــونــه اســت            

دوسـتــانــي کــه مــيــديــدم مــيـگــفــتــنــد           
من حقيقش فکرم به پيش از       .   جانبازيم

زمان جنگ رفت که ايـنـهـا جـانـبـازان               
بعد متوجـه شـدم     .   دوران جنگ هستند 

ايـن جـريـان      .     جريـان ايـنـطـور نـيـسـت          
جانباز در اين کارخانه چيست وشـرايـط        

 کار در اين کارخانه چگونه است؟
 

خـدمـتـتـان     :   کارگر پـروفـيـل سـاوه         
عرض کنم کارخانـه صـنـايـع سـنـگـيـن             

البته اينـهـا ايـن       .   اگر قبول کنند  .   است
را قبول نمي کننـد و کـارگـران و کـل                   

کـار بسـيـار      .   مجمع اين را مـيـدانـنـد          
بـخـصـوص    .   سنـگـيـن و فشـرده اسـت            

بخش گالوانيزه و ساير بخش ها  که بـا            
مواد مذب کار ميکنـنـد کـار خـيـلـي               

بدليـل فشـار سـنـگـيـن            .   سنگين است 
 بـخـصـوص بـر          ،مهندسين به کارگران  

روي خود من که ميتوانم قطعا ايـن را            
کــه هــمــه دچــار نــقــص          .   ثــابــت کــنــم   

عضوهاي کمر و زانو و اعصـاب افـت             
شنوايي و همه اينها هستيم و به هميـن          
دليل اين يک بيان عاميانه پـيـدا کـرده            

از .   است که بـه آن مـيـگـويـنـد جـانـبـاز               
جمله خـودم کـه بـه مـن مـيـگـويـنـد                      

 ".جانباز باالي هفتاد و پنج درصد"
 

کارفرما در اين رابـطـه       :   سايت اتحاد 
هيچ اقدامي براي اينکه ايمني کـار را           
باال ببرد و کارگـران از شـرايـط کـاري                
بهتري برخوردار شوند و اينهمـه لـطـمـه           
نبينند هيچ اقدامي  نـکـرده اسـت؟ و               

فکر ميکنيد جنـد درصـد از کـارگـران             
که با توجه به اينکه آنطـور کـه شـنـيـدم           

 کارگر دارد از اين تـعـداد چـنـد            ١٢٠٠
 تا صدمه ديده اند؟ 

 
بيشترين فشـار    : کارگر پروفيل ساوه 

کــارفــرمــا .   را مــهــنــدســيــن مــيــاورنــد      
مهندسين را روي سر کـارگـر مسـئـول             

اين مهندسين بـراي ايـنـکـه         .   ميگذارد
خودشان به نوايي برسند ميايند بـه مـن      

. کارگر فشار مـيـاورنـد کـه آورده انـد                
بطور مـثـال مـن در گـالـوانـيـزه کـار                      
ميکردم ميگفتـم تـوانـايـي کـار کـردن              

کمرم درد ميکنـد بـگـذار بـيـايـم         .  ندارم
ميگفتند نه يا اين کـار را انـجـام             .   باال

. ميدهي يا قرار دادت تمديد نـمـيـشـود         
حتي بنده کاري انجام ميـدادم کـه يـک             
تراکتور االن اين کار را انجـام مـيـدهـد             

. يعني حمل لوله به قسمـت گـالـوانـيـزه           
من خرک را بـايـد بـه تـنـهـايـي هـول                       
ميدادم که هـدايـت مـيـکـردم بـطـرف                 
ســالــن و االن تــراکــتــور ايــن کــار را                 

قدرت مـن  .   شما مقايسه کنيد  .   ميکند
قـدرت آن کـجـا و         .   را با قدرت تراکتور   

چهار ديسک کمر مـن    .     قدرت من کجا 
مشکل کشتک زانـو    .   از کجا آمده است   

 مشکالت اعصاب و روان مـن       ،ي من   
 از کجا آمده است؟

 
آيـا بـراي ايـن آسـيـب              :   سايت اتحاد 

 ديدگي ها شما پرونده پزشگي داريد؟
 

کامال پزشـگـي    :   کارگر پروفيل ساوه  
هم در بـيـمـه و هـم در داخـل                   .   هست
 شرکت

 
اکنون که کارفرما شمـا     :   سايت اتحاد 

را اخراج کرده اند شما شـکـايـتـي کـرده           
ايد اصـال کـارفـرمـا بـا ايـن صـدمـه                      
ديدگي شما اقدامي کـرده مـيـخـواهـد             

کاري کند؟ اکنون که بـا شـمـا قـرارداد              
 نمي بندد ميخواهد کاري بکند؟

 
طـبـق گـفـتـه        :   کارگر پروفيـل سـاوه     

ايشان سنوات يکماهـه بـه مـا تـعـلـق                 
نميگيرد و شکايتي از لحـاظ دادرسـي          
در مــورد نــقــص عضــو هــاي بــدنــي               
مربوط به دادگاه ميشود و بـايـد  بـه                 

ولـي بـه عـقـيـده           .   دادگاه مراجعه کنيم  
من اگر باز هم به دادگاه مراجعه کـنـيـم           
و دادگاه هر چند هم دير ببـرد بـراي مـا              
آن پول ارزشي ندارد چون پول در حـدي            
نيست که بتوانيم کاري کنيم و خرج زن          

 .و بچه خود را در بياوريم
 

شـمـا االن در سـاوه            :   سايت اتـحـاد    
زن و بچه داريد ؟ شـرايـط           .   مستاجريد

زندگيتان چطور است؟ باحقوقي کـه بـه          
ــدگــي                  ــه زن ــد چــگــون ــدادن شــمــا مــي
ميگذرانديـد؟ چـقـدر حـقـوق بـه شـمـا                 
ميدادند و االن که بيکار شـده ايـد چـه               

 ميکنيد؟
 

زمانيکـه داخـل   :   کارگر پروفيل ساوه 
شرکت بودم مرتب دنبال اين بـودم کـه             
وام بگـيـرم انـقـدر مشـکـالت زنـدگـي                 

االن که بـيـکـار شـده ام واقـعـا              .  داشتم
. واقعا محتاج شـده ام     .   نيازمند شده ام  

يکي دوم عيد تازه بـدنـيـا      .   دو بچه دارم 
. آمــده اســت و االن چــهــل روز دارد                 

 هزار تومـان   ١٢٠.   خودتان تصور کنيد  
شـايـد بـاور      .   دارم کرايه منزل مـيـدهـم       

ديشب وقتي به هـمـسـرم زنـگ          .   نکنيد
. زدم ميگفت شير ندارد به بـچـه بـدهـد           

خودتان قضاوت کـنـيـد اگـر غـذاي او               
. فراهم شـود کـه ايـن مشـکـل نـبـود                   

خانـواده  .   خودتان ببيند من چه ميکشم    
ام در سوء تغذيه هستند و کل سيـسـتـم           

 . زندگي ام برگشته است

 
 گفتگويي تکان دهنده از سايت اتحاد با کارگري از پروفيل ساوه

در آنجا لينک صداي مصاحبه اي با يکي از کارگران پروفيل سـاوه تـوجـه ام را جـلـب                .    سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران سر زدم ،بنا به عادت به سايت هاي مختلف خبري و از جمله سايت اتحاد        
ايـن گـفـتـگـو داسـتـان             .   گفتگويي آموزنده  که ضرورت امر اتحاد و تشکل کارگري را بيان ميکند.   گفتگويي تکاندهنده و مملو از حقايقي که توحش سرمايه داري را در مقابل ما ميگذارد              .   کرد

مـحـيـط هـاي کـار           .   تصويري از محيط ناامن کارگران که سالمتي و جان کارگر را به تباهـي کشـانـده اسـت      .   ميگويند"   جانباز" زندگي کارگراني است که در محيط کار آسيب مي بينند و به خود     
 درصـد    ٧٥کارگري که با وجـود ايـنـکـه       .    امروز يک تراکتور آنرا انجام ميدهد، کارخانه اي که در آن کاري را که کارگري که با او مصاحبه شده انجام ميداده،پروفيل ساوه .   بعنوان قتل گاه کارگران  

 از کار اخراجش کرده اند و  فشار فقر به جايي رسيده است که حـتـي     ، امروز بخاطر اينکه به اين شرايط برده وار کار اعتراض کرده، درصد ميگويند٧٥سالمتي خود را از دست داده و به او جانباز         
کارگري که سر به عصيان زده پاي پياده براي حق خواهي به تهران آمده است و امروز به آن رسيده است که همه کارگراني که مـثـل        .   همسرش شير کافي براي سير کردن شکم نوزاد چهل روزه او ندارد           

 ميگـويـد   ، رمز موفقيت آنها در اتحاد آنهاست و وقتي مصاحبه گر ميپرسد انتظار شما از کارگران و از ما بعنوان اتحاديه آزاد کارگران ايران چيست،او از کار اخراج شده اند بايد متحد عمل کنند 
 :متن پياده شده مصاحبه با کارگر پروفيل در ساوه برگرفته از سايت اتحاد را در زير ميخوانيد شهال دانشفر. شما اميد ما هستيد و اگر نبوديد ما نااميد بوديم

 



 10  ١٣٨٧ ارديبهشت ٢٦   کارگر کمونيست
 

 ارديبهشت بـيـش     ١٦روز دوشنبه    
 نفر از مـعـلـمـان شـاغـل و                  ٢٥٠٠از  

بازنشسته کرمانشاه درمقابـل سـازمـان       
آموزش و پرورش اين شهرستان تـجـمـع          

در اين تجمع معلمان کرمانشـاه      .   كردند
خواهان پرداخت فـوري و بـي قـيـد و                  
شرط پاداش پايان خدمت خـود بـطـور            
نقدي شدند و اعالم کردند تـا دريـافـت          
آخــريــن ريــال طــلــب خــود دســت از                 

  .اعتراض برنخواهند داشت
 ١٦ ارديــبــهــشــت تــا           ٤از روز      

ارديبهشت  اين پنجمين بار بـود  كـه               
معلمان كرمانشاه دست به تجمع زدنـد         
و هربار با وعده هاي توخالي مسئولين       

 ٣٠٠ ارديبهـشـت     ٤روز .  مواجه شدند 
 ١٢ نفـر و    ٣٠٠ ارديبهشت   ٨نفر، روز   

 نفر از ايـن مـعـلـمـان           ٥٠٠ارديبهشت  
روز .     دست به تجمع اعـتـراضـي زدنـد           

 ١٠٠٠ ارديبهشت نيز حدود   ١٤شنبه  
 آمـوزش و       ٣نفر از معـلـمـان نـاحـيـه              

پرورش اين شهر در اعـتـراض بـه عـدم              
تحويل زمينهاي مسـکـونـي از طـرف            
شهرداري ايـن شـهـر، در مـحـل ايـن                    
زمينها واقع در حـوالـي شـهـرک الـهـي              

  .کرمانشاه دست به اعتراض زدند
مســئــولــيــن رده هــاي مــخــتــلــف          

حکومت و وزارت آمـوزش و پـرورش             
درمقابل اين اعتراضـات مـتـوسـل بـه             
وعده هاي دروغ شده و سعي ميـکـنـنـد           
براي خود وقت بخـرنـد و مـعـلـمـان را                  
فرسوده کنند، اما معلمان کرمانشاه بـا       
اعتراضات خـود نشـان داده انـد کـه                  
کوچکترين اعتمادي به ايـن وعـده هـا             
ندارند و مصممند بـا اتـکـا بـه نـيـروي                

. خود، خواستهاي خود را دنبـال کـنـنـد       
در ادامـه ايـن تـجـمـعـات اعـتـراضـي                  

 ارديبهشت، فرهنگـيـان     ٢٣روزدوشنبه  
بازنشسته کرمانشـاه، بـراي پـيـگـيـري             
خواسته هايشان، بار ديگر در مـقـابـل            
اداره کل آموزش پرورش در کـرمـانشـاه         

آنهـا از    .   دست به تجمع اعتراضي زدند    
صبح تـجـمـع خـود را شـروع             ٩ساعت  

بـه تـجـمـع خـود           ١١کردند و تا ساعت     
مـجـري   :   " ادامه دادند و شـعـار دادنـد           

پس از آنـکـه   " .   . عدالت خجالت خجالت  
اعتراض آنان با بي توجهـي مسـئـوالن           
آمــوزش و پــرورش روبــرو شــد، وارد               
ساختمان شده و جلوي دفـتـر امـيـنـي،              
رئيـس کـل آمـوزش وپـرورش، جـمـع                 

اميني که به وحشت افتـاده بـود       .   شدند
از آنها خواست که به نـمـازخـانـه و يـا                  
سالن جلسات برونـد امـا فـرهـنـگـيـان               

قبـول نـکـرده و در راهـرو بـه عـنـوان                      
اعتراض روي زمين نشستند وشروع بـه       
دادن شعار کردند و تا چهارشنبه آيـنـده        
به اميني مهلت دادند تا بـه خـواسـتـه              
هايشان رسيـدگـي کـنـد، درغـيـر ايـن                
صورت به تجمعـات اعـتـراضـي ادامـه           
خواهند داد و بـر شـدت مـبـارزه خـود              

  .خواهند افزود
هــمــچــنــيــن بــراســاس خــبــري از            

 ارديـبـهـشـت،       ٢١سنندج، روز شنـبـه       
 نـفـر از بــازنشـسـتـگــان اسـتــان                 ١٢٠

کردستان در اعتراض به تبديل پـاداش         
پايان خدمت آنان به سهـام عـدالـت، در         
مقابل سازمـان آمـوزش و پـرورش در             
سنندج تجمع کردند و خواهان رسيدگي      
مسئوالن به خواسته هايشان شدند امـا       

 ساعت حضور آنها، هيچيـک      ٣در طول   
از مسئوالن ايـن سـازمـان حـاضـر بـه                 

به دنبال بي توجـهـي      .   پاسخگو يي نشد  
مســئــوالن، بــازنشــســتــگــان بــه دفــتــر         
نماينده مجلس، امين شعباني رفـتـنـد          
که او نيزبا بي احترامي با آنان بـرخـورد          

در پايان اين تجمع، بازنشستـگـان       .   کرد
اعالم کردند که اگر مسئـوالن آمـوزش          
و پرورش به خواسته هـايشـان تـوجـهـي            
نکنند با تعداد بـيـشـتـري در مـقـابـل                

  .استانداري تجمع خواند کرد
در هفته هاي گذشتـه اعـتـراضـات        
معلمان در بسيـاري از شـهـرهـا شـروع              
شده است، اما برخي مسئولين کـانـون          
صنفي معـلـمـان، مشـغـول سـاخـت و                
پــاخــت بــا حــکــومــت و تــالش بــراي              
کشاندن معلمان به مضحکه انتخابـات      
حکومت و بـرگـزاري مـراسـم بـر قـبـر                  
مطـهـري از بـنـيـانـگـذاران جـمـهـوري                  
اسالمي بوده اند و صـريـحـا درمـقـابـل             

. معلمان و مبارزات آنها ايسـتـاده انـد          
جريان دست راستـي و حـکـومـتـي در               
کانون صنفي معلمان بـايـد مـنـزوي و              
طرد شـود و مـعـلـمـان حـق طـلـب و                       
معترض جاي آنها را بگيرند و کـانـون            
صنفي را به تشکلي براي مبـارزه در راه         

  .حقوق معلمان تبديل کنند
معلمـان و کـارمـنـدان مـدارس و               
ادارات آموزش و پرورش جزو بخش کـم        
درآمد و زحمتکش جامعه هستنـد کـه          

. در شرايط سختـي زنـدگـي مـيـکـنـنـد             
عالوه بر اين اکثريت عظيم کساني کـه          

 سـال کـار در آمـوزش و                ۳۰پـس از     
پرورش بازنشستـه مـيـشـونـد، حـقـوق               
ناچيز بـازنشـسـتـگـي مـطـلـقـا کـفـاف                  

. حداقل زندگي خانواده آنان را نميکـنـد        
و در چنين شرايـطـي و هـمـچـنـيـن در                 
اوضاعي که گـرانـي سـرسـام آور يـک                 

فالکت اقـتـصـادي را بـه کـارگـران و                    
معلمان و کليه مردم زحمتکش جامعـه       
تحميل کرده اسـت، آنـگـاه حـکـومـت                

" پاداش پايان خدمت  " اسالمي پرداخت   
را که هر کدام از بازنشسته ها آنرا بـراي          
رفع گوشه کوچکي از مشکالت زندگي      
خود در نظر گرفته اند در بـانـک بـلـوکـه            

معلوم نيـسـت    .   کرده و پرداخت نميکند   
 مـيـلـيـون       ۷۰۰ ميليارد و     ۱۱که اين   

تومـان حـق بـازنشـسـتـگـان در دسـت                 
عوامل حکومت در آموزش و پـرورش         
در کـدام فـعـالـيـت اقـتـصـادي ايـنـهـا                    
درگردش است و يا سود بانـکـي آن بـه              

جـمـهـوري    .   جيب چـه کسـانـي مـيـرود           
اسالمي نتنها موظـف اسـت کـه حـق              
بازنشستگان را فورا پرداخت کند بلکـه       
بايد سود بانکـي آنـرا در ايـن فـاصـلـه                 
تعويق پرداخت حقوق ها به فرهنـگـيـان         

  .بازنشسته پرداخت کند
مـردم آزاديـخـواه، دانـش آمـوزان،            

اعـتـراض     خانواده هاي دانـش آمـوزان        
معلمان در کرمانشاه  و سراسـر کشـور           
شايسته بيشترين حمايت و پشتـيـبـانـي      

به هرشـکـل کـه مـيـتـوانـيـد از                  .   است
خواستهاي بحق آنها و اعـتـصـابـات و             
اعتراضات آنها حـمـايـت کـنـيـد و در                

  .تجمعاتشان شرکت کنيد

 
 اعتراضات معلمين بازنشسته استان کرمانشاه و در سنندج 

 
در مــقــابــل ايــن       :   ســايــت اتــحــاد   

وضعيت شما امروز بصـورت فـردي          
بلند شديد و آمديد تا دفـتـر ريـاسـت             

فـکـر   .   جمهوري و وزارت کار و غـيـره       
 نـفـر کـه         ٦٠  –  ٥٠نميکنيد که اين  

. اخراج شده اند متحدانه کاري کـنـنـد       
وکـيـل   .   با هم به جلوي مجلس بـرونـد       

 بگيرند و کارشان را به پيش ببرند؟
 

اگر کـل   !   چرا  :   کارگر پروفيل ساوه  
مجموعه کارگراني که اخراج شده ايـم   
جمع شويم و ادعاي حقمان را بگيريـم        

چون  بدنمان را از        .   و واقعا حق است   
نان .   زحمت کشيده ايم  .   دست داده ايم  

اگر همه کارگران  .   خود را در آورده ايم    
با هم متحد شويم به نتيجـه خـواهـيـم         

و بسيار هم موثر خواهد شد و       .   رسيد
رئيس و مسئولين نيز خـواهـنـد ديـد           
که فشارشان بر کل کارگـران اسـت و            

تـعـداد   .   تنها به من فرد کارگر نيست     

زيادي از پـرسـنـل بـا ايـن مشـکـل                   
روبرويند و اميـدوارم بـيـايـنـد جـمـع               

 . بشويم و حقمان را بگيريم
 

شما از ساير کارگـران     :   سايت اتحاد 
در جـاهـاي ديـگـر از تشـکـل هـاي                   

اتحاديه آزاد کارگران که مـا     .   کارگري
چه انتظاري داريـد؟    .   عضوش هستيم 

مـا  .   چه کاري از دست ما بر مـيـايـد           
چه ميتوانيم بکنيم که کمکي بشويـد       

 . و شما به حقوقتان برسيد
 

مـن تـنـهـا       :   کارگر پروفيـل سـاوه     
اميـدم ايـنـسـت کـه شـمـا بـتـوانـيـد                    

ما .   پشتوانه محکمي باشيد براي ما    
ما دلمان بـه     .   دلمان به شما گرم است    

. اين تجمعي که شما داريد گـرم اسـت        
و اگر شما نباشيد واقعا نااميـد مـي           

 .. شويم
 

مـا  .   خواهش ميکنـم : سايت اتحاد 

بعنوان اتحاديه قطعا حمايت خواهيم     
قطـعـا اخـبـارتـان را مـنـتـشـر                 .   کرد

هر کاري که از دستمان .     خواهيم کرد 
ولـي  .   بربيايد قطعا انجام خواهيم داد    

نکته مهم اينست کـه در وهلـه اول               
شما قادر شـويـد خـواسـت خـودتـان                
بصورت متحدانه و يکدسـت مـطـرح         

 اينطور بهتر نيست؟. کنيد
 

صـددرصـد   :   کارگر پروفيـل سـاوه      
اگر کل ما کارگران جـمـع     . بهتر است 

 ،درد دلـهـا و مشـکـالتـمـان             .   شويم
نقض عضوهايمان و کال مشـکـالتـي        
که به ما وارد شده از جانب کـارفـرمـا           

 خـواه    ، مـطـرح کـنـيـم          ،و مهندسين 
مـيـتـوانـيـم      .   ناخواه به نتيجه ميرسيم   

 فشار بياوريم
 

امروز چه نتـيـجـه اي      :   سايت اتحاد 
 گرفتيد؟

نـتـيـجـه اي       :   کارگر پروفيل سـاوه    
مـدارک  .   مراحلي قانوني بود  .   نگرفتم

مشخص نيست  .   قانوني را ارائه دادم   

 که چه جوابي ميدهند
 

تا کنون در شـهـر سـاوه       :   سايت اتحاد 
شکايت کرده ايد و اداره کـار بـراي               

 شما چه کرده است؟
 

اداره کـار کـه     :   کارگر پروفيل ساوه  
رفتم شکايت کنم و گفت اخراج شـده          

. ام و ميخواهم برگشت به کـار بـزنـم            
رئيس اداره کار نبود و مـعـاونـيـن او             
بودند و گفتند احتـيـاج بـه ايـن کـار                

پايان قرار داد شمـاسـت و او        .   نيست
ميتواند طبق قانون شـمـا را اخـراج              

باالخره با اصرار من موفق شدم      .   کند
. فرمي را پر کنم براي بازگشت بکارم      

مانده است در جلسات شرکت کنـم و      
 .ببينم موفق ميشوم

 
امـيــدوارم مــوفــق    :   سـايــت اتــحــاد   

ولــي رمــز مــوفــقــيــت شــمــا         .   شــويــد
دوستان ديگر .   اينست که جمع شويد     

را جمع کنيد و شکايت خود را دستـه         
يک نمـايـنـده اي       .   جمعي مطرح کنيد  

ايـن  .   از بين خودتان انتـخـاب کـنـيـد          

شکايت دسته جمعي را از کـارفـرمـا           
بکنيد و خواهان بازگشت بکار شويد       

 اينطور بهتر نيست؟
 

بلـه خـيـلـي       :   کارگر پروفيل سـاوه    
. مــنــطــقــي اســت و خــيــلــي درســت           

اميدوارم که همکاران من هم بيايـنـد        
بتوانيم حق قانوني خود .   و جمع شويم  

و تالشي که کرده ايم را بگيريم و بـه             
لقمه ناني براي خـود   .     شرکت برگرديم 

 و خانواده تامين کنيم
  . 

. اميدوارم موفق شويد    :   سايت اتحاد 
اگر صحبـت ديـگـري داريـد مـن در              

 خدمتتان هستم
 

صـحـبـت    :   کارگر پـروفـيـل سـاوه         
امـيـدوارم کـه تـمـام           .   ديگـري نـدارم    

کارگران در کل جهان موفق و مـويـد           
بــاشــنــد و بــه چــنــيــن مشــکــالتــي              

 برنخورند

 
٩از صفحه  ...   گفتگويي تکان دهنده   
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 ٢٣روز دوشـنـبـه         :    ارديبهـشـت   ٢٣  -

 تـن از       ٢٠٠٠ارديبـهـشـت بـيـش از             
كارگران اين شركت با تأكيد و پافشاري       
بر خواستهاي خود مجـددا در مـقـابـل            
فرمانداري تجمع كرده و شعارهاي خـود     

تـجـمـع كـارگـران تـا            .   را تكـرار كـردنـد     
 ظــهــر ادامــه داشــت و             ١٢ســاعــت    

فرماندار شوش را مجبـور كـرد كـه بـه              
امـا پـاسـخـي بـه           .   ميان كارگران بيايد  

كارگران نداد و كارگران اعالم کردنـد تـا      
خــواســتــهــايشــان پــاســخ نــگــيــرد بــه            
اعتصاب و تجمعات اعـتـراضـي خـود           

 . ادامه خواهند داد
 

تـجـمـع كـارگـران        :    ارديبهشـت  ٢٦
مورد حمله نـيـروهـاي حـكـومـت قـرار              

 ٢٠٠٠صبح اين روز بـيـش از           .   گرفت
نفر از کارگران نيشکر هفت تپه مقـابـل         
فرمانداري شهر شوش دست به تـجـمـع           

در اين تجمع اعتراضي تـعـدادي        .   زدند
از خانواده هـاي کـارگـران نـيـز شـرکـت                

بدنبال بي توجهي فرمانـداري،     .   داشتند
کارگران بـطـور بـازار شـهـر دسـت بـه                    
: راهــپــيــمــائــي زدنــد و شــعــار دادنــد            

، " معيشت منزلت حق مسلم مـا اسـت       " 
، " پرونده قضائي مـخـتـوم بـايـد گـردد           " 
، " مديـر حـراسـت اخـراج بـايـد گـردد                 " 
کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايـم گـرسـنـه     " 

و همسران کارگران نيشکر کـه در         " .   ايم
صف مـقـدم ايـن تـظـاهـرات حـرکـت                    
ميکردند با نشان دادن فـرزنـدان خـود             

بچه گرسنه وعـده    اين: " شعار مي دادند 
تـعـدادي از مـردم بـه            " .   سرش نمي شه  

 . صف کارگران پيوستند 
همسر يـکـي از کـارگـران کـه در                 

 ارديـبـهـشـت       ٢٦حرکت اعتراضي روز  
شرکت داشت در گفتگو بـا راديـو فـردا            

تـعـدادي از     : " چـنـيـن گـرارش مـيـدهـد            
کارگران هفت تپه همراه بـا هـمـسـران و             

. فرزندان خود اقدام بـه تـحـصـن کـردنـد         
 ادامه داشت،   ۱۰اين تحصن تا ساعت     

تا اين که با فحاشي بعضي فرمانـدهـان         
نيروي انتظامي مواجه شديم و کارگران      

وي .   "   به سمت مرکز شهر حرکت کردند     
نيـروي  :   " در ادامه گزارش خود ميگويد    

انتظامي از حرکت کارگـران مـمـانـعـت         
کرد و اين کار منجر به درگيـري نـيـروي      
انتظامي با کارگران شد و پنـج نـفـر از              
کـارگـران مـورد ضـرب و شـتــم قــرار                  

مـامـوران بـا بـاتـوم بـه جـان                  .   گرفتند
کارگران شرکـت افـتـادنـد و اگـر مـي                  

 ". توانستند زنان را هم مي زدند
او در رابــطــه بــا حــملــه نــيــروي                 
انـــتـــظـــامـــي بـــه صـــف کـــارگـــران               

يـکـي   .   بچه ها واقعاً ترسيدند : " ميگويد
از بچه ها با گريه التماس مي کـرد کـه             

و خانم ها از تـرس         .   ما را نزديک نبريد   
اين که اينها باليـي سـرشـان نـيـاورنـد،              

 ." بچه هايشان را بغل کرده بودند
بدين ترتـيـب مـزدوران حـکـومـت             
براي جلوگيري از گسـتـرش اعـتـراض             

 در ايـن روز         ،کارگران نيشکر هفت تپه   
ضرب و شتم کارگران را شروع کردند و          
حداقل پـنـج نـفـر از آنـان را مصـدوم                    

 . کردند
در پايان ايـن تـجـمـع ، کـارگـران                  

 ۲۸اعالم کردند  کـه در روز شـنـبـه،                  
ارديبهـشـت، بـا تـعـداد بـيـشـتـري از                    
خانواده هاي خود به خـيـابـان خـواهـنـد             
آمد و دوبـاره در مـقـابـل فـرمـانـداري                  

 .شوش تجمع خواهند کرد
مساله دستمزدهاي پرداخت نشـده      
يک معضل دائمـي کـارگـران نـيـشـکـر               
هفته تپه بوده است و هـمـواره بـراي آن              

در هـمـيـن رابـطـه           .     مبارزه کـرده انـد       
همسر يکي ديگر از کارگـران نـيـشـکـر            
هفت تپه در گفتگويي بـا راديـو فـردا               

فشار اقتصادي که به تـمـام        :     " ميگويد
خانواده ها وارد مي شود، بسيـار زيـاد           

بچه هايمان عصبي اند و هـمـيـن         .   است
زيـرا وقـتـي دسـت          .   طور همـسـرانـمـان     

خالي به خانه مي آيند و چيزي نـداريـم،          
ما به آنها فشار مي آوريم  و آنـهـا هـم                

 ."مسلماً اذيت مي شوند
اعتراضات اخير کارگران نـيـشـکـر        
هفت تپه دور سوم اعتصابـات آنـهـا در           

کارگران نيشکر هـفـت   .   سال جاري است  
تپه، در سال گذشته بارها در اعـتـراض          
به پرداخت نشدن دستمزدهايشان و بـا          
اعالم اينکه داشتن تشکـل و بـرپـايـي             
مجامع عمومي کارگري را حـق مسـلـم     

.  دست به اعتصاب زدند    ،خود ميدانند 
کارگران نيشکر هفت تپه اعالم کـردنـد       
کــه اجــازه نــمــيــدهــنــد کــه پــرداخــت                
دستمزدهايشان به تعويق بيفتد و بطـور       
واقعي نيز براي آن مبارزه دائـمـي کـرده        

مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه     .   اند

تاثيرات خود را بـر روي اعـتـراضـات               
بـخـش هـاي ديــگـر کــارگـري بــر ســر                  
دستمزدهاي پـرداخـت نشـده گـذاشـتـه              
است و امـروز در بسـيـاري از مـراکـز                 
کارگري شاهد اين هستيم که به محـض   
تعويق پرداخـت دسـتـمـزدهـا کـارگـران              

 . دست به اعتراض ميزنند
در جــريــان اعــتــراشــات کــارگــران         
نيشـکـر هـفـت تـپـه هـمـواره رهـبـران                     
کارگران مورد تهديـد و فشـار نـيـروي               

از جـملـه   . اطالعات رژيم قرار گرفته اند 
در آبان ماه گذشته چـنـد نـفـر از آنـان                   
بازداشت شدند و در همين رابطه  عـلـي          
نجاتي، محمد حيـدري مـهـر، رمضـان           
علي پور، فـريـدون نـيـکـوفـرد، جـلـيـل                 
احمدي و ابوالفضل عابديني براي ابالغ      

 ارديبهـشـت بـه       ٣١حکمشان براي روز    
  .دادگاه انقالب دزفول احضار شدند

کارگران نيشکر هفـت تـپـه اعـالم            
کرده اند که در صورتيکه به خواستهـاي        
آنها پـاسـخـي داده نشـود بـه اشـکـال                   
گسترده تري بـه اعـتـراضـشـان ادامـه                

 . خواهند داد
خواستهاي کارگران نيشکـر هـفـت         

 : تپه عبارتند از
 

 مــاه دســتــمــزد       ٢پــرداخــت فــوري         -
 پرداخت نشده، 

 
منـع تـهـديـد و فشـار بـر فـعـالـيـن                        -

 كارگري و احضار آنان به دادگاه، 
 
لغو تمامي پرونـده هـايـي كـه بـراي                 -

 كارگران تشكيل شده است، 
 

بركناري مـديـر عـامـل و اعضـاي                  -
 هيئت مديره اين شركت، 

 
بركناري رئيس حـراسـت شـركـت كـه             -

نــقــش مســتــقــيــمــي در جــاســوســي و            
سركوب كارگران و پرونده سازي عـلـيـه          
فعالين كارگري در ايـن شـركـت داشـتـه         

 است، 
مبارزه سرسختانه کارگران نيشـکـر    
هفت تپه، در بحبوبه گـرانـي و فـقـر و                 
بيکاري، بيانگر خشم و نـفـرت عـظـيـم             
کارگران و اکـثـريـت مـردم مـحـروم و                  
ستمديده از بيکاري و گرانـي و فـقـر و               
بيحقوقي است که از هـرگـوشـه کشـور             

کـارگـران هـفـت تـپـه            .   زبانه مـيـکـشـد     
بــدرســت درمــقــابــل ايــن وضــعــيــت و           
درمقابل تهديـد و ارعـاب رهـبـران و                
فعاليـن خـود بـه مـيـدان آمـده انـد و                      
مصممانه درمقابل دولت و کارفرمـا و         

عوامل سرکوب در کـارخـانـه ايسـتـاده            
حمايت بخش هاي مختلـف مـردم        .   اند

از ايــن مــبــارزه عــامــل مــهــمــي در                
موفقيت کارگران نيشکر است و راه را          
بر پيشـروي مـبـارزه مـردم در سـراسـر               

 . کشور هموار ميکند
از همين رو جا دارد که کليه مـردم       
شوش  و همه مردم آزاديخواه فعاالنه از        
مبارزات کارگران نيشـکـر هـفـت تـپـه              

کارگران نيشکـر سـنـگـر        .   حمايت کنند 
مستحکمي ايجاد کرده اند که بـايـد از           

شـعـار   .   جانب همه مردم تـقـويـت شـود          
کارگران عليه گرسنگي، عليه مقامات     
دولتي و مسئولين شرکت، عليه تهديـد      
و تعقيب رهبران کارگـران و در دفـاع از      
منزلت و معيشت خود، بـايـد تـوسـط             
همه مردم زحمتکش، در سراسر کشور،      
 . به اهتزاز درآيد و همه جا طنين اندازد

 
در خاتمه بر چند نکته مهـم بـايـد        

 :تاکيد داشت
 
نبايد کارگران نيشکر هفت تـپـه را           -١

مـبـارزات  کـارگـران          .   تنها گـذاشـت        
نيشکر هفت تپـه بـايـد از سـوي هـمـه                  
کارگران در مراکز مختلف کارگـري در         

 معلمان و    ، دانشجويان   ،سراسر کشور 
 بويژه  ،ساير بخش هاي مردم آزاديخواه      

از سوي مردم شوش بايد وسـيـعـا و بـا               
تمام قوا مورد حمايت و پشتيباني قرار       

بايد وسيعا بـه تـجـمـعـات ايـن                .   گيرد
سـرکـوب کـارگـران       .   کارگران پـيـوسـت     

نيشکر هفت تپه محکوم است و بايد با        
نامه هاي اعتراضي خود اين تعرض را    

. وسيعا مورد اعتـراض خـود قـرار داد           
بايد از کـارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                    

 .  معذرت خواهي شود
 
مجمع عمومي کارگـران يـک ظـرف             -

کـارگـران   .   مهم اتـحـاد کـارگـران اسـت           
نيشکر هفت تپه در دور اعـتـراضـات              

 ماده اي خـود     ٦قبلي خود در بيانيه اي      
بدرست اعالم داشتند که برپايي مجمـع   
عمومي خود را بعنـوان مـحـلـي بـراي              
تصميم گيري و تشکل واقعي خـود حـق     
مسلم خود ميدانند و بـا جـمـع آوري                 
بيش از دو هزار و پانصد امضا خواهان        

اعـالم  .   تشکل خـود سـنـديـکـا شـدنـد             
کردند که رمـز مـوفـقـيـت مـا اتـحـاد                   

تشــکــيــل هــرروزه مــجــمــع          .   مــاســت
عمومي کارگري و تصميم گيري دسـتـه        

 تضميـن کـنـنـده واقـعـي ايـن                 ،جمعي
در عين حال امروز که مـا        .   اتحاد است 

شـاهـد شــکـل گــيـري تشـکــلـي چــون                 
. اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران هسـتـيـم             

کارگران نيشکر هفت تپه با دو هـزار و        
پانصد امضاي خود ميتوانند اعصـاي        
فعال اين تشکل بـاشـنـد و بـا قـدرتـي                  

 ،بزرگتر براي پيشبرد خـواسـتـهـايشـان          
براي تقابل با تعـرضـات رژيـم و بـراي                

 حق تشـکـل و         ،خواستهاي مسلم خود  
 .افزايش دستمزدهايشان گام بردارند

 
 ارديـبـهـشـت روز احضـار              ٣١روز      -

رهبران اعتراضات کـارگـران نـيـشـکـر             
بـايـد هـمـه       .   هفت تپه به دادگـاه اسـت         

کارگران متحدانه دست از کار بکـشـنـد         
و .   و رهبران خـود را تـنـهـا نـگـذارنـد                  

چنانچه فعالين آنها قصـد مـراجـعـه بـه             
داشتند، همراه با کليه خـانـواده       دادگاه را   

. همراهـي کـنـنـد      هاي کارگران، آنها را     
تنها در اين صورت اسـت کـه دسـت             

. وزارت اطـالعـات بسـتـه مـيـشـود              
هزاران کارگر نيشکر هفت تپـه بـايـد           
يکـصـدا اعـالم کـنـنـد کـه احضـار                   
رهبران خود را احضار همه کـارگـران          
ميدانند، و هـمـگـي در مـقـابـل آن                  

 . بايستند
پــرونــده ســازي بــراي فــعــالــيــن           
کارگري و دستگير و بـازداشـت آنـهـا            

تنـهـا   .   يک معضل مهم کارگران است 
از اين طريق است که تالش ميکنـنـد         
جلو متشکل شدن کارگران و ايـجـاد          
تشکل مستقل از دولـت را کـه يـک               
خواست مبرم کارگران است بگيرند و      
مانع گسترش اعـتـراض کـارگـران و            

و .   تحقـق خـواسـتـهـاي آنـهـا شـونـد                
کارگران بدرست بـر مـنـع تـهـديـد و                 
احضار فعالين کارگري و لغـو پـرونـده         
هائي که عليه کارگران تشکيـل داده         
اند و برکناري رئيس حراست تـاکـيـد           

 . کرده اند
 

 
...   روز شمار دور اخير   ١٢از صفحه    
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كارگران نيشكر هفـت تـپـه اكـنـون            
حدود دو هفته است كه دور ديـگـري از            
مبارزه خودرا براي گرفتن دستمـزدهـاي       

امـروز  .   پرداخت نشده شـروع كـرده انـد         
 ارديبهشـت كـارگـران بـا خـانـواده               ٢٨

هايشان دست به تظاهرات زدند و صـف    
كارگران و خانواده هـايشـان كـه مـردم              
شهر شوش نيز وسيعا به آنها پـيـوسـتـه            

 نـفـر رسـيـده          ٥٠٠٠بودند به بيش از        
 ١٦اين دور از مبـارزه را از روز            .   بود

 :ارديبهشت تا كنون دنبال ميكنيم
 

در اين روز بـيـش از        :     ارديبهشت  ١٦-
 تن از كارگران نيشكر هفت تپـه        ٣٣٠٠

 ماه دستمـزد پـرداخـت    ٢در اعتراض به  
نشده خود دست از كـار كشـيـده و در                 
 . داخل محوطه اين شركت تجمع کردند

 
تـجـمـع كـارگـران          –   ارديبهشـت  ١٧- 

 ارديبـهـشـت     ١٧در روز   .   دامه مي يابد  
 صـبـح در        ٧ماه کارگران از سـاعـت           

مقابل دفتر مديريت شركت جمع شده و       
با جلـوگـيـري از ورود مـعـاون مـديـر                   
عــامــل شــركــت، بــر خــواســتــهــايشــان         

با شروع اعتصاب کار    .   پافشاري کردند 
در همه بخشهاي اين شرکـت مـتـوقـف            

تعدادي از لباس شخصـي هـاي     .  گرديد
وزارت اطــالعــات نــيــز در مــحــوطــه            

درادامــه ايــن    .   شــرکــت حضــور دارنــد      
 اعتراضات

 
اعـتـصـاب کـارگـران        :  ارديبهشت٢١-

نيشکر هفت تپه وارد ششمين روز خـود    
در اين روز تـمـامـي بـخـش هـاي               .   شد

کارخانه در هر سه شيفت در اعـتـصـاب       
کـارگـران هـمـزمـان بـا            .   بسر ميبـردنـد   

اعــتــصــاب در مــقــابــل فــرمــانــداري            
شهرستان شوش تـجـمـع کـردنـد و بـر                  

بنا بـه   .   خواستهاي خود پافشاري کردند   
گــزارش در ايــن چــنــد روز اعــتــراض              

  شفيعي مـديـر عـامـل ايـن               ،کارگران
شـرکــت و اعضـاي هــيـات مـديــره و                  
ريبداري رئيس حـراسـت در کـارخـانـه               

 . حاضر نگرديدند
 

 ٢٢صــبــح روز       :    ارديــبــهــشــت   ٢٢  -
ارديبهشت، در هفتمين روز اعتـصـاب،      

 نفر از کارگـران نـيـشـکـر هـفـت          ١٥٠٠
تپه، در مقابل فرمانداري شـهـر شـوش           
تجمع کردند و شـروع بـه شـعـار دادن                 

کارگر هفت تپه ايم گرسـنـه ايـم           :   کردند
 معيشت زندگي حق مسـلـم       ،گرسنه ايم 

ماسـت، مـديـر بـي لـيـاقـت اسـتـعـفـا                     
استعفا، مدير بي کفايت نـمـيـخـواهـيـم           
نــمــيــخــواهــيــم، فــرمــانــدار دروغــگــو          

کارگران پس از   .   نميخواهيم نميخواهيم 
يک ساعت، به طرف بازار راهـپـيـمـايـي           

راهپيمايي کارگران با استـقـبـال       .   کردند
تعدادي از جـوانـان و          .   مردم روبرو شد  

مردم به صف کـارگـران پـيـوسـتـنـد و                  
رانندگاني که از مقابل کارگـران عـبـور        
ميکردند، با بوق زدن حمايـت خـود را            

کـارگـران هـفـت تـپـه            .   اعالم ميکردنـد  
جمع شده بودند تا عليه ندادن دسـتـمـزد      
و عليه تهديد و تعقـيـب رهـبـران خـود               
اعتراض کـنـنـد و خـواهـان بـرکـنـاري                 
مسئولين شرکت و سـرکـوبـگـران خـود            

نيـروي انـتـظـامـي در خـيـابـان                .   شوند
 ١٢مستفر بود و سرانجام در سـاعـت            

ظــهــر کــارگــران را مــجــبــور کــرد بــه               
امـا کـارگـران      .   راهپيمائي پايان دهـنـد    

اعالم کردند که فردا با تعداد بـيـشـتـري        
در مقابل فرمانـداري تـجـمـع خـواهـنـد             
کرد و چنانچه به خواستهايشـان پـاسـخ           

 بـه اعـتـراضـاتشـان شـدت             ،داده نشود 
 . بيشتري خواهند داد

 

طــبــق گــزارشــي کــه بــه حــزب            
کمونيست کـارگـري رسـيـده اسـت،            

 ارديــبــهــشــت،    ٢٨امــروز شــنــبــه       
کـارگــران نــيـشــکــر هـفــت تــپـه در               
سيزدهمين روز اعتصاب، همـراه بـا      
تعدادي از اعضـاي خـانـواده هـاي             

 صبح در مـقـابـل         ٨خود از ساعت    
فرمانداري شوش تـجـمـع کـردنـد و             

 و نيم در حـالـيـکـه شـعـار         ٨ساعت  
. ميدادند بطرف شهر بـراه افـتـادنـد         

در راهپيمائي امـروز، مـردم شـهـر            
شوش وسـيـعـا بـه صـف کـارگـران                  

 ٥٠٠٠پيوستند و صف کارگران به      
 . نفر رسيد

امــروز ســيــزده روز اســت کــه             
هزاران کارگـر نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                 
عليرغم همه تهديدات و فشارها بـه       

از .   اعتصاب خود ادامه مـيـدهـنـد        
 ارديــبــهــشــت، کــارگــران         ٢٢روز    

همزمان با اعتصاب دست به تجمع      
از دو روز قبل بـخـشـي از            .   ميزنند

اعضاي خانواده هاي کارگـران نـيـز          
به آنها پـيـوسـتـه انـد و دسـت بـه                      
راهپيمائي ميزنند و اين ابعاد تـازه       
اي به مبارزه آنها داده اسـت و عـزم        
و اراده کارگران براي تداوم اعتراض      
حق طلبانه شان را محکـم تـر کـرده            

در تــجــمــع امــروز تــعــداد             .   اســت
کارگران و خانواده هايشان بـالـغ بـر       

در راهـپـيـمـائـي        .    نـفـر بـود     ٣٠٠٠
امروز مردم شهر شوش بسرعت بـه         
صف کارگران پـيـوسـتـنـد و صـف                

.  نــفــر رســيــد     ٥٠٠٠کــارگــران بــه      
مـعـيـشـت     :   کارگران شعار ميـدادنـد    

منزلت حق مسلـم مـاسـت، پـرونـده           
قضاپي مختوم بايـد گـردد، مـديـر            
حراست اخراج بايـد گـردد، کـارگـر            

. هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايـم       
 و نـيـم نـيـروهـاي              ١١در سـاعـت       

سرکوب حکومت با گـاز اشـک آور            
به کارگران حمله کردنـد و کـارگـران          

دو نــفــر از        .   را پــراکــنــده کــردنــد        
کارگران مجروح و بـه بـيـمـارسـتـان             
منتقل شدند که يکي از آنها بر اثـر         

. گاز اشک آور مصـدوم شـده اسـت             
کارگران مصممانه اعالم کردند کـه       
فردا نـيـز بـه تـجـمـع خـود ادامـه                      

 . خواهند داد
کــارگــران، دانشــجــويــان، مــعــلــمــان،         

 : جوانان و مردم آزاديخواه و معترض
با تمام قوا بايد از مبارزه کارگران       

مـبـارزه   .   نيشکر هفت تپه حمايت کرد    
کارگران نيشکر و پـيـوسـتـن خـانـواده              
هاي آنها و مـردم شـهـر شـوش، يـک                  
اتفـاق مـهـم در مـبـارزه کـارگـران و                    
جـنـبـش حـق طـلــبـانـه مــردم عـلـيــه                    
وضــعــيــت نــکــبــت بــاري اســت کــه               
حکومت اسالمي بـه مـردم تـحـمـيـل              

ايـن سـنـگـر مـهـمـي در                .   کرده اسـت  
مبارزه مردم است و بايد هرچه بيشـتـر         
قدرتمند شود و اوباشان حـاکـم را بـه               

پيروزي کارگران نـيـشـکـر        .   عقب براند 
راه را بـر مـبـارزه هـمـه مـردم بـازتـر                     
خواهد کرد و اين در گرو حمايـت هـمـه     

بـه هـرشـکـل       .   جانبه و فعال شما است    

که ميتوانيد از کـارگـران هـفـت تـپـه                 
 ارديـبـهـشـت       ٣١روز   .   حمايت کنـيـد   

تاريخ احضار رهبران کـارگـران هـفـت            
بــايــد صــف    .   تــپــه بــه دادگــاه اســت          

قــدرتــمــنــدي عــلــيــه ايــن اقــدام                     
سرکوبگرانه، در سراسـر کشـور شـکـل        

همه شما را به پيوستن به ايـن         .   بگيرد
 . مبارزه فراميخوانيم

 
 آزادي، برابري، حكومت كارگري

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

 ١٣٨٧ ارديبهشت ٢٨، ٢٠٠٨ مه ١٧

 
 روز شمار دور اخير مقابله كارگران نيشكر هفت تپه با كارفرما و حكومت اسالمي

 
 سيزدهمين روز اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه

 کارگران با خانواده هاي خود دست به تظاهرات زدند   
 مردم شوش وسيعا به صف کارگران پيوستند  

 كارگران اعالم کردند به اعتصاب و تجمعات خود ادامه ميدهند  

 

 ماه مه تا ٢٨اجالس ساالنه سازمان جهاني کار آي ال او از  
قـرار اسـت هـيـئـت           .    ماه ژوئن در ژنـو بـرگـزار مـيـگـردد                ١٣

نمايندگي رژيم اسالمي ايران همچون سالهاي گـذشـتـه در ايـن             
نبايد اجازه داد سرکوبگران کـارگـران       .   اجالس حضور بهم رساند   
رژيم اسالمي ايران بـخـاطـر سـرکـوب           .   در آي ال او حضور يابند     

کارگران و تحميل بيحقوقي مطلق به آنهـا، بـايـد از آي ال او                       
 .اخراج گردد

در حمايت از مبارزات کارگران، در همبستگي با کـارگـران            
هفت تپه و براي  آزادي کارگران زنداني و دستـگـيـرشـدگـان اول                  

 !مه، در اين تظاهرات شرکت کنيد
همه مردم آزاديخواه و همچنين سازمان هاي کارگري را را بـه             

 . شرکت در اين تظاهرات فراميخوانيم
 

 )   خرداد١٧( ژوئن ٦جمعه : زمان 
 ١٥:٣٠ تا ١٣از ساعت 

  )آي ال او ( ژنو مقابل سازمان جهاني کار : محل
 !جمهوري اسالمي ايران بايد از آي ال او اخراج گردد
 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

 ٨٧ ارديبهشت ٢٩ -٢٠٠٧ مه ١٨
 0046704158999: تلفن تماس

 
 فراخوان به شرکت در تظاهرات 

 ٦در همبستگي با مبارزات کارگران در ايران در تظاهرات 
آي ال ( در مقابل مقر سازمان جهاني کار)  خرداد١٧(ژوئن 

 !در ژنو شرکت کنيد) او

١١صفحه   


