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روزه    ١٨ اعتـراض      -شهال دانشفر
کارگران هفت تپه حرکت مهمي است 

نـظـر شـمـا       .  و جايگاه مـهـمـي دارد        
 چيست؟ 

 
کارگران هفت تپه   -اصغر کريمي

هرچند هنوز بـه خـواسـتـه هـايشـان               
نرسيده اند، يعني نه کارفرما و دولـت  
دســتــمــزدهــايشــان را داده انــد، نــه             
احکامي که عليه رهبرانشـان صـادر     
کرده اند پس گرفته شده، نه شفيعي و 
نه عوامل حراست و سرکوب بـرکـنـار    
شده اند، بـا ايـنـهـمـه دسـتـاوردهـاي              

مهمي داشته اند و تـجـارب بسـيـار            
بزرگي را پشت سر گذاشته انـد و تـا        
همينجـا راه مـبـارزه را بشـيـوه اي                  
درخشــان و بســيــار رزمــنــده و                     
سرسختانه به بقيه مـردم نشـان داده          

اعتصاب هنوز ادامـه دارد و مـا   .  اند
االن در وسط يـک مـبـارزه طـوالنـي             

يـکـي از     .  مدت اين کارگران هستيـم 
دستاوردهاي خـوب ايـن اعـتـصـاب           

 
كارفرمايان و حكومتشان 
 قاتل كارگران شازند هستند

 
در فاصله انتشار شماره قـبـل و        
ــر                 ــه كــارگ ــي نشــري ــون ــن شــمــاره ك
كمونيست اتفاق ناگـواري را شـاهـد         

بـدنـبـال آتـش سـوزي در دو                .  بوديم
كارخانه در شازند اراك دهها كـارگـر     
جــان بــاخــتــنــد و شــمــار بســيــاري              

روز پنج خرداد .  آسيبهاي جدي ديدند
دو كارخانه در شهرك صنعتي بـازنـه     
از تـوابــع شــهـرسـتــان شـازنــد آتــش               
گرفتتند و بنا بـه گـزارشـهـاي اولـيـه            

كارگر در جا كشته شـدنـد    ٢٥ دولتي 
نفر آسيب هـاي جـدي         ٥٠ و بيش از 

ديده اند و حال بسياري از آنهـا وخـيـم    
روشـن اسـت كـه         .  گزارش شـده اسـت  

جمهوري اسالمي اطالعـات دقـيـقـي     
از اين نـوع رويـدادهـا را مـنـعـكـس             
نميكند و تـالش مـيـكـنـد روي آن                

اما از همين حـد از    . سرپوش بگذارد
گزارشها روشن است كه شمار تلفـات  

بـهـررو ايـن يـك          .  بيش از اينـهـاسـت   
جانباخـتـن ايـن      .  فاجعه دردناك است

رفقاي كارگر و اين احساس كـه ايـن        
دوستانمان ديگر در ميان ما نيستند 
براستي تاسف آور است و همينجا بـه  
خانواده ها و دوستان و بستگـان ايـن     
كارگران جان باخته و هـمـه كـارگـران       
اين فاجعه را تسليت ميگوييم و بـه       
آنها صميمانه اعالم ميكنيم كـه مـا     

هـمـه   .  را در غم خود شـريـك بـدانـيـد       
كارگران ميدانند كه مسـبـب مـرگ         
اين همـه دوسـتـانشـان چـه كسـانـي               

كارفرما و سـرمـايـه دارانـي       .  هستند
كه كارگر و خـانـواده اش را در روز             
روشن دارند با كشيدن رمقشان و باال 
كشيدن دستمزد ناچـيـزشـان بـه لـبـه            
مرگ و نابودي ميرانند، روشـن اسـت   
كه مشغله و مساله اي بنـام ايـمـنـي       

 
 کدام چشم انداز؟:جنبش اعتراضي معلمان

 

 کاظم نيکخواه

  
 يادداشت سردبير 

 

بخش اعظم اعتراضات كـارگـري   
در ايران در چند سال اخيـر، اعـتـراض    
به عدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـا بـوده                

اين اعتراضات تا حـد زيـادي        .  است
پــراكــنــده و بــخــش زيــادي از آنــهــا              
خودانگيخته و فـاقـد سـازمـانـدهـي            

اعتراضات بـه    . اند قابل توجهي بوده
سيستماتيك بودن اين مسئله نـبـوده     

. است؛ گرچه مواردي نيز چنيـن اسـت  
در اين بين هفـت تـپـه نـمـونـه ويـژه،               

هـيـچ   .  استثنائي و جالبي بوده اسـت   
درجه از وحشيگري هيچ رژيمـي نـيـز      
قادر نيست از بروز چنين اعتراضاتي 

ايــن اعــتــراضــات   .  جـلــوگــيــري كـنــد    
معموال با وعده و وعـيـدهـاي دسـت       
اندركاران و مقامات مسئول و بمـرور  

زمان با ايزوله، اخراج و يا دستگيـري  
در بين كارگران "  عناصر مسئله ساز" 

٥ صفحه   

 
 دستاوردها و جايگاه مبارزه كارگران

 نيشكر هفت تپه   
متن مصاحبه با اصغر كريمي در برنامه تلويزيوني 

 "كارگران و يك دنياي بهتر"

 مرتضي فاتح
 

در آستانه پايان سال تـحـصـيـلـي        
تجـمـعـات و تـحـرکـات اعـتـراضـي                 
معلمان همچنان در شهرها و مناطق 

اگـر  .  مختلف کشور در جريـان اسـت    
چه اين اعـتـراضـات بـه گسـتـردگـي             

نـيـسـت،       ٨٥ کمي و سراسري اسفند 
اما تداوم و پيـگـيـري مـعـلـمـان هـر              

منطقه و خصوصا بازنشستگـان، در    
جهت تحقق خواستـه هـايشـان، ايـن          
حــرکــات را از اعــتــراضــات قــبــلــي           

 .متمايز ميکند
از ديگر نکات برجسـتـه در ايـن         
زمينه خود جوشي و اسـتـقـالل ايـن            
اعتراضات از تشکـلـهـاي رسـمـي و           
فعالـيـن شـنـاخـتـه شـده دور قـبـل،                    

 .اعتراضات معلمان است

 
اين استقالل اما الزاما به معـنـي   
ــکــال و                     ــان رادي ــري ــک ج ــوق ي ــف ت
سوسياليستـي در درون ايـن جـنـبـش        

يعني آن نيروي بالقـوه اي در       .  نيست
درون جنبش معلمان کـه در صـورت        
متشکل شدن و ابراز وجود در قامـت  
رهبري اين اعتراضات ميتوانـد ايـن     

 
 جايگاه مبارزات سازمان يافته كارگران هفت تپه

 

 ناصر اصغري
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 ٢  ١٣٨٧خرداد  ٩   کارگر کمونيست

 

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

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email: 
kazem.nikkhah@googlemail.com 

 
 

 کاظم نيکخواه: سردبير
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درج .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست
مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد 

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست
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 مرکزی
 حزب
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markazi.wpi@gmail.com 

بايد بر کارگران هفـت تـپـه درود         
فرستاد که در ايـن شـرايـط حـاد و                 
يورش دولت اسالمي سرمايه بـه تـه        
مانده سطح معيشت ما و کال اساس 
زندگي ما کارگران و کـل تـوده مـردم      
زحمتکش، پرچم مبارزه جانانه اي را   
. برداشته اند و متحد به پيش ميبرند

بيست و چند روز اعتصاب و مـبـارزه   
در سايه اين رژيم وحشي کار کوچکي 

اگر کارگران هفـت تـپـه هـيـچ        . نيست
دستاوردي براي مـا نـداشـتـه بـاشـنـد          
نفس همين کـه در تـمـام ايـن مـدت             
متحدانه در اعتصاب بسر بردنـد و از  
خواسته هاي خـود کـوتـاه نـيـامـدنـد             

آنهايي .  درس و دستاورد بزرگي است
که در ايران در يک اعتصاب کارگـري  
شرکت داشته اند ميدانند بدون وجـود  
تشــکــيــالت، ســازمــان دادن يــک              
اعـتـصـاب، هـدايـت و رهـبـري آن،                  
يکـپـارچـه و مـتـحـد نـگـه داشـتـن                     
کارگران در اين شـرايـط پـلـيـسـي و              
فاشيستي چه کـار طـاقـت فـرسـايـي            

آنهم به مدت بيشتر از بـيـسـت    .  است
ياس و نااميدي، فشار و تهـديـد   .  روز

حراست و پليس امنيتي، فريـبـکـاري    
... کارفرما ، بي پولي و گـرسـنـگـي       

هر کدام از اينها کافي اسـت تـا يـک         
حـال  .  اعتصاب را به شکست کشانـد 

تصور کنيد که کـارگـران هـفـت تـپـه            
کارگران .  دست به چه کار بزرگي زدند

کـارگـر   "  هفت تپه شـعـار مـيـدهـنـد            
." هفت تپه ايم گرسنه ايم، گرسنه ايـم 

بايد اين شعار را نيز اضـافـه کـرد و           
کارگر هفت تپه ايد سـروريـد،     : " گفت
اين يک تعارف نيسـت، بـراي     ".  سرور

پـر  .  دلخوش کردن خودمان هم نيست
واضح است که ايـن مـبـارزه بـه يـک             

از سـوي کـل طـبـقـه             "  نيابتي" معنا 
ما کـارگـران ايـران      .  کارگر ايران است

اکنـون از يـک تشـکـيـالت سـراسـري             
محروم هستيم که همگي و يکپـارچـه   
در مقابل سيـاسـتـهـاي بشـدت ضـد            

. بشري دولت و کارفرمايان بـيـسـتـيـم     
زماني کارگران نساجي سنندج پـرچـم   
اين مـبـارزه را بـر دوش کشـيـدنـد،                 
زماني ديگر کارگـران شـرکـت واحـد          

تهران؛ اکنون، حاال در طـي يـکـسـال       
گذشته اين پرچم را کارگران هفت تپـه  

و در اين ميان نـيـز   .  بردوش ميکشند
صدها کارگاه کوچک و بـزرگ در يـک     
نبـرد نـابـرابـر در مصـاف بـا هـمـه                      
دستگاه امنيتـي رژيـم سـفـاک قـرار              
گرفتند و پيگيرانـه در پـي خـواسـتـه           

ممکن اسـت مـبـارزه      .  هايشان بودند
کارگران هفت تپه به هـمـه اهـدافـش          

الـبـتـه تـا       . نرسد يا شکـسـت بـخـورد      
شکست را چي تـعـريـف کـنـيـم؟ تـا               
همينجا اما کارگران نيـشـكـر هـفـت        
تپه جلوه ديگري از مبارزه طـبـقـانـي       
در ايران را به نمايش گذاشـتـه انـد و         
درسهاي زيادي بـراي طـبـقـه کـارگـر            

قصـد ايـن نـوشـتـه ايـن               .  داشته انـد   
نيست که درسـهـاي ايـن مـبـارزه را             

خواننده را رجوع ميدهـم بـه   .  بشکافد
نوشته گوياي اصغر کريمي در نشريـه  
انترناسيونال که از اين دريچه بـه ايـن     

 . مبارزات پرداخته است
ميخواستم به يک نکته مهـم کـه     
اين مبارزات باعث برجسته تر شـدن    

و آن بـرخـورد        .  آن شده اسـت بـپـردازم   
جـريــانـاتــي اســت کـه مــا کــارگــران              
هميشه خـدا يـک چـيـزي بـه ايشـان                 

وظـيـفـه    " بدهکاريم کـه  گـويـا يـک               
. را پشت گوش انداخته ايـم   "  تاريخي

مثل يک مبـصـر بـي انصـاف فـقـط              
و طرف مـا را    .  گوش ما را ميکشند

که دولت باشد از همان ابـتـدا اعـالم         
که حسابش پاک است پـس  :"  ميکنند

احتياج بـه چـنـد و چـون کـردن کـار                 
دولت نيسـت تـو کـه طـبـقـه کـارگـر                
هستي چرا کار را تمام نمي کني پـس  

!" هر باليي سـرت بـيـاد حـقـت اسـت           
همگي به صف شده اند تا ثابت کنند 

. اين مبارزات هم به جايي نـمـيـرسـد      
دليلش هم ايـن اسـت کـه کـارگـران                
بخشهـاي ديـگـر سـاکـتـنـد و مـثـال                 

و .  اعتصاب حمايتي راه نمي انـدازنـد  
منتظرند شتر هم در خـانـه خـودشـان       

خبر ندارنـد شـتـر داخـل          (  هم بخوابد
و يـا گـويـاتـر          !!)  خانه مان خـوابـيـده   

کارگران دست بـه کـاله خـود           " اينکه 
ســـوال از ايـــن دوســـتـــان             !"  دارنـــد

اينجاست، اين مبارزات بايد بـه چـه        
شـکـلــي بـاشــد تــا قـبــول کــرد ايــن                 

مبارزات به جايي خـواهـد رسـيـد و            
نمره قبولـي از ديـدگـاه ايشـان بـه آن             
داد؟ ايشان که خود را مارکسيست و 
کمونيست ميدانند و ياد گـرفـتـه انـد       

پـرولـتـاريـا     " که مدام تکرار کنند کـه    
امـا در    "  گورکن سرمايـه داري اسـت    

برخورد با يک مبارزه مشخص از يـک  
بخش مشخص از طبقه کارگـر ايـران     

کـه هـنـوز کـافـي        :" فغان بر مي آورند
نيست و خيلي مانده تا اين مبـارزات  
واقــعــا در چــارچــوب مــبــارزه ضــد             

 ." سرمايه داري گنجاند
در نوشتـه اي ديـگـر در هـمـيـن              

اشـاره  )  کـارگـر کـمـونـيـسـت         (  نشريه
کردم يک زماني ما کـارگـران ارج و          

يک کارگر ميگفتنـد و    .  قربي داشتيم
صد تا کارگر از دهانشان بيـرون مـي     

ستايشي از ما کارگران مـيـشـد    .  آمد
که از هيچ پادشاهـي در طـول تـاريـخ       

اما اکنون که مـا کـارگـران    .  نشده بود
پا به ميدان گذاشتيم و يک پاي هـمـه     
معادالت سياسي جامعه شديـم ايـن     
مبصران به صف شده انـد تـا ثـابـت            
کنند که هنوز رشد نکرده ايم، افقمان 
شکل نگرفته و هنوز اين افق خـام و       

مبارزات کـارگـران در     .  ناروشن است
قرن نوزدهم را سوسياليستي ميدانند 
اما مبارزات کارگران در قرن بيـسـت   

از .  يک را خـام و نـارس مـيـدانـنـد                  
مــبــارزات کــارگــران ايــران در دهــه            
بيست شمسي براي تشکيل اتحـاديـه   
تمجيدها ميکنـنـد، امـا مـبـارزات           
کارگران در دهه هشتاد شـمـسـي کـه       
همانگونه اشاره شـد يـک پـاي ثـابـت           
معادالت سياسي جامعه امروز ايران 
شده است عقب مانده و تـدافـعـي و           

اگر کـارگـر   .  نارس و عقيم نام ميبرند
در هفت تپه خوزستان مبارزه ميکند 
و کارگر در ايران خودرو تهران ساکـت  
است، اگر کارگر شرکت واحد تـهـران     
اعتصاب ميکند و کارگر نفت کـاري  
نميکند، اگر کارگر نساجي کردستـان  
در مبارزه بسر ميبرد و کـارگـر ذوب     
آهن اصفهان هيچ عـکـس الـعـمـلـي            
نشان نميدهد دليل بر اين مـيـدانـنـد       
که کارگران دست به کاله هسـتـنـد و         

هـر روز  !  خجالت هم سرشان نمي شود

 
 ! مبارزه کارگران هفت تپه وسکوت و شماتت دوستان

 ياشار سهندي

٤ صفحه   



 ٣ ٨٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

ــيـــر                  ــاثـ ــرده و تـ ــتـ ــبـــش گسـ ــنـ جـ
مسيري درست و   در گذاراجتماعي را 
 .انساني هدايت کند

اما تا به امروز ودر غياب تشکل 
چنين فعاليني در اين جنبش، ميتـوان  
دو گــرايــش عــمــومــي را در ســطــح               
تشکلهاي رسمي و فعالـيـن شـنـاخـتـه         

در ايـنـجـا بـايـد           .  شده تشخيـص داد   
تاکيد کنم که اين دو گـرايـش الـزامـا          
سخنگـوي خـواسـتـه هـاي عـمـومـي                
معلمان و تا آنجا که به توده معلمان و 
بدنه اجتماعـي آن مـربـوط مـيـشـود،            
نماينده ماهـيـت راديـکـال ايـن گـروه              

 . اجتماعي نميشوند
پس از افت و خيزهاي بسياري کـه  
طي چند ساله اخير در اين تشکلهـا و    
فعالين مرتبط ، اتفاق افتـاده ، امـروز   
اين دو جريان با شفافيت بيـشـتـري در      

 .برابر جامعه قرار دارند
جريان اول که در ابـتـدا اکـثـرا از            
ــي و                     ــت ــاي دول ــان ه ــازم طــرف س
سخنگويان دوم خردادي و مـتـعـلـقـيـن       
ســيــاســي ايــن جــنــاح از حــکــومــت             
پشتيباني ميشد، بر اين اعتـقـاد بـود      
کــه در دوره دولــت قــبــل حــرکــات                  
اعتراضي معلمان با توجه به وضعيـت  
عمومي دوم خرداد يها در حاکـمـيـت،    
بايد رقيق و تنهـا بـه نـمـايشـي بـراي              
اثبات شعارهاي جامـعـه مـدنـي ايـن           

اين تشکلها بدلـيـل   .  جناح تبديل شود
انزوا يشان در ميان معلمان واز آنـجـا     
کـه اسـاسـا هـر تشـکـل مـرتـبـط بـا                     
حکومت ويا مدافع آن در ميان مـردم    
منزوي ميگردد، در ايـن دوره تـنـهـا            
سعي در جلوگيري و کـارشـکـنـي در            
ميان فـعـالـيـن واعـتـراضـات جـاري                 
معلمان داشـت  کـه در ايـن زمـيـنـه                 
ميتوان به نقش چنين تشکلـهـائـي در      

  ٨٣ و ٨٢ جريان اعتراضات سال هاي  
چنين گرايشـي بـه دلـيـل          .  اشاره کرد 

ماهيت خود سعي در  ايجـاد فضـائـي    
درميان معلمان داشت تـا آنـان را بـه           
صحنه رقابتهاي سياسي جـاري مـيـان    
جناح هاي حکومتي وارد کـرده و از          
آنان بـه عـنـوان سـيـاهـي لشـکـر راي                
دهندگان انتخاباتي در جـهـت جـنـاح          
دوم خردادي و يا کارگـزارانـي خـويـش       

در مـقـطـع روي كـار            .  استفاده نمايـد 

بودن دولت خاتمي بسياري از فعالـيـن   
شناخته شده در مخالفت و تـقـابـل بـا       
اين جريان دوم خـردادي، بـا صـنـفـي              
خواندن مبارزه خـود، بـا ايـن جـريـان             
مرزبندي نموده و در نتيجه توانسـتـنـد    
اعتماد بدنه اجـتـمـاعـي مـعـلـمـان را              

الـبـتـه    .  مجددا  به خود جلـب نـمـايـنـد     
فشار هـاي وارده از سـوي حـکـومـت             
ونهادهاي امنيـتـي دولـتـي  اصـالح              
طـلـبــان حــاکـم بـر ايـن تشــکـلـهــا و                     

 .سخنگويانشان را نبايد از ياد برد
ــيــن                   ــعــال در ايــن دوره اکــثــر ف
تشکلهاي معلمين عليرغم فشارها و   
دستگيري هـا و آزار و اذيـت هـاي                   
ارگان هاي امنيتي و وزارتخانه اي، بـر  
مطالبات صـنـفـي خـود پـا فشـاري                 
نمودند و از ورود به عـرصـه خـواسـتـه        
هاي سياسـي و اجـتـمـاعـي عـمـومـي           

اما در همين دوران نيـز  .  پرهيز نمودند
به هر حال بخشي از فعالين مسـتـقـل      
در جنبش معلمان با اين اعـتـقـاد کـه       
زندگي اجتماعي معلمان نميتوانـد از    
نيازهاي صنفي و شـغـلـي شـان جـدا              
باشد و براي نتيجه گرفتن از مبـارزات  
صـنـفـي بـايــد بـه عــرصـه نـيـازهــاي                   
اجتماعي نـيـز وارد گـرديـد، جـريـان                 

 .صرفا صنفي را به چالش کشيد
با روي کار آمـدن دولـت احـمـدي          
نژاد و افول ستاره اقبال دوم خـرداديـهـا    
در جامعه و همـچـنـيـن بـه بـن بسـت               
رسيدن هرگـونـه سـيـاسـت مـحـافـظـه               
کارانه در برخـورد بـه حـاکـمـيـت، در              
ميان فعالين و تشکلهاي معلمين نيـز  

بـخـش از تـخـت          .  تغييراتي پديد آمد
افتاده دوم خـردادي ايـنـبـار در قـالـب            
اپوزيسيون دولت حـاکـم عـرض انـدام          
نمود اما از آنجا که خود چندان وجـهـه   
و نفوذي در ميان مـعـلـمـان نـداشـت،            

بخشـي از     ٨٥ پس از اعتراضات سال 
فعالين شناخته شده صنفي،  دور قبل 

را بـا    ....  همچون بهشتي و باغانـي و   
خود هـمـراه کـرد تـا در انـتـخـابـات                     

. مجلس از اين جريان حمـايـت کـنـنـد       
اين افراد نيز که پس از قدرت نـمـائـي      

معلمان نسبت به توانائيهـاي   ٨٥ سال 
فردي خويش متوهـم شـده بـودنـد بـا              

 –ايجاد تشکلي به نام شوراي صنفي   
مدني معلمان با شرکت در اين بـازي،    

عمال تبديل به سـخـنـگـويـان گـرايـش          
 .حکومتي در جنبش معلمان گرديدند

از سوي ديگر پس از اعـتـراضـات    
بــخــشــي از فــعــالــيــن و                ٨٥ ســال    

تشکلهاي معلمين همچنان بر صنفـي  
بودن خود و پرهيز از سياسـت تـاکـيـد       
داشته و با حفظ خود در پـس نـوعـي         
منزه طلبي صنفي، از ورود به عـرصـه   
اجتماعي و مطرح کردن خواسته هـاي  

. سياسي و اجتماعي پرهيز مينمايـنـد  
که همين امر موجب انفعـال آنـهـا در         

اگـر چـه     .  شرائط متالطم امـروز اسـت  
در صداقت اجتمـاعـي ايـن دسـتـه از             
فعالين ترديـدي نـيـسـت امـا در ايـن              
ميان همچنانکه طي اين مدت شـاهـد   
بوده ايم، معلمان در چنـيـن شـرائـطـي        
راسا براي تـحـقـق خـواسـتـه هـايشـان              

و ايـن امـر        . دست به عمل خواهنـد زد 
باعث هدر رفتن تالش چند سالـه ايـن     
دوستان در جهـت مـتـشـکـل شـدن و              

 .حرکات همبسته معلمان است
تصوير اين دوستان از عـدم ورود       
به عرصه مبارزه آميخته بـا خـواسـتـه       
هاي اجتماعي وسياسي، نشات گرفته 
از همـان ديـدگـاه قـديـمـي اسـت کـه                   
سياست را عـرصـه رقـابـت نـيـروهـاي             
حاکم بر جامعه ميداند و ورود به ايـن    
عرصه را بـه نـوعـي آلـوده شـدن بـه                    
ترشحات اين بازي غير انسانـي تصـور   

اگــر مســائــل امــنــيــتــي       . (  مــيــکــنــد
مرتبط بـا ايـن مسـئلـه را فـاکـتـور                    

اين دقيـقـا هـمـان نـگـاهـي             ).  بگيريم
است که جريان مقابل اين دوستـان در    

اما آنها از ورود .  جنبش معلمان دارد 
بــه ايــن مــيــدان و حــتــي پــذيــرفــتــن               
 .مسئوليت در اين عرصه ابائي ندارند

چنين نگاهي به مبارزه صنفـي و    
سياسي ، نشان ميدهد که آنان هـنـوز     
به درک درستي از کيفيات و ساختار و 
نيروهاي محرکه پيش برنـده سـازمـان      
اجتماعي موجود، دست نيافتـه انـد و     
نيروهاي اقتصادي وسياسي  حاکم بـر    
جامعه را نه به عنوان يک کليت در هم 
تنيده سياسي و اقتصادي ، بـا دولـت        
وساير ارگانهاي سياسي و امنـيـتـي ،      
بلکه بـيـشـتـر نـيـروهـاي پـراکـنـده و                     
مرموزي که در يک مـجـمـوعـه سـاده           

چـنـيــن   .  گـرد آمـده انـد مــيـپـنـدارنــد             
تصوري از جامعه نميتواند تشـخـيـص    
دهد که چـه رابـطـه اي بـيـن دولـت و                 

جامعه و سياسـت و اقـتـصـاد وجـود             
دولـت و سـيـاسـت را جـدا و                   .  دارد 

فراتراز تعارضات پـايـه اي و اصـلـي             
جامعه کـه مـابـيـن مـزد بـگـيـران و                   
سرمايه داران در جريان است، ميبينـد  
و موقعيتي مستقـل از ايـن مـبـارزه            
براي سياسـت وقـدرت دولـتـي قـائـل              

بــه دلــيــل هــمــيــن نــگــرش         .  مــيــشــود
هنگامي که خواسته هاي طبـيـعـي و      
به حق شان از سوي ارگانـهـاي دولـتـي       
مورد توجه قرار نميگيرد، آنان متحير 

براي اين دوسـتـان   .  و مبهوت ميشوند
سياست امري است که بـه قـدرتـهـاي          
حاکم و نيروهاي سـيـاسـي حـاکـمـيـت          

بـنـابـرايـن يـا بـايـد بـراي                 .  تعلق دارد
دخالت در سياست به زمين بازي ايـن    
جناح هاي حکومتي و طبقـه مسـلـط      
اجتماعي، وارد شد و يـا بـراي آلـوده           
نشدن به کثافات نـيـروهـاي سـيـاسـي            

 . حاکم بايد از سياست کناره گرفت
اما با هر تفکر و نگـرشـي، سـاده      
دل ترين فعالين اجتماعي مـيـدانـنـد،       
سـيــاســت و مــطــالـبــات ســيــاسـي و              
اجتماعي، امروز حتي در ساده تـريـن     

. خواسته صنفي نيز متبلـور مـيـشـود      
خواست افزايش دستمـزد ويـا رسـمـي          
شدن معلمان حق التدريس هر چند کـه  
في نفسه خواسته اي صنفـي و رفـاهـي    
است، اما در شرايط امروز ايران و از      
آنجا کـه بـه تـقـابـل بـا حـكـومـت و                      
ساختار سياسي و اجتماعـي مـوجـود،    
که اساسش بر بي حقوقي مزد بگـيـران   
و بــي مســئــولــيــتــي حــاکــمــيــت در              
برابرجامعه است، كشيده مـيـشـود بـه       
ناگزير تبديل به مطالبه اي سياسـي و    

به هـمـيـن دلـيـل           .  اجتماعي ميگردد
است که نماينده قدرت سياسي طـبـقـه    
حاکمه، يعني دولت و حـاکـمـيـت، بـا           
چنين سبعيتي به سرکوب معـتـرضـان    

که ما نمونه آن را در ميدان .  ميپردازد
 .بهارستان شاهد بوديم

تشکلها و فعالين معلـمـان تـا از         
اين تناقض ميان عمل اجتماعي خـود  
و تفکر شـان رهـائـي پـيـدا نـکـنـنـدو                 
اعــتــراضــات خــود را بــا نــيــروهــاي             
گسترده و پيشـرو اجـتـمـاعـي پـيـونـد              
نزنند،همواره اسيـر افـت و خـيـزهـاي             
دوره اي اعتراضات عمومي معـلـمـان    
خواهند بـود، رونـدي کـه انـتـهـاي آن              
فرسايش و نوميدي بدنه اجتمـاعـي از     

 .رهبران عملي است
تــنــهــا زمــانــي مــيــتــوان از ايــن            
سرنوشت رهائي يـافـت کـه پـيـونـدي              
مناسب ميان خواسته هاي صنـفـي و     
مطالبات گستـرده تـر اجـتـمـاعـي و               
خــواســتــه آزادي هــاي ســيــاســي و                

. اجتماعي در اين جنبش برقرار گـردد   
انجام چنين امري دشوار نخواهد بـود،  
اگر فعالين به درکي عيني از جـايـگـاه    
ونيروي اجـتـمـاعـي مـعـلـمـان و هـم                    
سرنوشتي ايـن گـروه بـا سـايـر مـزد                    
بگيران دست بيابند و آماده باشند تـا    
روش ها و اهداف منطبق با ايـن درک    
را در مبارزه جاري مـعـلـمـان بـه کـار            

 .گيرند
با به کار گيري مطالبات ملمـوس  
در عرصه اقتصادي و اجـتـمـاعـي در          
ــا ســايــر                هــمــبــســتــگــي گســتــرده ب
مزدبگيران و تفاوت قائل نشدن مـيـان   
عرصه زندگي صنفي و زندگي انساني 
و اجتماعي معلمان، ميتـوان زمـيـنـه       
گســتــرده اي از حــمــايــت شــدن و                    

بـا چـنـيـن       .  حمايتگري را فراهم آورد   
رويــکــردي مــيــتــوان مــبــارزات خــود         
جوش و پيگير فعلـي را هـمـبـسـتـه و            

در پـرتـو ايـن مـبـارزه             .  سراسري کـرد 
سراسري و نمايـش قـدرت اجـتـمـاعـي         
است که معلمان ميتوانند در حـاشـيـه    
امن و به دور از فشارهـاي حـاکـمـيـت        

 . باشند
مسلما چنين نيروئي نـه فـقـط در      
سرنوشت خود دخالتگر است بلکـه در    
همبستگي با کارگران و سـايـر گـروه            
هــاي مــعــتــرض اجــتــمــاعــي مــانــنــد         
جوانان، وزنان مـيـتـوانـد بـه اهـرمـي               

 . تعيين کننده تبديل شود
همبـسـتـگـي و پـيـونـد جـنـبـش                   
معلمان با جنبش کـارگـري در ابـعـاد          
اجتماعي و حتي تشکيالتي ميتـوانـد   
ايــن جــنــبــش را بــه عــرصــه اي از                   
دخالتگري سياسي در جـامـعـه وارد            
نمايد، که نه تنها به کـثـافـات دنـيـاي        
سياسي استثمارگران آلـوده نـخـواهـد          
شد، بلكه قدرت بسيار بيشتـري بـراي     
تحقق خواستهاي فـوري خـويـش مـي          
يابد و در سطحي كلي تر دخـالـتـگـري     
سياسـي او در كـل فضـاي سـيـاسـي                 
جامعه تاثير پيشروي بـرجـاي خـواهـد       

 . گذاشت
  
 

 
١ از صفحه  ...جنبش اعتراضي معلمان    



 ٤  ١٣٨٧خرداد  ٩   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

در گوشه اي از اين مملکت کـارخـانـه    
اي در اعتصاب اسـت امـا بـخـاطـر             
داليلي اين مبارزات يـکـپـارچـه، بـا           

امـا  .  وجود خواستها مشترک، نيست
اين دوستان فراموش مـيـکـنـنـد يـا            
خودشان را بفراموشي ميـزنـنـد، اگـر       
همه اعتصابات در جريان، در پـيـونـد    
با هم شکـل بـگـيـرد يـا مـيـگـرفـت                 
اوضاع اساسا اسم ديگري داشت کـه     
همه اين دوسـتـان از بـردن نـام ايـن                
شکل از مبارزات کهير ميزنند و تـا    
ميتوانند در ادبيات شـان از کـلـمـه            

مـن شـک     .  انقالب پرهيز مـيـکـنـنـد       
ندارم فـردا روزي هـم ايـن شـکـل از                
مــبــارزه اتــفــاق بــيــفــتــد خــواهــنــد             

ــقــالب            :" گــفــت هــنــوز زود اســت ان
 !" شرايطي دارد که فراهم نشده است

هر بيانيه و تحليـل هـاي ايشـان       
را مـيـخـوانـي عـوض ايـنـکـه حـس                 
همدردي کسـي ر ا بـرانـگـيـزد ايـن                 
احساس به شما دست ميدهد که حـق  
کارگر است که بـزنـنـد تـو سـرش و                

و خـطـاب     .  بيشتر از اين سرش بيايـد 
بيانيه شان دقيق رو به مـا کـارگـران         
است که چرا خجالت نـمـي کشـيـم و          

در صورتي که هـمـان   .  کاري نميکنيم
بيانيه به بهانه يـک اعـتـصـاب مـهـم            

در حال حاضر اعتصـاب کـارگـران      (  
مـنـتـشـر شـده و وقـتـي               )  هفت تـپـه  

ميخوانيد به من کارگر احساس گنـاه  
دســت مــيــدهــد کــه اگــر کــارگــران              
سرکوب شدند و يا شوند تقصير مـن    

نــه ســفــاکــي رژيــم ددمــنــش          !  اســت
 .جمهوري اسالمي

يک عده از دوستـان کـه خـود را           
" فعال صديـق و راسـتـيـن کـارگـري             " 

ميدانند و چون زماني دست بـه آچـار     
بودند يا شايد هم هسـتـنـد، مسـايـل        
کارگـري را حـوزه مـطـلـق خـودشـان               
ميدانند که کسي نبايـد بـدون اجـازه         

اول بايد کف دستان .  ايشان وارد شود
خود را رو کنيد که آيا آثار پينه در آن 
ديده ميشـود يـا خـيـر، بـعـد اجـازه                  

در (  تـا امـروز        .  اظهار نـظـر داريـد        
بيست سومين روز مـبـارزه کـارگـران       

الم تا کام هيچي نـگـفـتـه       )  هفت تپه
يدالـه  " البته از حق نگذريم که که .  اند

همين کـه شـنـيـده کـه             " خسروشاهي
کارگران هفـت تـپـه قصـد تشـکـيـل               

از شـنـيـدن نـام          .  سنديـکـا را دارنـد        
سنديکا حالشان جا آمده و يک بيانيه 
ــد و اظــهــار                      در چــنــد خــط دادن

اما نه ايشان و نـه    .  خوشبختي کردند
ديگر دوستانشان دريـغ از يـک خـط           
حمايت و يا حتي بررسي و تفسير اين 

مـن تـا آنـجـا کـه             .  اعتصاب بـزرگ   
امکان داشته و توانستم از سد فيلـتـر   
جمهوري اسالمي بگذرم به سايتهـاي  

جـز سـکــوت     .  ايشـان سـرک کشــيـدم        
حاال صبر کنيـد  .  محض چيزي نديدم

تا اين اعتصاب تمام شود و بـه زعـم     
ايشــان شــکــســت هــم بــخــورد چــه              

. تفسيرها کـه بـيـرون نـخـواهـنـد داد            
دوستان عـزيـز شـمـا کـه در خـارج                    

اين خارج و داخل بودن براي (  هستيد
ايشان خيلي مـهـم اسـت، هـر وقـت             
ميخواهند جرياني را منکوب کنـنـد   
به ياد طرفشان مي آورند که تو خارج 

و دسـتـتـان بـاز       .)  از  کشوري هستي
است که اقداماتي انجـام دهـيـد پـس       
چرا سـاکـتـيـد؟ کـارگـران ايـران يـک                

خـارج  " چشمانشان به اقدامات همين 
پس ايـن کـمـيـتـه        .  هاست" از کشوري

هاي حمايتي را بـراي چـه روزي راه             
انداختيد؟ االن بايد کاري کنيـد  کـه        
. دنيا روي سر سرمايه دار خراب شود

دست رو دست گـذاشـتـيـد تـا بـعـدا               
 کنيد؟" تحليل تاريخي"

شنيده ايد که ميگويند که مـرغ    
و "   راه کارگـر " حکايت !  همسايه غازه

. اسـت " محمد رضا شـالـگـونـي    " آقاي 
ايشان يک تفسير بلند باال از مبارزان 

بـخـوانـيـد و       .  کارگـران مصـر دارنـد        
ببيند که چه تمجـيـدي از مـبـارزات          
کارگران به قول خود ايشان اتـحـاديـه      
اي کارگـران مصـر کـرده انـد و آنـرا                

اما دريـغ يـک بـار      .  تهاجمي دانستند
مبارزات کارگران ايران را تـهـاجـمـي       
نداستند بلکه صـنـفـي مـيـدانـنـد و               

جالب است که در آن تفسـيـر   .  تدافعي

به کارگران مصر هشدار ميدهند کـه    
! از حيطه قـدرت خـود فـراتـر نـرونـد             

خيلـي مـحـتـرمـانـه خـواسـتـنـد کـه                   
کارگران مصر مـواظـب بـاشـنـد تـا               
مبارزات شان مشخصا رنگ و بـوي    
سياسي نـگـيـرد بـلـکـه مـانـنـد يـک                  
ديپلمات محاسبه کنند که توان شـان  
چقدر است بعدا اگـر الزم شـد شـايـد          

اما بنـده تـا حـاال         !!  بشود کاري کرد
يک بار نه از ايشـان نـه از سـازمـان               
متبوعشان نشنيدم و نـخـوانـدم کـه            
مبارزات کارگران ايران را تـهـاجـمـي       

البته ما يک مشت بدبـخـتـيـم      .  بدانند
که حتي قادر نيستيم حقوق مـاهـانـه      

:" يکي نيست بگـويـد  !  مان را بگيريم
طرف به ضرب يک دولـت  !  که پدر من

سراپا مسلح و وحشي حـقـوق مـا را         
نميدهد و مـا بـزور بـايـد هـر مـاه                      
دستمزدمان را بگيريم و در مـقـابـل         
کوچکترين اعتراض کارفرما کـارگـاه   

مـي     ١١٠ فکسني ما يـاد پـلـيـس          
آنوقـت شـمـا مـا را شـمـاتـت                  .  افتد

حاال بگذريـم  !"  ميکنيد چرا ساکتيم؟
يعني مبارزات کارگـران هـفـت تـپـه           

آقـاي  ( اينقدر ارزش نـدارد کـه شـمـا          
يک تفسيري بـر آن بـزنـيـد       )  شالگوني

حاال هر چي کـه مـيـخـواهـيـد بـيـان              
روز اعـتـصـاب         ١٢ بـعـد از        !  داريد

راه " کارگران هـفـت تـپـه در نشـريـه                 
" سـازمـان راه کـارگـر         " بياينه "  کارگر

آمده،  نگذاشتند و نـه بـرداشـتـنـد و           
خود ما کارگران را مقصـر مـيـدانـنـد      

. که از همديگر حـمـايـت نـمـيـکـنـيـم           
فرض کنيم اين درست اسـت کـه مـا         
کارگران ساکتيم و دستمـان بـه کـاله         

شما بـه عـنـوان يـک            .  خودمان است
سازمان سياسي فقط مـا را شـمـاتـت     

درب .  يک کـاري بـکـنـيـد     !   نکن عزيز
را از جـا بـکـنـيـد و                    ILOورودي 

نگذاريد که جانيان سرمايه به عـنـوان   
. نماينده ما کارگران ايران حرف بزنند

خواستـه زيـادي اسـت؟ در بـيـانـيـه                  
آمده که کـارگـران   " راه کارگر"سازمان 

هفت تپه هـنـوز نـتـوانسـتـه انـد بـه                   
خواسته هاي خود برسند،چون ظاهـرا  
ما کارگران بخشهاي ديگر از ايشـان    

قبول، حـق بـا     !  حمايت نميکنيم باشه

ما سعي ميـکـنـيـم کـه نـقـاط             !  شما
ضعف مان را برطرف کنيم شمـا هـم     
لطفا براي يکبار هم شده به مبـارزات  
از دريچه قدرت طـبـقـه بـنـگـريـد نـه              

؟ اگـر    ! ضعف، خواسته سختي اسـت   
نــزد اتــحــاديــه هــاي کــارگــران در                

كــه ( کشــورهــاي ديــگــر مــيــرويــد            
لــطــفــا وقــتــي از      )  امــيــدوارم بــرويــد  

مـبــارزات کــارگــران ايــران تــحــلــيــل          
ميدهيد چهره يک طـبـقـه مـفـلـوک و            

کافـي اسـت     .  نگون بخت ارايه ندهيد
فقط آمـار بـدهـيـد کـه روزانـه چـنـد                
اعتصاب در ايـن مـمـلـکـت شـکـل               
 .ميگيرد تا ببينم آنها چه ميگويند

اما گل سرسبد اين نحوه برخـورد  
يا به بيان صحيحتر رک گوتريـن ايـن     

. اسـت " حزب ناحکمتيـسـت  " جريانات 
کـه هـر گـاه خـواسـتـه از مـبـارزات                   
کارگران ايران مثال حمايت کنند و يـا  
رگ غيرت ما کارگران را بـجـنـبـانـد        
خيلي راحت و ريلکس ما را مـتـهـم         
ميکنند که دو دسـتـي کـالهـمـان را           

 . چسبيده ايم که باد نبرد
ايـن دوسـتـان خـبـر نـدارنـد کـه                   
سالياني اسـت کـالهـي بـر سـر مـان              

شما لطفا مواظب کـاله خـود     !  نيست
باشيد که باد بـرده در اردوي راسـت          

و مصيبت اينجاست رفتـيـد   !  انداخته
کــاله تــان بــرداريــد در هــمــان اردو               
مانـديـد و مـتـاسـفـانـه خـرعـبـالت                   
همانها را به سمت ما کارگران پرتاب 

 . ميکنيد
اين نحوه بـرخـورد بـه مـبـارزات           

هر کـس  " کارگران و کل توده مردم که 
" مواظب کاله خود است که بـاد نـبـرد   

پــايــه و اســاس و شــيــوه بــرخــورد                 
جريانات راست است که ميـخـواهـنـد     
به توده مردم حقنه کـنـنـد کـه شـمـا              

ميخواهند بـه مـردم     .  هيچي نيستيد
بقبوالند که هيچ نـقـشـي در عـرصـه           

مـردم را    .  مبارزات اجتماعي ندارنـد 
بازيچه دسـت جـريـانـات پشـت پـرده            
ميدانند و همين را هم به توده کارگـر  

. و زحمتکش ميخواهند حقنه کـنـنـد   
تالش شبانه روزي شان اين اسـت کـه     
مردم از عرصـه مـبـارزات سـيـاسـي            
کنار روند تا خود ازباال هـر تصـمـيـم       

ضد مردمي دارند که بگـيـرنـد و بـه          
مردم را بي اراده نشـان  .  اجرا بگذارند

ميدهند تا به جامعه حالي کنند کـه    
ما سرنوشت توده مـردم را در دسـت        

ما کم نشنيدم از زبـان دوسـت     .  داريم
و همکار و فاميل همسـايـه و مـردم         

! اي بابـا :  داخل تاکسي و اتوبوس که 
حـق شـان     .  مردم بي عرضـه هسـتـنـد    

. است هر چه بال هست سرشان بيـايـد  
هر کي فقط به فکر منفعـت خـودش     

ايـن ثـمـره تـالش بـي وقـفـه                  ."  است
با اين وجـود هـمـيـن       .  بورژوازي است

مردم هر جا که دست شان بـرسـد بـر         
عــلــيــه شــرايــط فــالکــت بــاري کــه              
گرفتارش شده اند دسـت بـه مـبـارزه          

اما سوال اينست كه دوستان .  ميزنند
ما که ظاهرا ميـخـواهـنـد کـار دگـر            
کنند چرا همين حـرفـهـا را يـك ريـز             
تحويل كارگران ميدهند؟ اينـهـا هـم      
ما کارگران را متهم ميکنـد در فـکـر    

بـاز هـم     . نفع شخصي مـان هسـتـيـم         
مـا  !  آقا جـان، قـبـول     :" تکرار ميکنيم

دستمان به کالهمـان اسـت شـمـا بـه             
عنـوان يـک حـزب سـيـاسـي چـکـار                   
ميکني؟ فقط سر ما داد ميزنـي کـه     
چرا از همکارت حمايت نکردي؟ شما 
به عنوان يک حـزب سـيـاسـي فـقـط              
کارت اين شده به کارگراني که دسـت    
به ايجاد تشکـل مـيـزنـنـد تـا شـايـد              
کارگران راه نـجـاتـي بـيـابـنـد ايـراد                   
بگيري که اين تشکل کارگـري هسـت   
يا نيست؟ اين است حمايـت کـردن از     
مــبــارزات کــارگــران؟ ايــن مــفــهــوم          

حمايت از هـر دو خشـتـي اسـت کـه           " 
اسـت؟  "  کارگران روي هم مـيـگـذارنـد    

انتقاد ميکني، رهـنـمـود مـيـدهـي؟         
کسي جلو شما را نگرفـتـه   !  خب قبول

هر کس جلو شما را گرفت ما از شمـا  
آب روي   !  اما دوستان!  دفاع ميکنيم

آتيش مبارزات کارگران نريزيد و بعـد  
اي بابا اين مبـارزات راه  :"  هم نگوييد

. سرکـوب مـيـشـود    .  به جايي نمي برد
کارگران هم که خجالت نمي کشنـد و    

 ."دستشان به کاله شان است
همانـطـور کـه اشـاره شـد، ايـن                 

. دوستان در پي کار ديگري هسـتـنـد     
نام خود را مارکسيست و کمونيـسـت   

 
٢ از صفحه  ...  مبارزه کارگران هفت تپه     

 



 ٥ ٨٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

آنهم در شرايطي که اعتصاب ممنوع 
است و رهبران کـارگـران مـرتـب زيـر           
فشار هستند، نـفـس مـوفـقـيـت در               
سازماندهي يک اعتـصـاب طـوالنـي       

امــروز هــيــجــدهــمــيــن روز        ( مــدت    
از يـکـطـرف و از           )  اعتصاب اسـت   

طرف ديگر بارها تجمع و راهپيمائـي  
در خيابان و بستن جاده و کال حضـور  
در شهر که با اينکار توانستند تـوجـه   
مردم را وسيعا جلـب کـنـنـد، بسـيـار         

خود ايـن يـک مـوفـقـيـت            .  مهم است
است که در کشوري که اعـتـصـاب و      
تظـاهـرات مـمـنـوع اسـت کـارگـران                
نــزديــک بــه ســه هــفــتــه اعــتــصــاب             
ميکنند، راهپيمائي چند هـزار نـفـره      
ميکنند و مردم هم به آنـهـا مـلـحـق           

با همين کارها است که در   .  ميشوند
عمل کارگران اعتصـاب را عـلـيـرغـم      
 . غيرقانوني بودن آن تحميل کرده اند

يک جنبه مهم ديگر اين مـبـارزه     
که به آن اهميـت ويـژه اي مـيـدهـد،             
حضور همسـران و اعضـاي خـانـواده          
کارگران و جوانان و مـردم شـوش در        

ــمــائــي کــارگــران اســت            ــي در .  راهــپ
مـاه پـيـش،         ٧ روزه      ١١ اعتصاب   

کارگران چندين بار تهديد کـردنـد کـه      
اگر به خواسته هايمان نرسيـم بـاتـفـاق     
اعضاي خانواده مان بميدان خواهـيـم   
آمد ولـي مـوفـق بـه ايـنـکـار نشـده                   
بودند، اما اينبـار مـوفـق شـدنـد کـه            
اينرا عملي کنند کـه ايـن خـود فـوق          

در .  الــعــاده دســتــاورد مــهــمــي بــود        
شرايطـي کـه کـارفـرمـا و دولـت و                    
عوامل حراسـت و هـمـه ارگـانـهـاي              
سرکوب تمـام نـيـرويشـان را بسـيـج               
ميکنند و از شهرهاي ديـگـر لشـکـر       
کشـي مـيـکـنـنـد، کـارگـران هـم در                 
مقابل راهي جز بسيـج نـيـروي خـود          

و خانواده ها نزديک ترين نيرو .  ندارند
. بــه کــارگــران اعــتــصــابــي هســتــنــد        

کارگران اينبار بر سنتهاي دسـت و پـا   
گير و هرگونه مشکل و مانعي که در 
اين زمينه جلـو راهشـان بـود غـلـبـه            
کردند و در نتيجه زنان در صـف اول       
راهپيمائي قرار گرفتند و اين مسـالـه   

چنان فضائي در شهر ايجـاد کـرد کـه      
بقيه مردم شـهـر بـويـژه جـوانـان هـم                
بصفشان پيوستند و چـنـديـن بـار در          
صفوف چندين هـزار نـفـره در شـهـر              

کارگران با اينکـار  .  راهپيمائي کردند
الــگــوي تــازه اي بــه ســايــر مــراکــز               
کارگري و ساير شهرک هاي کـارگـري     

حتما اينـکـار سـاده نـبـوده و             .  دادند
موانع هم کم نبوده اند، امـا ايـنـکـه          
اينبار موفق به اينکار شدنـد نـتـيـجـه      
رشد آگاهي طبقاتي کارگران و درک      

قـبـال هـم      .  اهميت اين مسـالـه بـود        
مواردي از شرکت همسران و اعضاي 
خانواده کارگران را در سايـر شـهـرهـا       
شاهد بوده ايم، اما مورد هـفـت تـپـه       
ابعادي تازه و کيفيـتـي تـازه بـه ايـن             

 .مساله داد
يک نکته ديگر درمورد اهـمـيـت      
حضور همسران و اعضاي خانواده ها 
و مردم شهر اين بـود کـه بـه مـبـارزه           
بــعــدي بســيــار اجــتــمــاعــي تــر و                 

مردم اين اعتـراض را  .  قدرتمندتر داد
نسبت به تجمعات قبـل بـيـشـتـر بـه            
خود مربوط مـيـديـدنـد، و تصـويـر               
کارگران هفت تپه در جامـعـه عـوض      

حــتــي مــغــازه دارهــا مــغــازه            .  شــد
 . هايشان را بستند

نکته ديـگـر مـربـوط بـه رابـطـه               
ايـنـبـار    .  کارگران با رهبـرانشـان بـود     

کارگران فـعـال تـر از رهـبـران خـود                 
حمايت کردند و به رژيم گفتند که اگر 
رهبران ما را دادگاهي کنيـد مـا هـم      
در جلوي دادگاه جمع ميشويم و اگـر    
به دادگاه شهر دزفول ميبريدشان مـا    
هم همگي به شهر دزفـول مـيـايـيـم و        
تجمع مـيـکـنـيـم و آنـهـا را تـنـهـا                       

و عـمـال   :  شهال دانشفـر . (  نميگذاريم
هم اين کار را کردند و براي همين هـم  
آنها دادگاهشان را ناتمام گذاشتند و   

). قرار شد که جلسه ديگري بـگـيـرنـد    
کــارگــران پــرشــور از رهــبــران خــود            
حمايت کردند و خـيـلـي صـريـح در                
مطالبات خود طرح کردند که پـرونـده   
ها تماما بايد باطـل شـود و احضـار         

و در ايـن       .  کارگران مـتـوقـف شـود         

زمينه نيز کارگران هـفـت تـپـه درس          
بزرگي به کل طبقه کارگـر دادنـد کـه         
موقع احضار فعـالـيـن بـه دادگـاه و              

. اطالعات نبايد گذاشت تنها بـرونـد    
بايد آنها را همراهـي کـرد، بـايـد در            

بايـد گـفـت      .  مقابل دادگاه تجمع کرد
. محاکمه آنها محاکمه همه ما اسـت 

بايد به اطالعاتي ها و بازجوها گفـت  
اگر حرفي داريد در مـقـابـل چشـمـان        
همه ما بزنيد تا ما هم متوجه شـويـم   

بـهـررو   .  چيـسـت  !  رهبرانمان جرمشان
اينها بخشي از دستاوردهاي کارگران 

    . تا اينجا بود
در گزارشـي از ايـن       -شهال دانشفر

اعتراض خواندم که زماني که رهبران 
کارگران را در دادگاه متهم ميکردنـد  
به اين که اعتصاب  راه انداخته اند و   
آنها را بعنـوان عـامـلـيـن اعـتـصـاب           
محکوم ميکردند يکـي از کـارگـران         

کـارگـر هـفـت       " آمده جلو و گفته که،  
، و گفته " تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم

که خب، اگر اين جـرم اسـت آنـوقـت            
منهم مجرم هستم، گفته ما جـرمـي     
نکرده ايم، ما فقط آمده ايم و هـمـيـن    

. را گفته ايم و گفتن اينهم جرم نيسـت 
بله واقعا روي يک نکته بسيـار جـدي     

بطور واقعي وقتـي  .  تاکيد کرده بودند
ميگويند کارگر هفت تپه ايم گرسـنـه   
ايم گرسنـه ايـم، و يـا مـعـيـشـت و                    
زندگي حق مسـلـم مـاسـت شـعـاري            
هست که در قلب جامعه مينشينـد و  

کارگر زندانـي آزاد    " يا خود اين شعار 
 ١٠٠ ابعاد اين حرکـت را    "  بايد گردد

برابر بيشتر ميکند، و اما در مـورد       
خواسته هاي اين اعتصاب ميبيـنـيـم    
که مجموعه اي از خواسته هاي مهـم  
و فوري را طرح ميکـنـنـد، يـکـسـري         
خواسته هايي که در قطعنـامـه هـاي      
طوالنيشان ديده ايم که عمـال زمـانـي    
که از کارگري ميپرسيدند که خواست 
شــمــا چــي هســت مــيــگــفــت کــه                

، و کال دو سه " دستمزدم را ميخواهم" 
تا خواسـت فـوري داشـتـنـد و بـقـيـه                
خواسته هايشان هم تـحـت الشـعـاع          

چـنـد تـا      .  اينهـا قـرار مـيـگـرفـتـنـد             
خـــواســـتـــه بـــرجســـتـــه و روشـــن               

دســتــمــزدهــاي پــرداخــت نشــده را            " 

رئـيـس حـراسـت بـايـد            " ، " ميخواهيم
احضار رهبرانمان بايـد  " ، "  بيرون برود

ايــنــهــا را طــرح       "  پــايــان داده شــود      
ميکنند و سپس زمـانـي هـم کـه از            
خواستـه هـايشـان دفـاع مـيـکـنـنـد                 

ايـن  !  ميگويند ما تشکل ميخواهيـم 
نوع طرح خواسته ها درواقع هشياري 
اينها و جنبه هايي از پـيـشـرو بـودن          

بعد هم .  حرکت اينها را نشان ميدهد
درمورد نحوه دفاع از رهبرانشان هـم    
که شما طرح کرديـد يـکـي ديـگـر از           

من ميخواهـم  .  دستاورهاي اينهاست
بگويم که خوب است در اين زمـيـنـه      

  . هم بيشتر صحبت کنيم
يک نکته اينست کـه       -اصغر کريمي

جمهوري اسالمي باندازه اي ميتوانـد  
ــنــد کــه                   کــارگــران را مــرعــوب ک

رهبرانشان را مرعـوب کـرده بـاشـد،          
بدرجه اي ميتواند کارگـران را عـقـب      
براند که رهبرانشان را تنها گير آورده   
و محکوم و زنـدانـي کـرده بـاشـد و                
وثيقه هاي سنگين به آنها بسته باشد 
و بطور کلي يک درس عبرت مـنـفـي      
براي بقيـه بـجـا گـذاشـتـه بـاشـد تـا                    
کارگران هم بگويند که خب اگـر مـا        
هم بيفتيم جلو همين بـال را سـرمـان         

اگـر از مـن بـپـرسـنـد کـه                  .  مياورند
مهمتريـن مـوضـوع يـک اعـتـصـاب             
چيست ميگويم حمـايـت از رهـبـران          
اعتصاب است و اينکه نگـذاريـم کـه      
تحت فشارشان قرار دهند و کـارگـران   
هفت تپه هم ايندفعه واقعـا اهـمـيـت       
آنرا کامال درک کردند و بطور آگاهانه 

. گذاشتند و فقط نامشان ايـن اسـت       
و .  منفعت شان جـاي ديـگـري اسـت         

گرنه اينـگـونـه بـي وقـفـه بـر عـلـيـه                     
ايشـان  .  کارگران سم پاشي نمي کنـنـد  

مي خواهند در کمپ راست پذيـرفـتـه    
شــونــد بــراي هــمــيــن بــايــد مــنــکــر             

آنمـوقـع کـه      .  مبارزات کارگران شوند
مبارزات از نوع مبارزات هفـت تـپـه      
شکل ميگيرد براي بي اهميـت جـلـوه    
دادن آن کارگران ديـگـر بـخـشـهـا را              

 .متهم ميکنند ساکتند
اين سکـوت و ايـن شـمـاتـت مـا            
کارگران از سوي ايشـان دال بـر ايـن           
است که اين جـريـانـات در پـي نـفـع              
ديگري هستند حـاال هـر چـقـدر کـه             

. ميخواهـنـد کـارگـر کـارگـر کـنـنـد                
فعالين کارگري در همه مواقـع و در       
هر مبارزه اي کـه بـوده بـدون هـيـچ                
ترديدي از مبارزات هم حمايت کـرده    
اند و اينرا در همين مـبـارزات اخـيـر       

امـا  .  کارگران هفت تپه شاهد بـوديـم    
اينکه توده کارگر روزي همه جانبه در 
حمايت از همديگـر فـعـاالنـه شـرکـت         
کنند کافي است که يک کـم ايـن جـو         
سرکوب بشکند تـا هـمـگـان شـاهـد            
باشند چه جلـوه عـظـيـمـي از اتـحـاد             

امـا تـا     .  کارگري شکل خواهد گرفت

همينجا بايد درود فرستاد بر کارگران 
سنندج، شوش، کارگران شرکت واحـد  
تهران، کارگـران سـقـز، کـارگـران در             
عسلويه کارگران در پتـروشـيـمـي هـا        

که در هـر    ....  کارگران ايران خودرو و
اينها .  مبارزه اي از هم حمايت کردند

از سر ضعيف بودن و تـدافـعـي بـودن       
نيست که جلوه اي است از يک هـجـوم   
همه جانبه به سرمايه و دولت حـامـي   

درود بر همه کارگراني کـه    !   اين نظام
دست به ايجاد تشـکـل مـيـزنـنـد تـا             
مفري بـراي رهـايـي از ايـن شـرايـط              

درود بـر هـمـه آن           .  نکبت بار بيابنـد 
کارگراني که با مـبـارزاتشـان بـاعـث        
ــي از                     ــاي ــب ــوه هــاي زي ــل ــد ج شــدن
همبستگي جهاني طبـقـه کـارگـر در          
حــمــايــت از کــارگــران ايــران شــکــل            

درود بر همه آن کارگرانـي کـه     . بگيرد
با فعاليت و همين اعتصابات بر سـر    
حقـوق عـقـب مـانـده شـان صـحـنـه                    
سياسي جامعه را تـغـيـيـر دادنـد و                
جنبش سوسياليستـي طـبـقـه را در             
جامعه بشدت مطرح کردنـد کـه هـم         
اکنون از هـر گـوشـه اي از جـامـعـه                 
مبارزه اي شـکـل مـيـگـيـرد شـعـار                

. اسـت "  آزادي و بـرابـري  " اساسي شـان  
 . درود به همگي ايشان
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گفتند که مـا در کـنـار رهـبـرانـمـان               
ايستاده ايم و اگر محاکمه ميـکـنـيـد     

و .  هــمــه مــا را مــحــاکــمــه کــنــيــد             
همانطوري که شما ميگوييـد زمـانـي    
که کارگران گفته بودند که گرسنه ايـم  
و دستمزدمان را ميخواهيم، و ما چه 
جرمي کرده ايم که شـمـا بـخـواهـيـد            
محاکمه کنيد، بقول شما گفـتـن ايـن      
نکته نه تنها به رهبرانشان قوت قلـب  
ميدهد و بقولي دل قـرصـي بـه آنـهـا           
ميدهـد و احسـاس مـيـکـنـنـد کـه                   
پشتوانه اي دارند، نه تـنـهـا احسـاس       
ميکنند تنها نـيـسـتـنـد و در قـلـب               
هزاران کارگر و خانواده هـا و مـردم          
شهر جا گرفته اند و همه هم پشتشـان  
حمايتشان ميکننـد بـلـکـه اهـمـيـت             
ديگري که اين مساله دارد اين اسـت    
ــه                     ــي ک ــران ــب ــد ره ــه نســل جــدي ک
ميخواهند جلو بيايند با خيال راحـت  

طـيـف   .  تري قـدم جـلـو مـيـگـذارنـد              
رهبران قديمي بنا بر فشارهـاي زيـاد     
ممکن است محدوديتـهـايـي داشـتـه        
باشند و هميشه نتوانند در صـف اول    
اعتصاب قرار گيرند و هميشه نسلـي  
از رهبران پرشور جوانـتـر بـه مـيـدان           
مي آيند و جاي رهبران قديمي را پـر    
ميکنند، ولي رهبران قديمـي تـر هـم       
تجارب خـود را بـه ايـنـهـا انـتـقـال                     
ميدهند و دوباره يک نسل پـرشـور و        
جديدي بعنوان يک نيروي تـازه نـفـس      
جلو ميايد و اعتصابـات را رهـبـري         
ميکند، و خود همين باعث ارتـقـا و     

بـا ايـنـکـار       .  پيشروي مبارزه ميشود
رهبران زيادي در ميان کارگران شکل 
ميگيرد و فشارهاي وارده هم صـرفـا     
روي هـمـان پـنـج شـش نـفـر قـبـلـي                     

بنابرايـن حـمـايـت       .  سنگيني نميکند
جانانه اي که اين کارگران از رهـبـران     
شان کردند، بنظرم تاثير مـهـمـي در         
بروي صحنه آمـدن نسـل پـرشـور و               
 . جديدي از رهبران کارگري ميگذارد

نکته ديگر اينکه عکس رهـبـران   
اعتصاب را همين االن االن کـارگـران   
پخش کرده اند تا مردم بتوانند با ايـن  
رهبران کارگري خوشنام آشنـا شـونـد      
که اينهم يـکـي ديـگـر از آن نـکـتـه                  
قوتهاي مبارزه اينها بود و نشان داد   
که کارگر بـايـد بـگـويـد کـه مـن بـا                   

تمامي قدرتم از رهبران خودم دفـاع و  
حمايت ميکنم و رو به جامعـه نشـان     
ميدهد و ميگويد که اينـهـا رهـبـران       
ما هستند و جرمي نکرده انـد، دزدي  
نکرده اند، کسي را نکشته اند، کسي 
را شالق نزده و شکنجـه نـکـرده انـد،          
باتوم توي سر کسي نزده اند و هـيـچ        
خانواده کارگري را از نان نينداختـه و    
بروز سياه ننشانده اند بلکه همه اينها 
ــا                      ــوب م ــحــب ــاه و م ــران آگ ــب ره

ــد  ــن ــام           . هســت ــم ــکــاش عــکــس ت اي
رهبرانشان را بزرگ ميـکـردنـد و در         
راهپيمائيها بدسـت مـيـگـرفـتـنـد و             
پالکارد ميکردند و اميدواريم بعـد از  
اين چنين کنند و بدينصورت بتواننـد  
بيش از پـيـش از رهـبـران خـودشـان              

اگر هر رهبر کارگـري در    .  دفاع کنند
اين سطح مورد حمايـت قـرار گـيـرد،       
رهبـرانـي کـه در قـلـب مـردم قـرار                    
بگيرند و مردم هم با عکسها و چهـره  
هاي آنها آشنا شـونـد طـبـعـا مـورد              

. حمايت بيشتري هم قرار مـيـگـيـرنـد     
موقعي که رهبران کـارگـري گـمـنـام           
نمانند و همه کارگران و خانواده ها و   
مردم ديگر نـيـز آنـهـا را بـا اسـم و                   
تصوير و از نزديک بشناسند، بهتر از   
آنها دفاع ميکننـد و از خـود مـايـه            

 . ميگذارند
و نکته آخر همـانـطـور کـه شـمـا            

کـارگـر زنـدانـي       " اشاره کرديد، شعار   
در راهــپــيــمــائــي     "  آزاد بــايــد گــردد      

کارگران بود که نـقـطـه قـوت بسـيـار            
کـارگـران در     .  مهم اين مـبـارزه بـود        

واقع نه تنها خواهـان آزادي فـعـالـيـن        
کارگري زنداني در عسلويـه و غـيـره         
بودند، در عين حال کـارگـران اعـالم         
کردند کـه اگـر رهـبـران مـا را هـم                      
بگيريد، در شهر راهپيمائي ميکنـيـم   
و بقيه مردم شـهـر را هـم بـا شـعـار                 

بسـيـج   "  کارگر زنداني آزاد بايد گردد" 
همين مبارزات همبستـه  و  .  ميکنيم

قدرتمند است کـه دسـت جـمـهـوري             
اسالمي را براي سـرکـوب وسـيـعـتـر            
ميبندد و قدرت مانور نيروهاي رژيـم  

ايـن نـوع دفـاع از           .  را کمتر ميکنـد 
رهبران کارگري به جمهوري اسـالمـي   
نشان داد که به اين راحتي هم نيـسـت   
که هرطوري که شما دوست داشتيد و 

هرجوري که شما خواستيد ميتوانـيـد   
طبقه کـارگـر را سـرکـوب کـنـيـد و                  

 . رهبرانش را تحت فشار قرار دهيد
 

بـراي ايـنـکـه ايـن             -شهال دانشفـر 
بخش از بحث را ببنديم و بـرويـم بـه           
بخش بعدي در رابطه با هميـن نـکـتـه     
اي که شما ميگوئيد بنظرم اعـتـراض   
کارگران هفت تپه يک حرکت سياسـي  

االن درواقع خيلـيـهـا    .  بسيار مهم بود
در جامعه دارند از اعـتـراض مـردم           
شهر شوش حرف ميزنند چون ابـعـاد     

ايـن الـبـتـه     .  اجتماعي پيدا کرده است
عين واقعيت بود که جوانان و مـردم       
شوش بخيابان آمدند و به اين حـرکـت   
مهم الگو دادنـد، و هـمـيـن اتـفـاق                 
ميتواند در قزوين بيفتـد بـطـوري کـه       
همين االن خبري داريم که قرار اسـت    
در قزوين نيز تجمعي صورت گيرد و   
ما بارها شاهد تجـمـعـات هـمـزمـان         

لـذا  .  کارگـران قـزويـن نـيـز بـوده ايـم              
همين اتفاق و وضعـيـت را کـارگـران          
قزوين هم ميتوانند ايجاد کـنـنـد، و         
همين اتفاق ميتواند بدنبال اعتصاب 
کارگران کيان تايـر در تـهـران انـجـام           
گيرد و يـا بـدنـبـال کـارگـران ايـران                    
خودرو و دهـهـا کـارخـانـه و مـراکـز               

اين يک اتفاق سياسي .  صنعتي بيفتد
مهم است و بـعـالوه ايـنـکـه مـارش              
زيبـاي ايـن کـارگـران هـمـان شـعـار                   

بود که "  کارگر زنداني ازاد بايد گردد" 
مبارزه براي آزادي زنداني سياسي را   
وارد فاز نويني کرد، بدين معني کـه    
اکنون ديگر مردم با راهپيمائي شـان    
مي آيند بخيابان و ميگويند زنـدانـي   

مـيـخـواهـم     .  سياسي آزاد بايـد گـردد    
بگويم که ايـن يـک اتـفـاق سـاده اي                
نيست بلکه يک تحول سياسـي مـهـم      
در جامعه ايران است و ايـن درواقـع          
کارگران هفت تپه بودند که استارتـش  
را زدند و در چنـيـن ابـعـادي خـيـلـي             

اميـدوارم کـه     .  سرسختانه بجلو بردند
همه جامعه توانسته باشند فيلم ايـن    
حرکت باشکوه کارگـران و جـوانـان و         
مردم شوش را ديده باشنـد و مـا ايـن      

سـوالـي   .  فيلم را بارها پخش کرده ايم
که االن مطرح است اينست که هميـن  
امـروز کـارگـران هـفـت تـپـه در چـه                   

 موقعيت مشخصي قرار دارند؟
 

تـا ايـنـجـا مـا از                -اصغر کريمي

دستاوردهاي کارگران صحبت کرديـم  
ضمن ايـنـکـه گـفـتـم کـه هـنـوز بـه                     

االن .  خــواســتــهــايشــان نــرســيــده انــد      
کارگران نيروي زيـادي را پشـت سـر           
خودشان بسيج کرده اند و همين فيلـم  
راهپيمايي که در کانال جديد ديـديـم     
نشان داد که اين کـارگـران در قـلـب            
مردم شوش جاي گرفته اند و درواقـع    
از دل اين مردم هم حـرف زدنـد و از          
قلب خانواده ها و جوانان شـوش نـيـز      

در نـتـيـجـه امـروز           .  صحبت کـردنـد    
کارگران هفت تپه براي متحقق کـردن  
خواسته هايش نيروي بيشتري دارنـد    

. و اين يک فاکتور بسيار مـهـم اسـت     
واقعيت ايـن اسـت کـه در جـامـعـه                 
سرمايه داري هيچ مـبـارزه اي بـدون         
بسيج نيرو و بدون اينکه قدرتـمـان را     
ببينيم و به حرکت دربياوريم به جائـي  

با خواهـش و تـمـنـا کسـي             . نميرسد
بداد ما نميرسد و بقـول مـعـروف نـه          
خدا نه آسـمـان نـه شـاه و نـه هـيـچ                       
قهرماني قرار نيست بـراي مـا کـاري      
بکند، بلکه خود کـارگـرانـنـد کـه بـا            
دستان خودشان به مـطـالـبـات خـود           

و اينکه ميگويم بـا دسـتـان    .  ميرسند
خودشان يعني ايـنـکـه هـرچـه نـيـرو               

و مـا امـروز        .  دارند بسيج ميکـنـنـد   
ميبينيم که اين کارگران در موقعيت 
بهتري قرار دارند چرا که توانستند بـر  
ناباوريها و ترديدها غـلـبـه کـنـنـد و            
نيرويشـان را بـريـزنـد بـه خـيـابـان و                   

تـوانسـتـنـد بـر        .  راهپيـمـايـي کـنـنـد        
سنتهاي عقب مانده غلـبـه کـنـنـد و           

روز اعتصاب متحد و يکـپـارچـه     ١٨ 
را ادامه دهند و توانستند مردم شهـر  
شوش را بحرکت درآورند و بقول شـمـا   
امروز در سراسر کشور دارند از مـردم  
شوش و کارگر هـفـت تـپـه صـحـبـت             

بايد از ايـن نـيـرو اسـتـفـاده         .  ميکنند

ــرد ــه              .  ک ــراي ادام ــران االن ب ــارگ ک
خواسته هايشان بـه درون کـارخـانـه             
بــرگشــتــه انــد چــراکــه رژيــم گــارد               
سرکوبش را از جاهاي ديـگـر اسـتـان       
خوزستان آورده و متـمـرکـز کـرده در          
شوش و کارگران هم جـاخـالـي دادنـد       
برگشتند به کارخانه، تـا دوبـاره خـود      
را آماده کنند که باز هم بـه خـيـابـان          

اين تصميم بسـيـار درسـتـي          .  بيايند
نـمـيـشـود     .  بود که کارگران گـرفـتـنـد      

يـک  !   رفت سر را کـوبـيـد بـه ديـوار               
جاهايي هست که بايد عقب نشـسـت   
و تــاکــتــيــک عــوض کــرد و روش                 

زمـانـي کـه      .  مناسبتري اتخـاذ کـرد    
همراه با خانواده ها و مردم شـهـر در        
خــيــابــان راهــپــيــمــائــي مــيــکــردنــد،       

حـتـي   .  لحظات بسيار باشکوهي بـود 
اگر اينقدر نيروي سرکوب عليه شـان    
به خيابـان نـمـي آمـد مـمـکـن بـود                   
کارگران براي تجديـد قـوا چـنـد روز            
بجاي راهپيمائي در کارخانه تـجـمـع      

 . ميکردند که فرسوده نشوند
االن يک نکته قوتي که براي طرح 
و پيش بردن خواستـه هـايشـان دارنـد       
بنظر مـن تشـکـيـل هـرروزه مـجـمـع              

مـاده اي       ٦ در بيانيه .  عمومي است
آبانماه سال گذشته، کارگـران تـاکـيـد       
کرده بودند که هرپنجشنبه در ساعت 
مشخصي مجمع عـمـومـي خـود را          
تشــکــيــل مــيــدهــنــد امــا عــمــال               
نتوانستند اينکار را بکـنـنـد، بـنـظـر         
من االن در چنين فضاي اعـتـراضـي      

االن هـرروز    .  بايد آنرا عمـلـي کـنـنـد       
جمع شوند و مجمع عمومي بگـيـرنـد    
و بعدا هم روزهاي پنجشنبه سـاعـت     
معيني را به بحث حول وضعيت خود 
اختصاص دهند و اينرا بـه کـارفـرمـا       

االن وقت تثبـيـت ايـن      .  تحميل کنند
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در مـجـمـع      .  خواست کارگـران اسـت    
عومي هست که ميشود جلوي تفرقه 
ها را گرفت و تـالش بـراي نـفـاق و               

بنظر مـن    .  تفرقه را در نطفه خفه کرد
تشکيل هرروزه مجمع عمومي آنـهـا     
را متحدتر و يکپارچه تر مـيـکـنـد و       
در موقعيت بسيـار قـوي تـري قـرار            

يک نکته ديگـر مـربـوط بـه          .  ميدهد
نقش همـسـران کـارگـران و اعضـاي             
خانواده آنها است که ميتواننـد نـقـش    

هميـنـطـور    .  مهمي در شهر ايفا کنند
جوانان شوش ميتوانند انواع کمـيـتـه    
ها و جمع هاي همـبـسـتـگـي درسـت         
کنند و بقيه کارگران و مردم شـهـر را     

ببينيد، همين االن لوـلـه   .  بسيج کنند
سازي و نـيـشـکـر خـوزسـتـان و يـک                
کارخانه ديگـر در خـوزسـتـان از ايـن           
کارگران حمايت کرده اند و ده پـانـزده     
تشکل و مرکز ديگـر کـارگـري مـثـل        
کارغذ سازي و حرير بافي که در کنار 
همين هفت تپه هستـنـد و نـيـشـکـر            
زبعلي قضائي و نيشکر اميـر کـبـيـر،     
نيشکر خوزستـان، و کـارخـانـه هـاي           
مختلف بويژه کارگران نفت هـم بـايـد      

. بيايند و قاطـعـانـه حـمـايـت کـنـنـد              
کــارگــران تــعــدادي از ايــن مــراکــز              
خودشان حقوق معوقه طلـب دارنـد و     
با مشکالت مشابهي دست و پـنـجـه    
نرم ميکنند، خيلي خوب ميشود کـه  
آنها هم بيايند و بگويند که خـواسـت     
کارگران هفت تپـه خـواسـت مـا هـم             
هست و آنها هم کامال سرسختـانـه و     
بسيار قاطع بيايند و از اينها حمايـت  

اين مبارزه همه آنهـا را بشـدت   .  کنند
در مـيـان کـارگـران          .  تقويت ميکنـد 

فراتر از يک کارخـانـه اتـحـاد ايـجـاد            
اين مبارزه اينقـدر اهـمـيـت       .  ميکند

ــاســر جــامــعــه،                   ــه از ســرت دارد ک
دانشجويان و معلميـن و کـارگـران از      
آن فعاالنه حمايت کنند و بگوينـد کـه   
اخراج نيروهاي سـرکـوبـگـر و پـايـان            
دادن به احضار و بازداشت و محاکمه 
و زندان و وثـيـقـه گـذاشـتـن و لـغـو                   
تمامي پرونده فعالين دقيقـا مسـئلـه      

در سطح بين الـمـلـلـي       .  ما هم هست

هم همين االن خواست کارگران هـفـت   
تپه در تـيـتـر اولـيـن و مـهـمـتـريـن                     
خبرهاي برخي سازمانها و اتـحـاديـه      
هاي مهم جهان است و در اينجـا هـم     
صدها سازمـان و اتـحـاديـه کـارگـري         
بايد از کارگران هفـت تـپـه حـمـايـت            

 . کنند
 

بعد از اين اعتراض   -شهال دانشفر
کارگران هفت تپه، که البته االن هـمـه   
دارنــد مــيــگــويــنــد اعــتــراض مــردم         
شوش، بعد از اين اعتراض بـهـرحـال      
کــارگــران بــرگشــتــه انــد بــه داخــل               
کارخانه، خـب کـال در يـک حـرکـت                
مــبــارزاتــي بــايــد اشــکــال مــتــنــوع           
اعتراضي را بکار گرفت بـطـوري کـه      
مثال شما تجمع ميکنيد، ميرويد بـا  
مســئــولــيــن و مــراکــز اداري روبــرو           
ميشويد و اعتراضتان را به آنان بيـان  
ميکنيد، جامعه را مطلع ميکـنـيـد،    
راهپيمـايـي مـيـکـنـيـد، اعـتـصـاب                
مـيــکـنــيـد و تـوي کــارخـانــه جــمــع                
ميشويد و انواع اين کارها را پـيـش        
ميبريد و طبعا نميشود که همه روزه   
در خيابان باشيد بـلـکـه بـاالخـره بـه              
کارخانه برميگرديد و نـيـرويـتـان را            
جمع ميکنيد تـا بـتـوانـيـد تصـمـيـم              
جمعي تان را يک گام ديـگـر جـلـوتـر           
ببريد و حتي بعضا ممکن اسـت کـه        
در وسط ايـن کـارهـا يـک خـواسـت                 
ــاره ضــروري شــود و                 ديــگــري دوب
بــخــواســتــهــايــتــان اضــافــه شــود و            
بخواهيد که براي تحقـق آنـهـم اقـدام          

با توجه به همه اينها ميخواهم .  کنيد
بگويم کـه اکـنـون کـارگـران در يـک                 
چنين وضعيتي هستند که بنظر مـن    
همه اينها را بايد به مـردم شـوش و          
جوانان و کارگران گزارش دهند و بـا       
بيانيه هاي مشخصي به اطـالع هـمـه    
برسانند و بگويند کـه مـا کـارگـران            
ضمن قدرداني از حمـايـتـهـاي مـردم        
شوش و خانواده ها و جوانـان شـهـر و      
ضمن سپاس از تمامي کساني که از   
ما حمايت کردند تا اينجا توانسـتـيـم    
بايستيم و براي تحقـق مـطـالـبـاتـمـان        
بجنگيم و کارهايي از پيش ببريـم، و    

هم اکنون نيز بيش از پيش در کـنـار        
هميم و متحد و يکپارچه بـراي ادامـه   
مبارزه مان ميکوشيم و امروز اينـهـا   
مجموعه خواسته هاي ما هستنـد و    
ما مراسم دادگاه را ناتمام گذاشتيم و 
اجــازه نــداديــم کــه رهــبــران مــا را                

 ٢٦ دادگاهي کنند و موفق شديم که   
نفر از همکاراني را کـه دسـتـگـيـر و           
زنداني کرده بودند آزاد کنيـم و امـروز   
در چنين موقعيتي هستيم و مصميم 
که دستمزدهاي پرداخت نشده مـان را  
تا آخرين تومانش پرداخـت کـنـنـد و          
مصمميـم کـه مـحـاکـمـه رهـبـران و                
همسنگرانمان را فورا  خاتمه يـافـتـه      
اعالم کنند و جريان پرونـده سـازيـهـا       

و تـا    .  باطل اعالم شود و از بين برود
وقتي که اين خواسـتـه هـا مـتـحـقـق             
نشده باشند به اعتراضـاتـمـان ادامـه       

به اين ترتيب با گزرش و .  خواهيم داد
بيانيه هايشان رو بـه جـامـعـه حـرف           
بزننـد و مـردم را از چـنـد و چـون                        

زماني کـه يـک        .  کارشان باخبر کنند
اعتراضي ابعـاد ايـنـچـنـيـنـي پـيـدا               
ميکند طبعا رهبران کارگران بايد در 
چنين قامت بلندي بـيـايـنـد و حـرف           
بزنند و ايـن آن نـکـتـه اي بـود کـه                      

 . ميخواستم بگويم
 

منهم نکته ديگـري    -اصغر کريمي
ببينيد شهر شـوش يـک شـهـر       .  داشتم

کارگري است و کال شهرهاي کوچکي 
مثل شوش که شهرهاي کـارگـري بـه      
حساب ميايند و دهها هـزار کـارگـر         
در آنها زندگي ميکننـد، جـوانـانشـان     
بـا هــزار درد و رنــج و مشــکــل و                    
محروميت و بي حقوقي و بـيـکـاري         

اين جوانان بايد بيايند .  سروکار دارند
و بگويند که يا کار بـراي مـا فـراهـم          
کنيد و يا بيمه بيکاري مکفي به مـا    
بدهيد و بدين ترتيب اين جوانـان هـم     
بايد يک جبهه جديـدي از مـبـارزه و           

رژيم دست بـه    .  اعتصاب را باز کنند
بسيج نيرو ميزند، در مقابل جـوانـان     
هم بايـد خـواسـت خـودرا در کـنـار                 
خواستهاي کارگران نيشکر به ميـدان  

بيمه بيکاري يا کار خواسـت  .  بياورند
همه جوانان در سراسر کشـور اسـت و     
مورد حمايت همه قرار ميگيرد و بـا    

اينکار جـوانـان شـوش هـم الـگـوي                 
. خوبي از مبـارزه بـدسـت مـيـدهـنـد            

بنظرم اين جوانان و دختـران و پسـران     
و خانـواده هـا انـواع کـمـيـتـه هـاي                   
همبستگي و جمعهاي هـمـبـسـتـگـي       
ميتوانند برپا کنند و ضمـن حـمـايـت     
از خواستهاي کـارگـران اعـتـصـابـي،         
خواست هاي خود مثل بيمه بيکـاري  
يا کار را هم مطرح کنند و مبارزه را   

ميتواننـد مـردم   .  ابعاد ديگري بدهند
شهر را بسيج کنند و و اطالع رسانـي  
کنند و اخبار کارگران هفت تپـه را بـه   
جاهاي مختـلـف جـامـعـه و جـهـان                

آنوقت خواهيم ديد که شـهـر   .  برسانند
شوش الگويي براي جوانـان قـزويـن و      
سنندج و اراک و بـقـيـه شـهـرکـهـاي                
صنعـتـي و غـيـر صـنـعـتـي ديـگـر                     

بنظرم همين االن يک چـنـيـن    .  ميشود
آمــادگــي روحــي هســت و مــردم و              
کارگران توانسته اند قـدرت خـودشـان    
را در اين اعتصاب مهم بـبـيـنـنـد و           
قدرت همبستگي و اهـمـيـت اتـحـاد        
خودشان را تجربه کنند و ايـن نـکـتـه       
همانطوري که گفتم يعني بـاز کـردن        
يک جبهه ديگر و جـديـد مـبـارزاتـي           
است که باعث ميشود کـه جـمـهـوري     
اسالمي بگويد که مـن بـايـد هـرچـه           
سريعتر فکري بکنـم تـا ايـن غـائلـه             
هرچه سريعتر بخوابد وگرنـه ايـنـطـور       
که مردم و جوانان و خانواده ها بـلـنـد    
شده اند ممکن اسـت فـردا تـمـامـي             
مردم شوش را بدنبال اين خواسته هـا  
بيدار کنند و بر کل جامعه هم تـاثـيـر    

بنابراين بهتر اسـت بـه سـه         .  بگذارند
چهارتا از خواسته هاي اصلـي ايـنـهـا     
جواب دهم تا بتوانم آرامشان کـنـم و     

بنـظـرم ايـن      .  به اين قضيه خاتمه دهم
فوق الـعـاده مـهـم اسـت و مـن از                      
همينجا به همه مردم شوش و جوانـان  

و خانواده ها فراخـوان مـيـدهـم  کـه             
شما ميتوانـيـد در کـنـار بـرادران و                
خواهران و احتماال پدران و مادران و   
دوستان کارگرتان بايستيد و پرچمـدار  
يک مبارزه جديـدي در سـطـح شـهـر             

 .        باشيد
  

در ادامـه صـحـبـت         -شهال دانشفر
شما منهم نکته اي خاطـرم آمـد کـه         
اشاره کـنـم کـه بـهـرحـال مـا تـالش                   
ميکنيم در سطحي بين المللي اخبار 
اعتراضات کارگران و مردم شوش را   
انعکاس دهيم و تا همين االن هم اين 
اخبار نيشکـر هـفـت تـپـه در صـدر                 
اخبار اتحاديه هاي جهاني قـرار دارد    
و توسط حزب کمونيست کـارگـري و     
کميتـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                   
کارگري به تمام سازمانها و اتـحـاديـه    
هاي جهاني خبر رساني کـرده ايـم و          
همگي در کنار اين کارگـران خـواهـان    
لغو تمامي پرونده هـاي دسـتـگـري و       
لغو محاکمـه رهـبـران ايـن کـارگـران            
هستيم و همه اين فشارها و ضرب و   
شتم هايي که به ايـن کـارگـران وارد           
کرده اند محکوم ميکنيم و به حـملـه     
سرکوبگرانه اي کـه در سـطـح شـهـر             
کرده اند بـا صـداي بـلـنـد اعـتـراض               
ميکنيم و اين همان کاري بوده که در 
سرکوب اعتراضات کـارگـران کـيـان          

 . تاير هم انجام داديم
 

منهم اميدوارم در     -اصغر کريمي
خارج کشور که  طبعا موانع چندانـي  
پيش پاي کسي نيست همه احـزاب و    
ســازمــانــهــا و جــريــانــات ســيــاســي          
مختلف بتوانند قاطعانه از مـبـارزه        
کارگران نيشکر هفـت تـپـه و مـردم             
شوش حمايت کنند و بـه ايـن صـف           

اهـمـيـت ايـن مـبـارزه را              .  بپيونـدنـد  
 . سازمان بدهند دريابند و حرکتي
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 ٨  ١٣٨٧خرداد  ٩   کارگر کمونيست

يابد و آبـهـا از آسـيـاب                فيصله مي
اي سـر و صـداهـا       افتد و براي دوره مي
ــا چــنــيــن             .  خــوابــد مــي ــقــابــل ب در ت

وضعيتي، هر رژيمي كه سعي كـنـد از        
بروز چنين اعـتـراضـاتـي بـطـور كـلـي                

. جلوگيري كند، با آتش بازي مي كـنـد    
اين نه تنها در مورد ايران صادق بـوده،    

هائي كه از پـرداخـت      بلكه تاريخا رژيم
دستمزدهاي كـارگـران بـه هـر دلـيـلـي                

انــد، چــنــيــن      عــاجــز و قــاصــر بــوده           
اعتراضاتي را تحمل كرده و بـه آن تـن        

تـر بـه ايـن مـوضـوع            پائين.*  اند داده
اما ابتدا اجازه بـدهـيـد    .  برخواهم گشت

به يك نمونـه خـارج از مـرزهـاي ايـران             
 .اشاره كنيم
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معموال براي مقايسه اعـتـراضـات    
رزمنده و مـوفـق كـارگـري در كشـور                
خاصي با جنبش كارگـري روسـيـه، بـه          
مبارزات كارگران دهه اول و دوم قـرن          

چـرا  .  شود نه معاصـر  گذشته اشاره مي
كه جنبش كـارگـري مـعـاصـر روسـيـه               

هاي اميد چنداني را به ما نشـان     روزنه
تـريـن    امـا روسـيـه وسـيـع          .  نداده اسـت 

كشور جهان است، بـا اعـتـصـابـات و              
اعتراضات كارگري زيـادي كـه بـخـش          

اي از آنهـا مـتـأسـفـانـه از چشـم                عمده
. مـانـد   بسيـاري از مـا پـوشـيـده مـي                

زماني كه هنوز كارگـران ايـران در يـك         
اي با عدم پرداخـت   چنين سطح گسترده

دستمزدهايشان روبرو نبودند، كـارگـران   
روسيه معاصر به دليل بحـران سـيـاسـي     
و اقتصادي حاكم در روسيه بـا چـنـيـن          

اي دست بـه گـريـبـان بـودنـد و               مسئله
طبيعتا اعتراض بر عليه آن هم جـزئـي     

 .از آن دوره بود
شـهـري      (Togliatti)تاگلـيـاتـي      

 ٠ ۵ ٧ است در روسيه با جمعيتي حـدود  
كـيـلـومـتـري         ٠ ۵ ٨ هزار نفر، واقع در      

" واز("   VAZ.  جنوب شرقـي مسـكـو     
كـه  )  كـارخـانـه مـاشـيـن سـازي ولـگـا                

بزرگترين كارخانه ماشين سـازي جـهـان    
هـزار كـارگـر، در          ١٠٠ با چيزي حدود 

امـروزه،  .  اين شهر قـرار گـرفـتـه اسـت            
حتي با اصالحـات زيـادي كـه در ايـن            
كارخانه شده است، كمابـيـش بـيـش از          

درصـــد از وســـائـــل نـــقـــلـــيـــه                  ٧٠ 

اي كـه در روسـيـه تـولـيـد                  مسافربري
شـونـد، تـولـيـدات ايـن كـارخـانـه                   مي

اين كارخانه، هماننـد تـقـريـبـا        .  هستند
بخش اعظـم كـارخـانـجـات ديـگـر در                

هاي اول بعـد از فـروپـاشـي           روسيه سال
بلوك شرق، داراي يك اتحاديـه و نـهـاد         

شـوراي  " تـازه تـأسـيـس ديـگـري بـنـام                
-Work)"  مـــجـــمـــوعـــه كـــارخـــانـــه     

collective council)  ايـن دو     .  بـود
نهاد هر چه بودند، در چشـم كـارگـران           
! قطعا يك چيز نبودند؛ نماينده كارگـران 

ـ "  واز" درصد پـرسـنـل       ٩٠ با اين وجود 
ــدســيــن و                 ــن ــران، مــه ــارگ شــامــل ك
متخصصين، و كارفرمايان و مـديـران        

ــ عضـو     )  ترين مديرها بغير از اصلي( 
اتحاديه مـاشـيـن سـازي          ( اين اتحاديه 

در زمان جـنـگ و جـدال         .  بودند)  ولگا
كارگران بر سر دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت         

شــان، كــارگــران كــارخــانــجــات          نشــده
اعـتـنـائـي و        زيادي، در جواب بـه بـي       

هـاي مـوجـود بـا           همدستـي اتـحـاديـه      
هاي مربوطـه، دسـت      مديريت كارخانه

ــردن               ــه درســت ك ــه  " ب ــادي ــح ــاي  ات ه
زدنـد؛ گـرچـه بـدالئـل            مـي "  آلترنـاتـيـو   

هاي آلترنـاتـيـو ــ و           زيادي اين اتحاديه
بخصوص در بخـش مـاشـيـن سـازي ـ             

درصـد     ۵ هيچ وقت نتوانستند بيش از 
از كارگران كارخانه مربوطه را سـازمـان   

هـاي   در ميان هـمـيـن اتـحـاديـه        .  دهند
، اتحاديـه آلـتـرنـاتـيـو       " اتحاد"آلترناتيو، 

هـا   ، موفقتريـن ايـن اتـحـاديـه          " واز" در 
 . بوده است

 ٢٠٠ ،   " واز" هزار كـارگـر      ١٠٠ از 
در يـك       ١٩٩٠ تن در سپتامبـر سـال        

" اتـحـاد  " گردهمائي تصميم به تشكيل   
يك دهه بعد ايـن عـدد بـه           .  گيرند مي

هـر  "  اتـحـاد  " اساسنامـه    .  رسيد ٠٠ ۵ ٣ 
كسي كه در مقوله مديريت بگنـجـد را     

در .  كـنـد   از عضويـت خـود مـنـع مـي          
بحران بعد از شـكـسـت بـلـوك شـرق و              
بلبشوئي كه بر جامعه روسيـه آن زمـان     
حاكم بود، آنچه را كه شركت كنـنـدگـان    
در اولين گردهمـائـي بـفـكـر تشـكـيـل              

انداخت، ايجاد تشكلي بود كـه  "  اتحاد" 
تشـكـلـي    !  از منافع كارگران دفـاع كـنـد   

كـه مسـتـقـل از مـديـريـت و مـنـافـع                     
مديريت باشد و مـنـافـع كـارگـران را                

بـرخـالف اتـحـاديـه        .  نمـايـنـدگـي كـنـد        

كه كـارش سـازمـان دادن           "  واز" رسمي 
هــائــي چــون گــلــگــشــت و            فــعــالــيــت 

مســابــقــات ورزشــي اســت و در هــر                
كشمكشي بين كـارگـران و مـديـريـت،           

 !را مد نظر دارد" كارخانه"منافع 
اولين اعتصاب سازمـان داده شـده     

را "  اتـحـاد  " توسط فعاليني كه بـعـدهـا      
بنيـان گـذاشـتـنـد، چـنـد مـاه بـعـد از                     

هزار نفـره مـعـدنـكـاران       ٤٠٠ اعتصاب 
سـازمـان داده      ١٩٨٩ اوكرائين در سال 

در كنار بسـيـاري از        "  پرستوريكا. " شد
اصالحاتي كـه قـرار بـود بـه جـامـعـه                  
شوروي معرفي كند، اصالحاتي را بـه       
دستمزد كارگران نيز معـرفـي كـرد كـه          

. موجب نارضايتي بسياري از آنها شـد   
دستمزد كارگران كه با احتسـاب انـعـام      
و جوايز متعدد در سطح نه چندان بـدي    
بود، با معرفي اصالحات پرسـتـوريـكـا     

اعتصابات ايـن دوره  .  به شدت افت كرد
اوكـرائـيـن و         Kuzbassمعدنكـاران    

، اعتراضـي  " واز" همچنين اعتصاب در 
 . بود به وضعيت جديد

در همـيـن سـال، بـعـد از             "  واز" در 
اي در بين تـعـدادي از فـعـالـيـن             جلسه

هــاي ارائــه شــده و           كــارگــري، بــحــث    
تصميمات گرفته شـده در جـلـسـه بـه                

 ٢ يك اعتصاب   .  اطالع مديريت رسيد
خـواسـت   .  ساعته اخطاري اعالم گرديـد 
افـزايـش   :  كارگـران عـبـارت بـودنـد از             

 ٣٠ دستمزدها بـطـور كـلـي، افـزايـش              
درصد دستمزد براي كارگران يـكـي از        

 indexationهــا، مــعــرفــي         بــخــش
بـه  )  افزايش دستمزد به نسـبـت تـورم        ( 

هاي بيشتر بـراي     دستمزدها و دريافتي
مـديـريـت    .  كارهاي شاق و طاقت فـرسـا  

براي شكست ايـن اعـتـصـاب بـه هـر                 
كاري دست زد، از جمله نشـان دادن يـك   
فيلم پورنوگرافيك بر صحنه بزرگـي كـه     
باالي محله تجمع كارگران قرار گـرفـتـه    

هيچكدام از تاكتيكهاي مـديـريـت    !  بود
بعد از استراحت ناهـار در  .  كارساز نشد

هـزار تـن از           ٢٠ همين روز، بيـش از       
كــارگــران تصــمــيــم گــرفــتــنــد كــه بــه              

براي جلـوگـيـري از      .  اعتصاب بپيوندند
به درازا كشيده شـدن ايـن اعـتـصـاب،           
مديريت سريعا به تمـامـي مـطـالـبـات         

 indexationكارگران، بجز مـعـرفـي      
الزم بـه ذكـر اسـت كـه ايـن                   .  تن داد  

ــوســط               شــوراي " حــركــت كــارگــران ت
مورد حمـايـت قـرار      " مجموعه كارخانه

از آن حـمـايـت    "  واز" گرفت، اما اتحاديه 
 .نكرد

از اين اعتصاب تا اعتصاب مـهـم   
كــه تــوســط       ١٩٩٢ بــعــدي در ســال         

سـازمـانـدهـي شـد، اتـفـاقـات              "  اتحاد" 
افتاد كـه بـاعـث شـاخ          "  واز" ديگري در 

بــا مــديــريــت و      "  اتــحــاد" بشــاخ شــدن      
. نهادهاي كارگري طرفدار مديريت شـد 

ها مربوط بـه     همه اين شاخ بشاخ شدن
دفاع از حقوق اوليه كارگران و بـر سـر          

امـا اعـتـصـاب     .  نمايندگي كارگران بود
هـم صـد درصـد       ١٩٩٢ ماه آوريل سال 
indexation        را به مديريت تـحـمـيـل

درصد افزايش دسـتـمـزد       ٤٠ كرد و هم 
ابتدا مديريت با همكاري دو نـهـاد        .  را

و نـهـادهـاي      "  واز" رسمي كـارگـري در        
ديگر سـر بـه دولـت و مـديـريـت بـه                       

هاي مخـتـلـفـي بـراي ارعـاب             تاكتيك
كارگران دست زد تا از جـواب مـثـبـت          

" اتــحــاد" دادن كــارگــران بــه فــراخــوان           
اما در آخـريـن دقـايـق            .  جلوگيري كند

نزديك شدن به اعتصاب و زمـانـي كـه         
متوجه شد كـارگـران زيـادي تصـمـيـم               

اتـحـاد جـواب      " اند به فـراخـوان         گرفته
مثبت بدهند، عقب نشينـي كـرد و بـه         

 .تمامي مطالبات كارگران تن داد
نكته ديگري كه در اين رابطه حائـز  
اهميت است، دسـت رد زدن بـر سـيـنـه           

شـوراي مـجـمـوعـه        " نهاد تازه تأسيس   
ــه   ــان ــارخ ــحــاد " از طــرف         "  ك ــود"  ات . ب

شناخت اين نهاد براي فـعـالـيـن زيـادي        
بـقـول   .  پس از طي تجاربي بدسـت آمـد    

، بخـش زيـادي از        " اتحاد" اولين رئيس 
، اتفاقـا بـجـاي      " واز"فعالين كارگري در 

ابـتـدا جـذب ايـن          "  اتـحـاد  " پيوستن به   
فـعـالـيـن     .  نهاد تازه تأسيـس گـرديـدنـد      

وظيفه اين نهاد تازه تأسيس را   "  اتحاد" 
رقــابــت " چــيــزي شــبــيــه بــه تــجــربــه               

ــي      ــســـتـ ــالـــيـ ــوســـيـ در شـــوروي       "  سـ
دانستند كه كارگران را بـه تـولـيـد           مي

بيشتر براي رسيدن به سهمـيـه تـعـيـيـن         
كـردنـد،    شده براي كارخانه ترغيـب مـي  

بدون اينكه كارگران هيچگونه دخالـتـي   
هـا داشـتـه       در سرنوشت ايـن كـارخـانـه      

اين نـهـاد تـازه تـأسـيـس ايـن                  .  باشند
تصور را در ذهن بسياري از كارگـران و    
ــيــن كــارگــري جــا               ــعــال بــخــصــوص ف

انــداخــت كــه گــويــا كــارگــران در             مــي
سرنوشت كارخانه داراي قدرت تصمـيـم   

ايـن تصـويـر      "  اتـحـاد  . " گيري هسـتـنـد     

كاذب را رد كرد و گـفـت كـه كـارگـران           
توانند در بيرون از تصميمـات   فقط مي

مديريت بر سرنوشت كـارخـانـه تـأثـيـر            
اجازه بدهيد اينجا اين نكـتـه   ! ( بگذارند

را نيز، قبل از اينكه قنـد در دل كسـي        
آب شود، اضافه كنم كه قريب به اتـفـاق   

هــاي آلــتــرنــاتــيــو، از جــملــه          اتــحــاديــه
از سياستهاي يلتسين حـمـايـت    "  اتحاد" 

نــوشــتــن در ايــن بــاره و            .  كــردنــد مــي
توضيح اين تناقض به صـفـحـات بـس          
بيشتر از آنچه كه در اختيـار مـن قـرار         

 .)دارد، نياز دارد
را بـه يـك        "  واز" و   "  اتحاد" داستان 

ام؛  دليـل خـاصـي ايـنـجـا نـقـل كـرده                   
! مبارزه براي پرداخت بموقع دستمزدهـا 

هـاي   گرچه اتفاقات بـعـدي و تـوطـئـه             
مديريت با همدستي نهادهاي كـارگـري   

در چند سال بعد از اعـتـصـاب      "  واز" در 
ــاوردهــاي              ١٩٩٢  ــاري از دســت بســي

كارگران را پس گرفت؛ امـا يـك مـزيـت       
در مقايسـه بـا     "  واز" مهمي كه كارگران 

ديگر كارگران در روسيه از آن برخـوردار  
بودند، و آن نيز حاصل سازمـانـدهـي و      

بــود، "  اتــحــاد" وقــفــه     هــاي بــي    تــالش
. پرداخت بموقع دستمـزد كـارگـران بـود      

اشاره به اين مسئله از اين جهـت حـائـز      
اهميت است كه بدانـيـم در روسـيـه آن            

ــن ســال     ( دوره     ــي ــا     ١٩٩٤ هــاي      ب ت
هــا بــخــش    هــا و ســال      ، مــاه  ) ١٩٩٩ 

عظيمي از كارگران بدون دستـمـزد كـار      
كرده و به ظلم و اجـحـاف مـديـريـت و             
مــقــامــات دولــتــي در هــمــدســتــي بــا           

 .دادند هاي كارگري تن مي اتحاديه
 

ــادن                 ــت ــق اف ــعــوي ــه ت ــه ب مســئل
 دستمزدها

 
هـمـچـنـانـكـه بـاالتـر اشـاره شــد،                 
مسئله عدم پرداخت دستمزد كـارگـران     

تـا     ١٩٩٤ هـاي     در روسيه بـيـن سـال        
كه دوره سقوط سـرمـايـه داري          ١٩٩٩ 

دولتي و بحران سياسي در ايـن كشـور        
در .  بود، به يك نـرم تـبـديـل شـده بـود             

هـا و كـارخـانـجـاتـي          بسياري از شركت
كه زمزمه اعتصاب بـر سـر پـرداخـت             

شـــد،  دســـتـــمـــزدهـــا شـــنـــيـــده مـــي         
ــه  ــحــادي شــوراي " هــاي رســمــي و              ات

كـه  افتادند  جلو مي"  مجموعه كارخانه
كارخانه و عدم سوددهي را بـراي  بحران 

تا آنـهـا را از        "  توضيح بدهند" كارگران 
. اعتصاب و اعتراض منصـرف كـنـنـد      

 
١ از صفحه  ...جايگاه مبارزات سازمان يافته     



 ٩ ٨٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

اگر كارخانه را بـراي    " كارگران مرتب با 
پرداخت دستمزدها زير فشار بگـذاريـم،   

شــود و    مــجــبــور بــه تــعــطــيــلــي مــي         
." دهـيـم   مان را از دسـت مـي        كارهاي

آنــچــه كــه بــراي       .  شــدنــد مــواجــه مــي   
افـتـاد ايـن بـود كـه              كارگران جـا نـمـي   

تشكل كارگري قرار بـود بـه كـارگـران            
قدرت بدهد، نه تخم ترس و نـاامـيـدي         

در اين حول و حـوش       !  در دلشان بكارد
، ١٩٩٤ در پائيز سـال       "  اتحاد" بود كه 

زماني كه عـدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـا             
 ٦ داشت، اعتصابـي     داشت دور بر مي

تـريـن بـخـش        روزه را در يكي از كليدي
 . كارخانه سازمان داد

براي اولين بار دستمزدهـا در مـاه        
" واز" فــوريــه ايــن ســال بــه كــارگــران                

عـلـيـرغـم چـنـديـن          .  پرداخت نـگـرديـد     
اعتراض در ساعـت اسـتـراحـت نـهـار،            
مــديــريــت هــيــچــگــونــه زمــانــي بــراي          

روز .  پرداخت دستمزدها تعيـيـن نـكـرد      
، در مـجـمــع        ١٩٩٤ سـپـتـامـبـر           ٢٧ 

عمومي كارگران شيفت شب كه توسـط  
سازمان داده شده بود، كارگـران  "  اتحاد" 

مــجــمــع  .  رأي بــه اعــتــصــاب دادنــد           
عمومي كارگران ليستي از مـطـالـبـات     
كـارگــران را بــه تصـويــب رسـانــد كــه                 
خواهان پرداخت فوري دستمزدهـاي بـه     
تعويق افتاده ـ با احـتـسـاب تـورم ايـن             
دوره و حداقل بهره بانكي ـ و همـچـنـيـن     
پرداخت به موقع دسـتـمـزدهـا از ايـن              

دو روز بــعــد ايــن          .  بــبــعــد شــده بــود      
مطالبات به تصويب جلسه نمايـنـدگـان    

مـديـريـت    .  كارگران كل كارخانـه رسـيـد   
خواهان مذاكره، بدون توقف توليد شـد    
كه توسط نمايندگان كارگـران رد شـد و     

. روزه شـدنـد     ٦ كارگران وارد اعتصابي 
در مذاكره بيـن نـمـايـنـدگـان كـارگـران              
اعتصابي و مديريت، مـديـريـت اعـالم       
كرد كه در قـرارداد دسـتـه جـمـعـي بـا               

، اتحـاديـه   " اتحاديه ماشين سازي ولگا"
به بتعويق افتادن دستـمـزدهـا رضـايـت        

كــارگــران امــا ايــن را در            !  داده اســت  
مغايرت با قانون اعـالم كـردنـد و بـر               

. مــطــالــبــات خــود پــافشــاري كــردنــد         
مديريت قبـول كـرد كـه دسـتـمـزدهـاي             

. كارگران را طـي چـنـد قسـط بـپـردازد           
گرچه نمايندگان كارگران اين پيشـنـهـاد    
مديريت را قابل قبـول دانسـتـنـد، امـا           

يكپارچه بر ادامه اعتصاب رأي دادنـد    
و خواهان پرداخت دستمزد كارگـران در    
طول دوره اعتصاب و همچنين خواهـان  
ضمانت اين شدند كه بر علـيـه رهـبـران       

 ٣ در روز      .  كارگري توطئه چيني نشود
اكتبر، مديريت چنديـن قسـمـت عـمـده        
كارخانه را تـعـطـيـل كـرد و بـا كـمـك                   
نيروهاي امنيتـي شـروع بـه سـركـوب              
كارگران كرد كه در اين حادثه دهها نفـر  

. از كارگران از كـار خـود اخـراج شـدنـد          
اكتبـر بـه      ١٠ اعتصاب در واقع در روز 

پايان رسيد، اما حقوق ايـام اعـتـصـاب       
پرداخت نشد و فعالين كارگـري زيـادي     
كه در سازمـانـدهـي اعـتـصـاب دسـت             

. داشتنـد، تـوبـيـخ و مـجـازات شـدنـد               
با هزينـه صـنـدوق اعـتـصـاب            "  اتحاد" 

خود در دادگـاه از كـارگـران اخـراجـي                
دفاع كرد و قادر شد تـمـامـي كـارگـران        
اخراجي را بر سر كارهايشان بازگـردانـد   

شـان   و دستمزد روزهاي از دسـت رفـتـه     
ــگــيــرد         ــيــز ب جــالــب اســت كــه         .  را ن

خوانندگان مـا ايـن مـوضـوع را نـيـز                 
بدانند كه اتحاديه ماشين سازي ولـگـا     
صرفا به ايـن خـاطـر كـه وكـيـلـش در                  
دادگاه حضور داشت، گرچه لب از لـب       
نگشود، اين پيـروزي را مـديـون خـود            

با اين حال هـمـيـن وكـيـل در             !  دانست
اي با نشريه مركـزي اتـحـاديـه      مصاحبه

عليرغم رأي دادگاه، هـمـه ايـن         : " گفت
 ."!كارگران مستحق اخراج بودند

كـه     ١٩٩٩ از آن زمـان تـا سـال              
مسئله عدم پرداخت بـمـوقـع دسـتـمـزد         
كارگران تـقـريـبـا حـل شـد، دسـتـمـزد                  

ســر مــوقــع پــرداخــت        "  واز" كــارگــران    
و    ٩٦ ، ۵ ٩ هاي  گرچه در سال. شد مي
نيز كارگران اين كارخانه با ديـركـرد    ٩٩ 

در پـرداخـت دسـتــمـزدهـايشـان روبــرو              
شدند، امـا مـديـريـت سـريـعـا عـكـس               
العمل نشان داد و دستمزد كـارگـران را     
قبل از اينكه بيش از يك ماه بـه عـقـب      

ايـن يـك اقـدام         .  بيافتد، پرداخـت كـرد    
مانند در روسـيـه آن دوران              تقريبا بي

 .بود
اتــفــاقــات بــعــدي در ســرنــوشــت            

، به ايـن    " واز" و مبارزه كارگران " اتحاد"
از "  اتـحـاد  . " نوشته ربط چنداني نـدارنـد  

لحاظ سياسي مشكل جدي داشـت؛ از    
جمله عدم استقالل در طرح بسيـاري از    

مــطــالــبــات كــارگــرانــي كــه آنــهــا را              
عضـو  "  اتـحـاد  . " كـرد  نمـايـنـدگـي مـي       

كنفدراسيوني بود كه به دلـيـل شـركـت       
و دفـاع از       "  گـرائـي   سه جانبـه " در طرح 

ــيــت              ســيــاســتــمــدارانــي كــه مســئــول
مستقيمـي در وضـعـيـت پـيـش روي                  
داشتند، به مرور زمان جايگـاه خـود را     

امـا  .  در ميان كـارگـران از دسـت داد             
مبارزاتي را كـه سـازمـان داد، بـرگ                 
درخشاني بتاريخ مبارزه طبـقـه كـارگـر       

 . روسيه افزود
 
  تپه و هفت

گرچه توليد نيشكـر در هـفـت تـپـه        
در ايران جايگاه توليد ماشين كارخـانـه   

در روسـيـه را در اقـتـصـاد ايــن                  "  واز" 
كنـد، امـا از لـحـاظ              كشور بازي نمي

هـاي   تـوان درس    مبارزات كارگران مي
اعتراضات كارگران اين دو شـركـت را        

تپه تاگليـاتـي    هفت.  با هم مقايسه كرد
ايران است از اين جـهـت كـه كـارگـران             

در "  واز" تپـه هـمـانـنـد كـارگـران                هفت
انـد كـه مسـئلـه           تاگلياتي اعالم كـرده   

عدم سوددهي شركت ربطـي بـه كـارگـر       
كــه كــارگــري كــه كــار كــرده،              .  نــدارد

كــودك " كــه    .  خــواهــد دســتــمــزد مــي     
كارگـران  !".  شه گرسنه، وعده حالي نمي

تپه، عدم پـرداخـت    شركت نيشكر هفت
. كــنـنــد  دسـتـمــزدهـا را تـحــمـل نــمـي             

اعتنائي از كـنـار ريـش          كارگران با بي
ســفــيــدي و ارعــاب نــهــادهــاي دســت           

شونـد و   نشانده مديريت و دولت رد مي
به فراخوان فعاليـن كـارگـري مـعـتـمـد             

 . دهند خود جواب مثبت مي
هـاي   توانـد درس  تپه مي اما هفت

زيادي براي كارگران ديگر كشورهـا، از    
در بـر داشـتـه         "  اتـحـاد  " جمله فعـالـيـن      

تـپـه    گرچه كارگران نيشكر هـفـت  .  باشد
داراي تشكل به رسميت شناخـتـه شـده      
خود نيستند، امـا رهـبـران كـارگـري و           
مجامع عمومي كارگري كارگـران ايـن     
شركت، تمامي كـارگـران را سـازمـان             

" واز" مــبــارزه كــارگــران            .  دهــد مــي
هيچوقت نتـوانسـت هـمـانـنـد مـبـارزه              

تپه توجـه كـارگـران كـل           كارگران هفت
كشور مربوطه را به خود جلـب كـنـد و         
در ميان اخبار بـيـن الـمـلـلـي جـايـگـاه               

ايـن  .  اي را به خود اختصاص نـداد    ويژه
را بايد به تفـاوت شـرايـط سـيـاسـي و              
نقش و قـدرت جـريـان چـپ و غـيـره                      

مربوط دانست كه بحث مـهـم ديـگـري       
است  که اميدوارم در شماره هاي ديگـر  

اينـجـا   .  کارگر کمونيست به آن بپردازيم
از اين جـهـات     .  نميخواهم به آن بپردازم

تـپـه جـايـگـاه         مبارزه كـارگـران هـفـت         
. اي را در جـنـبـش كـارگـري دارد             ويژه

تپه تفاوت چندانـي بـيـن       كارگران هفت
كــارفــرمــا و دولــت كــارفــرمــاهــا                   

و "  اتـحـاد  " در حـالـي كـه           .  بينـنـد   نمي
داد،  مبـارزاتـي را كـه سـازمـان مـي                

فرقي اساسي بين يلتـسـيـن و مـديـران           
 !قائل بود" واز"كارخانه 

 
 تپه جايگاه مبارزه كارگران هفت

 
در استفاده از سـيـاسـت سـركـوب           

ها، اعتراضاتي هسـتـنـد       توسط دولت
كه سركوب آنها بـراي دولـت مـربـوطـه           

اعتراضاتـي  .  شود بسيار گران تمام مي
. انـد  كه در چشـم كـل جـامـعـه مـحـق              

اعتراض بر عليه عدم پرداخت دستمـزد  
كارگران در صدر اين اعتراضات مـحـق   

همچنانكه در ابـتـداي ايـن         .  قرار دارند
نوشته گفتم، اكثريت قـريـب بـه اتـفـاق           
اعتراضات كارگراي در چند سـال اخـيـر    
در ايران، اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت              

ــوده اســت         جــمــهــوري  .  دســتــمــزدهــا ب
اسالمي كه هيچـگـونـه اعـتـراضـي را            

كند، در برابر اعـتـراض بـه          تحمل نمي
عدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـا گـرچـه بـه                  
لشكركشي و سـركـوب هـم بـدرجـاتـي            
اقــدام كــرده امــا كــال در مــقــابــل آن                

امـا بـاز هـمـچـنـانـكـه              .  درمانده اسـت 
باالتر مورد اشاره قرار گرفت، اكثر ايـن  
اعتـراضـات خـودانـگـيـخـتـه و داراي                 

. انـد  سازمانيافتگي بسيار پائيني بوده
همين دو نـكـتـه ايـن اعـتـراضـات را                  

ايـن  .  كـنـنـد    مقطعي و پـراكـنـده مـي            
اعتراضات پراكـنـده و غـيـر سـازمـان              

هائي هستند كـه خشـم         يافته، سوپاپ
اي كـاهـش      معترضـيـن را بـراي دوره          

آنچـه كـه مـبـارزه كـارگـران              .  دهد مي
تــپــه را از ديــگــر اعــتــراضــات            هــفــت

كـنـد،    كارگري در ايران مـتـمـايـز مـي          
سازمان يافتگـي آن اسـت، كـه خشـم               
معتـرضـيـن را وارد مـرحلـه ديـگـري                  

ايــن را قــبــال در مــبــارز           . ( كــنــد مــي
هاي كردستـان و شـاهـو     كارگران نساجي
اما چرا اين سـازمـان   .)  نيز شاهد بوديم

 ! يافتگي اهميت دارد؟
برخورد رژيم را قبـال بـه مـبـارزات       

سازمان يافته ديگـري از جـملـه تـالش          
هاي مستقل اول مـاه مـه،         براي مراسم

تالش كارگران شركت واحد براي ايجـاد  
رژيـم  .  ايـم  سنديكاي خود و غيـره ديـده    

اي كه شايستـه يـك      گيري با تمام وحشي
هـاي   رژيم اسالمي است، با اين تـالش   

مـبـارزه   .  كارگران بـرخـورد كـرده اسـت         
تپه با مبـارزه بـر      كارگران نيشكر هفت

سر دستمزدهاي پرداخـت نشـده شـروع         
شد و سريعا شكل و شـمـايـل ديـگـري           

ايــن كــارگــران اكــنــون       .  بــخــود گــرفــت   
خواهان از جمله برسميت شناختـه شـدن   

سـازي بـر      تشكل خود و لـغـو پـرونـده           
عــلــيــه فــعــالــيــن و رهــبــران كــارگــري            

در عين حالي كـه مـبـارزه بـر          .  هستند
سر دستمزدها و بموقع پرداخت آنها در   

تـپـه    مركز ثقل مبـارزه كـارگـران هـفـت       
قرار دارد، اما همين مبارزات آگـاهـي     

شان را تا حدود زيادي باال بـرده   طبقاتي
تپه جايگـاه   مبارزه كارگران هفت.  است

مهمي نيز در كل جنبش كارگـري ايـران   
. دهـد  اين مبـارزه راه نشـان مـي        .  دارد

گـويـد    دارد به كل جنبش كارگـري مـي    
خــواهــيــد مــبــارزاتــتــان      كــه اگــر مــي      

تواند مـقـطـعـي و           حاصلي بدهد، نمي
تــجــربــه مــبــارزات    .  نــاپــيــگــيــر بــاشــد    

تپه بـايـد زيـر نـورافـكـن             كارگران هفت
قرار بگـيـرد و هـمـچـنـانـكـه تـاكـنـون                   

اي گرفته اسـت،     پوشش خبري شايسته
. همچنان در صدر اخبار كارگري بمـانـد  

و مهمتر اينكه مورد حمايـت گسـتـرده      
در ايران و در سطح بيـن الـمـلـلـي قـرار            
گيرد كه سـركـوب آن بـراي حـكـومـت              
هرچه مشكلتر باشد و از نظر سـيـاسـي      

 . براي حكومت گران تمام شود
 

 توضيح
 

بــر ايــن مــوضــوع واقــفــم كــه             *  
دستمـزدهـا را مـعـمـوال كـارفـرمـاهـا                  

پـردازنـد، و اگـر كـارفـرمـائـي از                   مي
پرداخت دسـتـمـزد كـارگـران خـودداري            
كرد، نهادهاي قضائي كشـور بـه نـفـع            

دهند و موضوع وارد    كارگران رأي مي
امـا آنـجـا كـه          .  مرحله ديگري ميشود

دولت مـربـوطـه پشـت عـدم پـرداخـت               
دســتــمــزدهــاي كــارگــران قــرار گــرفــت          
مسئله ديگري است كـه ايـن مـطـلـب             

 .چنين موضوعي را مد نظر دارد

 
٨ از صفحه  ...جايگاه مبارزات سازمان يافته     



 ١٠  ١٣٨٧خرداد  ٩   کارگر کمونيست

 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 از صنايع چوب طالقاني 
 

 الو سالم خسته نباشيد
 

من يكي از كـارگـران شـركـتـي             
ما .  هستم بنام صنايع چوب طالقاني

ماه است حـقـوق نـگـرفـتـه          ١٧ حدود 
تقريبا دوسال هم هسـت كـه بـا           .  ايم

پياپي شكايـت  .  شركت درگير هستيم
ميكنيـم مـتـاسـفـانـه بـه هـيـچ جـا                     

با اينـكـه بـارهـا بـه نـهـاد               .  نرسيديم
رياست جمهوري مراجعه كرديـم امـا     

بـه بـيـت      .  جوابي بـه مـا نـمـيـدهـنـد            
از هـمـكـارانـمـان        .  رهبري نامه داديم

حتي بخاطر مشكالتي كـه بـرايشـان      
پيش آمده دسـت بـه خـودسـوزي در            
برابر استانداري تـهـران جـلـوي چشـم           

. آقاي فيضي معاون اسـتـانـداز زدنـد      
خـيـلـي    .  اما اينهم تـاثـيـري نـداشـت          

. جاها رفتيم خيلي جاها نامـه داديـم    
مــتــاســفــانــه هــيــچــكــس پــيــگــيــري        

. االن هم بالتكليف هستـيـم  .  نميكند
ميخواستم اين مسائل را از تلويزيون 
كانال جديد اگر لطف كـنـيـد پـخـش           

 ممنون. كنيد
 
 

كارگر كارخانه سيمين 
 اصفهان

 
من يك كارگر سيميـن اصـفـهـان       

. اين كـارخـانـه دولـتـي اسـت           .  هستم
اينها چون ميخواهند سرمايـه دار را    
بكوبند پنج شش ماه است حقـوق مـا   

هـرروز هـم عـالفـمـان           .  را نـداده انـد    
اسـتـانـداري مـيـرويـم يـك             .  ميكنند

فرمانداري مـيـرويـم    .  چيزي ميگويند
هـمـيـشـه     .  يك چيز ديگري ميگويـنـد  

باور كنيد مـا    .  روي كول انها هستند

. با يك فالكتي داريم زندگي ميكنيـم 
االن چند وقت است كه كارخانه را هم 

. به هر ارگاني زنگ ميزنيم.  بسته اند
چون كارخانه سيمين زير نظـر بـنـيـاد       

. بنياد هم زير نظر رهبري است.  است
بخاطر همين هيچ حرفي نمـيـتـوانـيـم      

چون اگر بخواهيم حرفي بـزنـيـم    .  بزنيم
فوري ميگويند اين آقـايـان شـورشـي       

همانـطـور كـه االن هشـت نـفـر                 .  اند
كارگر را كه بلنـد شـدنـد از حـق مـا             
دفاع كنند گفتند شورشي اند و ايالن 

االن چنـد وقـت     .  وسرگردانشان كردند
است كارخانه را بسته اند خداوكـيـلـي    

. با يك فالكتي داريم زندگي ميكنيـم 
خواستيم صداي ما را پخش كنيـد و    

بگوييد ما چطوري زندگي كنيم؟ اين 
چه وضعي است؟ اينكه كارخانه زيـر    
نظر رهبري است من چكار كـنـم؟ زن     
و بـچـه هـاي مـگـر رهـبـر سـرشـان                    

مـاه كـار        ٥ .  ميشود؟ كـار كـرده ام       
يك حقوقمان را توي پنج ماه .  كرده ام
آخر پنج ماه بدون حقوق چه .  نداده اند

هزار تومـن كـه    ٢٥٠ كار كنم؟ حقوق 
به من ميدهند اگر هم هـمـه اش رو          

با اين حـقـوق   .  بدهند امورم نميگذرد
خرج زندگي را بدهم؟ خرج تـحـصـيـل     
بچه ها را بدهم؟ آب، برق، گـاز هـمـه      
چيزكه امسال دوبله رفته روي هـزيـنـه    

  ..اش را بدهم؟
 

 
 دو پيام از كارگران روي پيامگير تلويزيون كانال جديد 

نمايندگان مجلس يا 
 خيانتكاران به ملت 

نزديك به سه دهـه اسـت كـه يـك          
حكومت استبدادي و ضد مردمي بـر  

و در   .  ملت ايران سايه افكنـده اسـت    
طول اين سه دهه نمايندگان زيادي بـه  
عنوان به اصطالح  خدمـت بـه مـردم       
وارد مجلس شده اند و با فريب كـاري  
و خود شيريني فقط و فقط در صـدد    
بدست آوردن دل رهـبـر  و بـه فـكـر                  

و بـه    .  ثروت اندوزي خود  بـوده انـد        
همين هم اكتفا نكرده و بارها و بارها 
به ملت خيانت هم كرده اند و قوانـيـن   
ضد مردمي را تصويب كرده انـد كـه     
تنها باعث بقاي بيشتر اين حكومـت  

آيــا ايــن    .  و اســتــبــداد شــده اســت            
نمايندگان مجلس در مـحـل زنـدگـي       
خودشان با اقشار گـارگـر در تـمـاس          
نبوده اند؟ آيـا از زبـان يـك كـارگـر                  
نشنيـده انـد كـه چـنـان زنـدگـي بـر                      

كارگران تنگ شـده  و غـم وغصـه                
آينده خود و فرزندانشان فكـر آنـهـا را      
مشغول كرده كـه حـتـي يـك خـواب              

 .راحت هم از كارگران سلب شده
كارگري برايم تعريف مي كـرد    (  

و مي گفت من شبها حتي دو ساعت 
اش به فكر آينده  هم خواب ندارم وهمه

هام هستم همه بچه هايم بيكارنـد   بچه
براي دخترها هم پول نـدارم جـهـيـزيـه        

 )تهيه كنم و صدها مشكل ديگر
آيا اين نمايندگان در اين جامـعـه   
زندگي نمي كنند كـه گـرانـي و تـورم          

 كمر شكن را لمس كرده باشند ؟
آيا به عنوان يك نماينده مجـلـس   
كه خودشان را هم خيلي با سواد فكـر  

حتي بعنوان تحقـيـق هـم      .  مي كنند 
كــه شــده رفــتــه انــد جــلــو در يــك                   
دادگستري يك سـاعـت بـنـشـيـنـد و             
ببينند كه در طول يك ساعت صـدهـا   
نــفــر وارد دادگســتــري مــي شــونــد             

و .  وصدها  نفـر خـارج مـي شـونـد                
كمي بـه فـكـر فـرو رونـد و از خـود                   
بپرسند مگر در جامعه چه بالئـي بـر     
سر قوانين مدني و حقوقي آمـده كـه        
اين چنين جامعه آشفتـه و مـلـتـهـب           

 .است 
نمايندگان مجلس كمي بـيـشـتـر       
تاريخ مطالعه كنند تا بدانند كه هيچ 
حكومت ظالمي پايدار نبـوده و ديـر        
يا زود اين بساط ظلم برچيده خـواهـد   
ــه مــلــت                     ــكــاران ب ــت ــان شــد و خــي
سرنوشتشان  همانند هم قطاران خـود  

 .  در طول تاريخ را خواهند داشت
نمايندگان مـجـلـس بـدانـنـد كـه             
خيانت آنها به ملـت و بـخـصـوص بـه        
اقشار زحمتـكـش فـرامـوش شـدنـي            
نيست و حافظـه تـاريـخـي مـلـت از              
حافظه نمايندگان مجلس  قـوي تـر          

و مطمئن باشند كـه اگـر روزي     . است
من هم  زنده نبودم تا به عـنـوان يـك         

كارگر كه قوانين تصويب شده همـيـن   
نمايندگان باعث بدبختي و فقر بـيـش   
از حد من شده از آنـهـا بـاز خـواسـت           

فرزندان خـود را چـنـان تـربـيـت         .  كنم 

كـرده ام و آگـاهشـان كـرده ام كـه از                
خيانت شمـا نـمـايـنـدگـان نـخـواهـنـد             
گذشت و شما را به جـرم خـيـانـت بـه           
ملت و به جرم فريب كـاري مـواخـذه         

 
 نامه اي از يكي از خوانندگان كارگر كمونيست 

يكي از خوانندگان عزيـز نشـريـه      
كارگر كمونيست گزارش كوتاهـي از    
بيكارسازي ها در پااليشـگـاه آبـادان      
برايمان فرستاده انـد كـه عـيـنـا نـقـل             

در پااليشگاه آبادان بـيـکـار    : ميكنيم 
 ١١ از .  سازي شديدي در جريان اسـت 

اردبيهشت تـعـداد      ٢٩ اردبيهشت تا 
. نفر از كارگران اخراج شده انـد    ٧٥٠ 

اين بيکاري سازي ها در بـخـش سـي      
( و پـای پـيـنـگ            )  Civil( ويـل  

Pay Ping  (         و اســتــاتــيــک و
خدمات ، ماشين آالت و اسـکـلـت           

ايــن .  فــلــزی صــورت گــرفــتــه اســت          
کارگران بـدون پـرداخـت حـقـوق سـه              

آخـريـن   .  ماهه آخـر اخـراج شـده انـد           
ديمـاه   ٢٥ حقوق دريافتي کارگران در 

شرايـط كـار     .  پرداخت شده است ٨٦ 
كارگران پااليشگاه بسيار نـامسـاعـد    

وضع رستوران در ايـن هـواي          .  است
بــعــالوه .  گــرم اصــال خــوب نــيــســت         

كارگران مجبورند بدون کولـر و بـدون     
آب يخ، بدون سرويس بهداشـتـي كـار      

سرويس رفت و امـد هـم کـه              .  كنند
حتي لباس کـار و       .  برچيده شده است

ــار وجــود                   ــراي ک ــمــنــي ب ــوازم اي ل
 ٨ صبح تـا        ٦ ساعت کاري از . ندارد

 . شب است

در مـورد بـيـكـارسـازيـهـا بـايـد               
ــراي                  ــيــلــي ب بــگــويــم كــه هــيــچ دل

بـعـالوه   .   بيکارسازي ارائه نشده است
كارگر ديگر هم در اين چند روز  ٢٠٠ 

اخراج شده اند و بعد از ایـن اخـراج          
ها حدود سي ـ چهل نفر از کـارگـران        
دست به اعتراض زدند که بـه وسـيلـه      
پليس و حراست دستگيـر و پـراکـنـده       

 .شدند

 
 بيكارسازي در پااليشگاه آبادان

 

 
 

کارگر کمونيست را بخوانيد و بدست 
 دوستان آشنايانتان را برسانيد

 
 با کارگر کمونيست همکاري کنيد

 
از تجربيات خود در اعتراضات کارگري 

برايمان بنويسيد و براي کارگر کمونيست 
 .اخبار و گزارش بفرستيد

  
 



 ١١ ٨٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

کميته بين الـمـلـلـي هـمـبـسـتـگـي             :  به 
 کارگري حزب کمونيست کارگري ايران 

 
 سازمانها و احزاب کارگري جهان : به 
 
جــمــعــي از کــارگــران شــاغــل در             :  از 

مجتمع هاي پتروشيمـي مـنـطـقـه ويـژه         
 اقتصادي پتروشيمي ماهشهر                

 
 با سالمهاي گرم                                                   

 
ما جمعي از کارگران ايـران شـاغـل     
در مجتمع هاي باال ، قطعنامـه زيـر را     

در رابطه با محکوميت دولـت ايـران و        
(خطاب به  سـازمـان جـهـانـي کـار                    

ILO ( اعالم ميداريم: 
 

 از آنجا که، 
 
امروز جامعه ايران شاهد سرکوب   –  ١ 

حـرکــتــهـاي کــارگــري از ســوي دولــت             
 .جمهوري ايران است 

 
فــعــالــيــن کــارگــري تــحــت فشــار           –  ٢ 

سياسي شديد قـرار داشـتـه و رهـبـران             

کارگري، از جمله شيث اماني، جوانمير 
مرادي و طاها آزادي به جرم شرکـت در    
مراسم هاي روز جهاني کارگـر، زنـدانـي    

 . شده اند
 
جرکت کارگران در مراکز مختلـف     –  ٣ 

براي رسيدن به ابتدائـي تـريـن خـواسـت        
يعني دستمزد و امنيت شغلي، مـانـنـد    
نيشکر هفت تپه و کارخانه کيان تاير با 
تعرض پليس و نيروي انتظامي مـواجـه   

 .ميشود 

 
بنابراين ما ضمن مـحـکـوم کـردن       
اين سياستهاي دولت، از همـه کـارگـران    
در ايران  و هـمـچـنـيـن سـازمـانـهـا  و                 
ــران                 احــزاب کــارگــري در ســراســر اي

 :ميخواهيم که
 

دولت ايران را بدالئل باال محکـوم    –  ١ 
کرده و خواهان آزادي کارگران زنداني و   

 .کليه زندانيان سياسي شويم
 
)   ILO(  از سازمان جهاني کار   –  ٢ 

ميخواهيم که نمايندگان دولت ايران را   
ايـنـهــا   .  از ان سـازمـان اخـراج کـنـنـد                
اينهـا  .  نمايندگان کارگران ايران نيستند

ــتــي هســتــنــد کــه                ــنــدگــان دول ــمــاي ن
خواسـتـهـاي کـارگـران را بـا زنـدان و                    

 . سرکوب جواب ميدهد
 

 زنده باد همبستگي بين المللي جهان  
زنده باد مبارزات حق طلبانـه کـارگـران      

 در ايران 
 ٣/٣/٨٧ 

 
 کارگران نيشکر هفت تپه  ،نامه جمع هايي از کارگران در مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در حمايت از دستگير شدگان اول مه

 نمايندگان دولت ايران از سازمان جهاني کار بايد اخراج شوند 

محيط كار برايشان مـطـلـقـا مـطـرح         
اين جانواران سـرمـايـه دار و         .  نيست

. دولتـشـان قـاتـل كـارگـران هسـتـنـد                 
خانواده هاي كارگران جانباخته اين ها 
را مسئول از دست رفتـن عـزيـزانشـان       

كـل كـارگـران ايـن هـا را                .  ميـدانـنـد   
و اينها هستـنـد كـه      .  مسئول ميدانند

و .  بايد جوابگوي اين فـاجـعـه بـاشـنـد        
با جان باختن هر .  اين يك شعار نيست

كارگري با معلـول شـدن هـر نـان آور               
خانواده اي روشن اسـت كـه نـه فـقـط             
غمي هميشگـي و عـمـيـق بـر قـلـب                  
بازماندگان و عزيزانـش مـي نشـيـنـد           
بلكه زندگي آنها با مشقت و فقر و بـي  
تاميني غير قابـل تـوصـيـفـي هـمـراه             

مسبب و عامل اين فـجـايـع      .  ميشود
براي همه كارگران شناخته شده است و 
قطعا اينها بايد در بـرابـر كـارگـران و            

اينها يـعـنـي    . مردم حساب پس بدهند
امام جمعـه و فـرمـانـدار و مـقـامـات             
حكومت كثيف اسالمي آمـده انـد و          
در شهر شازند اعالم عـزاي عـمـومـي       

حرف كارگـران ايـنـسـت كـه           .  كرده اند
گورتـان را گـم كـنـيـد مـا خـودمـان                     
ــا غــم از دســت دادن                     ــيــم ب مــيــدان

حـرف كـارگـران      .  عزيزانمان چـه كـنـيـم    
اينست كه اوال مسببين ايـن فـاجـعـه          
فورا بايد معرفي شوند و بـه خـانـواده         
ها و بازماندگان جانباختگان غـرامـت   
پــرداخــت شــود و زنــدگــي آنــهــا بــا                 
استانـداردي قـابـل قـبـول و انسـانـي                  

كارگران عزاي عـمـومـي      .  تامين شود
خـانـواده هـا      .  اينها را نـمـيـخـواهـنـد           

نميخواهنـد پـاي روضـه خـوانـي ايـن              
پـاسـخ   .  جانـواران كـثـيـف بـنـشـيـنـنـد            

كـارگـران روضـه خـوانـي           .  ميخواهنـد 
نميخواهند ميـخـواهـنـد ايـن حـق را              
داشته باشند كه نمايندگانشان محيط 
هاي كار را از نظر ايـمـنـي كـنـتـرل و              
بازبيني كنند تا هرروز دهـهـا نـفـر از          

همين را هم بـا  .  كارگران قرباني نشوند
جـان  .  صداي رسـا اعـالم مـيـكـنـنـد               

باختن و معلول شدن و از كارافتـادگـي   
كارگران در مـحـيـطـهـاي كـار هـرروز             
دارد از كـارگـران قـربـانـيـان بسـيـاري              
ميگيرد و اين يك نـمـونـه از صـدهـا             

قاتلين كارگران امـا دارنـد   .  نمونه است
در حمايت مـزدوران مـنـفـور كـثـيـف             
حكومت اسـالمـي بـه يـكـه تـازي و                 
سوداندوزي خويش و مـكـيـدن خـون             

ايــن را    .  كــارگــران ادامــه مــيــدهــنــد       
كارگران مي بيـنـنـد و بـا گـوشـت و                 
پوست خويش لمس مـيـكـنـنـد و بـه               
انقالبي براي زير و رو كـردن كـل ايـن           
بســاط چــپــاول ســرمــايــه داران مــي             

كارگـران مـيـدانـنـد كـه راه              .  انديشند
مقابله با اين فجايع چيزي جز بـه زيـر        
كشيدن ايـن حـكـومـت و كـل نـظـام                  

 .بردگي مزدگي نيست
يك بـار ديـگـر بـه بـازمـانـدگـان                 

كارگران جان باخـتـه شـازنـد تسـلـيـت             
 . ميگوييم

 
در حاشيه اعالميه اي از 

 .."كميته پيگيري"
 

كـمـيـتـه     " اعالميـه اي از سـوي             
در "  پيگيري ايجاد تشكلهاي كـارگـري  

حمايت از كارگران نيشكر هـفـت تـپـه       
اين هفته منتشر شده بـود كـه از دو             

يـكـي   .  نظر توجه مرا به خود جلب كرد

جنبه مثبت مساله يعنـي حـمـايـت از       
مبارزه كارگران هفت تپه است كه بايد 
آنرا ارج گذاشت و هـمـه كـارگـران را               
فراخوان داد كه از مبـارزه هـم طـبـقـه           

ايـن  .  هاي خويش فعاالنه دفاع كـنـنـد     
سنتي است كه بايد هرچه گستـرده تـر     

كـارگـران   .  و فعاالنه تر به جريان بيفتـد 
به اين پيوند و اين حـمـايـت مـتـقـابـل          

 . شديدا نيازمندند
اما نكته مهم ديگـري كـه بـاعـث       
توجه به اين اعالميه ميشود چـاشـنـي    
ناسيوناليستي اي تنـدي اسـت كـه در         

از همان .  اين اعالميه توي ذوق ميزند
کـارگـران،   "  اول اينـطـور مـيـخـوانـيـم             

تـاكـيـد    ( ملت غيور ايرانزحمتکشان، 
سرمايه داري ايران در راستـاي  )  از من

اجراي سياست هاي سرمايه جهانـي و    
به دنبال استراتـژي جـهـانـي سـازي و             
استثمار هر چه بيشتر طـبـقـه کـارگـر،        
در کنار خصوصـي سـازي و تسـهـيـل           
صدور سرمايه و ارز و ديگـر سـيـاسـت     
هاي نوليبرالي، مرزهـاي گـمـرکـي را          
کمرنگ نموده و  واردات بسـيـاري از        

.  اقالم  مصرفـي را آزاد نـمـوده اسـت           
نتيجه ي چـنـيـن اقـدامـي تـعـطـيـلـي                
ــرده ي بســيــاري از خــطــوط                   گســت
توليدات داخلي و در نتيجه بيکاري و   
اخراجِ  جمعيِ  کارگران اين صنـايـع و     
رشد فقر و گرسنـگـي و سـيـر نـزولـي              

 ..."دستمزدها بوده است
آيا نويسندگـان ايـن اعـالمـيـه از           
روي سهو و عادت مرسوم در جـامـعـه    

مـلـت غـيـور       " اي مثل ايران خطاب به 
اعالميه ميدهند؟ آيـا از خـود        "  ايران

سوال كرده اند كه وقـتـي مـيـگـويـنـد             
دارند كـنـار تـبـلـيـغـات             "  ملت غيور" 

مشمئـز كـنـنـده نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي                

و "  غيرت ملـي " سلطنت طلب در مدح 
" غـيـرت ديـنـي      " و   "  غيرت نامـوسـي  " 

ايرانيان قرار ميگيرنـد؟ چـرا بـايـد در          
مـلـت   " يك اعالميه كارگري خطاب به 

حــرف زد و نــه خــطــاب بــه                "  غــيــور
كارگران و مردم ايران؟ پشت اين كلمـه  
ظاهرا ساده جنگها و خونها و تـفـرقـه      

پشـت ايـن     .  هاي بسياري نهفته اسـت   
عبارت ظاهرا ساده تحقير پناهندگـان  
و مردم منتسب به اقليتهـاي ديـگـر و      
حتي كارگران كشورهاي ديگر نـهـفـتـه     
است كه فعال راديكـال كـارگـري بـايـد        
مردم و كارگران را نسبت به آنهـا آگـاه     

 . كند نه اينكه خود بدام آن بيفتد
در ادامه همان مقدمه اعـالمـيـه      
كميته پيگيري هم مـا شـاهـد نـوعـي           
پروتكشنيسم و نـاسـيـونـالـيـسـم رايـج           

" كميته پـيـگـيـري      " هستيم كه دوستان 
بدام آن افتاده اند و اعتراض ميكـنـنـد    
كه  چرا مرزهاي گمركي كمرنگ شـده    

واردات بسيـاري از اقـالم مصـرفـي       " و 
 ". آزاد شده است

باور كنيد ايـن راه       !  دوستان عزيز
حل مساله گراني و نپرداختن دستمـزد  
و اخــراج هــاي فــوج فــوج كــارگــران               

ميشود صدها نمونـه زنـده را        .  نيست
مـا در اول قـرن          .  جلوي چشم گذاشت

در .  بيست و يكـم زنـدگـي مـيـكـنـيـم             
شرايط كنوني جهاني حتي جـمـهـوري      
اسالمي اي كه در سطح جهان مـنـزوي   

. است نميتواند مرزهايـش را بـبـنـدد         
حتي آمريكا هم نـمـتـيـوانـد مـرزهـاي          
ايران يا هرجاي ديگر دنيا را بر ورود و 

و بعالوه چرا بايـد  .  خروج كاالها ببندد
كارگـر در وسـط مـبـارزه خـويـش از                 
سـرمــايــه مـلــي و داخــلــي در بــرابــر                
سرمايه و كاالي خارجي دفـاع كـنـد؟         

اين توهم است كه فكر كنيم با بسـتـن     
مرزهـا كـار كـارگـر ايـرانـي پـررونـق                   

اين دعوايي ميان بـخـشـهـاي     .  ميشود
چـرا  .  مختـلـف سـرمـايـه داران اسـت             

كارگر بايد خواهان بسته شدن مـرزهـا     
. شود؟ كارگر بايد حقـش را بـخـواهـد         

اين امروز ديگر الفباست كـه سـرمـايـه     
دار چه داخلي چه خارجي مـيـخـواهـد       

مهم نيسـت كـه     .  رمق كارگر را بكشد
كاال از كجا مي آيد و سرمايه از كـجـا   

مـهـم ايـنـسـت كـه كـارگـر                .  مي آيـد   
محكم بايستد و از دستمـزدش، بـيـمـه     
هاي اجتماعيش، و شرايط بهتر كار و 

بـايـد شـمـا       .  سطح زندگيش دفاع كنـد 
كارتان اين باشد كه تـوده كـارگـران را         
متوجه كنيـد كـه مشـكـل و بـحـران                 
اقتصادي در ايران از باز بودن مـرزهـا     

و بعالوه و مهتر اينكـه  . ناشي نميشود
حتي اگر سـرمـايـه پـررونـق بـاشـد و                  
كارخانه سود آوري عظيمي هم داشـتـه   
باشد، بهيچ وجه مانعـي بـراي اخـراج         
كارگر، يا كشيدن رمق كارگـر تـوسـط      

بـلـكـه تـوازن قـوا           .  كارفرمايان نيست
ميان كارگـر و سـرمـايـه دار و دولـت             
سرمايه است كه تعيين مـيـكـنـد چـه           

رفـتـن در     .  سهمي به كـارگـران بـرسـد         
و "  واردات بـي رويـه كـاالهـا           " زميـن    

امثال اينها در واقع قبول فـريـبـكـاري       
سرمايه داران است كه ميگوينـد هـمـه    
چيز تقصير خارجي هاسـت و از سـوي     
ديگر با تفرقه افكني مـيـان كـارگـران       
كشــورهــاي مــخــتــلــف دارنــد پــروار            

در اين زمينه ميشود بسيار .  ميشوند
امـيـدوارم بـا      .  بيشتـر صـحـبـت كـرد          

همين اشاره كوتاه توانسته باشم ايـراد    
اعــالمــيــه دوســتــانــمــان در كــمــتــيــه          

 . پيگيري را نشان داده باشم

 
١ از صفحه  ...يادداشت سردبير     



 ١٢  ١٣٨٧خرداد  ٩   کارگر کمونيست

 
 يک دنياي بهتر

 برنامه حزب کمونيست کارگريرا بخوانيد

 اخراج كارگران ايران خودرو
ارديـبـهـشـت مـاه           ٢٩ روز يکشنبه   

کـارگـر      ٣٠٠ کارفرماي ايران خودرو 
کارفـرمـاي   . اين کارخانه را اخراج کرد

" ايران خودرو دليل اخراج کارگـران را  
کارخانه  و اسـتـفـاده از      "  مدرن سازي

ماشين آالت جديد  به جـاي کـارگـران    
 .اعالم کرده است

 اخراج کارگران ايساکو 
 

بنا به گزارش ديگر در اول خـرداد                    
در روزهاي آخر ارديـبـهـشـت نـيـز           ، ماه

نفر از کـارگـران قـراردادي            ۵۰ خوردو 
شرکت ايساکو ايران خـودرو، طـي دو           
مرحله عليرغم اعتراض و شکايـت ايـن   
کارگران به مراجع حکومتـي از جـملـه         

ايـن  .  اداره کار و بيمه، اخراج شـده انـد       

کارگـران اخـراجـي بـه هـمـراه خـانـواده                
هايشان بي هيچ حق و حقوقـي از کـار        
اخراج و از ابتدايي ترين امکان تـامـيـن    

 زندگي خود محروم شده اند 
واز طرفي طبق خـبـرهـاي رسـيـده           

نفر نيز از کارگران شـرکـت      ١٠٠ حدود 
پرس ايران خـودرو بـه دنـبـال کـاهـش                 
توليد و کم کردن يـک شـيـفـت از کـار                

 اخراج شده اند 
 
در رابطه با اين اخراجها جمعـي از   

کارگران ايـران خـودرو طـي نـامـه اي                
ــراض خــود را اعــالم کــرده و                      اعــت

 :مينويسند
 

 دوستان کارگر 
 

ما اخراج اين کارگران را نـاشـي از     
وجود شرکتهاي پيـمـانـکـاري و ادامـه           
قانون قرار دادهاي موقت مي دانيم کـه  
به راحتـي بـه کـارفـرمـا اجـازه اخـراج                  

کارگران را مـي دهـد مـا اخـراج ايـن                
کارگرانرا تحت هـر عـنـوانـي مـحـکـوم          
کــرده و خــواهــان بــر چــيــدن بســاط                  
شرکتهاي پـيـمـانـکـاري و لـغـو قـراد                   
دادهاي موقـت و بـاز گشـت بـه کـار                  

 همکاران به سر کار مي باشيم 
 

 جمعي از کارگران ايران خودرو 
  ١٣٨٧ اول خرداد 

  
ikcokar@yahoo.com 

 
 اعتراض شديد کارگران ايران خودرو به اخراج دهها نفر  از همکاران خود 

 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

طبق خبري کـه سـايـت دولـتـي            
منتشـر کـرد، دو        "  خبرگزاري فارس" 

كارخانه مواد شيميائي كـيـمـيـاگـران      
امروز و كيمياگستر، واقع در شـهـرك   
صنعتي بازنه از تـوابـع شـهـرسـتـان              

خـردادمــاه آتــش       ۵ شـازنــد، امـروز        
نفر از کارگران کشته و    ۵ ١ گرفتند و 

نفر از آنان مجروح شـدنـد      ٤٠ تا  ٣٠ 
 . که حال آنها وخيم گزارش شده است

حزب كمـونـيـسـت كـارگـري بـا              
خانواده هـا و بـازمـانـدگـان واقـعـه                  
دلخراش و هولناك آتش سـوزي ايـن        
دو كارخانه عميقا احساس هـمـدردي   
مي كند و صميمانه به آنها تسـلـيـت      

تنـهـا بـا بـرگـزاري هـرچـه               .  ميگويد
باشکوه تر مراسم بزرگداشت کارگران 

جانباخته تـوسـط کـارگـران و مـردم             
شازند و سيل پيام هاي همبستگي با 
خانواده ها و همکاران قربـانـيـان ايـن       
فاجعه از سراسر کشـور مـيـتـوان غـم        
جانکاه از دست دادن اين عـزيـزان را        

 . کاهش داد
اگر تـنـهـا بـخـش کـوچـکـي از                 

حاصل دسترنج کارگران صرف ايمني 
محيط کار مـيـشـد، ايـن اتـفـاق و                 
هزاران اتفاق مشابه در سايـر مـراکـز      

اگـر کـارگـر حـق          .  کارگري نمي افتاد
داشت که هيئت هاي بازرسي خـود را  
براي رسيدگي به امنيت محيط کـار    
سازمان دهـد، ايـن کـارخـانـه هـا و                 
کارخانه هاي ديگر قتلـگـاه کـارگـران       

اما حکومت اسالمـي هـر     .  نميشدند

. حقي را از کارگران سلب کـرده اسـت    
کارگران سودجوئي و بي مسئولـيـتـي    
کارفرمايان و ناامني هـاي مـحـيـط          
کار را ميشناسند و بارها و بارها در   
مورد ناامني مـحـيـط کـارشـان بـه               
کارفرماها و اداره هـاي کـار هشـدار         
ميـدهـنـد و دسـت بـه اعـتـراض و                     
اعتصاب ميزنند اما حکومت سراپا 
نکبت اسالمي، اعتراض و اعتصاب 
کارگر به اين شرايط را ممنوع اعـالم  
کرده است و پاسخ کارگر را بـا شـالق     

جمـهـوري اسـالمـي       .  و زندان ميدهد
مستقيما شريک جرم کارفرمايان ايـن  
دو کارخانه و کليه حـوادث مـحـيـط          

 . کار در همه مراکز کارگري است
ــيــســت کــارگــري            حــزب کــمــون

جمهوري اسالمي و کارفرمايـان ايـن     
کارخانه ها را مسـئـول ايـن فـاجـعـه            
بزرگ انساني ميداند و آنها را شديـدا  

جمهـوري اسـالمـي      .  محکوم ميکند
بايد کارگران مصدوم را با بـاالتـريـن      
امکانات موجود پزشکي مداوا کنـد  
و به خانواده کـارگـران جـانـبـاخـتـه و             
کارگران مصدومي که تـوانـائـي کـار       
کـردن را از دسـت داده انـد، حـقـوق                

. بازنشستگي کامـل پـرداخـت کـنـد          
اينها حقوق اوليـه کـارگـران اسـت و            
جمهوري اسالمي را بايد با اعتـراض  

متحدانه وادار بـه تـن دادن بـه ايـن               
 . خواستها کرد

گرامي باد ياد کارگران جانباخته 
کــارخــانــه هــاي مــواد شــيــمــيــائــي           

 كيمياگران امروز و كيمياگستر
  

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
  حزب كمونيست كارگري ايران 
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 دهها کارگر در شعله هاي آتش  جان باختند 
 و يا شديدا مجروح شدند

 

در برابر خلف وعده اين کارفـرمـا کـه      
در حضور نمايـنـده وزيـر صـنـايـع و              
نماينده اداره کار و مسئـولـيـن شـهـر        
ساوه وعده بازگشت بکار کـارگـران و     
توقف اخراج سازي هـا را داده بـود             
عکس العملي را ازخود نشـان نـداده        

در اين بين اداره کار شهرستان .   است
ساوه نيز همدوش بـا کـارفـرمـا عـدم           
تمديد قرداد داد کارگران اين کارخانه 

 ١٥ را که هر کدام از آنـان از دو تـا             
سال سابقه کار دارنـد تـائـيـد کـرده و           
 .راي به اخراج اين کارگران داده است

اغلب اين کارگران بدليل شـرايـط   
سخت کاري در اين کارخانه و نـبـود        

وسائل ايمني منـاسـب در آن دچـار            
بيماريهايي از قبيل ديسك كمر، افت 
شنوايـي، آرتـروز، سـائـيـدگـی زانـو،             

 .شده اند... مشکالت ريوي و
بنا به گزارش کارفرماي اين کارخـانـه   
در تداوم اين اخراج سازيهـا، طـي ده        

نـفـر ديـگـر از             ٨ روز گذشته حـدود    
کارگران اين کارخانه را نيز  اخـراج و    

آقاي اردشـيـر   . قراداد شان تمديد نشد
رضايي يکي از نمايندگـان کـارگـران      
اين کارخانه نيز جـزو ايـن کـارگـران             

 .است
 

کارگران اخراجي 
ايستگاههاي انتقال و فوق 

توزيع برق خوزستان 
خواهان بازگشت به کار خود 

 هستند
بنا به گزارشي از فعاليـن حـقـوق      
بشر بيش از يک سال از اخـراج حـدود     

نفـر از کـارگـران ايسـتـگـاهـهـاي            ٣٠ 
انتقال و فوق توزيع برق خوزستان کـه    

بــا دخــالــت       ١/١/٨٦ در تــاريــخ      
ايـن  .  حراست اخراج شدند،مي گـذرد   

در حالي است که همگي آنان از سوي 
هيات هاي تشخيص و حل اخـتـالف     
اداره کار خوزستان بازگشت بـه کـار        
خود را دريافت داشته انـد امـا بـرق           
منطقه اي خوزستـان هـمـچـنـان  از             
ورود برخي از اين کارگران بـه مـحـل      

. ايستگاههـا خـودداري مـي نـمـايـد           

يوسـف فـرهـادي يـکـي از کـارگـران               
اخراجي ايستگـاهـاي انـتـقـال وفـوق            
توزيع نـاحـيـه مـرکـزدر اهـواز مـي                  

مــتــاســفــانــه مســووالن بــرق      : گــويــد   
منطقه اي خوزستان گزارش غلط بـه    
مسـووالن و رســانــه هـا ارايــه مــي               

وي با اشاره به داليـل اخـراج        .  دهند 
به علت اثبات تخلفـات  :  خويش گفت

و فساد مالي سيستم برق منطقه اي   
خــوزســتــان در رابــطــه بــا ســيــســتــم            
پيمانکاري و داشتن عنـوان نـمـايـنـده      
کارگران بـراي حـل مشـکـالتشـان ،             
اخراج شدم کـه از کـلـيـه فـعـاالن در              

حوزه ي مسايـل کـارگـري و حـقـوق             
بشـري مـي خــواهـم کـه بــه حــقــوق                 
کارگران و حق کـارايشـان بـه مـثـابـه            
حقـوق بشـر نـگـاه کـنـنـد و جـهـت                      
بازگشت به کار ايـن کـارگـران هـمـه             

 . تالششان را به کار ببندند
شايان ذکر است کارگران به دنبال 
پيگيـري مصـوبـه هـيـات دولـت در              
ــاي               ــروهـ ــيـ ــذاري نـ ــوص واگـ خصـ
پيمانکاري به دستگاههاي مشـمـول     

برنـامـه چـهـارم تـوسـعـه              ١٦٠ اصل 
 . ،اخراج شدند

 
... اخبار اعتراضات کارگري    

 

١٦ از صفحه   



 ١٣ ٨٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

بر اساس خبري كـه اتـحـاديـه آزاد        
كارگران در سايت خـود مـنـتـشـر كـرده         
است شيـث امـانـي يـكـي از رهـبـران                  

 ٢٠٠٨ مـه     ٢٥ كارگري سنندج امـروز  
به وقت محلي از زنـدان آزاد   ١٤ ساعت 

اين كارگر زنداني هنگـامـيـكـه از       .  شد
زندان بيرون آمد مـورد اسـتـقـبـال گـرم            
همكاران و دوستانش در اتحاديـه قـرار     

آزادي شيث اماني و لغو احكـام  .  گرفت
زندان و شالق و جـريـمـه كـارگـران در                
نتيجه فعاليتي بود كه فعالين كـارگـري   
و مردم آزاديخواه سنندج در يـك سـال          

ــد                   ــجــام دادن ــه ان ــف ــدون وق ــر ب . اخــي
هنگاميكه ايـن فـعـالـيـتـهـا و تـالش                 
فعالين و تشكلهاي كارگري ابعاد بـيـن     
المللي پيدا كرد رژيم اسالمي ناچار بـه    

 .عقب نشيني شد
به دنبال اين تالشها بود كه احكام  

كارگران بوسيله شاهرودي در سفرش بـه  
همه مردم سـنـنـدج      .  سنندج لغو گرديد

اين واقعيت را تجربه كردند كه احـكـام     
كارگران بـازداشـتـي اول مـه پـارسـال                 
هنگامي لغو اعالم شده كه مـقـامـات      
جمهوري اسـالمـي مـتـوجـه اعـتـراض             
وسيع و نفـرت عـمـيـق مـردم از رژيـم                 

  .شدند
شيث امـانـي يـكـي از كـارگـران                 
بازداشتي اول مه پـارسـال بـود كـه بـه              
دنبال تصميم دادگاه تجديد نظـر حـكـم      

 ٣٣ حـكـمـش      .  ماه زندان گرفتـه بـود   ٦ 
روز قبل به اجـرا گـذاشـتـه شـد و ايـن                 
  .مدت در زندان مركزي سنندج بسر برد

اما به دنبال تالش موفقيت آمـيـز     
كارگران و مردم سنندج  احكام زندان و   
شالق كارگران لغو و شيث امـانـي هـم         

ما اين موفقيـت را بـه هـمـه            .  آزاد شد

كارگران و مردم آزاديخواه و  همچـنـيـن    
. اتحاديه آزاد كارگران تبريك ميگويـيـم  

ما همچنين آزادي شيث امـانـي را بـه         
همه دوسـتـان و اعضـا خـانـواده اش                   

آزادي ايـن فـعـال         .  تبريـك مـيـگـويـيـم        
خوشنام گارگران سنندج را بايـد جشـن     
گرفت و با دسته هاي گل از او استقبـال  

 .كرد
كميته كردستان حزب همه كارگران 
و مردم آزاديخـواه را فـرامـيـخـوانـد كـه          
براي آزادي جوانمير مـرادي، طـه آزادي     
و منصور اسانلو از فعالين كارگـري كـه   
هنوز در زندان هستند و همـه زنـدانـيـان     
سياسي اعتراضـات خـود را گسـتـرش          

  .دهند
كميته كـردسـتـان حـزب كـمـونـيـسـت                  

 ٢٠٠٨ مه  25 -كاركري ايران

 
 يك پيروزي ديگر براي كارگران و مردم سنندج

 شيث اماني يكي از رهبران كارگري
 اين شهرآزاد شد 

مالقات فوزيه خالصي با يـکـي از     
 اعضاي هيئت همراه آيت اهللا شاهرودي

ــه                 ــوزي ــروز دوم خــرداد مــاه ف دي
خالصي همسر جوانمير مـرادي مـوفـق      
شد با آقاي شادمـان يـکـي از اعضـاي          
هــيــئــت هــمــراه آيــت اهللا شــاهــرودي              
مالقات کرده و مسـائـل مـربـوط بـه                

. جوانمير و طاها را به وي منتقل کـنـد    
در اين مالقات آقاي شادمان قـول داد       
طي روزهاي آيـنـده اقـدامـات الزم را               
براي آزادي جوانمـيـر مـرادي و طـاهـا             

ايـن در حـالـي         . آزادي به عمـل بـيـاورد     
است که اداره اطالعـات کـرمـانشـاه و          

بوشهر همچنـان از دادن خـبـر مـحـل                
بازداشت و نگهداري جوانمير مـرادي و    
طــاهــا آزادي بــه خــانــواده هــاي آنــان               
خودداري ميکنند و تاکنون تـالـشـهـاي     
اين خانواده ها بـراي کسـب اطـالع از            
محل بازداشت و نگهداري عـزيـزانشـان    
هيچ نتيجه اي را در بر نداشته و آخـريـن   
باري هم که فوزيه خالصي به همراه عده 
اي ديگر به اداره اطالعـات کـرمـانشـاه       
مراجعه کـرده بـودنـد مـامـوريـن اداره              
اطالعـات در صـدد بـازداشـت فـوزيـه              

 .خالصي بر آمده بودند
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

  
بي اطالعي از سرنوشت 

 جوانمير مرادي و 
 طاها آزادي 

  

 جوانمير مرادي        طه آزادي 

جوانمير مـرادي و طـه آزادي از                
 ، برگزارکنندگان مراسم اول مه امسال   

امروز بيسـتـمـيـن روز زنـدان خـود را                 
مـقـامـات انـتـظـامـي از             .  ميگذراننـد 

پاسخگويي صريح به خانواده هاي ايـن    
و حـتـي مـحـل       .  کارگران سرباز ميزنند

نگهداري آنان را تا ايـن تـاريـخ اعـالم            
جوانمير مرادي از نـاراحـتـي    .  نکرده اند

مغز و اعصاب رنج ميبرد و مـقـامـات    
زندان هـمـچـنـان از گـرفـتـن داروهـاي                 

اين کـارگـران     .  نامبرده امتناع ميکنند
تحت فشارهاي جسمي و روحي شديدي 

و خانواده هـايشـان نـيـز در          .  قرار دارند
. شرايط بـد مـالـي قـرار گـرفـتـه انـد                     

همچنين امروز دادگاه فعالين و رهبـران  
. کارگران نيشکر هفت تپه برگزار گرديد
 -عليرغم تجمـع و بسـتـن جـاده اهـواز          

شوش توسط کارگـران و مـردم هـنـوز             
مقامات دولـتـي و دادگـاه اصـرار بـر                

و .  اثــبــات جــرم ايــن کــارگــران دارنــد            
ميـخـواهـنـد بـا مـحـکـوم کـردن ايـن                     
کارگران درس عبرتي به سايرين بدهـنـد   

 .که دست از اعتراض بردارند
کميته دفاع از کارگـران دسـتـگـيـر        

 � شده اول مه از تمام فعالين کـارگـري     
کميـتـه هـا و انـجـمـن هـا و احـزاب                         

ميخواهد که با تـمـام قـوا و نـيـرو در                
. مقابل اين تعرض ايستادگي نـمـايـنـد      

و کـلـن        ، امروز در شهرهاي هامبورگ
در آلمان و گوتنبرگ و اسـتـکـهـلـم در             
سوئد تظاهراتي در حمايت از مبـارزات  
کارگران نيشکر هفت تپه و پشتـيـبـانـي     

. از کارگران دستگير شـده بـرگـزار شـد         
ضــمــن ارج نــهــادن بــه ايــن حــرکــت                 
اعتراضي ما خواهان گسترش کمـپـيـن    
ها و فشار بر جمهوري اسـالمـي بـراي         
آزادي فوري و بدون قيد و شـرط کـلـيـه          

طـه     ، کارگران زنداني جوانميـر مـرادي    
منصور اسانلو و    ، شيث اماني ، آزادي

همچنيـن  .  همه زندانيان سياسي هستيم
ما خواهان فشار براي لغو پرونـده هـاي     
تشکيل شده براي کارگران نيشکر هفت 
تپه و خاتمه دادن به احضـار و تـهـديـد          

مـا تـالش     .  فعالين کارگري مي باشيـم 
ميکنيم که مرتبا اخـبـار مـربـوط بـه              
کارگران زنداني را در سطح جـامـعـه و         

در پيـشـبـرد    .  بين المللي انعکاس دهيم
هــر چــه قــدرتــمــنــد تــر ايــن کــمــپــيــن              

 .اعتراضي با ما همراه شويد
 ٨٧ کميته دفاع از دستگير شدگان اول مه 

 ٨٧ ارديبهشت  ٣١ 

 
٨٧اطالعيه کميته دفاع از دستگير شدگان اول مه   

http://komitemay87.blogspot.com/ 

اطالعيه پاياني اولين گـردهـمـايـي     
نهادهاي همبستگي بـا کـارگـران ايـران       
در خـارج و جـاي خـالـي حـمـايـت از                     

 دستگير شدگان اول ماه مه امسال
 ، طي اطالعيه اي چهارده انـجـمـن     

کميته همبستگي با کارگران ايـران در       
خارج از کشور بر لزوم همبستگي بـيـن     
کارگران و فعالين کشورهـاي مـخـتـلـف      

در جمعي دوستانـه و    "  و. تاکيد داشتند
يکبار ديگر بر تـقـويـت    "  مملو از تفاهم 

همبستگي بين المللي کارگـران جـهـان      
با مبارزه طبقه کارگر در ايران و جـلـب     
پشتيبانـي اتـحـاديـه هـاي کـارگـري و               
سازمانـهـاي بـزرگ کـارگـري اهـتـمـام                

 .ورزيدند
هر خواننده اي از مـتـن اطـالعـيـه        
بسيار خوشحال و انبساط خاطـر پـيـدا      
ميکند که يکبار ديگر فعالين کارگـري  
سعي کرده اند در مقاطعي همراه و بـه       

امـا     ، کمک طبقه کارگر ايران بشتابـنـد  
از طرفي ديگر آنچه که انسـان را شـوکـه    
ميکند جاي خالي حمايت از کـارگـران     

مـن  .  دستگير شده اول مه امسـال اسـت  

طي فراخوان قبلي به دو نـکـتـه حـائـز             
اهميت در قبال حـمـايـت از دسـتـگـيـر             

ايـن    -١ شدگان اول مه اشاره داشتم که  
کارگران در روز کـارگـر و در جـريـان                  
برگزاري مراسم کارگر دسـتـگـيـر شـده           

اين کارگران از رهبران شناختـه    -٢ . اند
شده و خوشنام کـارگـري و از اعضـاي           
اصلي يـک تشـکـل مسـتـقـل کـارگـري              

 . هستند
بـراي مــن جــاي بســي تــاسـف و                
شگفتي است که اين دوستان واقعا ايـن  
دستگير شدگان را کارگر نميدانند ؟ آيا 
اين اتفاق و دستگيري کارگـران در اول       
مه به جرم تالش براي بـرپـايـي مـراسـم        
مستقل خـود در ذهـن ايشـان آنـچـنـان            
جايگاه و اهميتي نداشته اسـت کـه در        
همان سطور اول اطالعـيـه شـان بـه آن            

چگـونـه   !  اشاره کنند؟ موضوع چيست؟
ــداي                     ، اســت ــت ــان  از اب ــن دوســت اي

دستگيري اين کـارگـران فـقـط بـه يـک              
اطالعيه بسنده کرده و خانه نشـيـنـي و      
سکوت را به جـاي ادامـه اعـتـراض و            
برگزاري آکسيون و کمپين بـراي آزادي       

اين کارگران برگزيده انـد؟ آيـا مسـالـه            
همبستگي با کارگران دستگير شده اول 

ــه مــوضــوع              ، مــه امســال     ــطــي ب رب
ــان و                    ــتـ ــن دوسـ ــي ايـ ــايـ ــمـ ــردهـ گـ

 انترناسيوناليسم آنها نداشته است؟
مـن بـر ايــن بــاورم کـه روزهــاي                 

بحراني و آينده سـاز جـنـبـش کـارگـري            
 . سکوت اين دوستان را نخواهد بخشيد

امـروز دسـتـگـيـر        !  دوستان عـزيـز    
جـوانـمـيـر        ، شدگان اول مه شيث اماني

و طه آزادي نيازمنـد حـمـايـت        ، مرادي
گسترده تمام فعالين و کارگران پـيـشـرو    

آنها و خانواده هايشان شـديـدا     .  هستند
تحت فشار و شکنجه هاي روحي رواني 

هرگونه عقب نشينـي و    .  قرار گرفته اند
کوتاهي در حـمـايـت از ايـن کـارگـران              
عواقب وخيمي براي جنبش کارگـري و    
نيز خود اين کـارگـران و مـا فـعـالـيـن               

 . کارگري خواهد داشت
با آرزوي بيشترين اتحاد و  همبستـگـي   

 . کارگري
 شاد باشيد

 رضا رشيدي فعال کارگري 
 ٢٠٠٨ مه   ٢٨ 

 
 در حاشيه اطالعيه پاياني اولين گردهمايي نهادهاي همبستگي با کارگران ايران 

 
مجيد نصيري و همه زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند ،منصور اسانلو  ،طه آزادي ،کارگران زنداني جوانمير مرادي  



 ١٤  ١٣٨٧خرداد  ٩   کارگر کمونيست

سازمان جهانـي کـار     :  خطاب به
ilo ،   نهادها و سازمانهاي بين

 المللي کارگري
 

در آستانه برگزاري اجالس سـاالنـه     
قـرار  .  هسـتـيـم    iloسازمان جهاني کار 

اســت بــار ديــگــر هــيــئــتــي از طــرف               
جمهوري اسالمي ايران در اين اجـالس    

مــا کــارگــران ايــران       .  شــرکــت نــمــايــد    
پيشاپيش اعالم ميداريم هيئت مـزبـور   
هيچگونه ربطي به طبقه کـارگـر ايـران         

در شرايطي کـه پـايـه اي تـريـن             .  ندارد

. حقوق کارگران زير پا گذاشته مـيـشـود   
در شرايطي کـه مـا کـارگـران از حـق                  
داشــتــن هــر گــونــه تشــکــل مســتــقــل            
کارگري، اعتصاب و اعتراض کـارگـري   

در حالي کـه هـر گـونـه       .  محروم هستيم
فعاليت صنفي و مطالبات کارگـري بـا     
سرکوب و زنـدان پـاسـخ مـي گـيـردو                 
کارگران از ابتدايي ترين حقوق شناختـه  

در .  شــده ي خــود مــحــروم هســتــنــد             
شرايطي که دستمزد صدها هزار کارگـر  
ماهها به تعويق مي افـتـد و کـارگـران          

هيچگونه امنيت شغلي نداشته و دسته 
در حالي .  دسته اخراج و بيکار ميشوند

که کارگران را تنها بـه عـلـت فـعـالـيـت          
هــاي صــنــفــي بــازداشــت و زنــدانــي               

در حـالـي کـه کـارگـران و                .  مينماينـد 
رهبـران کـارگـري را تـنـهـا بـه عـلـت                      
بــرگــزاري مــراســم هــاي اول مــاه مــه              

 .دستگير و زنداني ميکنند
در شرايطي که مـنـصـور اسـائـلـو            
ريئس هيئت مديره سنديکـاي شـرکـت      
واحد و شيث اماني ريئس هيئت مديره 

اتحاديه کارگران اخراجي و بـيـکـار بـه          
صرف فعاليت صنفي و برگزاري مراسم 
اول ماه مه هنوز در زنـدان بسـر مـي              

در حالي که جـوانـمـيـر مـرادي و           .  برند
طاها آزادي و دهها تن ديگـر تـنـهـا بـه        
خاطر اقدام بـه بـرگـزاري اول مـاه مـه                
دستگير، بازداشت و زنداني ميگردنـد،  
در چنين شرايطي حضور هيئت ايـرانـي   
در اجالس ساالنه سازمان جهـانـي کـار      

ilo               هيچگونـه مشـروعـيـت و وجـهـه
قانوني ندارد و از نـظـر مـا مـحـکـوم                 

 .است
ما کارگران ايران حضـور نـمـايـنـدگـان            
خانه کارگر و شوراهاي اسالمي کار کـه  

خــود از مــزدوران رژيــم اســالمــي و                
کارفرمايان ميباشند را بعنوان هـيـئـت    
ايراني شرکت کننده در اجالس سـاالنـه     

ilo           را قويا محکوم نـمـوده و خـواهـان
اخراج هيئت مزبور از سازمان جـهـانـي    

ما بعنوان جمعي از   .  ميباشيم iloکار 
کارگران شرق تهران از تمامي نهادها و   
سـازمـانـهـاي بـيـن الـمـلـلـي کـارگــري                   
ميخواهيم که ما کارگران ايـران را در         
راستاي بدست آوردن حقوق حقه خويـش  

 .ياري نمايند
 

 زنده باد اتحاد و همبستگي کارگري
 جمعي از کارگران شرق تهران: از طرف

كنگره اتحاديه کـارگـري پسـت      در 
 ٧٠٠ کانادا که در ماه آوريل با حضور   

نفر از نمايندگان شعبه هـاي مـخـتـلـف        
اين اتحاديه برگزار شد، هيئتي از حزب 
کمونيست کارگـري ايـران، داود آرام و          
سياوش آذري بعنوان ميهـمـان شـرکـت       
کردند و پيام حزب را بـه کـنـگـره ارائـه           

هـيـئـت    .  دادند که در آنجـا قـرائـت شـد      
حزب همچنين قطعنامه اي در دفاع از   
کارگران ايران و عليـه سـرکـوبـگـريـهـاي        
جمهوري اسالمي بصورت اضطراري به 
اين کنگره ارائـه داد کـه بـه تصـويـب                

در اين قطعـنـامـه اعـالم       .  کنگره رسيد
شــده اســت کــه جــمــهــوري اســالمــي              
صالحيت شرکـت در سـازمـان جـهـانـي         

. کــار را نــدارد و بــايــد اخــراج شــود                 

هميچنين جمهوري اسـالمـي بـخـاطـر           
حمالت وحشيانه به کارگران کيان تـايـر   

و شالق زدن کـارگـران     )  الستيک البرز( 
به جرم شرکت در مراسم اول مه بعـنـوان   
يک رفتار ضدانساني مـحـکـوم شـده و          
خواسته شده کـه حـقـوقـهـاي مـعـوقـه                 
کارگران فـورا پـرداخـت شـود، و هـمـه              
کارگران زنداني فورا آزاد شونـد و کـلـيـه     
اتهامات و وثيقه هـا عـلـيـه کـارگـران              
نيشکر هفـت تـپـه و ديـگـر فـعـالـيـن                    

 . کارگري لغو گردد
 

متن قطـعـنـامـه بـه شـرح زيـر                
 : است

پليس ضد شورش حوالـي سـاعـت      
آوريـل     ١٢ غروب روز شـنـبـه            ٧.٣٠ 

دروازه کارخانه الستـيـک سـازي کـيـان           

تاير که در اطراف تهران واقـع شـده، را        
شکست و از در و ديوار وارد کـارخـانـه      
شــده تــا صــد هــا نــفــر از کــارگــران                   

مـاه عـقـب       ٨ تا  ٥ اعتصابي که حقوق 
افتاده خود را طلب مي کردند، را بـزور    

کـارگـران را     .  از آنـجـا مـتـفـرق کـنـنـد             
دستگير کردند و کتک زدند به حدي کـه  
تعدادي از آنـان نـيـازمـنـد مـداوا در                   

نـفـر از        ٦ همينطور   . بيمارستان بودند
کارگران آتش نشاني که از رهـا کـردن          
آب جوش به کارگـران تـظـاهـر کـنـنـده             

 . خودداري کردند، دستگير شدند
 

اتـحـاديـه کـارگــران پسـت کـانــادا                -١ 
جمهـوري اسـالمـي ايـران را بـخـاطـر                  
حمالت وحشيانه به کارگران کيان تـايـر   

کـارکـران   .  تهـران مـحـکـوم مـي کـنـد              

دستگير شده فوري و بدون قيـد وشـرط     
حـقـوق هـاي پـرداخـت           .  بايد آزاد شوند

نشده بدون هيج گونه تاخير بيشتر بـايـد   
 . پرداخت شوند

اتحاديه کارگران پست کانادا شالق   -٢ 
زدن کارگران بخاطر برگزاري جشـن اول    
ماه مه را يک جرم محسوب مي کند و   
قويا اين خشونت خونين و ضد انسـانـي   

 . را محکوم مي نمايد
 
اتـحـاديـه کـارگــران پسـت کـانــادا                -٣ 

خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شـرط  
منصور اسانلو مي باشـد و هـمـيـنـطـور       
خواهان لغو تمام اتهامات و وثيقـه هـا     
عليه رهبران کارگران نيشکر هفـت تـپـه    

 . و ديگر واحد هاي توليدي مي باشد
اتحـاديـه کـارگـران پسـت کـانـادا                

جمهوري اسالمي را براي عضـويـت در     
سازمان جهاني کـار حـائـز صـالحـيـت            

بـنـابـرايـن خـواهـان اخـراج             .  نمي دانـد   
جمهوري اسالمي از سـازمـان جـهـانـي        

 . کار مي باشد
اتحـاديـه کـارگـران پسـت کـانـادا                
بدينوسيله همبستگي خود بـا کـارگـران    
و مردم ايران براي رفاه، آزادي و بـرابـري   

اتـحـاديـه کـارگـران        .  را اعالم مـيـکـنـد    
پست کانادا همچنيـن کـلـيـه سـازمـان            
هاي کارگري جهان را فرا مي خواند تـا    
هــمــواره از مــبــارزات و مــطــالــبــات             
کارگران در ايـران دفـاع کـرده و رژيـم               

 . جمهوري اسالمي را محکوم نمايند
تشکيالت خارج کشور حزب کمونـيـسـت    

 ٢٠٠٨ مه  ٢٠  -کارگري ايران 

 
اتحاديه پست کانادا خواهان اخراج جمهوري اسالمي از سازمان جهاني کار شد، از کارگران هفت تپه و کيان تاير حمايت کرد و  

 خواهان آزادي کليه کارگران زنداني شد 

 
 بايد اخراج شود " اي ال او" هيئت ايراني از اجالس ساالنه 

 

!اخراج گردد” آي ال او“ جمهوري اسالمي بايد از سازمان جهاني کار   

 
 فراخوان به شرکت در تظاهرات 

 ٦در همبستگي با مبارزات کارگران در ايران در تظاهرات 
آي ال ( در مقابل مقر سازمان جهاني کار) خرداد ١٧(ژوئن 

 !در ژنو شرکت کنيد) او
 )  خرداد ١٧(ژوئن  ٦جمعه : زمان 

 ١٥:٣٠تا  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 
 ۰۰۴۶۷۰۴۱۵۸۹۹۹ : تلفن تماس

مـه کـنـفـدراسـيـون بـيـن               ١١ در 
الــمــلــلــي اتــحــاديــه هــاي کــارگــري            

ــو. تــي. آي(  ــامــه اي         )  ســي. ي طــي ن
اعتراضي بـه نـمـايـنـدگـي از طـرف                

سـازمـان عضـو وابســتـه، بــا               ٣١١ 
مـيـلـيـون      ١٦٨ عضويت در مجمـوع  

کشور و مـنـطـقـه، بـر         ١٥٦ کارگر از 
عليه سرکوب تظاهراتهاي مسالـمـت   
آميز اول ماه مه در ايران و دستگيري 
بسياري از فـعـالـيـن اتـحـاديـه هـاي              

 .کارگري، قوياً اعتراض مي کند

مــه پــيــتــر      ٨ در نــامــه اي در           
مکللند رئيس استاني اتحـاديـه نـيـو       
سات ولس به نـمـايـنـدگـي از جـانـب             

عضو اتحاديه سـاخـتـمـان،        ٢٨٠٠٠ 
جنگل، معدن و انرزي با ارسال نـامـه   
اي به خامنـه 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

کنفدراسيون "  مه طي نامه  ٧ در 
بين المللي اتـحـاديـه هـاي کـارگـري            

، بـه نـمـايـنـدگـي از         ) سي. يو. تي. آي( 
سازمان عضو وابسته، با  ٣١١ طرف 

مـيـلـيـون      ١٦٨ عضويت در مجمـوع  
کشور و مـنـطـقـه، بـر         ١٥٦ کارگر از 

عليه سرکوب تظاهراتهاي مسالـمـت   
آميز اول ماه مه در ايران و دستگيري 
بسياري از فـعـالـيـن اتـحـاديـه هـاي              
کارگري، قوياً اعتراض خود را اعـالم  

 ""داشت

 
 حمايت جهاني از کارگران دستگير شده اول مه 



 ١٥ ٨٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست
 

کارگران لوله سازي اهواز و جمعـي  
از کارگران ايـران خـودرو طـي بـيـانـيـه             
هاي جداگانه اي برخورد سـرکـوبـگـرانـه      
جمهوري اسالمـي و پـاسـخ نـدادن بـه             
کارگران نيشکر هفـت تـپـه را شـديـدا             
محکوم کردند و با کـارگـران نـيـشـکـر         

قـبـال نـيـز       .  اعالم همبستـگـي کـردنـد      
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران و مـراکـز            
کارگري زير طي بيانيه اي از کـارگـران     

 : هفت تپه حمايت کرده بودند
انجمن صـنـفـي کـارگـران بـرق و                 
فلزکار کرمانشاه، کـارگـران کـارخـانـه           

کـارخـانـه    : شاهو و جمعهايي از کارگران
نساجي کـردسـتـان، پـااليشـگـاه گـاز                

عسلويه، کارخانه نيـرو   ١٠ و ٩ فازهاي 
رخش، کارخانه پرريـس، پـتـروشـيـمـي         
پلي اتيلن سنگين کرمانشاه، آجـر پـزي   
ســنــنــدج، کــارگــران شــرکــت واحــد               
اتوبوسراني تهران و حومه و کـارگـران        

 . شهر صنعتي قم
اين حمايت ها هرچه بيشـتـر بـايـد       
گسترش يابد و به يک حرکـت سـراسـري    

فردا قرار است حـکـومـت      .  تبديل شود
اسالمي، يعني عاملين فقر و فـالکـت     
مردم، عاملين بيکاري و مـحـرومـيـت     
اکثريت عظيم مـردم، عـامـلـيـن ايـن               
وضعبت نکبت باري که به سر اکثـريـت   
مردم آورده اند کارگراني را که بـه جـرم     
اعتراض به ايـن وضـعـيـت دسـت بـه                 
اعتصاب و اعتراض زده اند را به مـيـز   

ــد           ــن ــکــشــان ــه ب ــم ــا      .  مــحــاک ــد ب ــاي ب
ســازمــانــدهــي يــک حــرکــت وســيــع و            
سراسري در سراسر کشور اعـالم کـنـيـم     
کـــه دســـت حـــکـــومـــت و وزارت                  
اطالعاتش، دست دادگاه و ارگـانـهـاي      
حراست و سرکوبش از سـر کـارگـران و         

اعالم کنيم که اگـر کسـي     .  مردم کوتاه
بايد محاکـمـه شـود ايـن سـران رژيـم                 
جنايتکار اسالمي هستـنـد کـه حـتـي           
نان خالي را از سفـره کـارگـران دزديـده          

. اند و مردم را به گرسنگي کشانـده انـد  
ســران حــکــومــت انــد کــه رهــبــر و                  
سازمانده استثمار و فسـاد و دزدي و         
چـپـاول کـارگـران و مـردم مـحـروم و                    
زحمتکش انـد و بـايـد بـه پـاي مـيـز                    

ايـن سـران     .  محـاکـمـه کشـيـده شـونـد            
حکومت اند که تنـهـا پـاسـخـشـان بـه             

خواست بحق مردم بـاتـوم و شـالق و              
 . زندان و دادگاه است

مبارزه شکوهمنـد کـارگـران نـيـشـکـر             
هــفــت تــپــه، ســران حــکــومــت را بــه               

مـمـکـن اسـت       .  مخمصه کشانده است
ارديبهشت بخواهند بـا اعـالم    ٣١ فردا 

اينکه رئيـس دادگـاه حضـور نـداشـت             
محاکمه را به تعويق بـيـنـدازنـد و در            
شرايط ديگري برگزار کنند و يا دسـت    
به هر توطئه و فريب و نيرنگ ديـگـري     

نبايد گذاشت از اين مـخـمـصـه       .  بزنند
بايد بـر خـواسـت صـريـح           .  بيرون بروند

لغو همه پرونده هـا و پـايـان دادن بـه               
اذيـت و آزار و تـهـديـد و دسـتـگـيـري                
رهبران کارگران نيشکر هـفـت تـپـه و             

. ساير مردم حق طلب پايان داده شـود      
اين خـواسـت هـمـه مـردم در سـراسـر                  
کشـور اسـت و حـول آن و هـمـراه بـا                      
کارگران نيشکر هفت تپه بايـد بـه يـک         
حرکت سراسري تبديل شود و بر پـرچـم     
همه کارگران و مردم معـتـرض و حـق         

 . طلب نقش بندد
 حزب کمونيست کارگري ايران

ارديــبــهــشــت    ٣٠ ،   ٢٠٠٨ مــه       ١٩ 
 ١٣٨٧ 

*** 
ارديبهشت  اتـحـاديـه آزاد          ٢٥ در  

انـجـمـن صـنـفـي            ، کارگـران ايـران    
 ، کارگران برق و فلزکـار کـرمـانشـاه      

ــه شــاهــو            ــارخــان ــران ک ــارگ و     ، ک
کـارخـانـه    : جمـعـهـايـي از کـارگـران           

پااليشگـاه گـاز      ، نساجي کردستان
کارخـانـه    ، عسلويه ١٠ و ٩ فازهاي 

 ، کــارخـانــه پـرريــس       ، نـيـرو رخــش    
پتروشيمي پـلـي اتـيـلـن سـنـگـيـن               

 ، آجــر پــزي ســنــنــدج        ، کــرمــانشــاه
کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي       

کـارگـران شـهـر          ، تهـران و حـومـه        
صنعتي قم در حمايـت از کـارگـران      
دستگير شده اول مـه و خـواسـت              
آزادي فوري آنان و در پشتيباني از   
مبارزات کارگران نيشکر هفت تپـه  
و ختم محاکـمـه قضـايـي رهـبـران            
اعتراضات آنان بـيـانـيـه مشـتـرک            

 . دادند

 
کارگران لوله سازي اهواز و ايران خودرو نيز با کارگران 

 نيشکر اعالم همبستگي کردند 

بنا به خبري كه روز اول خـردادمـاه     
اتحاديه آزاد   " ، سايت " اتحاد" در سايت 

درج شده است، نيروهـاي  "  كارگران ايران
امنيتي در هماهنـگـي بـا كـارفـرمـاي            
كارخانـه لـوـلـه سـلـفـچـگـان، مـجـيـد                     
نصيري، يكي از كارگران ايـن كـارخـانـه     

متن اين خبر چنيـن  .  را بازداشت كردند
بدنبال اعـتـصـاب دو سـاعـتـه              : " است

کارگران کارخانه لوله سلفچگـان کـه بـا      
موفقيت کارگران بـه پـايـان رسـيـد، تـا            
کنون دو تن از کارگران اين کارخانـه بـه     
نامهاي سالم شـيـخـي عضـو هـيـئـت               
مديره و جمال ميراني عضـو اتـحـاديـه       
آزاد کارگران ايـران از کـار خـود اخـراج          
شده و امـروز نـيـروهـاي امـنـيـتـي در                 
هماهنگي با کارفرما، مجيد نصـيـري     
يکي از کارگران اين کارخانـه و عضـو        
اتحاديه آزاد کارگران ايران را بـازداشـت   
و با خود به نقطه نامعلـومـي مـنـتـقـل         

نيروهاي امنيتي در ايـن اقـدام        .  کردند
ضد کارگري براي جلوگيـري از عـکـس      
العمل کارگران، مجيد نصيري را بـدون    
اينکه کارگران ايـن کـارخـانـه مـتـوجـه             
شوند بازداشت و پـس از بـازرسـي اتـاق       

از .  وي، او را از کارخانه خـارج کـردنـد        
سوي ديگر مامورين انتظـامـي جـهـت       

نــفــر از کــارگــران          ٥ اجــراي احــکــام       
بازداشت شده در اول ماه مه سنندج بـه    
ضامن هاي اين کـارگـران مـراجـعـه و             
خواهـان مـعـرفـي ايـن کـارگـران بـراي                
اجراي احکام دادگاه تجديـد نـظـر شـده          

 ."اند
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري               
دستگيري مجيد نصيـري را مـحـكـوم          
مي كند و از همـه مـراکـز کـارگـري و             
ــخــواه مــي خــواهــد كــه                  مــردم آزادي
دستگيري مـجـيـد نصـيـري و اخـراج                 
کارگران کارخانه لوـلـه سـلـفـچـگـان را             

محكوم كرده و خواهان آزادي مـجـيـد         
نصيري و کليه کارگران زنداني و پـايـان     
دادن به احضار و دستـگـيـري فـعـالـيـن          

شركت در اعـتـصـاب و      .  کارگري شوند
سـازمـانـدهـي و رهـبـري اعـتـراض و                   
اعتصاب حـق انـکـارنـاپـذيـر کـارگـران              
است و کارگران با چنگ و دنـدان از آن       

 . دفاع ميکنند و آنرا تحميل ميکنند
اعتراضات و اعتصابات گسـتـرده    

فــعــالــيــن كــارگــري     .  تــر در راه اســت         
بيشتري بايد به ميدان بيـايـنـد و تـوده          
کـــارگـــران و مـــردم آزاديـــخـــواه و                   
سازمانهاي کارگري در سـطـح جـهـانـي        
بايد با قاطعيت بيشتـري از آنـهـا دفـاع       

مبارزه کارگران نيشکر هفت تپـه  .  کنند
در اين زمينه درسهاي مهمي را مقابـل  
 . کل طبقه کارگر و مردم گذاشته است

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ١٣٨٧ خرداد  ١ ، ٢٠٠٨ مه  ٢١ 

 
 بدنبال اعتصاب در کارخانه لوله سلفچگان، مجيد نصيري دستگير و دو نفر اخراج شدند 

 دستگير شدگان اول مه سنندج به دادگاه احضار ميشوند 

امسال بنا بر سنت هرسـال و عـلـيـرغـم        
فشارهاي کـه جـمـهـوري اسـالمـي در               
تقابـل بـا بـرپـايـي اول مـه مسـتـقـل                       

کارگران در ايران بـه     ، کارگران وارد کرد
اعالم کردنـد کـه   . استقبال اول مه رفتند

برپايي اول مـه را حـق مسـلـم خـود                      
در سنندج مراسـم اول مـه را        .  ميدانند

برپاداشتند و در چند شـهـر بـه تـدارک            
اما از قبل از ايـن  .  برپايي اول مه رفتند

روز جمهوري اسالمي شيث امـانـي از        
بنيانگزاران اتحاديه آزاد کارگران ايـران    
و از رهبران سرشناس کارگـري در شـهـر    
سنندج را دستگير کـرد و در اول مـه             

نفـر را در شـهـرهـاي سـنـنـدج و                      ١٣ 
. اشنويـه و عسـلـويـه دسـتـگـيـر نـمـود               

نفر از ايـن دسـتـگـيـر            ١١ خوشبختانه 
شدگان زير فشار فضاي اعـتـراضـي در      

امـا     ، ميان کارگران از زندان آزاد شدند
هنوز دو نفر از رهبـران شـنـاخـتـه شـده            
کارگري جوانـمـيـر مـرادي از اعضـاي             
هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران 
و طه آزادي عضـو عـلـي الـبـدل ايـن                   
سازمان هنوز در زندانند و شيث امانـي  

. نيز همچنان در بازداشت بسر مـيـبـرد     
در زندان نگاهداشتن ايـن کـارگـران در         
حاليکه هنوز منصور اسـانـلـو نـيـز در           

تـهـاجـمـي اسـت بـه کـل                  ، زندان است
تهاجمي است به حق پـايـه اي     .  کارگران

ما کارگران به حـق مسـلـم خـود بـراي             
برپايي مـراسـم اول مـه روز جـهـانـي                    

 .کارگري
بويژه اين کارگران از رهبرانـي هسـتـنـد       
که نـقـش فـعـالـي در ايـجـاد تشـکـل                    
کارگران و از بنيانگزاران اتـحـاديـه آزاد      

در زنــدان       ، کــارگــران ايــران هســتــنــد      
نگاهداشتن اين کارگران در عـيـن حـال      
حمله اي است به تالش کـارگـران بـراي         

بديـن تـرتـيـب مـا           .  متشکل شدن خود
حمايت از کارگران دستگير شده اول مه 
و کمپيني بين المللي براي آزادي فـوري  
و بدون قيد و شرط اين عزيزان را امـري  
فوري براي جنبش کارگري در ايـران و         
مبارزات کل جامعه ميـدانـيـم و بـراي          
پيشبرد اين امر تصمـيـم بـه تشـکـيـل            
کميته حمايت از دستگير شـدگـان اول        
مه را گرفتيـم و هـمـيـن جـا از هـمـه                     
کارگران و از همه انسانهـاي آزاديـخـواه      
ميخواهـيـم کـه وسـيـعـا بـه کـمـپـيـن                      
اعتراضي براي آزادي فوري و بدون قيـد  
و شــرط دســتــگــيــر شــدگــان اول مــه               

کميته حمايت از دسـتـيـگـيـر      .  بپيوندند
شدگان اول مه خواسـتـهـاي زيـر را در            

 :دستور دارد
برپايي مراسم اول مـه حـق مسـلـم            -١ 

دستگيري کـارگـران بـه         .  کارگران است
 جرم برپايي اول مه محکوم است

دستگيـر شـدگـان اول مـه شـيـث                   -٢ 
جوانمير مـرادي و طـه آزادي              ، اماني

بايد فورا و بدون قيد و شـرط از زنـدان        
 آزاد شوند

منع تهديد و فشار بر روي کارگـران    -٣ 
و باطل شدن تمامي پرونـده هـايـي کـه          
براي فعالين و رهبران کارگري تشکـيـل   

از جـملـه مـتـوقـف کـردن              .  شده اسـت   
احضار کارگران نيشکر هفت تپه آقايـان  
جليل احمدي، فريدون نيکوفرد، احـمـد     
نجاتي، قربان عليپور و محمـد حـيـدري    
مهر به دادگاه و باطل شدن پرونـده هـاي   

 .تشکيل شده براي آنان
 

 رضا رشيدي
 محمد نعمتي
 شکوه محمدي
 حسن گلزاري

 محمد کوهسار
 علي گلزاري

 عباس مويدي
 محسن عابديني

 ٢٠٠٨ مه  ١٩  -٨٧ ارديبهشت  ٣٠ 
 

    ٠٧٨٤٦٤٠٤٨٢٠ :تلفن

 
 کميته دفاع از دستگير شدگان اول مه تشکيل شد 



 ١٦  ١٣٨٧خرداد  ٩   کارگر کمونيست

 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

 محمد شکوهي: تنظيم
 

کارگر در اراک قرباني  ٢٥
  شدند

خرداد در يـک حـادثـه       ٥ روز يکشنبه 
دو تاسف بار آتش سوزي و انفجار در 

كارخانه مواد شيميائي كيمياگران و   
كيمياگستر، واقع در شهرك صنعـتـي   
بازنه از توابع شهرستان شـازنـد اراک        

 ٥٠ کارگر جان باخته و بيـش از        ٢٥ 
نفر مجروح شدند كه بنا به گـزارشـهـا    

نـبـود   .  حال شماري از آنها وخيم است
وسايل و امکانات ايمني کـار و بـي        
توجهي کارفرمايـان و دولـت بـه ايـن          
امر باعث و علت اصلي ايـن حـادثـه      

نشــريــه کــارگــر        .  حــانــگــداز شــد       
کمونيست ضمن تسليت بـه خـانـواده      
ها و بازماندگان اين حاثـه دلـخـراش      
جمهوري اسالمـي و کـارفـرمـايـان را        

. مسئول کشتار کـارگـران مـي دانـد         
جمهـوري اسـالمـي و کـارفـرمـايـان               
مسئول مستقيم کشتار کارگران  در   
اراک و ساير کارخانجات و واحد هـاي  

الزم بـه تـوضـيـح          .  توليد مي باشنـد 
است بر اساس آمار و ارقام ارائه شـده  
تــوســط وزارت کــار رژيــم از ســال               

بيش از  ١٣٨٧ تا ارديبهشت  ١٣٨٦ 
کارگر به دليل نبود وسـايـل و         ٣٠٠ 

امکانات ايمني کار و سهل انـگـاري     
دولت و کارفرمايان جـان خـود را از          

 .دست داده اند
 

اعتصاب در کوره پزخانه 
  هاي قرچک ادامه دارد
 ٣٠ اعصاب صدها کارگر در بيش از 

کوره پـزخـانـه قـرچـک کـه از اواخـر                    
ارديبهشت ماه آغاز شده اسـت، وارد    

. پانـزدهـمـيـن روز خـود شـده اسـت                 
کارگران به پائين بـودن دسـتـمـزدهـا            
معتـرض بـوده و خـواهـان افـزايـش                 

اداره .  داشتمزدهايشان مـي بـاشـنـد         
کار و کارفرمايان تا رسيدن ايـن خـبـر    

خـرداد فـقـط بـا             ٨ روز چهارشنـبـه     
هــزار تــومــان بــراي          ١٢ افــزايــش       

. دستمزد کارگران موافقت کرده اسـت 
کارگران کار را تـعـطـيـل کـرده و در             

محل کوره پزخانه ها بـه اعـتـصـاب          
 .خود ادامه مي دهند

 
 تجمع کارگران صنايع اراک

 
 ٢٠٠ خرداد نزديک به  ٦ روز  دوشنبه 

نفر از کارگران شرکت صنايع اراک در 
اعتراض به نبود امـنـيـت شـغـلـي و            
خطر تعطيلـي ايـن واحـد تـولـيـد در              
ــجــمــع                   ــار اراک ت ــل اداره ک ــاب مــق

کارگران مـي  .  اعتراضي بر پا داشتند
گويند که زمزمه هـاي انـتـقـال ايـن             
کارخانه به بخش خصوصي نـگـرانـي      
کارگران را مبنـي بـر از دسـت دادن           

 .امنيت شغلي افزايش داده است
کــارگــر     ١٨٠ خــرداد       ١٧ روز   

ــع اراک      "  ــاي ــري        "  صــن ــي ــگ ــي ــراي پ ب
خواستهـايشـان بـا راهـپـيـمـائـي در                

کيلومـتـري کـارخـانـه تـا             ١٣ مسير 
اداره کل کـار اراک، در مـقـابـل اداره          
کار اجـتـمـاع کـردنـد و  خـواسـتـار                   

. رسيدگي بـه وضـعـيـت خـود شـدنـد            
کارگران اعالم داشتند که در صـورت  

، طـي  عدم رسيدگي به خواستهايشان
 . روزهاي آينده به تهران خواهند آمد

 
تعطيلي کارخانه روغن  

 نباتي گلنار کرمان
 

از اوايل خرداد امسال کارخانه روغـن  
نباتي گلنار کرمان تـعـطـيـل شـده و           

. کارگر بيکار شـده انـد     ٣٠٠ بيش از 
کارگران هر روزه در محوطه کارخـانـه   
گرد آمده و خـواهـان پـاسـخـگـويـي                

 .کارفرما مي باشند
 
يک پيروزي براي کارگران  

  "بندر امام"
کـارگـر تـخـلـيـه و               ١٣٠٠ بيش از      

بارگيري  بنـدر امـام کـه مـدت هـا                
خواهان برخورداري از غـذاي گـرم و          
ساير امکانات بـراي اسـتـراحـت در            
فواصل کار بودند، در اثر ايستـادگـي   
و پافشاري بر اين خـواسـتـهـاي خـود        
کارفرما را وادار بـه عـقـب نشـيـنـي            

کــارگـران مــوفــق شـدنــد بــه          .  کـردنــد 
خواستهاي خود، دو وعده غـذاي گـرم   
و محـل اسـتـراحـت مـنـاسـب دسـت              

 .يابند
 

  الستيک سازي البرز
کارگران الستيک سازي البـرز کـه در        
ماههاي گـذشـتـه بـراي رسـيـدن بـه                  
مــطــالــبــات مــعــوقــه خــود بــارهــا             
اعتصابات و مبارزات پـر شـوري را        
سازمان داده و موفق شده بودند قـول    
پرداخت حقوق هاي معوقـه و سـايـر         
مطالباتشان را از کارفـرمـا دريـافـت       
دارند، بعد از گذشت بيش از يـک مـاه   
متوجه شدند که کارفرما کارگـران را    
سر دوانده و با اعالم اينکه کـارخـانـه      

مـواجـه مـي      "  کمبـود نـقـديـنـگـي      " با 
باشد، از پرداخت مطالبـات کـارگـران    

در هـمـيـن رابـطـه           .  سر باز مـي زنـد    
کارگران دوباره روز چـهـارسـنـبـه اول           
خرداد براي نقد کردن مطالبات خـود    

کارفرما .  دست به اعتصاب مي زنند
که قبال ابعـاد و دامـنـه اعـتـراضـات         
کارگران را در دور قبـلـي ديـده بـود،          
عقب نشيني کـردو اعـالم کـرد کـه               

. مطالبات کـارگـران را مـي پـردازد           
کارفرما پرداخت مطالبات کـارگـران     

الزم بـه تـوضـيـح       .  را آغاز کرده است
است که اعتراضات کارگران الستيک 
البرز براي نقـد کـردن دسـتـمـزدهـاي            

 ١٣٨٦ معوقه از اواخر زمستان سال 
شروع شده و در ادامـه در فـرورديـن           

کـارگـران اقـدام بـه                 ٨٧ ماه سـال       
راهپيمايي در خارج کارخانه و بستـن  
جاده کردند که نيروي انـتـظـامـي بـه           

ولـي کـارگـران      .  کارگران حمله نـمـود    
دست از مبـارزه نـکـشـيـده و اعـالم              
کردند که تا رسيدن به خواستهـايشـان   

. به اعتراضاتشان ادامه خواهنـد داد   
پــافشــاري و اعــتــصــاب و مــبــارزه            
کارگران نهايتا مـنـجـر بـه پـيـروزي               
کارگران بعد از يک مـبـارزه طـوالنـي       

 .شد
 

تجمع اعتراضي كارگران 
 ايران برک رشت در تهران

   
ارديبهشـت تـعـداد       ٢٤ روز سه شنبه 

نفر از کارگـران نسـاجـي ايـران           ١٢٠ 
بــرک رشــت در اعــتــراض بــه عــدم               
پرداخت حقوق و ساير مزايا به تـهـران   
آمده و در برابر محل کـار سـهـامـدار       

بدنبـال ايـن   . اين کارخانه تجمع کردند
اعتراض کارگـران کـارفـرمـاي ايـران           

 ١١ ارديـبـهـشـت          ٢٨ برک روز شنبه 
کارگر اين کارخانه را بدلـيـل شـرکـت       
در تجمع اعتراضي هـفـتـه قـبـل در             

در هـمـيـن      .  تهران اخراج نمـوده اسـت  
رابطه و در اعتراض به اين اخراج هـا،  

 ٢٩ کارگران صـبـح روز يـکـشـنـبـه                
ارديبهشت از حاضر شدن بر سر کـار    
خودداري کرده و خواهان بازگشـت بـه   

در .  کار همکاران اخراجي خود شدنـد 
همين حال کارفرما کارگران را تهديـد  
کـرده اسـت کـه کـارگـران نـبـايـد بـا                    

خوراک رسانه هـاي    " اعتراضات خود 
کارگران موفق شـدنـد     .  شوند"  بيگانه

فقط حقوق يک ماهه شان را دريـافـت   
کارگران خـواهـان پـرداخـت          .   نمايند

همه حقوق هاي معوقه و بازگشت بـه  
کــارهــمــکــاران اخــراجــي شــان مــي           

 .باشند
 

اخراج كارگران ايران 
  خودرو

ارديـبـهـشـت مـاه           ٢٩ روز يکشنبه   
کـارگـر      ٣٠٠ کارفرماي ايران خودرو 

کارفـرمـاي   . اين کارخانه را اخراج کرد
" ايران خودرو دليل اخراج کارگـران را  

کارخانه  و اسـتـفـاده از      "  مدرن سازي
ماشين آالت جديد  به جـاي کـارگـران    

 .اعالم کرده است
 

دستمزد كارگران کارخانه 
قند نيشابور پرداخت نشده 

  است
کارگران کارخانه قند نيشابـور مـدت     
چندين ماه است که دستمـزدهـايشـان    

کـارگـران مـي      .  را دريافت نکـرده انـد  
ماه اسـت   ٣ گويند که کارفرما مدت 

که از پرداخت حقوق کارگران روزمـزد  
و دو ماه اسـت کـه حـقـوق کـارگـران              
رسمي اين کارخانه را پرداخت نـکـرده   

کــارگــران خــواهــان پــرداخــت        .  اســت
 .حقوق هاي معوقه شان هستند

 
کارخانه لوله و پوشش  

  سلفچگان
کارگر کـارخـانـه لـوـلـه          ٣٠٠ بيش از 

ســازي و پــوشــش ســلــفــچــگــان در              
اعتراض به کيفيت نا مـطـلـوب غـذا       

ارديبهشت دست به  ٢٤ روز سه شنبه 
کـارگـران  بـارهـا          .   اعتصـاب زدنـد    

خواهان بهـبـود کـيـقـيـت غـذا شـده                
در همين رابـطـه و بـه دنـبـال             .  بودند

اعتراض کارگران کارفرمـا يـکـي از         
بـدنـبـال    .  کارگران را اخراج مي کـنـد    

 ٢٤ اين اقدام،  کارگران روز سه شتبه 
سـاعـت      ٢ ارديبهشت بـراي مـدت          
به دنبال ايـن  .  دست به اعتضاب زدند

حرکت اعتراضي کارگـران، کـارفـرمـا     
وعده بـهـبـود کـيـفـيـت غـذا را بـه                      

 .کارگران داد
 
کارخانه چرم و گوني بافي  

  برازجان
کارفرماي اين کـارخـانـه بـدون هـيـچ            

ارديبهشـت مـاه    ٣٠ توضيحي از روز 
. اقدام به تعطيلي کارخانه کـرده اسـت  

کارگر ايـن کـارخـانـه           ٤٠٠ از تعداد 
نفر اخراج شده و بقيه کـارگـران      ٣٠٠ 

فضــاي .  بـال تــکــلـيــف مــي بــاشــنــد          
 .اعتراضي در ميان كارگران باالست

 
 اخراج کارگران المپ فارس 

 
کارفـرمـاي کـارخـانـه المـپ فـارس               

کارگر اين کارخانه  را در       ٣٤ تعداد 
. ارديبـهـشـت اخـراج کـرد           ٢٩ تاريخ 

کارفرما در توضيح ايـن اقـدام ضـد           
کارگري خود اعالم کرده است که ايـن  
امر با توافق اداره کار صورت گرفـتـه   

کارگـران بـراي پـيـگـيـري امـر             .  است
اخراجشان به اداره کار مراجعـه کـرده     
و در انتظار تشکيل جلسه هيات حل 

 .اختالف مي باشند
 

تداوم اخراج کارگران 
 کارخانه نورد و پروفيل ساوه 

 
بدنبال اعتصاب کـارگـران کـارخـانـه           
نورد و پروفيل سـاوه در اسـفـنـد مـاه           

ن کـارخـانـه    يسال گذشته، کارفرماي ا
بر خالف وعده اي که در آن مـوقـع و        
بدنبال اعتصاب کارگران، مبـنـی بـر      
بازگشت به کار کارگـران اخـراجـي و         
توقف اخراج سازيها داده بود، پـس از  
پايان اعتصاب کارگرانـي را کـه در          
اعتصاب نقشي داشتـه انـد پـس از            
پــايــان قــرارداد، تــمــديــد قــرار داد              
نميکند و تا کنون هم هيچ مـرجـعـي      

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

١٢ صفحه   



 ١٧ ٨٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 تورنتو کانادا

 هامبورگ آلمان

 گوتنبرگ سوئد

 استکهلم سوئد

 استکهلم سوئد استکهلم سوئد

ارديبهشت ماه  ۳۱ روز سه شنبه 
تـن از       ۵ همزمان بـا روز مـحـاکـمـه        

فعالين و رهبران اعتصابات کارگـري  
در سـه شـهـر            ، در نيشکر هفت تـپـه  

گوتنـبـرگ و هـامـبـورگ            ، استکهلم
ميتيـنـگ هـاي اعـتـراضـي عـلـيـه                  
حمهوري اسالمـي و در حـمـايـت از            
مبارزه کارگران و بـا خـواسـت آزادي         

در ايـنـجـا         ۔کارگران زنداني برپا شـد 
گزارشات مـربـوط بـه ايـن حـرکـات              

 : اعتراضي را مالحظه مي کنيد
 

بــه فــراخــوان حــزب          -هــامــبــورگ
كمونيست كارگري ايران يک اجـتـمـاع    
اعتراضي  در حمايت از مبـارزات بـا   
شكوه كارگران هفت تپه و همـچـنـيـن     
آزادي كارگـران زنـدانـي اول مـه در               
مقابل كنسولگري جمهوري اسالمـي  

اجـتـمـاع    .  در هامبـورگ بـرگـزار شـد      
کنندگان با دادن شـعـارهـاي زنـدانـي        

كـارگــر     ، سـيـاســي آزاد بـايـد گـردد            
كارگر مـبـارز    ، زنداني آزاد بايد گردد
آزادي بـرابـري        ، حمايتت مـيـكـنـيـم       

حكومت كارگري و مرگ بر جمهوري 

اسالمي با مبارزات کارگران نيشکـر  
 ۔هفت تپه اعالم همبسـتـگـي کـردنـد       

اين اجتماع اعتراضي يك ساعـت بـه     
طول انجاميد و با سخنراني كوتاهـي  
از طرف نازنين برومند و شـعـارهـاي      
پي در پي شركت كـنـنـدگـان در ايـن           

 .اجتماع به پايان رسيد
 

در مرکز شهر استکهـلـم     -استکهلم
در حمايـت از مـبـارزات بـا شـکـوه                 
کارگران نيشکر هفت تپه تـظـاهـرات      
ــراخــوان حــزب                  ــه ف ــاده اي ب ايســت
 ۔کمونيست کارگرى ايران برگزار شـد   

مردم آزادي خواه و حـق طـلـب بـا در          
دســت داشــتــن عــکــس هــايــي از                
مبارزات کارگران ايران و شعارهـايـي   
به زبان سوئـدي و انـگـلـيـسـي   از                   

دستگيرى فعالين کـارگـري     : "  جمله 
ــيــد                 ــران را مــتــوقــف کــن  ، "  در اي

جمهورى اسـالمـي را از سـازمـان               " 
مـرگ بـر     " و "  جهانى کار اخراج کنيـد 

تـوجـه   "   جـمـهـورى اسـالمـى ايـران              
بسياري از مردم شهر را به خود جلـب  

 .کردند

در طول برگزاري آکسـيـون مـمـد       
اميري و افسانه وحـدت از فـعـالـيـن           
حزب کمونيست کارگري بـراي مـردم      
در مورد مبارزات کـارگـران ايـران و         
محاکمه و دستگيري فعالين کارگري  
و به خصوص پنـج نـفـر از فـعـالـيـن               
کارگري نيشکر هـفـت تـپـه  کـه بـه                 
دادگاه اسالمـي احضـار شـده بـودن             
افشاگري کردند  و مـردم  را  تشـويـق    
به امضا کردن نـامـه مـحـکـومـيـت             

ده هــا   .  جـمـهـوري اسـالمــي کـردنــد          
نسخه از اطالعيه اي که بطـور کـوتـاه    
مبارزات کارگران ايـران را تـوضـيـح          

 . مي داد در ميان مردم  پخش شد
 

 ۳۱ روز ســه شــنــبــه          -گــوتــنــبــرگ
ارديبهشت،به فـراخـوان تشـکـيـالت           
خارج کشور حزب کمونيست کارگري 
ــجــمــع                ــنــبــرگ يــک ت ايــران درگــوت
اعتراضي در اعتراض بـه مـحـاکـمـه        
رهـبــران کــارگــري در ايــران بــرگــزار            

معترضين با در دست گرفتـن  .  گرديد
عکسهايي از کارگران دستگيـر شـده     
و بـلـنـد کـردن تـعـدادي بـانـدرول و                   

پالکارد و با سردادن شـعـارهـايـي از          
قبـيـل کـارگـران زنـدانـي آزاد بـايـد                   
گردند، جمهوري اسالمي نابود بـايـد     
گردد، توجه مردم را به  بـي حـقـوقـي       
کارگران و مـبـارزات آنـهـا در ايـران             

 .جلب کردند
در طـول مـدت ايـن تـظـاهـرات              
اطالعيه ها و گزارشات دريافـتـي از     
مـبــارزات کــارگـران هــفــت تـپــه بــه              
زبانهاي سوئدي و انگليسي در ميـان  

در مجمـوع بـا     .  عابرين توزيع گرديد
پخش موزيک و توزيع اطـالعـيـه هـا       
صحبت کردن از طـريـق راديـوهـاي             
محلي، گزارش اعـتـراض و مـبـارزه           
کــارگــران وســيــعــا در ســطــح شــهــر            

 .انعکاس يافت
مـاه     ٢٣ روز جـمـعـه      همچننين  

مه، به فـراخـوان حـزب كـمـونـيـسـت              
كارگري ايران ــ شـرق كـانـادا، بـراي             
همبستگي و حـمـايـت از مـبـارزات           
كارگران شركت نيشكر هفـت تـپـه و         
محكوم كردن سركوب و زنداني كردن 
كارگران اين شـركـت، آكسـيـونـي در           
شلوغترين ميدان شهر تورنتو بـرگـزار   

  .شد
در اين آكسيون، اطـالعـيـه هـاي       
حزب كمونيست كارگري به زبان هاي 
انگليسي و فارسي براي حـاضـريـن و      
همچنين عابرين در اين محل قرائـت  
گرديد و صدها نسخـه نـيـز در بـيـن             

شـركـت   .  مردم پخش و توزيـع گـرديـد   
كنندگان با سر دادن شـعـارهـائـي از          
مبارزات كارگران ايـران و بـخـصـوص     
مبارزات اين دوره كـارگـران شـركـت          
نيشكر هفت تپه حمايت و پشتيبانـي  
كردند و بجـرم سـه دهـه جـنـايـت و                 
سركوب عليه كارگران و پايمال كـردن  
ابتدائي ترين حقوق مـردم، خـواهـان         
اخراج جمهوري اسالمـي از سـازمـان      

ايـن آكسـيـون      .  جهانـي كـار، شـدنـد         
مورد توجه عابرين زيادي قرار گرفـت  
و تعداد زيـادي از ايـن عـابـريـن بـا                 
شركت كننـدگـان در آكسـيـون حـول             
هــدف ايــن آكســيــون و مــبــارزات              
كارگران هفت تپه به بحث و گـفـتـگـو     

  .پرداختند
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب               

 کمونيست کارگري ايران 

 
 !سوئد و کانادا  در حمايت از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه ،برگزاري تظاهرات پشتيباني در آلمان 

 !سوئد و کانادا  در حمايت از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه ،عکس هايي از تظاهرات در آلمان 



 ١٨  ١٣٨٧خرداد  ٩   کارگر کمونيست

روزگذشته روزهاي پر هيجـانـي   دو 
شـاهـرودي   .  بـراي مـردم سـنـنـدج بـود           

رئيس قوه قضائيه رژيم اسالمي مـورد  
اعتراض شديد مردم و كـارگـران ايـن           

مـردم سـنـنـدج در          .  شهر قـرار گـرفـت     
مسجد جامع ايـن شـهـر بـا در دسـت             
داشتن عكـس زنـدانـيـان سـيـاسـي در             
اعتراض به احكام ضد انساني دادگـاه    
هاي جمهوري اسـالمـي، چـنـديـن بـار            
سخنراني شاهرودي را قطع و مسـجـد     
جامـع را بـه مـيـدانـي بـراي افشـاي                     
سيـاسـتـهـاي رژيـم اسـالمـي تـبـديـل                   

مردم خواهان آزادي زنـدانـيـان         .  كردند
 . سياسي و فعالين كارگري شدند

به دنبال اين اعتراض شديد مـردم   
سنندج، صديق كريمي يكي از رهبـران  
ــا                    ــران ب ــران اي ــارگ ــه آزاد ك ــحــادي ات
شاهرودي ديدار و خواهان لغو احـكـام     
صادره عليه كارگران بازداشتي اول مـه  

اتـحـاديـه آزاد كـارگـران           .  پارسـال شـد    
ايران در مورد اين ديدار چنين گـزارش    

با پـيـگـيـريـهـاي اعضـای             : " داده است
هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران              
ايران در سنندج و تـالش دو روزه آنـان،     
امروز صديق کريمي به نمـايـنـدگـي از       
طرف تمامي کارگران بـازداشـت شـده         
در اول ماه مه سال گذشتـه، مـوفـق بـه       

در ايـن  .  ديدار با آيت اهللا شاهرودي شد
ديــدار پــس از صــحــبــتــهــاي صــديــق            
کريمي، مـعـاون آيـت اهللا شـاهـرودي              
نامه ای را جهت بررسي مجـدد پـرونـده    
به دادگاه تجديد نظر استان کـردسـتـان      
نوشت که صديـق کـريـمـي آنـرا قـبـول               
نکرد و مجددا شروع به صحبـت نـمـود    
که پس از پايان صحبتهايش، آيت اهللا   
شاهرودي بطور مکتوب دسـتـور لـغـو       
احکام تمامی کارگران بـازداشـت شـده      

 ." در اول ماه مه سنندج را صادر کرد

الزم به يادآوري است كه در جـريـان   
اعتراض مردم سنندج و خانـواده هـاي     
زنــدانــيــان، نــيــروهــاي انــتــظــامــي و            
نيروهـاي حـفـاظـت از شـاهـرودي در                 
مقابل نفـرت واعـتـراض مـدام مـردم             
دست و پاي خود را گـم كـرده و دچـار           

چـنـديـن بـار       .  سراسـيـمـه شـده بـودنـد           
سخنراني شاهرودي با صداي اعتـراض  
مردم قطع و خانواده هـا بـا در دسـت           
داشتن عكس زندانيان خـواهـان آزادي     

يكـي از سـايـتـهـاي        "  البرز. " آنها شدند
وابسته به رژيم اسالمـي در ايـن مـورد      

 :   چنين نوشته است
تعدادي ازخانواده محکوميـن کـه   " 

گفته ميشد برخـي ازاعضـاي خـانـواده       
ل فعاليـت بـرانـدازانـه عـلـيـه             يآنها بدل

نظام درزندان بسرميبرند سعي فراوانـي  
براي برهم زدن جـلـسـه مـيـنـمـودنـدکـه            
بخاطر حفـظ نـظـم عـمـومـی جـلـسـه                 

باهمکاری نيروي انتظامـي بـه بـيـرون          
تـعـدادي از شـرکـت          . * هدايت شـدنـد  

کنندگان در مراسم سخـنـرانـي ريـيـس        
قوه قضاييه در مسجد جامع سـنـنـدج      
هرازگاهي با هياهو و دادو فرياد سعـي  
در قطع سخنرانـي آيـت اهللا هـاشـمـي             

برخی ازنـاراضـيـان    .  شاهرودي داشتند 
حــاضــر درمســجــد عــمــال بــاايــجــاد            
سروصدا سـعـی داشـتـنـد مـامـوريـن                 
ــت اهللا شــاهــرودي را                   ــاظــت آي حــف
باواکنش مواجه ساخته وعمال درگـيـر     

تــعــدادي ازايــن نــاراضــيــان       .  نــمــايــنــد
درچــنــدگــوشــه مســجــد هــرازگــاهــي          
باايجاد سرو صدا سعی مـيـکـردنـد بـه        

ن ومـقـامـات قـوه          يکانون توجه حاضر
 قضائيه درجلسه تبديل شوند 

حضور مردم و نامه هاي آنـان بـه        
رييس قوه قضاييه به حدي بـود کـه از        
همان بـدو ورود وي بـه سـنـنـدج خـيـل             
عــظــيــمــي از نــامــه هــا بــويســلــه ي               
محافظان و همراهان آيت اهللا هـاشـمـي    

 ."شاهرودي جمع آوري شد 
همين گزارش سـايـت حـكـومـتـي         
نشان ميدهـد كـه اعـتـراضـات مـردم              

سنندج در چـه ابـعـادي و تـا چـه حـد                 
مقامات رژيم اسـالمـي مـورد نـفـرت           

جـمـهـوري اسـالمـي و           .  مردم هستنـد 
سران جانـي ايـن رژيـم بـايـد بـه جـرم                    

. جنايت عليه بشريت محاكـمـه شـونـد      
اين جانيان را بـايـد بـه زيـر كشـيـد و                 
عزيزان در بند را از چـنـگ آنـهـا آزاد            

 . كرد
كميته كردستان حـزب ايـن اقـدام         
جسورانه و اين درايت و هـمـبـسـتـگـي         

لـغـو   .  مردم سـنـنـدج را ارج مـيـنـهـد              
احكـام كـارگـران بـازداشـتـي اول مـه                  
پارسال را به همه مـردم و كـارگـران و           
بويژ به فعالين كارگري سنندج تـبـريـك    

اين پيروزي بـايـد سـر آغـاز            .  ميگويد
تــعــرض مــردم و كــارگــران بــه رژيــم                
اسالمـي بـراي آزادي هـمـه زنـدانـيـان               
سياسي از جمله كارگران بازداشتـي اول  
مه امسال جوانمير مرادي و طه آزادي   

يك بار ديگر ما اين پـيـروزي را     .  باشد
به همه كارگران و مردم سنندج تـبـريـك    

 . ميگوييم
 

 كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران
 ٢٠٠٨ مه  ٢٢  -١٣٨٧ خرداد  ٢ 

 

 يك پيروزي مهم براي كارگران و مردم سنندج
 

 اعتراض شديد مردم سنندج و خانواده هاي زندانيان به شاهرودي
 احكام شالق و زندان كارگران بازداشتي اول مه پارسال سنندج لغو شد

بدنبال تصـمـيـم دولـت فـرانسـه               
مبني بر افزايش تعداد سـنـوات كـار      

ــه            ٤٠ از     ــراي         ٤١ ســال ب ســال ب
ــل                     ــامـ ــق كـ ــورداري از حـ ــرخـ بـ

اتـحـاديـه       ۵ بازنشستگـي، بـدعـوت      
هـزار     ٧٠٠ بزرگ در فرانسه بيش از   

مـاه مـه        ٢٢ كارگر روز پنج شـنـبـه      
دست از كار كشيدند و در خـيـابـانـهـا      

ايــن .  بــه راهــپــيــمــايــي پــرداخــتــنــد         

اعتصاب كه دامنه آن بـه بـيـش از              
شهر كشيده شد باعـث از كـار         ١٣٠ 

افتادن خدمـات اتـوبـوس، مـتـرو و              
ادارات پست نيمه تعطـيـل   .  قطار شد

شدند و راديوهاي دولتي بجاي پخش 
برنامه معمولي بـه پـخـش مـوزيـك             

يك نظرخواهي نشـان مـي     .  پرداختند
درصـد مـردم از ايـن              ٦٠ دهـد كـه     

. اعــتــصــاب حــمــايــت مــي كــنــنــد           
Bernard Thibault  رئيس هيئت

ث ژ   (   CGTمديره اتحاديه بـزرگ       
 Sundayدر مصاحبه اي بـا         )  ت

Times مـا در روزهـاي   : " گفته است
آتي تدارك اعتراضات ديگري را مـي  

خشم مردم واقعي اسـت و مـا     .  بينيم
دولت فرانسه ."  آن را سازمان ميدهيم

ميگويد بدليل باال رفتـن طـول عـمـر       
مردم در فرانسه و بدليل بـهـتـر بـودن       
وضعيت بازنشستگي نسبت به سايـر  
كشورهاي اروپايي، اين كار ضـروري    

است تا فرانسه نيز با بقيه كشورهـاي  
. عضو اتحاديه اروپا هـمـسـان شـود         

اتحاديه هاي كارگران مصمم هستنـد  

تا مـجـبـور كـردن دولـت بـه عـقـب                   
نشـيــنــي بـه اعــتــراضـاتشــان ادامــه            

 .دهند

 
 هزار كارگر در فرانسه ٧٠٠اعتصاب بيش از 

 داوود رفاهي

 

 ٣٠   -اتحاديـه آزد کـارگـران ايـران          :  از
 ٢٠٠٨ مي 

 
جناب رجب طيب اردوغان نـخـسـت    :  به

 وزير جمهوري ترکيه
 

 ٧٦  ٠٤  ٤١٧  ٣١٢  ٠٠٩٠ : فاکس
 

 دادستاني کل ترکيه
 ٧١١٣  ٧١٤  ٣١٢ -٠٠٩٠ : فاکس

 
محاکمه فعالين سـنـديـکـاي       :  موضوع

TÜMTIS  در آنکارا 
 

اتحاديه آزاد کارگران ايران مـطـلـع      
شده است فعالين سنـديـکـاي کـارگـران        

قـرار   TÜMTISحمل و نقـل تـرکـيـه       
به جـرم ايـجـاد     ٢٠٠٨ جون  ٦ است روز 

تشکل کارگري و اخالل در محيط کـار    
. و نا آرامي مورد محاکمه قرار بگيرنـد 

همچنين مطلع شديم که عالوه بر ايـن،    
فعالين سايـر تشـکـلـهـاي کـارگـري در             
کشور شما از طريق بازداشت و زنـدانـي   
شدن مورد آزار و اذيت قرار مي گيـرنـد   
و در اول ماه مه امسال کارگران بـرگـزار   

کننده مراسم، مورد هجوم پليس واقـع    
 .شده اند

ما کارگران عضو اتحاديه آزاد کارگـران  
ايران ضـمـن اعـالم هـمـبـسـتـگـي بـا                     
سنديکاي کارگران حمل و نقل ترکيه و   
تمامي تشکلهاي کـارگـري در کشـور           
مــتــبــوع شــمــا، مــحــاکــمــه فــعــالــيــن           
سنديکاي کارگران حمل و نقـل تـرکـيـه       

جون و تهاجم بـه مـراسـم اول          ٦ در روز 
ماه مه و همچنين بازداشت و زنـدانـي        
کردن فعالين ساير تشکلهـاي کـارگـري      

در ترکيه را محکوم نموده و توجه شـمـا   
را به قوانيـن بـيـن الـمـلـلـي بـرسـمـيـت                 
شناخته شده در رابطه با حقوق پايـه اي    
کارگران و حقوق مسلـم و غـيـر قـابـل             
انکار آنان براي مـبـارزه جـهـت دسـت              
يابي بـه يـک زنـدگـي انسـانـي جـلـب                     
ميکنيم و مصرانه از شما ميـخـواهـيـم     
تا فورا و بدون قيد و شـرط مـحـاکـمـه           
فعالين سنديکاي کارگران حمل و نـقـل     
ترکيه را متوقف و به تعقيب قضايي و   
آزار و اذيت تمامي فعاليـن تشـکـلـهـاي      

 .کارگري در کشور خود پايان دهيد
 

 با احترام
 اتحاديه آزاد کارگران ايران
k.ekhragi@gmail.com 

 ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥ : فاکس
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سنديکـاي    -کارگران زنداني در ترکيه
 TÜMTISکارگران حمل و ترکيه   

 آلمان NGGوسنديکاي 

 
  نامه اتحاديه آزاد کارگران ايران به نخست وزير و دادستاني ترکيه در باره محاکمه کارگران سنديکايي در اين کشور 



 ١٩ ٨٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 آارگران جھان متحد شويد

 
 

مسلم ماست، پـرونـده سـازي عـلـيـه               
کارگران را متـوقـف کـنـيـد، مـدعـي             
عــدالــت خــجــالــت خــجــالــت، حــقــوق         
ماهيانه حق مسلم ماست، کارگر مي 
ميـرد ذلـت نـمـي پـذيـرد، زيـبـداري                   

نـيـروهـاي سـرکـوب        .  استعفا استـعـفـا   
لـبـاس   .  رژيم در محل مستـقـر بـودنـد      

شخصي هـاي مـزدور حـکـومـت نـيـز             
کـارگـران بـا      .  همه جا پراکـنـده بـودنـد      

شــعــار دادن بــر خــواســتــهــاي خــود               
الزم به توضيـح اسـت   .  پافشاري کردند

که روز گذشته نيز در ابتدا دو هزار نفر 
از کارگران راهپيمائي را شروع کـردنـد   
اما جوانان و مردم آزاديخواه شوش بـه  
آنها پيوسـتـنـد و صـف کـارگـران بـه                  

 . نفر رسيد ٦٠٠٠ 
 

خـرداد شـهـر         ١ روز  چـهـارشـنـبـه          -
شوش حالت حکومت نظـامـي بـخـود       
گرفته و نـيـروهـاي گـارد ويـژه کـه از                 

دزفول و اهـواز بـه         ، شهرهاي خرم آباد
اين شهر آمده، در ورودي ها و مناطـق  
مرکزي شهر از جـملـه فـرمـانـداري و             
بازار مستقر شده بودند و  در سـطـح          

. شهر به گشت زنـی مشـغـول بـودنـد             
رژيم دستور سرکوب کارگران را صـادر  

نـفـر از        ٢٦ کرده و بنا به گـزارشـات        
کارگران در ايـن روز از جـملـه عـلـي                
شهبازي و مهران اکبري و هـمـچـنـيـن        
رحيم بساق و کورش بهمني از بـخـش     

. دسـتـگـيـر شـدنـد        .  تراشکاری نيشکر
اين دستگير شدگان در شب همان روز   

. و صبح روز بعد از زندان آزاد شـدنـد       
طی مدت بازداشت کارگران دستگـيـر   
شــده مــورد بــد رفــتــاري و اهــانــت                 
مامـوريـن وزارت وزارت اطـالعـات             

از جمله نجاتي يـکـي از     .  قرار داشتند
رهبران کارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه               

 .مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود
خرداد بدليل حضور گستـرده   ١ روز   -

گـارد ويـژه کـارگـران تـجـمـعـي بـرپـا                     
اما تجمعات پراکنـده اي در      ، نکردند

سطح شهـر تـوسـط مـردم و جـوانـان                 
صورت گرفت و اينجا و آنجا الستيـک  

در اين روز فضاي شـهـر     .  آتش زده شد
 . شوش متشنج بود

بدنبال حضور گارد ويژه در سـطـح           -
خـرداد     ٢ شهـر، از روز پـنـجـشـنـبـه               

کارگران نيشکر هفت تپه ادامه تجـمـع   
در اين روز   .  را به کارخانه انتقال دادند

اعتصاب کـارگـران هـمـچـنـان ادامـه             
داشــت  و هــمــزمــان بــا اعــتــصــاب               
کارگران از ساعت هـفـت صـبـح  در               
محوطه صنعتی شركت و مقابل دفتر 

هـر سـه     .  مديريت دست به تجمع زدند
شيفـت کـارگـران در ايـن اعـتـصـاب                  

در همه بخـش هـا بـه         .  شرکت داشتند
در ايـن روز       .  تمامي کار متوقف بـود 

مدير عامل شرکت يعقوب شفيعـی ،    
اعضاي هيئت مديره و زيودار رئـيـس     
حراسـت در مـحـل کـار خـود حـاضـر               

در اين روز نيروي اطالعات و .  نشدند 
انتظامي راههاي ورودي به شـرکـت را     
بسته و با خودرو هاي خود در اطـراف    
شرکت نيشـکـر هـفـت تـپـه مسـتـقـر                  

هــمــچــنــيــن تــعــدادي لــبــاس        .  بــودنــد
شخصي وزارت اطـالعـات در سـطـح          

 . شرکت حضور داشتند
 
خرداد نيز کارگـران   ٥ و   ٤ روز هاي   -

. نيشکر هفت تپه در اعتصاب بـودنـد    
از اول صـبـح کـارگـران در مـحـوطـه                  

پس از آن بطـرف  .  شرکت تجمع کردند 
دفتر مديريت رفتنـد و در آنـجـا جـمـع        

کــارگــران شــعــار مــيــدادنــد          .  شــدنــد
. معيشت زندگي حق مسـلـم مـاسـت         
. حقوق ماهيانه حـق مسـلـم مـاسـت             

. ژيبداري استـعـفـا اسـتـعـفـا          ، شفيعي
کــارگــران اعــالم کــرده انــد کــه در                   
صورتيکـه امـروز بـه خـواسـت آنـهـا                  
رسيـدگـي نشـود و سـه مـاه حـقـوق                     
معوقـه آنـهـا پـرداخـت نشـود از روز                 
دوشنبه دوباره در مقابـل فـرمـانـداري       

در ايـن چـنـد روز         .  تجمع خواهند کرد
زيبداري و اعضـاي هـيـات            ، شفيعي

 . ميديريت در شرکت حاضر نشده اند
 
خــرداد کــارگــران      ٦ روز دوشــنــبــه        -

نــيــشــکــر هــفــت تــپــه ضــمــن ادامــه             
اعتصاب، دست به تـجـمـع درمـقـابـل         
فرمانداری شوش زدند و خـواسـتـهـای       
: خود را تکرار کردند و شـعـار دادنـد          

فرماندار بي کفايت استعفـا اسـتـعـف،     

معيشت زندگي حق مسـلـم مـاسـت،          
نيروي انتظامـي خـجـالـت خـجـالـت،             

 . حقوق ماهيانه حق مسلم ماست
در اين روز معاون مدير کل کار استان 
خوزستان، کارگران نيشکـر را تـهـديـد       
کرده بود که شما اخاللگر هسـتـيـد و         

جـاد  يـ برای نظام مشکالت امنـيـتـي ا     
کرده ايد و دستگـاهـهـاي اطـالعـاتـی         

. حق دارند بـا شـمـا بـرخـورد کـنـنـد                  
دستگاههای اطالعاتی نيز به فـرمـان     
مقامات به اجتـمـاع کـارگـران حـملـه            

نـفـر از        ١٢ کردند و گفته ميشود که   
 . کارگران را دستگير کردند

 
خـرداد اعـتـصـاب کـارگـران             ٧ روز   -

از آغاز .  نيشکر هفت تپه ادامه داشت
صبح اين روز کارگـران مـثـل روزهـاي       
قبل در مقابل دفـتـر مـديـريـت جـمـع             
شدند و شعار دادند و بـر خـواسـتـهـاي        

مـدتـي از شـعـار          .  خود تاکيـد کـردنـد   
دادن کــارگــران گــذشــتــه بــود کــه از               
بلندگوي کارخانه اطالع داده شـد کـه        
يعقوب  شفيعي مدير عامـل شـرکـت      
در تهران است و با تلـفـن اعـالم کـرده          
است که تا عصـر ايـن روز دسـتـمـزد             

کـارگـران   .  کارگران پرداخت خواهد شد
که در اين مدت وعـده و عـيـد زيـاد               

به اين خبر باور نـداشـتـه و       ، شنيده اند
بر شعارهاي خود شدت دادند و شـعـار   
ميدادند تا حقوقمان را نگيريـم از پـا        

وعـده تـوخـالـي نـمـي            .  نمي نشـيـنـيـم    
. شقيعي استعـفـا اسـتـعـفـا            .  خواهيم

اتـحـاد   .  زيبـداري اسـتـعـفـا اسـتـعـفـا              
کــارگــران .  کــارگــران چشــمــگــيــر بــود       

نيشکر هفت تپه اعالم کرده اند  که تـا  
بخواستهايشان نرسند بـه اعـتـصـاب          

 . خود ادامه خواهند داد
هم اکنون دور  سـوم اعـتـراضـات       
کارگران نيشکر هفت تـپـه در جـريـان          
است و کـارگـران هـمـچـنـان بـر روي                  

ــنــد             .  خــواســتــهــايشــان مصــر هســت
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه، در سـال             
گذشته بارها در اعتراض بـه پـرداخـت      
نشدن دسـتـمـزدهـايشـان و بـا اعـالم                
اينکه داشتن تشکل و برپايي مجامـع  
عمومي کارگري را حـق مسـلـم خـود          

. دست بـه اعـتـصـاب زدنـد           ، ميدانند
کارگران نيشکر هفت تپه اعالم کردنـد  

کــه اجــازه نــمــيــدهــنــد کــه پــرداخــت              
دستمزدهايشان به تـعـويـق بـيـفـتـد و             
بطور واقعي نيز براي آن مبارزه دائمـي  

مبارزات کارگـران نـيـشـکـر        .  کرده اند
هفت تپـه تـاثـيـرات خـود را بـر روي                 
اعتراضات بخش هاي ديگر کـارگـري     
بر سر دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده               
گذاشته است و امـروز در بسـيـاري از         
مراکز کارگري شاهد اين هسـتـيـم کـه       
به محض تعويق پرداخت دسـتـمـزدهـا     

 . کارگران دست به اعتراض ميزنند
در جريان اعتراضات کارگران نيـشـکـر    
هفت تپـه هـمـواره رهـبـران کـارگـران                
مورد تهديد و فشار نيـروي اطـالعـات    

از جملـه در آبـان        .  رژيم قرار گرفته اند
ماه گذشته چند نفـر از آنـان بـازداشـت       
شدند و در همين رابطه  علي نجـاتـي،   
محمد حيـدري مـهـر، رمضـان عـلـي            
پور، فريدون نيکوفرد، جليل احمـدي و  
ابــوالــفــضــل عــابــديــنــي بــراي ابــالغ           

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

کارگران نيشکر هفت تپه اعـالم کـرده     
اند که در صورتيکـه بـه خـواسـتـهـاي            
آنها پاسخـي داده نشـود بـه اشـکـال                
گسترده تري بـه اعـتـراضـشـان ادامـه            

 . خواهند داد
خواستهاي کارگران نيشکر هفت 

 : تپه عبارتند از
 
مــاه دســتــمــزد      ٢ پــرداخــت فــوري        -

  پرداخت نشده، 
منع تهـديـد و فشـار بـر فـعـالـيـن                     -

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

 كارگران تشكيل شده است، 
 
بركناري مـديـر عـامـل و اعضـاي               -

  هيئت مديره اين شركت، 
بركناري رئيس حراست شـركـت كـه        -

نقـش مسـتـقـيـمـي در جـاسـوسـي و                    
سركوب كارگران و پرونده سازي علـيـه   
فعالين كارگري در اين شركت داشـتـه     

 است، 
کارگران نيشکر تـپـه خـواهـان دسـت             
يابي به حـق تشـکـل مسـتـقـل خـود                  
هستند و بـراي تشـکـيـل آن تـالش                   

 . ميکنند
 

نامه هاي حمايتي از مبارزات 
 کارگران نيشکر هفت تپه 

 
طي نامه هايي تحت عنوان بـه کـمـک      
هم سرنوشتانمان در نيشکر هفت تـپـه     
بشتاييم جمع هايي از مراکـز کـارگـري    
زير  حـمـايـت خـود را از مـبـارزات                   
کارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه اعـالم                  
داشـتــنــد وخــواهــان خــتــم مــحــاکــمــه          
قضايي رهبران کارگري در اين شرکـت  

 :شدند
کارگران برق و تـاسـيـسـات مـاشـيـن              

درايــران خــودروپــارس     ٩٠ ســازي ال       
 خودرو

 
کيلو ولت آبيـک  ٢٣٠ کارگران پستهاي 

 قزوين 
 

کــارگــران ســخــتــمــانــي و راهســازي            
 درحومه تهران

 
 کارگران پايشگاه نفت پارس تهران 

 
 کارگران صنوف ساختماني

 
 کارگران نيروگاه برق تهران

 
  کارگران متروي تهران

 
  تاريخ دوم خرداد هشادوهفت

 
 جمعي از کارگران صنعتي تهران

  
جمعي از کارگران مرکز کنترل مـتـروي   

  تهران
 

جــمــعــي از کــارگــران فــنــي عــمــران               
  وسازهاي تهران

 
جمعي از کارگـران مـعـدن فسـفـات و             

  ميگون تهران
 

جــمــعــي از کــارگــران ســخــتــمــانــي و             
  راهسازي در تهران

 
همچنين کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              

مـنـطـقـه     ( ايجـاد تشـکـل کـارگـري             
تـحـت اطـالعـيـه اي تـحـت                ) تهـران 

عنوان به حمايت از همزنجيران خـود    
در نيشکر هفته تپه بشتابيم حـمـايـت    
خود را از مبارزات کارگران نـيـشـکـر     

 . هفت تپه اعالم داشتند

 
از صفحه   ... گزارشي از ادامه مبارزه   



 ٢٠  ١٣٨٧خرداد  ٩   کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

در کارگر کمونيست شماره قـبـل     
اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپـه  

ارديـبـهـشـت دنـبـال            ٢٨ را تـا روز       
ارديـبـهـشـت      ٢٩ بدنبال آن در .  کرديم

کارگران نيشکر هفت تپه اعـتـصـاب      
در ايـن روز       .   خود را ادامـه دادنـد         

کارگران اين شرکت بار ديگر دست به 
تجمع و راهپيـمـائـي زدنـد و شـعـار              
دادنـد و عــزم خـود را بـراي تــداوم                   

در ايـن دور از         .  مبارزه اعالم کردند
تجمعات کارگران نيشکر هـفـت تـپـه       
خانواده هاي کـارگـران نـيـز شـرکـت              
داشته  و هـرروزنـقـش فـعـالـتـري در             

در .  تجمعات اعتراضي ايفا ميکننـد 
 ٢٩ تــجــمــع و راهــپــيــمــائــي روز                

ارديبهشت حضور آنـهـا از روزهـاي           
در راهپـيـمـائـي     .  قبل چشمگيرتر بود

کارگران در اين روز  تعـداد زيـادي از     
مردم بويژه جوانـان شـوش بـه صـف            

در ايـن حـرکـت         .   کارگران پيوستـنـد  
صبح  ٨ اعتراضي کارگران از ساعت 

در محل پـل زيـر گـذر، پـل اهـواز                  
دزفول، تجمع کردند و سپـس بـطـرف      

. فرمانداري دست به راهپيمايي زدنـد 
: در طول راه کارگران شعار مـيـدادنـد     

معيشـت مـنـزلـت حـق مسـلـم مـا                " 
پرونده قضائي مختـوم بـايـد      " ، " است
مديـر حـراسـت اخـراج بـايـد            " ، "گردد
کارگر هفت تپه ايـم گـرسـنـه       " ، " گردد

کارگران راهپـيـمـائـي     ".  ايم گرسنه ايم
. را پس از يـک سـاعـت پـايـان دادنـد           

تعداد تـجـمـع کـنـنـدگـان در ابـتـدا                    
نفر بود که با پيوستن مـردم و   ٣٥٠٠ 

 ٥٠٠٠ عمدتا جوانان تعداد آنها بـه       
بــا ادامــه تــظــاهــرات        .  نــفــر رســيــد    

فرماندار به ناچار ميان کارگران آمـد    
و تالش کرد تا باز هم کارگـران را سـر   

. بدواند و مبارزه آنها را منحرف کنـد 
از کـارگـران خـواسـت کـه نـمـايـنـده                  
انتخاب کنيد تـا بـا آنـهـا صـحـبـت               

کارگران گـفـتـنـد شـمـا داريـد             .  کنيم
نمايندگان مـا را كـه سـال گـذشـتـه                 

. انتخاب كرديم محاکمـه مـيـکـنـيـد        
و  تـا       .  االن همه ما نماينده هسـتـيـم   

پاسخ خواستهاي مـا داده نشـود بـه           

. تجمع و اعتراض پايان نخواهيم داد  
کـارگــران پــس از يــکـســاعــت قــرار             
گذاشتند روز دوشنبـه نـيـز دسـت بـه           
تجمع بزنند و به تجمع و راهپيـمـائـي    

 . خود پايان دادند
 

محاكمه کارگران هفت تپه نيمه  
 كاره رها شد

 
روز دوشــنــبــه پــانــزدهــمــیــن روز            -

اعــتــصــاب و اعــتــراض کــارگــران             
در ايـن روز       .  نیشکر هفت تپـه بـود    

کارگران بار ديگر بر خـواسـتـهـايشـان      
پافشاري کردند و بـه هـمـراه خـانـواده        
هايشان دست به تجمع و راهپيـمـايـي    

. زدند و جاده انـديـمـشـک را بسـتـنـد            
جمعيت با پيوستن جوانان و مردم بـه  

ايـن تـجـمـع از          .  نـفـر رسـيـد       ٦٠٠٠ 
صبح شروع شد و حـوالـي         ٨ ساعت 
 . خاتمه يافت ١١ ساعت 

 
نفـر از     ٦ ارديبهشت ٣١ صبح روز   -

رهبران اعتراضات کارگـران نـيـشـکـر      
هفت تپه به اسامي مـحـمـد حـيـدري        

 ، علي نجـاتـي   ، فريدون نيکوفر ، مهر
و رمضـان عـلـيـپـور              ، جليل احمدي

بهمراه ابوالفضل عابديني خـبـرنـگـار     
که اخبار اين اعتراضات را انعـکـاس   

در دادگــاه شــهــر دزفــول               ، مــيــداد
رياسـت ايـن دادگـاه         .  محاکمه شدند

شرم آور را قـاضـي انـدي بـرعـهـده                   
وحيد احمد فخرالدين وکـالـت   .  داشت

. تمامي اين افراد را بـرعـهـده داشـت      
دادگاه با يکساعت تاخير در سـاعـت   

و مـدت دو       .  صبـح شـروع شـد         ١١ 
ساعت و چهل و پنـج دقـيـقـه بـطـول            

در اين دادگـاه پـنـج فـعـال        .   انجاميد
کارگري و يک خبر نگاربه اتهام تبليغ 
عليه نظام و تحريک کـارگـران هـفـت          
تپه به برپايي اعـتـصـاب مـحـاکـمـه             

همه متهمـيـن در دفـاعـيـات           .  شدند
خود بر بيگناهي خويش و حقوق حقه 

يکي از کارگران با .  خود تاکيد کردند
گفتن اينکه شعار کارگر هفت تپه ايم 

يک حقيقـت اسـت     !  گرسنه ايم گرسنه
از حـقـانـيـت اعـتـراض            .  جرم نيسـت 

 .کارگران دفاع کرد

همچنين بنا به گزارش رحيم بسـحـاق   
يکي ديگر از کارگران نيشکـر هـفـت      
تپه  در مرحله باز پرسي حکم بـرائـت   

 .گرفت 
دادگاه فعالين کارگري نـيـشـکـر       
هفت تپه در اين روز تشکيل شـد امـا    
جمهوري اسالمي در شـرايـطـي کـه             
کــارگــران در حــال اعــتــراض و                     
راهپيمائـي و در اوج مـبـارزه خـود               
هستند، جـرات نـکـرد کـارگـران را                
محکوم کند و عمال دادگـاه بـه يـک           

کـارگـران   .  جلـسـه تـقـلـيـل داده شـد              
ميدانند که هدف جمهوري اسـالمـي     
اين اسـت کـه در شـرايـطـي ديـگـر                     
مجـددا کـارگـران احضـار شـده  را                  
دوباره به دادگاه بکشانـد و مـحـاکـمـه      

از ايـنـرو يـک خـواسـت فـوري                 .  کند
کارگران خـاتـمـه دادن بـه تـعـقـيـب                   

کـارگـران    .  قضايي اين کارگران اسـت   
خواهان پايان دادن به هرنـوع احضـار     
و دادگاهي کردن کـارگـران و پـايـان            
دادن بـه پـرونـده سـازي عـلـيـه آنـان                   

شعار کارگر زنداني آزاد بايد .  هستند
و    ٣٠ گردد که در راهپـيـمـائـي روز          

ارديبهشت توسط  هزاران نفر از    ٣١ 
کارگران سر داده شد، جوهر اعتـراض  
کارگران به پرونده سـازي و تـعـقـيـب           
کارگران و لغو همه پرونده هـا را، نـه        
تنها عليه کارگران نيشکر بلکه هـمـه   
فعالين کارگري در سراسر کشور، بـه    

 . نمايش گذاشت
هــمــزمــان بــا بــرپــايــي دادگــاه             

تـعـدادي از        ، کارگران احضـار شـده       
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه نـيـز در               
مقابل دادگاه تجمع کردند و رفـقـاي        
کــارگــر خــود در دادگــاه را مــورد                

 .حمايت قرار دادند
همچنيـن در شـهـر شـوش نـيـز                 
هزاران نفـر از کـارگـران و جـوانـان و             
مردم شهر دست به تجمـع درمـقـابـل       
فرمانداري زدند و سپس راهپيـمـائـي    
کردند و با شعار کارگر زنـدانـي آزاد        
بايـد گـردد در خـيـابـانـهـاي شـوش                   

در ايـن روز کـارگـران         .  مارش رفتنـد 
معـيـشـت زنـدگـي حـق            :  شعار دادند

 
  گزارشي از ادامه مبارزه قدرتمند كارگران نيشگر هفت تپه

 
 
 
 

 
 عکس هايي از تجمعات اعتراضي کارگران نيشکر هفت تپه

.  ارديبهشت فعالين کارگري هفت تپه به دادگاه احضار شدند ٣١ روز 
:   اسامي اين کارگران به ترتيب  از رديف باال سمت راست عبارتند از

رمضان   ، رحيم بساق ، فريدون نيکوفر  ، علي نجاتي ، جليل احمدي
محمد حيدري مهر و ابوالفضل عابديني خبر نگار ، عليپور  

١٩ صفحه   


