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به نظر مي رسـد کـه افشـاگـري            
هاي افراد منتسب بـه  جـنـاحـهـاي             
مــخــتــلــف حــکــومــت اســالمــي از           
دزديهاي و بخور و بچاپهاي کـالن و       

بـعـد      ۔افسانه اي يکديگر ادامه دارد  
از افشاگريهاي عباس پـالـيـزدار کـه          
پول به جيب زدنهاي افسانه اي نزديك 

تن از آيت اهللا ها و سران رژيـم   ۵۰ به 
معلوم شد که خـودش     ، را برمال کرد

هم جزو دزدان بوده است و از طـرف         
جناح هاي ديگر به سواستفاده مـالـي   

 ٦٠ متهم گـرديـد كـه يـك قـلـم ان                    
بعد از آن       ۔ميليارد تومان بوده است

هم نوبت عبداهللا شهبازي يکي ديگر 
از مدافعين احمدي نـژاد رسـيـد کـه            
شماري از سرمـداران بـاالي رژيـم در         

اعضاي فعـال  " استان فارس را بعنوان 
معـرفـي   "     خوار شيراز مافياي زمين 

عــوامــل و آخــونــدهــاي          ۔کــرده بــود   
حکومتي که تملک بخشـي زيـادي از     
زمين هاي شيراز را با دوز و کلک در   

و اخيرا هـم  !  اختيار خود قرار داده اند

کـه بـه لـحـاظ       "  تهران امروز" روزنامه 
سياسي به قاليباف نزديـک اسـت بـه         
خود احمدي نژاد گير داد که گويـا وي  
در زمان تصدي پست شهـردار تـهـران    
از نظر مالي عملکردش زير سـئـوا ل     

آنچه کـه تـا کـنـون در             ۔است و غيره

و در واقـــع          "  افشـــاگـــري هـــا     " 
اعترافات برخي عناصر رژيم از غـارت  
منابع زندگي جامعـه و ثـمـرات کـار و          
تالش کارگران و مـردم تـوسـط سـران              
جمهوري اسالمي، با همه خيره کـنـنـده    
بودن ابعاد آن، تنها جلوه اي  اسـت از         
آنچه که سرمايه داري و نـظـام بـردگـي          

در يکسو توده عـظـيـم      .  مزدي نام دارد
کارگران و مردم زحمتکـش کـه هـرچـه          
بيشتر جان ميکنند کمتر نصيـب شـان     
ميشود،  و در ديگـر سـو اقـلـيـتـي از              
سرمايه داران و مالکان وسائل تـولـيـد      
اجتماعي، مقامات دولتي، آخوندهـا و  
آقازاده ها، دالالن و اوباشي که اختـيـار   
جامعه را به دست دارند و بـر ثـروت و        

اکنون در متـن  .  اقتدار خود مي افزايند
بحران العالج جمهوري اسالمي،  بـوي  
گنديدگي  اين بسـاط ضـد بشـري از              

اندام و جـوارح رژيـم اسـالمـي بـيـرون               
 .  ميزند

عــلــيــه کــل ايــن      !  مــردم!  کــارگــران
بساط استثمار و جـنـايـت بـه مـيـدان              

 ! بياييد
هر دزدي و چپاول مـقـامـات رژيـم       

. که از آن مطـلـعـيـد را افشـاء کـنـيـد                
خواهان محاکمـه و بـازخـواسـت کـلـيـه          
ســران رژيــم کــه بــطــور مســتــقــيــم و                
غيرمستقيم در ايـن دزدي هـا دسـت              
دارند و خواهان انتشار علني جـزيـيـات    

به ابـتـکـار خـود          .  دزدي هايشان شويد
ارگانهاي تحقيق و بررسـي و نـظـارت و      
پيگيري  تشـکـيـل دهـيـد و خـواهـان               
دسترسي مستقيم بـه هـمـه اسـنـاد و                

شما بايد .  مدارک رسمي و دولتي شويد
دير يا زود اختيار جامعه و زنـدگـي را        

 
 درسهاي آموزنده يك مبارزه باشكوه

 
 :خطاب به کارگران و مردم ايران

 !براي افشا و بازخواست چپاولگران به ميدان بياييد

 

شــوراي مــرکــزي           نشــســت 
کانونهاي صنفي معلمان در روزهـاي  

بــا    ١٣٨٧ خــرداد مــاه         ٢٤ و      ٢٣ 
ــمــايــنــدگــان              شــرکــت تــعــدادي از ن

رفـع  .  کانونهاي صنـفـي بـرگـزار شـد          

اختالفات موجود در کـانـون تـهـران          
واتخاذ استراتژي کانونـهـاي صـنـفـي        
براي دور آتي دو محور ايـن نشـسـت      

اين نشست در شرايطـي بـرگـزار      .  بود
شد که افزايش تورم وگـرانـي شـرايـط       

معيشتي مشقت باري را در ابـعـاد          
بي سابقه اي به اکثر مـردم و از جـملـه    

هيچ يـک  .  معلمان  تحميل کرده است

٤ صفحه   

١٢ صفحه   

 
 چپاولگران را راحت نگذاريم

 به بهانه گزارشي از (مديران کارخانجات و فساد مالي  -

 

 "توسعه صنايع بهشهر"گزارشي از شركت  -

 

 گزارش مبارزات کارگران هفت تپه-
 
  اخبار اعتراضات کارگري -
 "االن ضرورت اتحاد بيش از هميشه است -
 
 
 رژيم اسالمي منازل زحمکتشان افغانستاني در شيراز را   -

                
 
 كارگران، خانه كارگر و قدرت دولتي -

 

روز اعتصاب، و تجمع و  ٥١
 تظاهرات كارگران هفت تپه

 
روز اعــتــصــاب بــا شــکــوه            ٥١ 

کارگران نيشکر هـفـتـه تـپـه در دور              
يک اتفاق سياسـي   ، اخير مبارزاتشان

مهـم و يـک پـيـشـروي بـزرگ بـراي                    
. جــنــبــش کــارگــري در ايــران اســت           

مبارزاتي که بطور واقعـي بـر تـوازن         
قواي سياسي جامعـه و اعـتـراضـات       

.  کارگري نقش موثـري داشـتـه اسـت         
آخرين خبر در مـورد ايـن مـبـارزات           
اينست که مديريت به کارگران وعـده    

 ١٤ پرداخت سه ماه حقوقشان را تـا       
روز ديگر داده است و کـارگـران نـيـز          
اولتيماتوم داده اند کـه اگـر بـه ايـن               

دوبـاره بـه هـمـراه           ، وعده عمل نشـود 
اعتراض خود را بـا     ، خانواده هايشان

شدت بيشتري از سر خواهند گرفت و 
ــنــد کــه ايــن                  امــروز هــمــه مــيــدان

اولتيماتوم يعني چه و مصر بـودن و       
. عزم راسخ اين کارگران را ديـده انـد       

روز    ٥١ کارگران نيشکر هفـت تـپـه         
متحـد و يـکـپـارچـه دسـت از کـار                    

 

 استراتژي انفعال وشکست
شوراي مرکزي  "نگاهي به تصميمات نشست اخير 

 "کانونهاي صنفي معلمان

 شهال دانشفر 

 
٣ صفحه   

 حسن صالحي

 بهمن ذاکر نژاد

٨ صفحه   

 ٦ صفحه  -شهال دانشفر 

 ٦ صفحه  -داود بينا از ايران

١٠ صفحه   

٩ صفحه محمد شکوهي    
١١ صفحه محمد شکوهي    

 تخريب کرد

 ١٠ صفحه  -ناصر اصغري -چند يادداشت و نكته

 ٢ صفحه . متن مصاحبه  راديو شکوفه ها با جوانمير مرادى

 )شركت توسعه صنايع بهشهر



 ٢  ١٣٨٧تير  ٦   کارگر کمونيست

 

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

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email:k.nikkhah@ukonline.co.uk 
 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

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

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست  

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

بــا ســالم بــه شــمــا         :    ســيــمــا بــهــاري  
جوانمير مرادي از راديـوشـکـوبـه هـا        

چـنـد روزي از        .  مزاحمتـان مـيـشـوم      
آزادي شما ميگـذرد بـه شـمـا و طـه             
آزادي در اتـحـاديـه آزاد کـارگـران و              
خانواده تان تبريک و خسته نـبـاشـيـد       

لـطـفـا بـگـويـيـد کـه چـه                 .  ميـگـويـم   
 گذشت؟

 
من هـم بـه شـمـا و            :  جوانمير مرادي

همه کارگران و فعالين کارگري کـه در  
اين مدت بازداشت از مـا حـمـايـت             
کردند سالم دارم وتشکر و قـدردانـي        

اين مدت که مـا بـازداشـت         .  ميکنم
شديم در رابطه با روزجهـانـي کـارگـر       

عصر بنا به  ٧ ارديبهشت ساعت  ١٢ 
قراري که داشتيم فرار شد هـمـکـاران      
بيايند آنجا براي جلسه که چند دقيقـه  
اي نگذشته بود کـه تـوسـط نـيـرهـاي         

وبـه اداره    .  انتظامي بازداشت شـديـم    
اطالعات نيروى انتظامي منتقلـمـان   
کردند و بازجوييهـا از هـمـان زمـان            

تعداد پالکارد که ما تهيه .  شروع شد
کرده بوديـم حـيـن بـازداشـت از مـا                 

پالکاردها دوتا بـه امضـاي        .  گرفتند
اتحاديه آزاد کارگران بـود و زنـده بـاد      
روزجهاني کارگر ، کـارگـران جـهـان            

تعدادي ديگر بـا    .  متحد شويد بودند
عناوين حداقل حقوق يـک مـيـلـيـون           
تومان، معيشت منزلت حـق مسـلـم      
ماست، ما کار ميکنيم براي زنـدگـي   
نه زندگي براي کار، کـارگـر دانشـجـو       
اتحاد اتحـاد و شـوراي اسـالمـي و               
خانه کارگر نماينده ما نيستند بودنـد  
که همه را از ما گرفتند و اين مسئلـه  

. باعث بازداشت من و طه آزادي شـد   
سئوالت و بازجويها در رابطه بـا روز    
جـهــانــي کــارگــر بــود و بــخــصــوص            
شعارهاي  کارگر دانشجـو اتـحـاد و         
حداقل دستمزد يک ميليـون تـومـان،      
که در اين رابطه ما خيلي تحت فشار 

 .بوديم
 

شـمـا و طـه آزادي           :    سـيـمـا بـهـاري       
 هميشه با هم بوديد؟

 
بلـه مـا از لـحـظـه             :  جوانمير مـرادي 

بازداشت با هم بوديم و روز بعد يکـي  

از همکاران به نام سعيد حضرتـى کـه     
در مراسم بود اون هم دستگير شد که 
يـک روز بـعـد آزاد شـد و مـا بـعـدا                    
متوجه شديم که مجبـور بـه تسـويـه          

 .اجباري شده است
 

يعني درواقع اخـراجـش   :   سيما بهاري
 کردند؟

 
بلـه، بـخـاطـر ايـن           :  جوانمير مـرادي   

موضوع خيلي فشار آوردند که بـايـد     
بعـداز چـنـد      .  اخراج شود و اخراج شد

روزي که مـا  تـحـت کـنـتـرل اداره                    
اطالعات نيروهاي انتظامي بـوديـم،     
شبها ما در بازداشتگاه اداره آگـاهـي   
بوديم که يـکـي از وحشـتـنـاکـتـريـن              
بازداشتکاه هاي ايران است که عـالوه  
بر کـتـک کـاري،  تـحـقـيـز ورفـتـار                      
غيرانساني، از نـظـر بـهـداشـتـي در               

. وضعيت وخيم و اسفناکي قرار دارد  
بعد ما را به دادگاه بردند ودر آنجـا و    
همان زمان ميخواستند به ما تفهـيـم   
کنند که اين فعاليتها تبليغات عليـه  
نظام است که ما اين را رد کـرديـم و        
گفتيم کـه از روز خـودمـان و حـق                    
برگزاري مستـقـل روز کـارگـر دفـاع             

 ١٠ بهرحال براي ما وثيقـه    .  ميکنيم
ميليون تومان براي هر نـفـر تـعـيـيـن         
کردند و لي عجيـب ايـن بـود کـه بـا             
وجود تعيين وثـيـقـه از پـذيـرش آن                
امتنـاع کـردنـد و هـمـيـن مـوضـوع                

روز ديگـر   ٤٦ باعث شد که ما حدود 
در زنــدان اداره اطــالعــات بــوشــهــر           

 .مانديم
 

در اين مدت عالوه بـر     :   سيما بهاري
اتحاديه آزاد کارگري که فعاليـتـي را     
در رابطه با دستگيري شما انجام داده 
اند افشاگري کرده  و اطـالعـات داده     
اند و همسر شما فوزيه خالصي خيلي 
فعاليت کردند که از همين جا بهشون 

اما وقتي کـه  .  خسته نباشيد ميگويم
به بوشهر آمده بود بهشون گفته بودند 
که شما را بـه کـرمـانشـاه مـنـتـقـل                   

 ميکنند مسئله چي بود؟
 

بله دقيقا هميجـوري  :  جوانمير مرادي
بود براي خنثي کـردن فـعـالـيـتـهـاي             
فوزيه و چند نفر از بستگـان کـه اداره     

اطالعات نيروهاي انتظامي را تحـت  
فشار گذاشتند و بـر پـا کـردن چـادر            
مــقــابــل اداره اطــالعــات و تــوجــه              
عمومي مـردم را جـلـب کـردنـد در                
مورد بازداشت ما خيلي حساس شده 

بعد از بازجويي مـا در اداره         .  بودند
اطالعات  کشوري بـوشـهـر يـک روز          
بعداز ظهر آمدند  و گفتند کـه آمـاده     
شو ميخواهيم شما را بـه کـرمـانشـاه       
منتقل کنيم و ايـنـجـور نـقـش بـازي            
کردند که در حقيقـت مـن خـودم هـم          
باورم شده بود و از آنها خواهش کـردم  
که اجازه بدهند با فوزيه تماس بگيـرم  

. و بگويم که دارند منتقلم مـيـکـنـنـد     
يک ماشين پژو آماده کـرده بـودنـد و         
من را سوار ماشين کردند طوري بود 
که من مجبور شـدم خـواهـش کـنـم             
امکان تماس داشتـه بـاشـم، گـوشـي           
خودم را بهم دادند و من به فـوزيـه و        
بقيه گفتـم مـيـخـواهـنـد مـن را بـه                   

آنها باورشـان  .  کرمانشاه منتقل کنند
راننـده پشـت   .  نشد ولي من باور کردم

فرمان نشسته بود اسـتـارت زد ولـي         
نميدانم چه طوري شـد کـه مـاشـيـن             
روشن نشد و راننده گفت اين ماشـيـن   

که همان .  مارا به کرمانشاه نميرساند
اطالعاتي ها گفتنـد پـيـاده شـوم تـا           

و هـمـان   .  بعد ماشين ديگر پيدا کنيم
شـب از مـن بـازجـويـي                ١١ شب تا 
 .  کردند

 
شمارا شکنجه کـردنـد     :    سيما بهاري

 درسته؟
 

دقيقـا بـعـداز روزي          :جوانمير مرادي
که قـرار بـود مـن را بـه کـرمـانشـاه                  
منتقل کنند بازجوييهاي چـنـد نـفـره       
شروع شد با کتک کـاري و مشـت و          
لگـد وبـا چشـم بسـتـه بـه جـان مـا                     

طه ازادي هم همين وضـع  .  ميافتادند
را داشت و يکي از دنـدانـهـايـش لـق           
شده بود وآنقدر درد داشت کـه وقـتـي      
که به توالت ميرفـت از درد مـجـبـور       

وقتـي مـارا     . ميشد اونجا دراز بکشد
به زندان بوشهر منتقل کردند خـودش  

 .بمن گفت
 

 
 "االن ضرورت اتحاد بيش از هميشه است

 متن مصاحبه  راديو شکوفه ها با جوانمير مرادى

٥ صفحه   



 ٣ ٨٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

کشيدند و در طول حرکت اعـتـراضـي    
صحنـه هـاي بـا شـکـوهـي از               ، خود

اتحاد و همبستـگـي را بـه نـمـايـش              
روز و      ٥١ نگاهي به ايـن    .  گذاشتند

جايگاه مـهـمـي     ، نقطه عطف هاي آن
هـم بـراي تـداوم مـبـارزه خـود ايــن                   
کارگران و هم براي جنبش کارگري در 
ايران دارد و بطور واقـعـي تصـويـري          
گويا تري از جنـبـش نـويـن کـارگـري            

من در اينجا قبـل از    .  بدست ميدهد
هر چيز به کارگران نيشکر هفت تپه و 
بــه رهــبــران اعــتــراضــاتشــان درود            
ميگويم و دسـت آنـهـا را بـگـرمـي                 

اما ببينيم بطور واقعـي در  . ميفشارم
نـقـطـه       ، اين اعتراضات چـه گـذشـت     

عطف هاي آن کدامند و درسـهـايـش      
 چيست؟

 
ــحــد و                  ٥١   -١  ــارزه مــت روز مــب

 يکپارچه
اعتصاب کارگران نيشکر هـفـت     
تپه به لحـاظ طـوالنـي بـودن مـدت              
اعتراض و حفظ اتحاد و يکپارچگـي  

يک نمونه منحصر  ، در ميان کارگران
به فرد از مبارزه كارگري در سـالـهـاي    

روز در      ٥١ اين کارگـران  .  اخير است
اعتصاب بودند و بر خـواسـتـهـايشـان      
پاي فشردند و با به کار بردن اشـکـال     

از جـملــه       ، مـتـنـوعـي از اعـتـراض           
 ، برپايي تجمعـات چـنـد هـزار نـفـره              

بستـن جـاده تـوانسـتـنـد          ، راهپيمايي
. اعتراض قدرتمندي را به پيش ببرنـد 

يک نقطـه قـوت اعـتـراض کـارگـران              
نيـشـکـر هـفـت تـپـه کشـيـده شـدن                     
اعتراض آنها به بيرون از کـارخـانـه و      
انعکاس وسيع اجتـمـاعـي اعـتـراض        

امــروز ديــگــر در هــمــه          .  آنــهــا بــود   
کارخانجات و در صدر اخبار صحبت 
از مبارزه کارگران نيشکر هفـت تـپـه      

مبارزه اين کارگران مردم شهـر  .  است
ــرکــت در آورد                      ــه ح . شــوش را ب

راهپيمايي هاي چند هزار نفره آنها بر 
فضاي سياسي اين شهر و کل منطقـه  
خوزستان تاثير چشمگيري داشـت و       
بـطــور واقـعــي ايــن مــبــارزه تــاثــيــر             
مستقيمي بر روي فضـاي سـيـاسـي            

جامعه و جنبش اعتراضـي کـارگـري      
ايـن مـبـارزات الـگـوهـاي            .  گـذاشـت  

خوبي از حـرکـت و اعـتـراض را در               
مقابل جنبش کارگري و بخـش هـاي     

 . مختلف کارگران قرار داد
 

کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه            -٢ 
 .سنديکاي خود را تشکيل دادند

تشـکــيــل ســنـديــکــاي کــارگــران        
يک اقدام تـاريـخـي     ، نيشکر هفت تپه

مهم در مبارزات اين کارگـران و يـک     
دستاورد بزرگ براي کارگران در ايران 

کارگران نيشکر هفت تپه نشان .  است
دادند که ايجاد تشکل کـارگـري امـر      
خود کـارگـران اسـت و راه عـمـلـي                    

در .  متشکـل شـدن را نشـان دادنـد              
روزه مهر ماه گـذشـتـه       ١١ اعتصاب 

بود که اين کارگران خواسـت تشـکـل      
 ٦ در بـيـانـيـه          .  را به ميان کشـيـدنـد   

ماده اي خـود اعـالم داشـتـنـد کـه                   
تشکيل مجمع عـمـومـي مـنـظـم را            
بعنوان محلي بـراي تصـمـيـم گـيـري            

حـق     ، خود در مورد شرايـط کـارشـان   
خود ميدانـنـد و خـواهـان تشـکـيـل               

در پيـگـيـري    .  سنديکاي خود هستند
اين خواست خـود بـود کـه کـارگـران             

بـه هـمـه مـراجـع             ، نيشکر هفت تپه
در بـرابـر        ، دولتي مـراجـعـه کـردنـد          

 ، سنگ اندازي هاي آنـهـا ايسـتـادنـد       
وقــتــي کــه اداره کــار و مــقــامــات               

بـراي تشــکــيــل       ، مـخــتــلـف دولــتــي    
سنديکا شرط امضاي تعداد معينـي  
 ، از کارگران را در مقابلشان گذاشتند

آنها در مهلتي کوتاه بيش از دو هـزار  
و پــانصــد امضــا بــه اداره کــار و                   
مقامات مختـلـف دولـتـي تـحـويـل             

هنگاميکه اطـالعـات رژيـم          ، دادند
رهبرانشان را بخاطر اين مبـارزات و    
تـالش بــراي ايـجــاد تشـکــل مــورد              

از حق مسلـم   ، تهديد و فشار قرار داد
. حق داشتن تشکل دفاع کردند ، خود

و در آخر نيـز  سـنـديـکـاي خـود را                 
تشکلـي کـه حـاصـل        .   تشکيل دادند

اعتراضات و مبارزات با شـکـوه تـا         
کنوني کارگران نيـشـکـر هـفـت تـپـه             
است و با اتکا بـه نـيـروي تـجـمـعـات          

هزاران نفره کارگران قدرت ابراز وجود 
رسـيـدن   .  و اعالم موجوديت پيدا کرد

به اين نقطه يک تـجـربـه مـهـم بـراي              
کارگران نيشـکـر هـفـت تـپـه و کـل                  
کارگران در ايـران اسـت و يـک درس           
مهم اين تجربه اتکا به نيروي متـحـد   

سـنـديـکـاي کـارگـران         .  کارگران است
نيشکر هفت تپه تنها با اتکا بـه ايـن     
نيرو و با اتکا بـه مـجـمـع عـمـومـي             
منظم خود و اعمال اراده اين کارگران 
از طــريــق تصــمــيــم گــيــري در ايــن              
مجامع است کـه  مـيـتـوانـد وجـود              
قدرتمند خود را بر دولـت و کـارفـرمـا     
تحميـل کـنـد و مـبـارزات مـتـحـد                   
کارگران نيشکر هفت تپـه را بـه جـلـو       

 .   برد
  

نقـش چشـمـگـيـر خـانـواده هـاي                -٣ 
کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه درس                 
آموزنده اي براي خود اين کـارگـران و     

 .براي کل جنبش کارگري بود
واقعيت اينست که كال وقتي بـه    
جــنــبــش کــارگــري در ايــران نــگــاه              

 ، خـانـواده هـاي کـارگـري             ، ميکنيم
نقش برجسته تري نسبت به چند سـال   

در اعتراضات کارگري پـيـدا    ، گذشته
کرده اند و اين خود يکـي از مـولـفـه          
. هاي مهم جنبش نوين کارگري است

از جــملــه در حــرکــات اعــتــراضــي              
بسياري ميشنويم که کارگران تهـديـد   

که اگر به خـواسـتـهـايشـان         ، ميکنند
پاسخ داده نشود با خانـواده هـايشـان      
تجمع خواهند کرد و بسياري اوقـات     

امـا  .  نيز اين کار صورت گرفته اسـت 
عليرغم همه ايـن پـيـشـروي هـا مـا              
هنوز تا داشتن يک تصوير روشـن از       
نقش خانواده ها به عنوان يک نـيـروي   
اجــتــمــاعــي مــهــم در قــدرتــگــيــري           
اعتراضي کارگري و اتکا وسـيـع بـه         
اين نيرو در مبارزاتمان فاصله زيادي 

بعنوان  ، هنوز خانواده کارگري.  داريم
اعضــاي طــبــيــعــي يــک طــبــقــه کــه            
مستقيما در اعتراضي که يک کارگـر  
در کارخانه بر سر دستمـزد و شـرايـط      

به  ، دخيل است ، کارش انجام ميدهد
حساب نمي آيد و براي دخالت فـعـال     
آنـهــا در ايـن اعــتـراضــات بـرنــامــه               
روشني نداريم و بعضا حتي مـمـکـن      

است که اين موضـوع  در ذهـن مـا           
مـبـارزه   .  جاي زيادي نـداشـتـه بـاشـد       

کارگران نيشکر هـفـت تـپـه از ايـن                
در ايـن    .  جهت گام مهمي به جلو بود

خـانـواده هـاي         ، حرکـت اعـتـراضـي      
هنگاميـکـه کـارگـران در           ، کارگري 

خيابانهاي شهر شـوش راهـپـيـمـايـي         
در جـلـوي صـف حـرکـت            ، ميکردنـد 

ميکردند و حضور آنهـا خـود ابـعـاد          
اجتماعي تري به مبارزه اين کارگـران  
ميداد و و مـردم بـيـشـتـري را بـه                      
حمايت از اين اعتراضات کشـانـد و        
بطور واقعي کـل شـهـر شـوش را بـه             

در روزهـاي آخـر ايـن         .  تحـرک درآورد 
اعتراضات حضور ايـن خـانـواده هـا          

. ديگر شکل هر روزه بخود گرفته بـود 
خـرداد بـود کـه تـعـدادي از                 ٢٩ در 

خانواده ها در  مقابل کارخانـه جـمـع      
شدند و کارگران که از حضور خانـواده  
ها مطلع شدند به بيرون از کـارخـانـه      
آمدند و تا بازار هفت تپه راهپيمايـي  
کردند و بـعـد هـم رفـتـنـد و جـاده                       
انديمشک اهواز را بستند و جمعيـتـي   
هزاران نفره جمع شد و خـبـر در کـل           

همچنين روز بـعـد از     .  منظقه پيچيد
اين روز بود که تعدادي از کارگران بـه  
درون کارخانه رفتند و دوش بـه دوش    
کارگران در ايـن اعـتـراض شـرکـت                

اينها همه ويژگي هاي مهم و   .  کردند
آموزنده حرکت کارگران نيشکر هفـت  

طبعا در اين اعتراض تنها .  تپه است
تعـدادي مـحـدود از خـانـواده هـاي                 

امـا نـفـس      .  کارگري شرکت داشـتـنـد   
اين اتفاق سنت هاي جديـدي را پـايـه      

ايـن  .  گذاشت و تابو هايي را شکسـت 
اتفاق بطور واقعي جـايـگـاه خـانـواده        
هاي کارگري را در مبارزات کارگـري  
و گسـتـرش ابـعـاد اجـتـمـاعـي ايـن                  

. مبارزات بيـش از بـيـش نشـان داد           
هـزار     ٥ اگـر       ، تصورش را بـکـنـيـد      

هـمـگـي بـا        ، کارگر نيشکر هفت تپـه 
خانواده هايشـان بـه خـيـابـانـهـا مـي              

در اين حرکت اعتراضـي چـه      ، آمدند
. نيروي عظيمي به حرکت مي افـتـاد    

نقش خانواده هاي کارگـران نـيـشـکـر        
هفت تپه درس آموزنده اي بـراي خـود   
ايـن کـارگـران و بـراي کـل جـنـبـش                   

 .  کارگري بود
 
کارگر هفت تپه ايم گـرسـنـه ايـم            -٤ 

مـعـيـشـت زنـدگـي حـق             !  گرسنه ايـم 
 !مسلم ماست

اينها فرياد اعتراض کل  جامعـه  
است که امروز در اين شعارها  و در      
اعتراض چند هزار کـارگـر نـيـشـکـر            

صـداي  .  هفت تپه بـلـنـد شـده اسـت            
اعتراض مردمي که از گراني و فقر و 

با اين شعـار  .  فالکت به فغان آمده اند
ها اعتراض کارگران نـيـشـکـر هـفـت         
تپه به دلهـا نشـسـت و تـوجـه هـاي                 

.  بسياري را بسوي خـود جـلـب کـرد           
خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپـه  
خواستهاي بخش عظيمي از کارگـران  

کارگران نيشکر هـفـت   .  در ايران است
ماه دسـتـمـزد پـرداخـت نشـده             ٥ تپه 

ايـن کـارگـران      .  خود را مـيـخـواهـنـد       
خـواهــان اخــراج رئـيــس حـراســت و              

ايـن  .  مديران دزد کـارخـانـه هسـتـنـد        
کارگران خواسـتـار خـاتـمـه دادن بـه               
احضار فعاليـن و رهـبـران خـود بـه                
دادگاه و محاکمه قضايـي آنـهـا شـده       

روز تمام بـراي   ٥١ و اين کارگران .  اند
اين خواسـتـهـا اعـتـراض و مـبـارزه               
کردند و امروز نيز اولتيماتوم داده اند 
که اگر پـاسـخ نـگـيـرنـد دوبـاره بـاز                   

اين کـارگـران اعـالم         .  خواهند گشت

 
١ از صفحه  ...درسهاي آموزنده يك مبارزه   
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کردند که اجازه نخواهـنـد داد بـيـش          
ازين پرداخت دستمزدشان به تـعـويـق      
افتد و از سال گذشته تا کنون همـواره  
با اعتراض و مـبـارزه تـوانسـتـه انـد            

در .  دستمزدهايشـان را نـقـد کـنـنـد             
شرايطي که همه ايـنـهـا مـعـضـالت            

تـا     ، بخش اعظمي از کارگـران اسـت    
همين جا اين مبارزات نقـش مـوثـري    
در پيشبرد مبارزه براي دستمـزدهـاي   
پرداخت نشده در بخش هاي مختلـف  
کارگران داشـتـه اسـت و امـروز در                 
بسياري از کارخانجات ما شاهد ايـن  
هستيم که به محـض تـعـويـق اولـيـن         
ماه دستمزدها زمزمه اعتراض بلـنـد   
ميشـود و فـاصـلـه زمـانـي تـعـويـق                 
 . انداختن دستمزدها کمتر شده است

 
دادگاه رهبران کارگران نـيـشـکـر        -٦ 

 هفت تپه ناتمام ماند
ارديبـهـشـت روز دادگـاهـي            ٣١ 

تن از رهبران کارگران نيشکر  ٦ کردن 
روز قبل از آن کارگـران  .  هفت تپه بود

. نيشکر هفت تپه به خيابانها آمـدنـد    
و بــا مــارش بــا شــکــوه خــود  در                   

خيابانهاي شوش و  با شـعـار کـارگـر       
و با خـواسـت      ، زنداني آزاد بايد گردد

خاتمـه دادن بـه مـحـاکـمـه قضـايـي                
نه تنـهـا از رهـبـرانشـان            ، رهبرانشان

بـلـکـه سـر        ، دفاع و پشتيباني کردنـد 
فصل جديدي در مبارزه بـراي آزادي       

کـارگـران   .  زندانيان سياسـي گشـودنـد   
نيشکر هفت تپه با اين اقدام با شکوه 
خود درس بزرگي به کارگران و به کـل  

زندان جماقي اسـت بـر     .  جامعه دادند
سر کل جـامـعـه بـراي عـقـب رانـدن               
اعتراضات برحق ما و  بـايـد درب             

کارگر زنـدانـي آزاد     .  زندانها را گشود
طنـيـن ايـن صـدا آنـقـدر              .  بايد گردد

سنگيـن بـود کـه روز بـعـد کـه روز                   
کارگر نيشکر هفـت   ٦ دادگاهي شدن 

به بهانـه اي دادگـاه نـاتـمـام           .  تپه بود
ماند و انـجـام آن بـه وقـت ديـگـري                 

در آنجا وقتي کارگران را .  موکول شد
به اخالل در نـظـم عـمـومـي مـتـهـم                 

کارگران اعالم داشتنـد کـه   .  ميکردند
ما گفته ايم کـارگـر هـفـت تـپـه ايـم               

و ايـن عـيـن          ، گرسنه ايم ، گرسنه ايم
دستمزدمان را بـدهـيـد    .  حقيقت است

اين حـرف هـمـه    .  تا به خيابانها نياييم
کارگران هفت تپه است و آيا اين جـرم  

کارگران نيشکر هفت تپه بـا    .   است؟
اجتماعاتشـان رهـبـران خـود را در                

ايـن نـيـرويـي       .  حفاظ خود قرار دادند
 ، است که در مجمع عمومي کارگـري 

بطور ادامه کاري رهبران کارگـري را    
تحت پوشـش و حـفـاظـت خـود قـرار            

 . خواهد داد
 
کارگران نيشکر هفت تپـه زيـودار     -٥ 

رئيس حـراسـت کـارخـانـه را بـيـرون               
 . کردند

يک خواست مهم کارگران نيشکر 
هفت تپه اخراج ريودار رئيس حراست 

فرد منـفـوري کـه در سـرکـوب             .  بود
اعتراضات اين کارگران و  شناسايـي  
و دستگير رهبران کـارگـران در ايـن           

.  کارخانه نقش فعـالـي داشـتـه اسـت          
بعالوه اينکه پرونده دزدي هاي او نيـز  

. براي هـمـه کـارگـران اشـکـار اسـت               
بطوريکه هم اکنـون او بـهـمـراه چـنـد            
عضو ديگر هيات مديره زمين هـاي    
کشت نيشکر را به امـوال شـخـصـي          
خود تبديل کرده و  بـه کشـت گـنـدم          

اموال بسياري را  ، اختصاص داده اند

و اکـنـون        ، از کارخانه خارج کرده اند
کارخانه را به مرز ورشـکـسـتـگـي و           
تعطيلي کشـانـده و ادامـه اشـتـغـال               

کـارگـر در ايـن                   ٥٠٠٠ بيش از      
. شرکـت را بـه خـطـر انـداخـتـه انـد                    

کارگران اين خواست خود را در روز        
خرداد عملي کردند و بـا تـجـمـع        ٢٩ 

در مقابل اطاق حراست وي را به زور   
از اطاق بيرون کشـيـده و بـا شـعـار                
مرگ بر زيودار او را کارخانـه بـيـرون      
کردند و نيروي انـتـظـامـي بـراي در              
امان نگاهداشتـن زيـودار وي را از             

با اين کـار کـارگـران         .  محل دور کرد
. عمال خواست خود را متحقق کردند

ايـن اقـدام     .  زيودار را اخـراج کـردنـد        
درس آمـوزنـده ديـگـري در حـرکــت                
اعتراضي کارگران نيشکر هفت تـپـه     

اما نکته مهم ايـنـجـاسـت کـه        .  است
کارگران نيشکـر هـفـت تـپـه رئـيـس               

ولـي هـنـوز       ، حراست را اخراج کردند
يک کار اسـاسـي بـاقـي مـانـده و آن                 
اينکه بايد بساط حراست بطـور کـلـي    

بايـد بسـاط     .  از اين شرکت جمع شود
حراست را از تـمـامـي کـارخـانـجـات          

 .جارو کرد
روز    ٥١ باالخره اينکـه بـدنـبـال          

امروز کـارگـران      ، اعتصاب با شکوه 
نيشکر هفت تپه در موقعيـت بسـيـار    

. متحد تر و قدرتمندتري قـرار دارنـد    
کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه بــا              
اعتراضاتشان و با بحرکت در آوردن      
شهر شـوش و بـا انـعـکـاس وسـيـع                  

 ، اجتماعـي حـرکـت و مـبـارزه شـان             
گوشه کوچکي از قدرت کارگري را به 

امـروز در چـنـيـن          .  نمايش گذاشتنـد 
موقعيتي است که کارگران نـيـشـکـر       
هفت تپه اولتيماتوم ميدهند که اگـر    

روز وعده داده شده سپري شود و    ١٤ 
به همـراه خـانـواده       ، جوابي داده نشود

هايمـان بـاز خـواهـيـم گشـت و بـه                     
. مــبــارزاتــمــان شــدت خــواهــيــم داد        

پيشروي ها و دستاوردهاي کـارگـران     
پـيـشـروي کـل          ، نيشکـر هـفـت تـپـه       

جنبش کارگري است و پيروزي آن بـر    
روي موقعيت جنبش کـارگـري و بـر         
روي کل فضاي اعتراضي در جامـعـه   
. تاثير غيرقابل انكاري خواهد داشت

نبايد مبارزات کارگران نيشکر هفـت  
تپه را تنها گذاشت بايد با تـمـام قـوا      
از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه 

 . *حمايت و پشتيباني کرد

 

 ...درسهاي آموزنده يك مبارزه 

دزديها و ثروت اندوزيهاي سران مورد 
رژيم گفته شـده اسـت تـنـهـا بـخـش                  
کوچکي از کارنامه مافياي اقتصادي 
حکومت اسالمي است ولـي بـعـنـوان       
مشتي از خـروار گـويـاي عـمـلـکـرد                
حکومت اسالمي سرمايه داران اسـت  
که در واقع ماشين دولتي را به  ابـزار    
مالخوري کل منابع و ثروتها و کار و   
دسترنج يک جامعه هفتاد مـيـلـيـونـي      

 . تبديل کرده است
بطـور قـطـع مـاجـراي رو شـدن                  

دزديها و چپاول ثروت و دارايـي هـاي     
کشــورتــوســط بــانــدهــاي مــحــتــلــف         

چـرا   ۔حکومت ادامه  پيدا خواهد کرد
که اين حکومـت زمـيـن زيـر پـايـش              
بدليل يک بحران همه جانبه و عـمـيـق      

سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي                ، اقتـصـادي  
چـرا کـه ارابـه ايـن              ۔سست شده است

حکومت در چنان سربااليي ايي قـرار    
گرفته است که اسب ها و جـنـاحـهـاي       
مختلف حکومت حسابي همديگر را   

اينها صفوفشان چنـان   ۔گاز مي گيرند
درمانده و آشفته اسـت کـه بـر خـالف          

" بــالــهــاي" بــه      ، دوره هــاي گــذشــتــه      
شکسته يکديگر تير مي زنند و مـي    
خواهند درمقابل خشم و نفرت بي حد 
و حصر کارگران و مردم آن ديگـري را    
گناهکار و تقصير کار و خود را مبـرا  

اين افشاگريها آدم را بـه         !  جلوه دهند
ــاد دوران آخــر                     ــادي  ي درجــات زي
حکومت سلطنت پهلوي مـي انـدازد        

 ، که با فوران کردن اعتراضـات مـردم    
عوامل حکومتش به جان هم افتادنـد  

ايـن     ۔و به افشاگري از هـم پـرداخـتـنـد     
اتفاقات اخير اگر بخـواهـد چـيـزي را          

آغـاز پـايـان      :  تاکيد کند اين است که 
استثمارگـران و   ، کار حکومت ظالمان

و اين البته !  مفتخوران فرارسيده است
چرا که همان مـردمـي کـه       ۔دليل دارد

به قيمت سيه روزي و بيچارگي  آنـهـا     
جيب هاي آيت اهللا ها و  سـران رژيـم        

و ايـن      -مي خواهنـد  ، پرتر شده است

را با مبارزه هر روزه شـان نشـان داده        
که اين رژيم را بياندازند و نـقـطـه      -اند

 ۔پاياني بر مصيبتهاي خود بـگـذارنـد     
همان مردمي که در اين سالها شـاهـد   
الغر و تکيده تر شـدن کـودکـانشـان و       

بـه   ، ثروت اندوزي آيت اهللا ها بوده اند
ميدان آمده اند که به ايـن مـنـاسـبـات      
ظالمانه و نابرابر پايان دهند و خـود را  
 ۔از چهار ميخ بردگي خـالص کـنـنـد         

کارگران و مردم تهيدست از به يـغـمـا      
رفتن حاصل دسترنج و زنـدگـي شـان         
توسط مشتي مفتخور به تنگ آمـده    
اند و مي خـواهـنـد ايـن مـنـاسـبـات              

ايـن را در          ۔ظالمانه را زير و رو کنند
در اعتراضات روزمره  ، حرفهاي مردم

شان و در شعارهايشان که فريـاد مـي     
منزلت و معيشت حـق مسـلـم      "  زنند 
ايـن اعـتـراض       ۔مي توان ديد"  ماست

اجتماعي را مي تـوان در مـبـارزات           
 ، قهرمانانه کارگران نيشکر هفت تـپـه  

کارگران شرکت واحد و کيان تاير و در 
اعتراضات دانشـجـويـانـي کـه پـرچـم             

را بـدسـت     "  سوسياليسم يـا بـربـريـت      " 
ودر     ۔مشــاهــده کــرد        ، گــرفــتــه انــد    

همين اعتراضات گسـتـرده و        ، اساس
جنبش اجتمـاعـي کـارگـران و مـردم             
است کـه جـمـهـوري اسـالمـي را بـه                  

حکومـتـيـان     ۔درماندگي کشانده است
که از عواقـب خشـم و نـفـرت مـردم                
بخوبي آگاهـي دارنـد از هـمـيـن االن             
زانــوهــايشــان ســســت شــده اســت و             

" من نـبـودم   ، کي بود كي بود" داستان 
هـراس و وحشـت از           ۔را سرگرفته اند

 اين نيرو سراپاي صفوف رژيم را
ــهــاي                   ــتــه و در داالن فــر اگــرف

نـه تشـديـد         ۔حکومتي پيچيده اسـت   
سرکوب و نـه پـوزبـنـد زدن بـه دهـان              

نمي تواند اين وحشـت را       "  افشاگران" 
 ۔خاموش کند

براي ما مـردم     ، براي ما کارگران
فقر و فالکـت   ، به ستوه آمده از گراني 
نفس افشاي  ، نفس افشاي اين دزديها

اين بخور بچاپها و کـالهـبـرداري هـا          
چـرا   ۔چيزه تازه اي بهمراه نداشته اسـت 

که هـمـه مـي دانـنـد کـه جـمـهـوري                    
 ، اسالمي حکومـت رسـمـي جـانـيـان           
  ۔مفتخـوران و دزدان حـرفـه اي اسـت           

همه مي دانند کـه تـمـام بـخـشـهـاي               
حکومت از باال تا پايين در اين خـوان  

 
 ...چپاولگران را   

 
٥ صفحه   

٣ از صفحه   

١ از صفحه   



 ٥ ٨٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

يغما شريک هستند و دسـت در دسـت   
همه مي داننـد کـه درايـن          ۔هم دارند

وسط فرقي بين احمدي نژاد و يزدي و 
اينها همه سر !  امامي کاشاني نيست

ايـن افشـاگـريـهـا        !  و ته يک کرباسـنـد  
يک متـهـم و يـا جـانـي             "   اعترافات" 

 ۔عليه شرکـاي ديـگـر خـودش اسـت            
منتها آنچه که اينجا حـائـز اهـمـيـت        
اســت ايــن مســئلــه اســت کــه ايــن               
افشاگريها از راس حـکـومـت آغـاز            

ايــن ديــگــر نــيــروهــاي          ۔شــده اســت   
اپــوزيســيــون نــيــســتــنــد کــه دارنــد            

 ۔مـي کـنـنـد      "  ضد انقالبـي " تبليغات 
بخشي از پيکـره خـود رژيـم از سـر               
درماندگي دارد با عـدد و رقـم مـي           

 ، گويد که چگونه امامي کاشاني هـا   
مصباح يـزدي هـا و         ، رفسنجاني ها

واعظ طبسي ها ثروتهاي افسانه اي   
و همين مسئله است  ۔به جيب زده اند

که باعث مي شود زبان ما در مبارزه 
با اين زالو صفتان درازتر باشـد و حـق   

مـا     ۔شان را کف دستشـان بـگـذاريـم      
هزار بار محقيم که بخواهيـم کسـانـي    
که لقمـه را از دهـان بـچـه هـاي مـا                 

 ، گرفته اند و به ثروت خود افـزوده انـد  
ما در برابـر   ۔معرفي و محاکمه شوند

ايــن چــپــاولــگــران بــعــنــوان شــاكــي           
خصوصي بايد ظاهر شويم و عـلـنـي      
كردن كل پرونده آنها، و محاكمه آنهـا  

مــا هــزار بــار      .  را خــواســتــار شــويــم     
محقيم که در هر اعتراض و مـبـارزه     
اي خواستار بـازداشـت و مـحـاکـمـه            
متهمين و کـل سـران رژيـم يـعـنـي                 
کساني شويم که مستقيـمـا مسـئـول       

اگـر   ۔بدبختي و تنگدستي ما بوده اند
در يکي از کشورهاي غربي يک قـلـم     
از اين دزديها و سوء اسـتـفـاده هـاي          
کالن اتفاق مـي افـتـاد بـطـور فـطـع               
کميسيونهاي تحقيق براه مي افتـاد و  
دستکم اين مسئله بـه سـقـوط دولـت       

از اين نـظـر مـا       ۔حاکم منجر مي شد
هزار بار محق هستيم کـه بـخـواهـيـم        

 ، کساني که امروز بر صندلـي وزارت   
قضــاوت و صــنــدلــي هــاي دولــتــي            
نشسته اند مي بـايسـت در جـايـگـاه           

با افشاگريهـاي  . محكومين بنشينند

يکبار ديگر  ، مقامات بلند پايه رژيم
نشان داده مـي شـود کـه جـمـهـوري              
اسالمي ذره اي مشـروعـيـت بـراي               
ماندن ندارد و بايد گورش را گم کـنـد   

اين افشاگريها صد بار کـيـفـر    !  و برود
خــواســت مــا بــر عــلــيــه جــمــهــوري            
اسالمي و وضعيت اسف بار مـوجـود   

 ۔را قوي تر مي کند
از سوي ديگر وقتي که از زبـان        

خودشان نيز مـعـلـوم مـي شـود کـه               
چگونه ثروت جامعـه در روز روشـن          
مالخور مي شود و به جيب اين و يـا    
آن آيت اهللا که در طول عمرش دسـت    
به سياه و سـفـيـد نـزده سـرازيـر مـي               

آنگاه ديگر شـکـر زيـادي مـي           ، شود
خورند که بـه کـارگـر بـگـويـنـد پـول                
نداريم و در مورد نپرداختن دسـتـمـزد    

وقتـي کـه    ۔کارگر عذر و بهانه بياورند
هزينه دو روز هندوانه اسبهـاي دخـتـر    
رفسنجاني معادل حـداقـل دسـتـمـزد        

مـا بـايـد بـا        ، ماهانه يك كارگر است
صداي هر چه بلندتر بگـوئـيـم کـه بـا           

هـزا تـومـانـي          ۲۲۰ دستمزد پـايـه        
راضي نيستيـم  و بـا حـق بـجـانـبـي               
بيشتري خواست افزايش دسـتـمـزدهـا     

وقـتـي کـه حضـرات          !  را مطرح کنيـم 
مشغول غارت و چـپـاول مـنـابـع و                
ثروتهاي مردم و جامعه هستند بـايـد   
تف به صورتشان بياندازيم زماني کـه  

پول نـداريـم    ، مي گويند بودجه نداريم
که صرف بهداشت و درمان و مسکن 

وقتي که تنها در   !  و رفاه مردم بکنيم
داماد يک آيـت اهللا حـاضـر          ، يک قلم

 ۷۰۰ مي شود بـا پـرداخـت مـبـلـغ              
ميلـيـارد تـومـان سـبـيـل دسـتـگـاه                   
قضايي را چرب کند تا به تجارت پـر    

بايد بـه ايـنـهـا      ، سود شکر ادامه دهد
گفت شرمتان باد که کارگر را فقط به 
خاطر اينکه حقش را مـطـالـبـه کـرده        
است به زندان و ضربه شالق محـکـوم   

وقتي که جنگلهـاي شـمـال     ۔مي کنيد
و معادن و کارخانـه هـاي کشـور بـا            
دست و دلبـازي بـه آيـت آهللا هـا و                  
اقازاده ها واگذار مي شود تا به شغل 

بـايـد      ، ناشريف مفتخوري نائل آيـنـد  
بعنـوان خـالـقـان اصـلـي ثـروت ايـن                

جامعه که از آن بي بهره مانده ايد در   
اجتماعات و اعتراضات خـود حـکـم      
صادر کنيد که اجازه نـخـواهـيـد داد          
منابع و امکانات اقـتـصـادي کشـور       

 ، مســکــن   ، جـز بـراي تــامـيــن غـذا           
بهداشت و آموزش و همچنيـن جـارو     
کردن بساط فقر و نداري بکـارگـرفـتـه     

 ۔شود
برمال شدن بخـور و بـچـاپ هـاي       
سران رژيم به کارگر فرصتي مي دهـد  
که بسيار حق بحانب تر و پر مدعاتـر  

مـا     ۔مطالبات خود را پيگيـري کـنـد   
همه کارگران را بـه تشـديـد مـبـارزه             
براي دسترسي به مطالبات و حـقـوق     

بـايـد    ۔پايمال شده خود فرامي خوانيـم 
از بروز کوچکترين نشـانـه ضـعـف و          
شکنندگي در صفوف دشمنـان بـراي     
تعرض و به کرسي نشاندن خواستهاي 

دســتــمــزد      ۔کــارگــران ســود جســت        
 ۔کارگران بايد بموقـع پـرداخـت شـود         

دستمزد و دريافتي کارگران بايد فـورا  
بيمه بيـکـاري بـه هـمـه            ۔افزايش يابد

بيکاران و افـراد آمـاده بـکـار بـايـد                 
مـايـحـتـاج عـمـومـي           ۔پرداخت شـود 

مردم به قيمت ارزان بايد فورا تاميـن  
 ۔ساعات کار بايد کاهش يـابـد   ۔گردد

مسکن مناسب بـراي مـردم فـراهـم            
شود و آمـوزش و طـب رايـگـان در               

بـايـد ايـن       ۔اختيار مردم گذاشته شود
شعارهاي سراسري را محور اتحاد و   
همبستگي صفوف طبقه کارگر قـرار    
داد و در مـقـابـل مـفـتـخـوري هـاي                
حاکـمـان صـداي مـبـارزه جـويـي و                  
اعتراض کارگري را هـر چـه رسـاتـر            

شرايط مشقت باري که اکـنـون    ۔کنيم
بر زندگي توده هاي مردم حاکـم اسـت   
تنها با نيرو و قدرت خود کـارگـران و     
مردم زحمتکش به نفع آنان و کسـب       

و    ۔آزادي و رفاه دگرگون خـواهـد شـد     
اين مبارزه جز بـا سـرنـگـونـي رژيـم              
فاسد و سرکوبگر جمهوري اسالمي و 
استقرار حکومـت کـارگـري و حـاکـم           
شـدن واقـعـي مـردم زحـمـتـکـش بـر                 
شــرايــط زنــدگــي اجــتــمــاعــي شــان           
 ۔سرانجام پيروزمندي نخواهد يـافـت    

در اين راه شما را به مبارزه کسـتـرده     
براي سـرنـگـون سـاخـتـن جـمـهـوري                 

 ۔اسالمي فرا مي خوانيم

 
٤ از صفحه  ...چپاولگران را     

اآلن وضع جسمي شـمـا    :   سيما بهاري
 چطور است؟

 
احسـاس مـيـکـنـم           : جوانمير مـرادي 

يکي از دنده هـايـم شـکـسـتـه، چـنـد              
روزي نميتوانستم خوب نفس بکشم و 
موقع خواب مشکل داشتم ولـي اآلن    
ظاهرا بهتر شده و اونجايي که مـورد    
ضــربــت واقــع شــده بــود و بــاعــث                
شکستگي شده وقتي دسـت مـيـرنـم          

 هنوز درد دارم
    

مسئله دستگيري شمـا  :    سيما بهاري
و فشاري که از طرف خـانـواده شـمـا          
آمد و تشـکـلـهـاي کـارگـري نشـان                  
ميدهد که با اتحاد و تشکل ميشـود  

شـمـا از ايـن         .  راه چاره اي پيـدا کـرد    
تريبون ميتوانيـد پـيـامـي را کـه بـه              
کارگران و مردم داريد به گـوش انـهـا      

 .برسانيد
 

بله دقـيـقـا هـم ايـن            : جوانمير مرادي
جوري است، تجربه خود من در زندان 
نشان مـيـده ايـنـکـه االن در کـنـار                    
خانواده ها مون هستيـم در نـتـيـجـه           
فعاليتهاي تشکل کار گري و خانـواده  
و گروه هاي مدافـع حـقـوق کـارگـري           

روز زنـدان مـا            ٤٧ است که بعد از      
ايـن  .  االن نزد خانـوادهـمـان هسـتـيـم        

ــاد و                        نشــان از ضــرورت و اتــح
همبستگي اسـت اگـر ايـن اتـحـاد و             
همبستـگـي نـبـاشـد مـمـکـن اسـت                  
مسائل ناگواري اتفاق بيفتد و به ايـن  
سادگي ما نتوانيـم مـطـالـبـات خـود         
مان را مطـرح کـنـيـم االن ضـرورت             
اتحاد و ايجـاد تشـکـلـهـاي کـارگـري          

حاال به مرحله .  بيشتر از گذشته است
اي رسيده که تنها طرح خـواسـتـهـا و       
مطالبات به تنهايي کار ساز نيسـت،  
بايد بحدي قوي شد که بـراي گـرفـتـن       

شــرايــط .  مــطــالــبــات آمــاده بــاشــيــم     
زندگي براي کارگـر بـحـدي مشـکـل           
است که از مرحله بيـان آن و رسـانـدن      
آن به گوش افکار عمومي به تنهـايـي   
نميتواند کار ساز باشـد و بـايـد يـک            
مرحله و يايک قدم بيشتر به جلو رفت 

. تا به خواستها و مطالباتمان بـرسـيـم   
همبن جا از فرصت استفاده ميکنم و 

از تمام کارگران ميخواهم که اهمـيـت   
موضوع را درک کنـنـد و بـه ايـجـاد             

بـه  .  تشکلهاي کارگري اقـدام بـکـنـنـد     
ايجاد تشکلهاى مسـتـقـل خـودشـان        
اقدام بـکـنـنـد، تشـکـلـهـايـي مـثـل                   

يـا  .  اتحاديـه ازاد کـار گـران هسـت            
بيايند به اين تشـکـل بـپـيـونـدنـد يـا              
هرتشکلي را که مورد نظر خـودشـان     
هست يا ميدانـنـد بـه خـواسـتـهـا و                
مطالبات خودشان نزديکشان ميکند 
يا حتى کمک ميکند به بخشهايي از   
 . آن برسند اين تشکلها را ايجاد کنند

اآلن ضرورت باهم بودن خيلي بيشـتـر   
مـا اآلن يـک مـوضـوع       .  از پيش است

مهم داريم که مسئله کارگران نيشکر 
اين اتفـاقـي کـه االن         .  هفت تپه است

افتاده ميتواند بهانه خيلي مـنـاسـبـى     
باشد بـراي اعـالم حـمـايـت از ايـن                   

کارگران هـفـت تـپـه نشـان             . کارگران
دادند ايجاد تشکـلـهـاي خـودشـان و           
ايجاد انسجام اتحـاد و هـمـبـسـتـکـي        

هر کارگر نبايـد مـوقـعـي       .  مهم است
که خودش تحت فشار اسـت اقـدام و        
تالش بـراي جـلـب حـمـايـت بـکـنـد                    
مسئله امـروز کـارگـران هـفـت تـپـه               

. مسئله هر کارگـري در ايـران اسـت          
اين اآلن ايجاب ميکند که هـر جـمـع      
کارگري هر فعال هر تشکل کـارگـري     
به انواع مختلف به هر شيوه هاي کـه    
برايشان ممکن است از کارگران هفت 

 .تپه بطور گسترده حمايت کنند
 

مـتـشـکـرم از ايـنـکـه             :    سيما بهاري
وقتت را در اختيار راديو شکوفـه هـا     
گذاشتيد و آرزوي موفقيت در ادامـه    
راهتان برايتان دارم و دست تـک تـک        
کسانيکـه بـراي آزادي شـمـا تـالش                
کردنـد بـخـصـوص فـوزيـه خـالصـي                 

 .همسر گرامي شما را ميفشارم
 

منم از شما ممنـونـم   :  جوانمير مرادي
کــه ايــن وقــت را در اخــتــيــار مــن                 

 .گذاشتيد
  

 

 
٢ از صفحه  ...االن ضرورت اتحاد     



 ٦  ١٣٨٧تير  ٦   کارگر کمونيست

 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

بحث بر سر فساد مالي حکومت 
دارند خودشان پـرده    .  باال گرفته است

. از روي دزدي هايشان بـر مـيـدارنـد         
امــا ايــن چــپــاول و دزدي صــرفــا                  
منحصر به باالترين سطوح مملکتـي  

بـلـکـه در تـارو پـود تـمـام                     ، نيست
سيستـم اداري دولـتـي و مـراکـز و                  
کارخانـجـات مـخـتـلـف در سـراسـر                

واقـعـيـت    .  کشـور تـنـيـده شـده اسـت           
اينست که هم اکنون  بخش اعـظـمـي    
از کارخانجات و شرکتها متعـلـق بـه      
خود سران حكومت و آقـازاده هـا و          

ــاســت        ــه ــون آن ــواري ــن    .  ح ــي ــچــن ــم ه
و "  بنياد مستضعفان" نهادهايي چون 

سپاه پاسداران و تامين اجتـمـاعـي و      
و امثال اينها غولـهـاي   "  بنياد شهيد" 

ــزرگــي هســتــنــد کــه               اقــتــصــادي ب
کارخانجات و مراکز بسـيـاري را در        

بعالوه ايـنـکـه در      .  چنگال خود دارند
بــخــش عــمــده اي از کــارخــانــجــات           
مديران و مسئولين پولهاي کالني بـه  
جيب زده اند و هرکـدام پـرونـده هـاي          

. پروپيماني از دزدي و اختالس دارنـد 
اين وضعيت تاثير مستقيمش را بـر       
استثمار و چپاول و غارت معيشت و   
زندگي کارگران و کل جامعه گذاشتـه  

از جمله ما شاهد ايـن هسـتـيـم     .  است
 ، که به بهانه ورشکستـگـي کـارخـانـه       

رسما دستمزد کارگر را چند ماه چنـد  
هـر     ، ماه به دزدي و يغـمـا مـيـبـرنـد        

موقع که تصميم ميگيرند کـارگـر را     
از کار بيکار و بـه جـاي او کـارگـر                  
ارزانــتــر و بــيــحــقــوق تــر را بــکــار                
ميگيرند  و اينها همه  بـه روشـهـاي         
ــاري از                       ــار  در بســي ــمــول ک مــع
کارخانجات و مراکز کارگري تـبـديـل    

در بســيــاري از اوقــات         .  شــده اســت  
شاهد اين هستيم که حقوق کارگـر را    

ــد    ــن ــده ــي ــم ــا اعــالم                ، ن ــرم ــارف ک
و وقتي کارگـر   ، ورشکستگي ميکند

تـحـت      ، دست بـه اعـتـراض مـيـزنـد           
عنوان اينکه کارفرما بتـوانـد حـقـوق       

به او وام       ، کارگرانش را پرداخت کند

بانکي تعلق ميگيرد و بعـد از هـمـه         
اينها نه تنها از پرداخـت حـقـوق هـا          

بلـکـه کـارفـرمـا وام            ، خبري نميشود
اعطايي  را نيز بـه جـيـب مـيـزنـد و              
ميرود و در جايي ديگر کـارخـانـه اي      
ديگر را برپا ميکند و در آنـجـا نـيـز          

. همين ماجرا از نو تـکـرار مـيـشـود          
آنـهـم      ، البته ممکن است اين وسـط    

بعد از اعتراضات پي در پي کارگـران  
و جمع شدن ها و جاده بسـتـن هـا و           

بخشـي از     ، هر چند ماه يکبار ، غيره
تـا     ، طلب کـارگـران پـرداخـت شـود            

از جـملـه      .  اوضاع کمي آرامتر گـردد   
مـاه     ٤ درجايي چون عسلويه تعويق   
کارگر .  دستمزد از قبل مفروض است

بايد با اندوختـه اي قـبـلـي کـارش را           
شروع کند تا بلکه بعـد از چـهـارمـاه          
آنهم بدنبال چند اعتراض و تحصن و   
غيره بتواند بخشي از حقوقش را نقـد  

اين وضعيت امروز شرايط کـار    .  کند
 . در ايران است

در برابر اين وضعيـت مـا شـاهـد       
. اعتراض هر روزه کـارگـران هسـتـيـم       

ــقــد کــردن                  ــراي ن ــژه مــبــارزه ب ــوي ب
يـک     ، دستـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده           

عرصه دائمي اعـتـراضـات کـارگـران        
است و امروز اين مبارزات بـه شـرط      
بقا و ادامه زندگـي کـارگـران تـبـديـل         

 . شده است
اما واقعيت اينسـت کـه مـبـارزه       
براي  دريافت دستمزدهـاي پـرداخـت      
نشده و تقابل با تـعـرضـات هـر روزه          
کــارفــرمــايــان و صــاحــبــان کــار بــر            

بـخـش      ، کارگران يک بخش کار اسـت 
که به آن کم تـوجـه    ، مهم ديگر مساله

افشا و رو کردن دزدي هـا و   ، کرده ايم
چپاولهاييست که در كارخـانـجـات و      
محيط هاي کار تـوسـط مـديـران و            
كــارفــرمــايــان و حــراســتــي هــا و                 

. همدستـان آنـهـا صـورت مـيـگـيـرد             
انجام اين کار طـبـعـا کـارگـر را در                
موقعيت قويتر و حـق بـجـانـب تـري           
براي نقد کردن طـلـبـهـايـش و بـراي               
تحميل شرايط بهـتـري از کـار قـرار            

 .ميدهد
 

 كارفرمايان بايد گزارش بدهند
 

به کارگر دستمـزد نـمـيـدهـنـد و            
زندگي و معيشت او زير تـهـاجـم هـر       

افشاي .  روزه اين جانيان قرار ميگيرد
اين چپاول ها گام مهمي در پيـشـبـرد    
مبارزه در تقابل با ايـن دزدي آشـکـار    

وقتـي کـارفـرمـا بـه           .  و هر روزه است
بهانه ورشکستگـي و عـدم سـودآوري      
دسـت بـه اخــراج کـارگـر مـيـزنـد و                    

بـديـهـي     ، حقوقش را پرداخت نميکند
است که اوليه ترين و طبـيـعـي تـريـن        
خواست کارگران بايد اين باشد که  از 

و    ، امــوال آن     ، وضــعــيــت کــارخــانــه  
وضعيت اقتصادي شرکت در زمـيـنـه    
خريد و فروش و مواد اوليـه و غـيـره          

بـخـواهـنـد کـه از           .  گزارش بخواهنـد 
بـر     ، طريق هيات هاي منتخـب خـود  

 ، کار کارخانه نظارت داشـتـه بـاشـنـد       
جلوي خروج و ورود توليد و کـاال بـه        

فشار بياورند کـه    .  کارخانه را بگيرند
به خواستهايشان پاسخ داده شـود و         
در اعتراضاتشان خـواهـان اخـراج و           

و .  محاکمه مديران دزد و فاسد شوند
فشار بيـاورنـد کـه نـه تـنـهـا کـلـيـه                     

 ، مطالبات معوقه آنها پرداخـت شـود  
بلکـه خـواهـان پـرداخـت خسـارت و              
ــوري                 ــش فـ ــزايـ ــن افـ ــيـ ــنـ ــچـ ــمـ هـ

بدين تـرتـيـب    .   دستمزدهايشان شوند
مبارزه اي همه جانبـه را مـيـتـوان بـه        
پيش برد و  از طريق برپايـي مـجـمـع       
عمومي کارگري و تصميم گـيـري در     
اين مجامع  و تـعـيـيـن نـمـايـنـدگـان            

شـرايـط دخـالـتـگـري          ، مستقيم خود
هرچه بيشتر در شرايط كار و محيـط  

 .  كار را فراهم كرد
بطور مثال  يک نمونـه آشـکـار از       

  ، دزدي ها و چـپـاول هـاي مـديـران             
يـک گـروه     .  گروه صنعتي بهشـر اسـت  

کـارخـانـه را در بـر               ١٦ صنعتي که 
ميگيرد و گزارشي که از ايـن شـرکـت    
بدست ما رسيده است گـوشـه اي از          
ساخت وپاختها و دسـت انـدازيـهـا و          
دزدي هاي مسئولين شرکت را بـيـان     

در اين گزارش مي بينيم کـه  .  ميکند
در دل همين دزدي هاست کـه اخـراج     

 
 مديران کارخانجات و فساد مالي
 به بهانه گزارشي از شركت توسعه صنايع بهشهر

شرکت توسعه صنا يـع بـهـشـهـر       شهال دانشفر. 
شا مـل کـا رخـا نـجـات زيـر                    

  :ميباشد 
سـهـامـي    ( شرکت صنعتي بهـشـهـر     -

% ۴۹ (  توليد روغـن نـبـاتـي            )  عام
 )سها م فروخته شده به عربستان

 
) سها مي عا م  ( شرکت ما رگارين -

  توليد روغن نبا تي
 
) سـهـامـي عـا م         ( شرکت پا کسان -

 )برف سا بق(توليد مواد شوينده 
 
) سـهـا مـي عـام         ( شرکت گلتا ش -

  توليد مواد شوينده
 
سهـامـي   ( صنايع بسته بندي ايرا ن -

  توليد قوطي فلزي و کارتن) عا م
 
مجتمع کشت و صنعت چين چـيـن     -
  توليد رب و کمپوت) سها مي عام(
 
شـعـبـه پـا       ( -شرکت پاکسان ايـروان -

 توليد شوينده ) کسا ن در ارمنستا ن
 
شعـبـه پـا      ( شرکت پاکسان تاشکند -

 توليد شوينده ها) کسان درازبکستان
 
سها مـي عـا   ( شرکت قند هکمتا ن -
  توليد قند) م
 
سـهـا مـي      ( شرکت قند نيشا بور   --

 توليد قند) عا م
 
سهامـي عـا   (  شرکت شکر شاهرود -
  )م
 
) سـهـامـي خـاص      ( شرکت بهپا ک   -

  توليد سويا و دانه هاي روغني
 
سهامـي  ( پگاه   –صنايع شير ايران -

  توليد شير و لبنيات) خاص
 
) سـهـامـي عـا م         ( شرکت بهپخش -

  پخش توليدا ت کارخانجا ت فوق
 
سها مـي عـا     ( با نک اقتصا د نوين -
  )م
 
  )سها مي عا م(شرکت بيمه نوين -

هسته اصلي اين شرکتهـا مـربـوط بـه       
گروه صنعتـي بـهـشـهـر مـتـعـلـق بـه                   
خانواده الجوردي ها بوده است که در   

مصادره شـده و در اخـتـيـار            ٥٨ سال 
سا زمان صنا يـع مـلـي ايـران قـرار                

اين شركتهـا را     ١٣٧٢ درسال .  گرفت
از سازما ن صنايع ملي جـدا كـرده و        

تـوسـعـه صـنـايـع         " بـه نـا م            شرکـتـي  
" تـوسـعـه   " که ازاين به بـعـد        " ( بهشهر

ايجاد كردنـد و ايـن     ) خوانده مي شود
کارخانجات در اختيار ايـن مـجـتـمـع        

. قـرار گـرفـت       " تـوسـعـه   " جديد يعنـي    
مدير عامل توسعه مدير تمام هيـئـت   

خـود  .  مديره شرکتهاي فوق مي باشـد 
 داراي تشکيالت گستردهاي   " توسعه" 

مي باشد و اعضاي هيئـت مـديـره و         
مــديــر عــامــل شــرکــتــهــاي فــوق را             

 .انتخاب و منصوب ميکند
 به دليل اينكه اغلب اين شرکتـهـا  
سهامي عام مي باشد و سهام عـمـده     

مـي  "  تـوسـعـه   " در اختـيـار مـجـتـمـع            
باشد، مديران اين شركت دست بـازي    
در چپاول و تصاحب كارخانجات ايـن    

براي نـمـونـه سـهـام بـا              .  شركت دارند
مـديـره و       ارزش را به اعضاي هـيـئـت   

مدير عامالن اين شرکتها به صـورت    
رايگان و يا با قيمتهـاي نـازل واگـذار         

و   مي کنند که موجودي سهام و نـقـد    
خانه و باغات اين افراد به ميليـاردهـا   

اين قشر باالي مديران .  تومان ميرسد
خود باند عظيـم و مـيـتـوان          "  توسعه" 

گفت طبقه خاصي را تشکيـل داده و       
از ورود افراد تحصيلکرده و جديـد بـه     

بـه  .  اين تشکيالت جلوگيري ميكننـد 
طوري که طي ده سال گذشتـه در رده       
مديريت در توسـعـه کسـي حـتـي بـه              
صــورت پــيــمــانــي و قــراردادي هــم              

مـديـرعـامـل     .  استخدام نـنـمـوده انـد         
 شـخـصـي بـه       ١٣٨٦ تا سال "  توسعه" 

نام عسگري آزاد بود که نامبرده خـود  
از کارگران کارخانه صنعتي بـهـشـهـر       

او بـا اسـتـفـاده از بـورس             .  بوده است
مدرک گرفتـه و بـا          تحصيلي کارخانه

باندبازي بـه سـمـت مـديـر عـامـلـي                   
توسعه رسـيـد و بـانـد عـظـيـمـي از                     
 اعضاي هيئت مديره و مدير عامـالن 
شرکتهـاي فـوق را بـه وجـود آورد و                 

را بـيـن     "  بهپخـش " سهام عمده شرکت 

 

 "توسعه صنايع بهشهر"گزارشي از شركت 
 داود بينا از ايران

 



 ٧ ٨٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

اين شركت از .  اين مديران توزيع نمود
. شرکتهاي گروه مي باشـد   پرسودترين

امالک شخص نامبرده شامل خانـه و    
ميلـيـارد تـومـان        ٥٠ باغات بيش از 

در  ١٣٨٦ در اواخر سـال  .  ارزش دارد 
جريان و در نتيجه رقابتهايي كه ميـان  
مافيـاي اقـتـصـادي جـريـان داشـت،                

بـجـاي   .   عسكري از مديريت عزل شد
احتماال با مقـامـات     او شخصي را که

سپاه و اطـالعـات ارتـبـاط نـزديـكـي             
بـه مـديـر عـامـلـي         "  ثابت" دارد به نام 

 . توسعه برگزيدند
 

دست به دست كردن 
  كارخانجات

اما اعضاي هيئت مديره و مديـر  
عامالن باند عسگري آزاد که اغـلـب     
به سن بازنشستگي رسيد ه انـد فـورا        

در .  به صرافت حفظ اموال خود شدنـد 
اين رابطه شروع بـه ايـن كـردنـد كـه                
نشان دهند كه كارخانـجـات زيـان ده         
هستند و بعد به قيمت نازل شـروع بـه     
اين كردند كه اين كارخانـجـات را بـه         
شركت بهپخش كه سهام آن در دسـت    

يکي از ايـن       .  خودشان است بفروشند
صنايع بسته بندي   کارخانه ها شرکت

جـاده     ٨ ايران است که در کيـلـومـتـر       
قديم کرج جنب صنعـتـي بـهـشـهـر و            

اين کارخانه بزرگـتـريـن    .  پاکسان است
توليد کننده قوطي حلب برا ي کنسرو 

کــارتــن در      و روغــن و کــمــپــوت و            
ايـن كـارخـانـه       .  خاورميانـه مـيـبـاشـد     

نفر پرسنل داشت که مديريـت   ١٢٠٠ 
نفـر را بـا ارقـام بـاال                ٧٠٠ آن حدود 

بازخريد کرد که اين هزينه خود باعـث  
بـه  .  زيان سنگيني بـه شـرکـت گـرديـد       

بهانه جبران نقدينگي از دسـت رفـتـه         
وام با بهره سنگيـن از    اقدام به دريافت

نـمـود   "  پارسيان" با نک اقتصاد نوين و 
که سها م اين بانکها هـم در اخـتـيـار          

حاال با اعالم اينکه .  اين مديران است
اين شرکت زيان ده است عمـال سـهـام      
. اصلي آنرا به شركت بهپخش داده اند

يعـنـي دو     .  نازل  آنهم به قيمتي بسيار
ميليارد  ٢٣ سوم کارخانه را به قيمت 

تومان به بهپخش واگذار نمـودنـد کـه      

 ٥٠ بيـش از         فقط ساختمان اداري آن
ميليارد توما ن قيمت دارد زيـرا ايـن     
کارخانجات با گسترش شهر تهران در 

بسـيـار     محدوده شهري واقـع شـده و         
 .گران قيمت مي باشند 

هفته گذشته کارگران بـا   كارگران 
تجمع در سـاخـتـمـان اداري و دادن                  
شعار عليه مديريت رانتخوار خواهـان  
جــلــوگــيــري از فــروش کــارخــانــه بــه             
بهپخش شـدنـد زيـرا در ايـنـصـورت               

نـفـر      ٥٠٠ کارخانه تعطيل و بيش از   
چـون مـديـريـت       .  بيکار خواهـنـد شـد     

جواب درستي به نمايندگان کـارگـران     
/  ٣ /   ٢٥ نداد کارگران از روز شنبـه  

خـودداري    از رفتـن بـه رسـتـوران          ٨٧ 
کرده و خواهان رسيدگي بـه خـواسـتـه       

 .خود هستند
در مــجــمــوع در کــارخــانــجــات           

نفر مشـغـول بـه          ٧٥٠٠ مزبور حدود 
 ٣٠٠٠ کار هستند که از اين تعدا د      

نـفـر      ٢٥٠٠   ، نفر استخـدا م رسـمـي        
نـفـر هـم             ١٥٠٠ قراردادي و حدود   

در .  پيماني کـار مـيـکـنـنـد             بصورت
بعضي از کـارخـا نـجـا ت کـارگـران                 
رسمي براي حمايت و تاميـن شـغـلـي       
کارگران قراردا دي و پيـمـا نـکـار کـا           
رها ي کليد ي و حسا س را بـه آ نـان        
آموزش مي دهند و در اختيـار آ نـان        
مي گذا رند تا حا شيه امنيت شغـلـي   
آ نا ن را با ال ببرند و به را حتي نتوا ن 

 .آ نها را اخرا ج کرد 
در ايـن کـارخـانـجـات وضـعـيـت              
اقتصـا دي کـارگـرا ن رسـمـي و قـرا                 
ردادي بهتر است و کمکهاي جنسي و 
خواربار و امکا ن استفاده از تعـا ونـي   
و خريد قسطي را دا رند كـه خـود تـا         
حدودي فشار مالي را بـر دوش آنـهـا         

ولــي کــارگــرا ن        .  كــمــتــر مــيــكــنــد      
 ٢٢٠ ( با حد اقـل حـقـوق        پيمانکاري
استخـدام مـي شـونـد و          )  هزارتوما ن

حق استفا ده از تعا وني و کمکـهـا ي     
.  جنسي و خواربار ماها نـه را نـدارنـد     

بطور مثال کارگرا ن رسـمـي و قـرارد         
بـا    ادي تا سقف يک ميليون تـومـا ن       

ما هه مي تواننـد کـا ال         ١٥ اقساط 
در ايـن مـورد نـيـز          .  خريداري نما يند

براي  نمايـنـد گـا ن شـورا و بسـيـج                   
وانجمن و حراست تسهيالت بيشـتـري   

 ٨ قائل شده انـد و آنـهـا تـا سـقـف                      
ميليون توما ن با اقساط بلند مـدت    
مي توا نند از تعاوني کاال دريـا فـت        

 .کنند 
گروه صنعتي بهشهر شرکـتـي بـه      
عنوان صند وق پس انداز کارکنا ن تـا  

درصـد     ٣ سيس نـمـوده و هـرمـا ه                 
ازحقوق کارکنان رسمي و قـرا ردادي       
کارخا نجا ت کسر نـمـوده و بـه ايـن            

مي دهد تا برا ي کا رگـرا ن      صند وق
جـا لـب     .  سهـا م خـريـد اري نـمـايـد                

اينجاست که طي پنج سا ل گـذشـتـه         
هيئت مديره اين صند وق از مـحـل          
پس انداز کارکنا ن هر چه سهـا م بـرا        

در بورس به نصف   ي کارگرا ن خريد ه
قيمت هم کسي حا ضر بـه خـريـد آ ن         
نيست و لي سها مـي را کـه بـرا ي                 
مديرا ن خريد اري کرد ه اغلـب بـا ده        
برابر قيمت قابل معامله د ر بـورس         

شـهـريـور کـه         در مـجـمـع     .  مي باشـد 
کارگرا ن به هيئت مديره اين صند وق 

آ نـهـا در جـواب              ، ا عترا ض کردند
گفتند که خوب سها م شا نسي اسـت    

در صـورت    !  و شما شا نس نيا ورديـد 
که ارائـه کـردنـد      ما لي و ترازنا مه اي

هزينه سفر هيت مديره به ايتا ليا هـم    
که مورد اعـتـراض     !  منظور شد ه بود

اعضا قرار گرفت و آ نا ن در تـوجـيـه         
گفتند ما قصد آ شنا ئي با سـنـديـکـا     

ايتا ليـا را د         هاي حما يتي کارگرا ن
در حالي که تما م اين هـيـئـت      .  اشتيم

مديره ا ز اعضاي بسـيـج و حـراسـت          
مي با شند و از نا م سنديکا وحشـت    

 . د ارند
 

 پادوهاي مديران و حكومت
 

در اين کارخانجات يـک شـورا ي        
اسال مي و يک ا نجمـن اسـال مـي و           

" حـراسـت  " و   "  واحد بسيج کـا رگـري    " 
وجود دارد که طبق آيين نامه شوراهـا  
بــايــد بــراي آن هــر دوســال يــکــبــار                

کـانـديـدا         که البته   .   انتخابات شود
ها با يد به تائيد انـجـمـن و حـراسـت           
برسند تا در انتخابات بتوانند شـرکـت   

افرا د انجمن اسالمي از سـوي    .  کنند
دفتر مرکزي ا نجمـن اسـالمـي گـروه          

واقع در خيابان آ رژانتين  تعيين مـي    
و .   شوند و به آ نان پا سخگو هستـنـد  

از سوي نا حيه مقـاومـت     افرا د بسيج
سپا ه منطقه ماموريـت دارنـد و  از          
مزا ياي ويژه اي برخوردارند کـه خـود     
به دو قسمت بسيجي فعا ل و بسيجي 

افـرادي  کـه        .  سا ده تقسيم مي شوند
 ، با شـنـد      مدت دوسا ل بسيجي فعال

بعالوه به آ نا ن   .  اغلب مسلح هستند
با قيمتي نا زل تا کسي سمنـد مـي د     
هند تا در مواقعي کـه در کـارخـانـه            
نيستند از طريق مسافر کشي هم پول 
در بياورند و هم اخبـا ر بـراي نـيـروي          

. کـنـنـد     مقا ومت منطقه جـمـع آوري    
افراد حراسـت نـيـز ا ز سـوي وزارت               
اطالعا ت ا نتخـا ب مـي شـونـد و               
تعدا د آ نها مشخص نيست و به شـد    

کـال  ( ت ا ز سوي نيـروي انـتـظـامـي           
حمايت مي شوند و بـا       )  نتري محل 

تلفنهاي داخلي و شرکت   استراق سمع
در بحث ها به جمع آ وري اطال عـا ت  

. و شنا سا ئي ا فرا د مي پـرد ازنـد          
بدين ترتيب سيستم کنترل کاملي بـر    

افـراد هـر     .  اين شرکت ها حاکم اسـت   
شورا و بسيج و انجمـن و حـرا        ( گروه 
هرما ه با گروه مشابه خـود در    )  ست 

ساير کارخا نجـا ت جـلـسـا ت هـمـا              
. هنگي و تباد ل ا طال عا ت دا رنـد      

بسيج و حراست و انجمـن اسـالمـي و      
 ١٦ شوراهاي اسالمي تـمـامـي ايـن          

يـکـسـا ن        کارخا نه از نظر نحوه عمل
هستند و هرما ه در يـک کـا رخـا نـه            
جــمــع مــي شــونــد و دســتــورات را                

و .  ميگيرند و هـمـاهـنـگ مـيـشـونـد          
هزينـه سـفـرهـاي آنـا ن را كـارخـانـه                   

 . ميپردازد
ــمــامــي                   ــه ت ــراوان ب ــا درود ف ب
 رزمندگان را ه کارگران و زحمتکشان

 
 ...مديران کارخانجات و 

يکباره خطر اخراج .  ها شروع ميشود
ــکـــي از ايـــن                     ٥٠٠  ــر يـ ــارگـ کـ

 يعني کارخانـه شـرکـت      ، کارخانجات
صنايع بسته بندي ايـران را تـهـديـد            

و طبعا اين شتري است کـه    .   ميکند
در .  در منزل باقي نيز خوابيـده اسـت    

تقابل به اين معضل چـه بـايـد کـرد؟          
سوالي است که در برابر کـل کـارگـران    

روشـن  .  اين گروه صنعتـي قـرار دارد       
است که  در اينجا بـا قـدرت اتـحـاد          

شرکت تحت پوشش اين  ١٦ تمام اين 
بـا افشـاي دزدي هـايـي کـه                   ، گروه

صورت گرفته و با انعکاس آن در کـل  
اين گروه صنعتي است کـه مـيـتـوان          
نيروي وسيعي را در تـقـابـل بـا ايـن             
تهاجم به ميدان آورد و در مـقـابـل آن      

وضعيـت مشـابـه ايـن گـروه           .  ايستاد
صنعتي را ميتوان در ديـگـر مـراکـز       

از همين رو بايد در   .  کارگري نيز ديد
تمام مراکز کارگري با همين آمادگـي  
و هوشياري به تقابل با اين چپاول هـا  

ــت ــاي              .  رف ــزارش دزدي ه ــد گ ــاي ب
کارفرمايان در کارخانجات مخـتـلـف    
را بصورت گزارشاتي مستند تنـظـيـم    

بـايـد   .  و در سطح جامعه انعکاس داد
خواهان اخراج مديران و کارفـرمـايـان    

بايد اعالم کـرد کـه        .  دزد و فاسد شد
غـارت و چـپـاول نـان             ، اين دزدي ها

و بـايـد بـدون         .  شب ما کارگران است
هيچ تخفيفي خواهـان حـق و حـقـوق          

بايد حقوق و دستمزد مـا  .   خود شويم
بايد با صفي واحـد  .  فورا افزايش يابد

با خواست افـزايـش فـوري          ، و متحد
دستمزدها به جلـو آمـد و گـفـت مـا             
کارگران ديگر حاضر بـه زنـدگـي در           
زير خط فقر نيستيم و دسـتـمـزدمـان       
بايد چندين برابر افزايش يابد و بـطـور   
مثال رقمي در حدود  يک ميـلـيـون و      

ارسـال  .   پانصـد هـزار تـومـان بـاشـد           
گزارش از گروه صنعتي بهشتر گامي 

. مهم در جـهـت ايـن مـبـارزه اسـت                
ضمن تشکر از دوستمان داود بينا که 

از    ، اين گزارش را ارسال کـرده اسـت    
کارگران در مـراکـز مـخـتـلـف نـيـز                   
ميخواهيم که از محيط هاي کارشان 
و از دزدي هـا و چـپـاولـهـايـي کـه                     
شاهدش هستند گزارش دهـنـد و در        
برابر ايـن دزدي هـا و فسـاد مـالـي                
حاکم بر کارخانجات و بر همه ارکـان    
اين حکومت خواستهاي بـرحـق خـود      

 .  را فرياد بزنند
 

 
٦ از صفحه  ...گزارشي از شركت    

٦ از صفحه   



 ٨  ١٣٨٧تير  ٦   کارگر کمونيست

خواسته هاي معلمان متحقق نشـده    از 
و تعـداد زيـادي از فـعـالـيـن پـس از                    

سـال  دراعتراضات گسترده مـعـلـمـان       
بـه کسـر حـقـوق، اخـراج ،                 ٨٦ و  ٨٥ 

تبعيد، زندان وغيره محکوم شده اند و   
احضار و سرکوب آنان همچنـان ادامـه     

فرزاد کمـانـگـر، عضـو انـجـمـن             .  دارد
صنفي معلمـان کـردسـتـان، بـه اعـدام            
محکوم شده است کـه ايـن حـکـم تـا                
کنون با اعتراض معلـمـان کـردسـتـان،        
کانونهاي صنفي تهـران و کـردسـتـان،          
احزاب وجريانات سـيـاسـي و آمـوزش          
بين الملل وعفو بين الملل روبـرو شـده     

 .است
علي رغم اظـهـار امـيـدواريـهـاي            
اوليه شرکت کنندگـان در ايـن نشـسـت       
نسبت به نتـايـج آن، بـا گـزارشـي کـه                 
شوراي مرکـزي از ايـن نشـسـت ارائـه             
داد، معلوم شد  که نه تنها خـواسـت و     
اراده معلمان براي پيـگـيـري خـواسـتـه         
هايشان در ايـن نشـسـت نـمـايـنـدگـي              
نشده بلکه استراتژي اتخاذ شده در ايـن  
نشست اگر به جهت گيري و استـراتـژي   
کل اعتراضات معلمان تـبـديـل شـود،       

. نسخه انفعال و شکست آن خواهد بـود 
استراتژي اعالم شـده شـوراي مـرکـزي          
ملغمه اي از نظرات دوطـف درکـانـون         
تهران است کـه در ادامـه بـه نـکـات                  

امـابـراي   .  برجستهً آن خواهـم پـرداخـت     
  اينکه تصوير روشني از زمـيـنـه هـاي         

جهـت گـيـري شـوراي مـرکـزي               ياصل
داشته باشيـم الزم اسـت ابـتـدا نـگـاه                 
کوتاهي به گرايشات موجود در کانـون  
تهران و اختالفات آنها ، که بـه لـحـاظ      
اتوريته و سياست گـذاري مـوثـرتـريـن           
تشکل در مجموعه کانونهـاي صـنـفـي     

 .است، بکنيم
انــتــخــابــات مــجــلــس اســالمــي         

وکانديد شـدن تـعـدادي از مسـئـوالن              
کانون معلمان تهران و فراخوان آنها بـه    
معلمان براي شـرکـت در انـتـخـابـات،            
عاملي بود که اختالفات کـانـون رابـه         

ايـن طـيـف کـه در          . نقطه جوش رساند 
اسفند سال گذشـتـه بـاعـنـوان شـوراي            
صنفي مدنـي مـعـلـمـان ايـران اعـالم               
موجوديت کرد اميدوار بود با کشانـدن  
معلمان به انتخابات مجلس ازطـرفـي     
به تقويت جـنـاح اصـالح طـلـب رژيـم               

کمک کند واز طـرف ديـگـر بـرخـي از             
. افــراد خــود را وارد مــجــلــس کــنــد              

سياست اين بخش از اعضاي کانـون بـا   
مخالفت بخشي کـه خـود را گـرايـش            
صنفي کانون تهران مي نامد واکثريـت  

در .  تشکلها و معلـمـان، قـرار گـرفـت          
نهايت صالحيـت ايـن عـده از طـرف               
شوراي نگهبان رژيـم بـراي شـرکـت در          
انتخابات رد شد و فراخوان آنـهـا بـراي      
شرکت  درانتخابـات بـا بـي تـوجـهـي              

 .کامل  معلمان روبرو شد
وجود اختالف نـظـر در کـانـونـهـا            

کانونـهـا اسـاسـا       .  پديده جديدي نيست
توسط گرايشهاي متفاوتي ايجـاد شـده   

اختالفـاتـي کـه در ايـن دوره در                 .  اند
کانون تهران وجود دارد شکل حاد شـده  

هـرچـنـد    . اختالفات اين گرايشات اسـت 
چهره ها وشخصيتهاي ايـن گـرايشـات      
در هــر دوره تــغــيــراتــي کــرده اســت                
اماتفاوتهاي سياسي و نظـري خـود را        

عاملي که در   .  همچنان حفظ کرده اند
اين دوره اختالفات را حـاد کـرده اسـت      
وجود اين گـرايـش سـازشـكـار و دوم                
خردادي و مخالفت گستـرده اي اسـت        
كه در ميان معـلـمـان نسـبـت بـه ايـن               

اين اختالفات بـا  .  سياستها وجود دارد
گسترش اعتراضات معلمان و شـرکـت   
اکثريت آنان در اعـتـراضـات سـالـهـاي         

سياسـتـهـاي    .  اخير تحرك تازه اي يافت
گرايش راست در کانون تهران هم قـبـل     
از ايــنــکــه در خــو د کــانــون مــورد                  
مــخــالــفــت قــرار گــيــرد، در جــريــان              

 ٨٦ و    ٨٥ اعتراضات و تجمعات سال 
از طرف اکثرمعلمان مـورد اعـتـراض         

 .قرار گرفت
مهمتريـن هـدف گـرايـش راسـت              
کانون نشان دادن قابليت خود بـه رژيـم     
اســالمــي در مــهــار اعــتــراضــات و              
جلوگيـري از گسـتـرش راديـکـالـيـسـم              

ايـن گـرايـش      .  درميان معـلـمـان اسـت      
خود را بخشي از حکومت ميداند و به 
اشــکــال مــخــتــلــف تــالش مــيــکــنــد           
حکومت هـم ايـن نـقـش آنـهـا را بـه                     
رسميت بشناسد و بقول آقاي بـاغـانـي      

. هسـتـنـد   "  مـوثـر  "  بپذيرد که آنها هـم    
نقش بـازدارنـده بـهـشـتـي و بـاغـانـي                  
ــريــان                  ــراضــات در ج ــه اعــت درادام
تجمعسي هزار نفره معلمـان در بـرابـر         

مجلس وشرکت وفراخـوان شـرکـت در         
انتخابات مـجـلـس نـمـونـه هـاي ايـن                 

 .تالشها هستند
کـانـون تـهـران       "  صـنـفـي      " گرايش 

. بخش مياني جنبش مـعـلـمـان اسـت          
ازسويـي تـحـت تـاثـيـر راديـکـالـيـسـم                 
موجود در اعتراضات معـلـمـان اسـت       
وخواهان تحقق خـواسـتـه هـاي بـرحـق            
معلمان است، و ازسـويـي ،بـه لـحـاظ           
نظري و تشـکـيـالتـي، تـحـت تـاثـيـر                    

به همين دليـل در    .  گرايش راست است
مواردي، مانـنـد بـرخـورد بـه احـکـام                
صادره عليه معلمـان، بـرآوردي کـه از         
قدرت سرکوب و راهکارهاي مقابله بـا  
آن دارد، تفاوت چـنـدانـي بـا گـرايـش               

در مخالفت بـا گـرايـش         . راست ندارد 
بـودن اعـتـراضـات       "  صنـفـي  " راست بر 

مـعـلـمـان تـاكـيـد مـيـگـذارد و وجــه                     
بودن اهداف خود وکـانـون را        "  صنفي" 

بـودن  "  سـيـاسـي   " مبناي اخـتـالف بـا           
بـه ايـن تـرتـيـب        .  گرايش راست ميداند

اين بخش هم ناخواسته همان سياستـي  
را دنبال مي کند کـه گـرايـش راسـت،          
آگــاهـــانــه، بـــراي مــحـــدود کـــردن                

. اعتراضات معلمان دنبال مي کـنـنـد     
باوجود تالشهاي صادقانـه اي کـه در          
جهت خواسته هاي معلـمـان مـيـکـنـد         
يعني دور كردن معلمان از مـبـارزه و          

اين گـرايـش تـبـيـيـن            .  حركت راديكال
درســتــي از تــوازن قــواي نــيــروهــاي              
ســيــاســي اجــتــمــاعــي در جــامــعــه،             
امکانات و تواناييهـاي خـود وبـرنـامـه        

بـه هـمـيـن خـاطـر از              .  اي روشن ندارد
ســطــح خــواســتــه هــا و اعــتــراضــات             
راديکال معلمان بسيـارعـقـب اسـت و          
درنتيجه، نه در عـرصـه اعـتـراضـات             
معلمان ونه در مقابله با گرايش راسـت  
نميتـوانـد راديـکـالـيـسـم مـوجـود در                 

. اعتراضات معلمان را نمايندگي کـنـد  
وجود گرايش راست که نمـي خـواهـد و      

که نميتواند خـواسـتـه    "  صنفي " گرايش 
هاي معلمان را نمايندگي کند، بـاعـث   
شده از سـال گـذشـتـه شـاهـد فـاصـلـه                 
گرفتـن مـعـلـمـان در تـهـران وبـرخـي                    
کانونها در شهرهاي مختلف از کـانـون   

 .تهران باشيم
 

 استراتژي شوراي مرکزي
 

طي سالهاي اخير شاهـد گسـتـرش    
بخشهـاي  .  اعتراضات معلمان بوده ايم

وسيعي از معلمان کـه در دوره هـاي             
پيش در اعـتـراضـات دخـالـت نـمـي                  
ــهــا فــعــاالنــه               کــردنــد،طــي ايــن ســال
درتــجــمــعــات واعــتــصــابــات شــرکــت        

اعتراضات گسـتـرده سـالـهـاي        .  کردند
اخيرمعلمان، بـه خـود آنـهـا وبـه کـل                 
جامعه پتانسيل باال و راديـکـالـيـسـم            

معـلـمـان    .  اعتراضات آنها را نشان داد
در روند مبارزه خود، اين واقـعـيـت را         
تجـربـه کـردنـد کـه بـراي رسـيـدن بـه                      
خواسته هايشان راهـي بـجـز مـبـارزه              
قاطع وگسترده ندارند و وعده هايي کـه  
مسئوالن رژيم به آنها مـيـدهـنـد بـراي        

. جلوگـيـري از اعـتـراضـاتشـان اسـت               
و    ٨٥ گرچه امسال برخالف سـالـهـاي      

شـاهـد اعـتـراضـات وتـجـمـعـات                ٨٦ 
. گسترده و چندين هزار نـفـره نـبـوديـم          

امــا مــعــلــمــان هــمــچــنــان از روحــيــه            
ايـنـهـا    .  اعتراضي  بااليي برخـوردارنـد  

واقعيات ايـن دوره جـنـبـش مـعـلـمـان              
هستند که با اندک شـنـاخـتـي از ايـن             

اسـتـراتـژي    .  جنبش  قابل مشاهده انـد   
شوراي مرکزي هم از نظر محتـوا وهـم     
از نظر شيوه برخورد با بدنه اجـتـمـاعـي     
کانون وکل معلمان، با فضاي حاکـم در  
حرکت معلمان خوانايـي نـدارد وبـراي         
مــهــار کــردن پــتــانســيــل اعــتــراضــي          
 .موجود درميان آنها تنظيم شده است

شـوراي  " مهمترين بندهاي گـزارش  
ــعــنــوان تــوافــقــات و             "  مــرکــزي کــه ب

استراتـژي کـانـونـهـا اعـالم شـده انـد                   
ودرواقع جهت گيري شوراي مرکزي را   

 .نشان ميدهد شامل موارد زير است
با توجه به شرايط موجود حـرکـت     
هايي پيشنهاد مي شود که کاهنده ي   

 .هزينه هاي فرهنگيان باشد
تاکيد و اصرار بر روش تعامـل بـا     

 .مسئوالن و نه تقابل
پافشاري بر اصل تعامل و گفتگـو  
با مسئوالن بلند پايه ي منطـقـه اي و        

 .کشوري
پرهيز از حرکت هـاي تشـنـج زا و         
تعيين محدوده ي خط قرمـز فـعـالـيـت      

 .هاي صنفي
همانگونه كه روشن است از نـظـر        
محتوا، اين بندها نشان دهنده غـالـب     
بودن گرايش راست در نشسـت شـوراي     
مرکزي است ودر چارچوب سياستـهـاي   

. اين بخش از کانون چيزجديـدي نـدارد    
تنها نکته جديد والبته مهم، ايـن اسـت   

که با استراتژي مـورد تـوافـق شـوراي            
تــعــامــل بــا   "  مــرکــزي از ايــن پــس،           

مسئوالن بلند پايه ي مـنـطـقـه اي و               
کــه هــمــان بــنــد وبســت و              "  کشــوري

مماشات با بخشهايي از رژيـم اسـت،        
جزء رسمي سياست کـانـونـهـا خـواهـد         
بـود و گـرايـش راسـت کـه تـا کـنـون                      
مجبوربود سياستـهـاي سـازشـکـارانـه          
اش را بـا تـوسـل بـه وجـود سـرکـوب                  
وحشيانـه اعـتـراضـات تـوجـيـه کـنـد،               
محدوديتي براي پيشبرد سياستهايـش  

بـا تـوجـه بـه          .  در کانون نخواهد داشت
رونــد اعــتــراضــات مــعــلــمــان وکــل             
اعــتــراضــات مــوجــود در جــامــعــه،            
استدالل زيادي الزم نـيـسـت تـا نشـان           
داد اين استراتژي هم راست اسـت هـم        
عقب است و هيچ ربطـي بـه مـبـارزات       
برحق معلمان و خواستـهـاي مـعـلـمـان         

 .ندارد
اينکه اعتراض به وضـع مـوجـود         

هايي دارد و از طرف رژيـم  بـا          هزينه 
سرکوب مواجه ميشود بـراي مـعـلـمـان      
هم مثل همه مردم پيش فرض ورود بـه    
عرصه  مبـارزه بـا شـرايـط نـاعـادالنـه             

بدون شک يافتن راهـهـاي   .  موجود است
پايين آوردن فشار سرکـوب وکـم کـردن         
هزينه هـاي فـعـالـيـن جـزء ضـروريـات              

" امـا    .  پيشبـرد هـر اعـتـراضـي اسـت           
حرکت هايي که کاهنده ي هزينـه هـاي     

" را بـايـد در کـنـار               "  فرهنگيان باشـد 
تاکيد و اصـرار بـر روش تـعـامـل بـا                    

قرار داد تا معنـي  "  مسئوالن و نه تقابل
واقــعــي آن را در اســتــراتــژي شــوراي              

مـعـنـي واقـعـي ايـن            .   مرکزي فهمـيـد  
پرهيز از حرکت هـاي تشـنـج      "  حرکتها 

يعني اعتـراضـات مـعـلـمـان         .  است"  زا
" رابه  چنان جهـتـي سـوق دهـنـد کـه                 

مسئوالن بلند پايـه ي مـنـطـقـه اي و                
بـا آنـهـا      "  تـعـامـل   " حاضر بـه    "  کشوري

باشند، و در ميان معلمان کـيـسـت کـه       
نداند اين استراتژي يعني ادامه انـفـعـال    
يکسالـه اخـيـر کـه نـتـيـجـه اي بـجـز                       
سردرگمي معلمـان و تشـديـد سـرکـوب        

 .     فعلين ندارد
تشکل وجريانـي کـه اسـتـراتـژي             

خود را بر مبناي بند و بست و معاملـه  
با رژيم قرار ميدهد، تشکل و نـمـايـنـده     

علنـا در     ٨٥ معلماني نيست که ازسال 
اعتراضات خود اعالم کرده انـد هـيـچ         

 
١ از صفحه  ...استراتژي انفعال وشکست    

٩ صفحه   



 ٩ ٨٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

 کارخانه کوير تاير
 

کــارگــران ايــن کــارخــانــه بــه اقــدام           
کارفرما مبني بر افزايش سـاعـات     
کار، عدم رعايت قوانين و مقـررات  
مربوط به کارهاي سخت و زيان آور 

در همـيـن رابـطـه       .  معترض هستند
کارگران مي گويند که در پاسخ بـه    
اين اعتراضات کـارگـران کـارفـرمـا        
فعاالن کارگري را تهديد بـه اخـزاج        

 .کرده است
 

 معدن سنگ خواف خراسان
 

بر اساس اخبـار مـنـتـشـر شـده در            
سايتهاي خبري کـارگـران و مـردم          
منطقه خواف در استان خراسان در 
اعتراض بـه بـهـره بـرداري شـرکـت            
هاي خصوصي ار مـعـادن سـنـگ          
اين منطقه و زد و بندهاي مديـران  
دولتي با کارفرماهاي شـرکـتـهـاي       

تـيـر دسـت بـه             ۱خصوصـي روز       
. اعتراضات گسـتـرده اي زده انـد          

ــنـــد کـــه                 کـــارگـــران مـــي گـــويـ
کارفرماهاي اين شرکت با برداشت 
هاي غير قانوني و بـدون پـرداخـت      
کردن دستمـزدهـاي کـارگـران پـول           

. هاي کالني را به جيـب زده اسـت       
در اعــتــراض بــه ايــن ســيــاســت               
کــارفــرمــا کــارگــران هــفــتــه آخــر            
خردادماه اقدام به بهره بـرداري از       

در .  مــعــدن ســنــگ مــي نــمــايــنــد        
واکــنــش بــه ايــن اقــدام کــارگــران            
نيروهاي انتظامي بـه کـارگـران و           
مردمي که در حمايت از کـارگـران     
در مــحـل بــونـد حـملــه نـمــوده و                  
تعدادي از کـارگـران را دسـتـگـيـر            

در واکـــنـــش بـــه ايـــن             .  کـــردنـــد
مـعـاون امـور      اعتراضات کارگران 

صنايـع مـعـدنـي وزارت            معادن و
صنايع و معادن ادعا کـرده اسـت        
که شرکت هاي خصوصي قـول داده  
اند در اسرع وقت حقوق کارکران را 

کـارگـران      . پرداخت خـواهـنـد کـرد      
 .دستگير شده هنوز آراد نشده اند

شرکت پـيـمـانـکـاري فـرآيـنـد کـاو               
 طبس

 ٤٠کارفرماي اين شرکـت تـعـداد         
کارگـر کـه در تصـفـيـه خـانـه آب                  

مشغول به کار بودنـد اخـراج     طبس 
کـارگـران ايـن شـرکـت           .  کرده اسـت   

مـاه اسـت کـه حـقـوقـي                 ٥مـدت  
در اعتراض بـه    .  دريافت نکرده اند

عدم پرداخت حقوقها کـارگـران تـا      
به حال چندين بار تجمع اعتراضـي  

 .بر پا کرده اند
 

 شرکت آذرقاف فزوين
 

کارگران شرکت آذرقاف فـزويـن در        
اعــتــراض بــه طــوالنــي تــر کــردن              
ساعات کار و عـدم پـرداخـت حـق             

خرداد دسـت   ٢٧اياب و ذهاب روز 
در واکنش به ايـن  .  به اعتراض زدند

اعتراض کارگران کارفرمـا تـعـدادي    
از کارگـران را از کـار اخـراج کـرده            

اعتراضـات کـارگـران ادامـه          .  است
دارد و کارگران با تهـيـه طـومـار و          
ارسال آن به اداره جات رژيم خواهان 

 . رفع مشکالت خود مي باشند
  

اعتصاب کارگران معدن 
 چيروک طبس

 
نفر از کـارگـران مـعـدن           ٥٠بش از 

چيروک طبس در اعتراض بـه عـدم        
پرداخت حـقـوق و ديـگـر مـزايـاي                 

 ٢٥شغلي از طرف کـارفـرمـا روز           
خرداد دست از کار کشيده و اعـالم    

ايـن کـارگـران در         .  اعتصاب کردند
بخش ريخته گـري خـاک نسـور کـه            
شرايط بشـدت سـخـت کـاري دارد             

کـارگـران بـارهـا بـه           .  کار مي کنند
ــي                   ــوده ول ايــن امــر مــعــتــرض ب
کارفرمـاي ايـن شـرکـت تـا کـنـون                  
پاسخي به خواستـه هـاي کـارگـران          

 .نداده است
 

بازگشت به کار کارگران 
 اخراجي المپ فارس

 
خرداد ماه اداره کار اسـتـان    ٢٥روز 

فارس در برابر اعـتـراضـات ادامـه          
دار کـارگـران المـپ فـارس عـقـب               
نشسـت و حـکـم بـازگشـت بـه کـار               

کـارفـرمـاي    .  کارگران را صادر نمود

اين کارخانه دليل اخراج کارگران را 
اعالم کـرده    "  به صرفه نبودن توليد" 

 .بود
 

يک کارگر ديگر در آتش 
 سوخت   

 
به گزارش دسترنج، جعفر عـظـيـم    
زاده از اعضاي اتحاديه آزاد کـارگـران   

هفته گذشته يکي از :  ايران اعالم کرد
هاي ارومـيـه بـه          پزخانه کارگران کوره

دليل سوختگي جان خود را از دسـت    
 .داد

ساله که  ۲۶ اين کارگر :  وي گفت
نــام داشــت و از اهــالــي              ...  عــبــدا

اي موسـم بـه      پيرانشهر بود در منطقه
به گـفـتـه ايـن          . ملت مشغول کار بود

زماني که سـرگـرم   ...  مقام آگاه، عبدا
شستشوي لباس کار خـود بـا بـنـزيـن        

سوزي شد و در نتيجـه   بود، دچار آتش
سوخـتـگـي جـان خـود را از دسـت                   

عظيم زاده احتمـال داد کـه ايـن           . داد
سوزي منجر به فـوت، در     حادثه آتش

نتيجه رعايت نشدن شرايط ايمنـي و    
نبود تـجـيـهـزات ايـمـنـي روي داده                  

رعايت نشدن مسائـل ايـمـنـي       .  باشد
در حالي به عنـوان دلـيـل بـروز ايـن             

شـود کـه پـيـشـتـر               حادثه مطرح مي
هاي ارومـيـه در         پزخانه کارگران کوره

اعتراض به شرايط کـاري، دسـت بـه         
به گفتـه فـعـاالن      . اعتصاب زده بودند

هـزار     ۴ تـا       ۳ کارگري، نـزديـک بـه         
هـاي     پـزخـانـه      کارگر شاغل در کـوره      

اروميه در اعتصابي که تا دو هـفـتـه      
پيش ادامه داشت، شرکت و خـواهـان   
افزايـش حـقـوق و ارتـقـا امـکـانـات                
بهداشتي و ايمنـي در مـحـل کـار و            

اين اعتصـاب  . اقامت خود شده بودند
کــه بــه فــاصــلــه کــوتــاهــي پــس از               
اعتصاب منجر به پيـروزي کـارگـران      

هـاي ورامـيـن در تـهـران              پزخانه کوره
آغار شد سرانـجـام بـه شـرط انـجـام               

هـاي     مذاکره براي پـيـگـري خـواسـتـه        
 .کارگران پايان يافت

 
 اخبار اعتراضات و مبارزات کارگري

اعتمادي به مسئوالن رژيم براي تـحـقـق    
ــد          ــدارن چــنــيــن  .  خــواســتــه هــايشــان ن

استراتژي اي از فضاي جامعه كال پـرت  
اين اسـتـراتـژي بـرخـالف تصـور            .  است

مبتکرينش حتـي در مـيـان بسـيـاري              
ازکـانــونــهــاي صــنــفــي مــعــلــمــان نــيــز          

از .  نميتواند توجه کسي را جـلـب کـنـد      
قبل روشـن اسـت كـه ايـن اسـتـراتـژي                  
محكـوم بـه شـكـسـت اسـت و هـيـچ                     

 .دستاورد مثبتي براي معلمان ندارد
ــار                 ــزي ب ــرک نشــســت شــوراي م
ديگرنشان داد تنها يک جريان راديـکـال   
وسوسياليستي قادر است اعـتـراضـات      

كانونـهـاي   . " معلمان را به نتيجه برساند
اگر خواهان حـرکـت در جـهـت          "  صنفي

خواسته هاي معلمـان و عـمـلـي شـدن             
خواستهاي آنها هستند نـبـايـد تسـلـيـم         
سياستهاي مماشات جـويـانـه گـرايـش           

معلمان براي رسـيـدن بـه         .  راست شوند
خواسته ها وحقوق پـايـمـال شـده شـان             
چاره اي جـز ادامـه اعـتـراضـات خـود              
ندارند، در ايـن مـيـان سـکـوت وبـي                    
برنامگي کانونها باعث فاصلـه گـرفـتـن     

بايد با فراخوان .  معلمان از آنها ميشود
مجمع عمومي راهکار وبرنامـه عـمـل      
خود را برمبناي خواسته هاي معـلـمـان    

 .تنظيم واعالم کنند
فعالين راديکال بايـد مـعـلـمـان را           

پـرداخـت   :  حول خواستـه هـايـي مـانـنـد        

فوري حقوق و مزايا، افزايش حقـوقـهـا،    
استخدام معلمان حق التدريس، جـدايـي   
مذهب از آموزش وپرورش، آزادي بيـان  
وتشکل، لغو فوري وبدون قيد و شـرط       
تمامي احکام صادره عليه مـعـلـمـان و       
آزادي زندانيان سياسي وغـيـره مـتـحـد        
ومتشکل کنند وبر مبناي اين خواستـه  

. هـا اعــتـراضــات را ســازمــان دهــنــد            
اعتراضات متحد وگسـتـرده مـعـلـمـان         
تنها ابزارموثر بـراي تـحـقـق خـواسـتـه             

. هايشان و مقـابلـه بـا سـرکـوب اسـت             
فعالين بايد با تـمـاس بـا تشـکـلـهـاي               
کــارگــري و دانشــجــويــي و شــرکــت                
دراعتراضات آنها اعتراضات معـلـمـان    
را عــمــال بــا اعــتــراضــات کــارگــران               

وجـود  .  ودانشجويان هـمـبـسـتـه کـنـنـد          
حزب کمونـيـسـت کـارگـري مـيـتـوانـد               
عامـل مـوثـري در پـيـشـبـرد وجـلـب                    
حمايتهاي داخلي و بـيـن الـمـلـلـي از                 

تـجـربـه    .  اعتـراضـات مـعـلـمـان بـاشـد             
کمپينهاي مختلف حمايت از مبـارزات  
کارگران ودانشجويان اين را بـه خـوبـي         

بايد به هر شکل مـمـکـن    .  نشان ميدهد
با حزب تماس گرفت و از رهنمود ها و   
ــرد                  ــشــب ــي ــراي پ ــات حــزب ب امــکــان

 .*اعتراضات معلمان استفاده کرد

 کشت و صنعت خاش
 

کارگران اين شرکت ماههـاسـت کـه      
عـالوه بـر     .  حقوق دريافت نکرده اند

کارگر قـراردادي نـيـز     ٣٠اين تعداد 
مـدت يــک ســال اسـت کــه حــقــوق                

هـمـچـنـيـن عـيـدي و             .  نگرفته انـد   
پاداش و بن کارگري ايـن کـارگـران         

کارگـران بـه ايـن      .  نيز پرداخت نشده
امــر مــعــتــرض بــوده و خــواهــان               
پرداخت حقوق هاي معوقه و سـايـر     

 .مطالباتشان مي باشند
 
نساجي "کارگر شرکت  ٢٠٠

ماه است  ٥گيالن " پنگوئن
 حقوق نگرفته اند

 
تير به دليل قطـع سـرويـس     ٨ روز 

آمد و رفت کارگران و پرداخت نشـدن    
حــق ســرويــس رانــنــدگــان از ســوي              
مديريت اين کارگران سـر کـار خـود           

ايــن کــارگــران در       .  حــاضــر نشــدنــد    
ــت                   ــافـ ــدم دريـ ــه عـ ــراض بـ ــتـ اعـ
دستمزدهايشان بطور متوالـي دسـت     
به اعتراض زده و به مـراجـع دولـتـي          

کـارگـران   .  نامه اعـتـراضـي داده انـد         
مـاه دسـتـمـزد          ٥ نساجي پـنـگـوئـن       

 .  معوقه خود را ميخواهند
 

 ...استراتژي انفعال وشکست  

 

 محمد شکوهي: تنظيم خبر

٨ از صفحه   



 ١٠  ١٣٨٧تير  ٦   کارگر کمونيست
 

فرمـانـداري شـيـراز بـا حـملـه بـه                   
منـطـقـه وزيـرآبـاد شـيـراز کـه مـحـل                     
سکونت کارگـران افـغـانسـتـانـي اسـت،          

فـرمـانـداري    .  منازل آنها را تخريب کـرد 
 ٤٨ اعالم کـرده اسـت کـه در عـرض                 

ساعت آينده کل منطقه بايـد از سـکـنـه     
مـامـوران مـحـلـي        .  خالي و ويران شود

رژيـم اسـالمـي مـيـگـويـنـد بـه عـلـت                   
نزديکي اين منطقه به فرودگاه و ميـدان  

اتباع غير مـجـاز   " تره بار، بايد از وجود 
اين يک عمـل  .  پاکسازي شود"  و بيگانه

ضدانساني و جنايتکارانه است و بـايـد     
   .با مقابله محکم مردم مواجـه شـود    

رژيم اسالمي در سـي سـال حـاکـمـيـت            
خود بطور دائم افغاني هاي مقيم ايـران    
را تحت غير انساني ترين فشارهـا قـرار   

در ايـن سـي سـال چـنـديـن              .  داده است
مــيــلــيــون نــفــر از مــردم زحــمــتــکــش            
افغانستان، بـا بـدوش گـرفـتـن تـتـمـه                   
جانشان، از چنگ گروههاي اسالمي و   
شرايط فالکتبار حاکم بر اين کشور، بـه  

رژيـم اسـالمـي بـا          .  ايران گريختـه انـد    
، امکـان هـرگـونـه     "قانوني"ايجاد موانع 

زندگـي را از آنـهـا گـرفـتـه اسـت و بـا                   
اسـالمـي،     -تصويب قوانين فاشيسـتـي  

آنها را حتـي از گـرفـتـن شـنـاسـنـامـه                  
فرزندان آنـهـا اجـازه      .  محروم کرده است

استفاده از مدارس و دانشـگـاهـهـا را             
ندارند، نمـي تـوانـنـد ازدواج خـود بـا                 

. شهروندان ايراني را ثبت رسمي نماينـد 
گروههاي ناسيونال فـاشـيـسـت ايـرانـي         
دوش بدوش جمهوري اسالمي، کـثـيـف    
ترين تبليغات ملي و قومـي را عـلـيـه          
اين مردم به پيش ميبـرنـد و سـرمـايـه           
داران و مفتخوران با پرداخت نازلـتـريـن    
دستمزدها به اين بخش از طبقه کارگـر،  
يک بيگاري وحشيانه را بر عـلـيـه آنـهـا        

ويران ساختـن مـنـازل      .  رسميت داده اند
مسکوني مردم زحمتکش افغانستـانـي   
آخرين حربه رژيم اسالمـي بـراي ايـجـاد       

  .فشار و اخراج آنها از ايران است

مهاجرين افغانستاني بـخـشـي از         
شهروندان جامعه ايران هستند که اکثرا 
دوش بدوش کارگران در ايران، کار کرده 

آنها مـجـبـور شـده          .  و استثمار شده اند
اند براي رفع مايحتاج زندگي خـود، در    
ضد انساني تريـن شـرايـط، تـن بـکـار              

آنها هم ماننـد هـمـه مـردم در            .  بدهند
ايران، سي سال توحش رژيم اسالمي را   

  .تجربه کرده اند
حزب کمونيست کارگري تـخـريـب      
خانه هاي افغاني ها را شديدا مـحـکـوم    

اينها شـهـرونـدان ايـن کشـور             .  ميکند
محسوب ميشوند و اجـازه اقـامـت و            

رژيم اسالمي .  کار حق بديهي آنها است
بايد به صاحبان خانه هائي که تـخـريـب    
شده است، خسـارت کـامـل پـرداخـت              

ويـران کـردن مـنـازل مسـکـونـي               .  کند
مردم صرفنظر از اينکه در کجا بـدنـيـا      

حزب مردم شـيـراز   .  آمده اند، جرم است
را فراميخواند که قاطعانه و به هرشکل 
که ميتوانند از افغاني هاي مقيـم ايـران   
حمايت کنند و درمقابل ايـن سـبـعـيـت        

. حکومت بايستند و آنرا محکوم کننـد 
حــزب از تــمــامــي کــارگــران و بــويــژه              
کارگران همکار افغاني ها مـيـخـواهـد       
جلو هر نوع تبليغات ناسيوناليستـي و    
فاشيستي عليه آنها را بگيرند و مـانـع     
ايجاد شکاف و تفرقه در صفـوف خـود     

در فرداي سرنگوني، مـردم ايـران   .  شوند
سران و کاربدستان جمهوري اسالمـي را  
بخاطر اين جنايت و صـدهـا جـنـايـت             
ديگري که عليه مردم مرتکب شده اند، 
در دادگاه هاي علني محاکمه خواهـنـد   

حزب کمونيسـت کـارگـري ايـنـرا           .  کرد
  .تضمين خواهد کرد

 
 -زادي، بـرابـري، حـکـومـت کـارگـري            آ

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 -زنده باد جمهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي           

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ٢٠٠٨ ژوئن  ٢٤ ، ١٣٨٧ تيرماه ٤ 

 سايت کارگران
www.kagaran.org 

 سايت روزنه

www.rowzane.com 

گاليه هاي محجوب از باند 
 احمدي نژاد

 
از قول عـلـيـرضـا       "  دسترنج" سايت 

محجوب دبير كـل خـانـه كـارگـر رژيـم            
هاي كارگري موجـود   بحران: " نوشته بود

هـاي     متأثر از بي توجـهـي بـه تشـكـل          
كارگري در تن ندادن به مذاكرات چـنـد     
جانبه در سايه خودكامگي در مـحـيـط    

مـحـجـوب ايـن       ."  كار پديد آمده اسـت   
سخنان را در اشـاره بـه فـاجـعـه آتـش                 
سوزي دو كارخانه شيميائي در شـازنـد     

 .ايراد كرده است
بـي  " بحث محجـوب مـربـوط بـه             

مديران سر به باند احمدي نـژاد  "  توجهي
و وزير كار ايشان است كه در دولـت او       
جنگ و جدال با باند رفسـنـجـانـي، كـه        
خانه كارگر و محجوب از نوچه هاي او   
هستند، آنها را كامال حاشيـه اي كـرده     

مــحــجــوب امــا مــتــوجــه يــك           .  اســت
جـنـگ بـانـد احـمـدي            . موضوع نيست

نژاد و باند رفسنجاني وارد فاز ديـگـري   
از لگد زدن و گـاز گـرفـتـن            .  شده است

همديگر گرفته تا افشا كردن هـمـديـگـر     
در دست داشتن در فسـاد اقـتـصـادي و       
بخور و بچاپي كه راه انـداخـتـه انـد تـا             
همديگر را مزاحم و چـوپ الي چـرخ             
خواندن، حكايت از اين دارد كـه واقـعـا      
معلوم نيست چه شرايطي بار ديگر آنها 

سـه دهـه     .  را دور هم جمع خواهـد كـرد    
است كه اين رژيم زندگي را بـر كـارگـران    

. و كل جامعه ايران سـيـاه كـرده اسـت            
همه كارگران مي دانستند كـه در پشـت   
اجحاف و استثمار عرياني كـه بـر آنـهـا       
روا مي شد، دزدي هاي كالني صـورت    
مي گيرد؛ اما امروزه خودشان با آمـار    
و اسامي همديگر را به جامعه معـرفـي   
مي كنند كه چه بساط بچـاپ بـچـاپـي       

مشـكـل مـحـجـوب و           .  راه انداخته اند
خانه كارگرش اين است كه كارگران آنها 
را جزء جدائي ناپذير دم و دستگـاه ايـن     

پـرونـده   .  رژيم منحوس و دزد مي داننـد 
محجـوب و خـانـه كـارگـرش اگـر بـه                    
سياهي و قطوري پرونده احمـدي نـژاد و     
جهرمي نباشد، به هيچوجه روشن تر و   

 .تر از آن نيست كوچك
   

دعواي رژيمي ها در سازمان 
 جهاني كار

اولــيــاء عــلــي بــيــگــي، يــكــي از            
نژاد به جـلـسـه     هاي باند احمدي فرستاده

: گـويـد   ساالنه سازمان جهاني كار مـي   
در مـورد مـقـاوـلـه           [ در اين مورد نيز " 

كـه در بـاره آزادي         ٩٨ و  ٨٧ هاي  نامه
 ILOدر   ]  هاي كـارگـري اسـت      تشكل
هايي مطرح بود و اعـتـقـاد وزيـر           بحث

كــار كشــورمــان نــيــز ايــن اســت كــه                
ها بايد آزاد باشند و كارگران نيـز   تشكل

هـا بـايـد از حـقـوق            معتقدند كه تشكل
طلبد  خود برخوردار باشند و اين را مي

كه كارگران خود فعاليت خود را بيشـتـر   
هـاي خـود        كنند و افرادي را در تشكـل 

برگزينند كـه قصـدشـان خـدمـتـگـذاري          
ايشان اسمي از خـانـه كـارگـر و          ."  باشد

آورد، امـا     شوراهاي اسالمي كار نـمـي  
هر كسي كه با بانـدبـازي ايـن افـراد و            
ادبيات آنها كوچكترين آشنائي داشـتـه     

شـود كـه دارد از           باشد، متـوجـه مـي     
هاي باند رقيب خـود در خـانـه       مزاحمت

دارد .  نـالـد   هاي آن مـي    كارگر و شاخك
هـائـي كـه قـانـون كـار                 از مـحـدوديـت   

جمهوري اسالمي بـراي او و پـس زدن          
خانه كارگر ايـجـاد كـرده اسـت حـرف                

طـوري كـه ظـاهـرا طـرفـدار               .  زنـد  مي
 ؟ !هاي كارگري شده است آزادي تشكل

مـحـجـوب از نــقـض قـانـون كــار                 
جمهوري اسالمي توسط دولت احـمـدي   

هـا را مـحـدود            نژاد، كه خانه كـارگـري  
كند، گاليه دارد؛ علي بيگي هـم از   مي

محدوديتي كه اين قانون كار براي بـانـد   
مخالف خانه كارگر در رژيم ايجاد كرده 

 !است گاليه دارد
 

 مطالبات صنفي
 

در يكي دو هفته گـذشـتـه بـاز هـم           
شاهد اعتراضات كارگري، بـخـصـوص      
در شركت نيشكر هفت تپه و كل شـهـر     
شوش و هفت تپه، بر عليه دستمزدها و 

. حقوق و مزاياي پرداخـت نشـده بـوديـم      
قبال مـفـصـل دربـاره ربـط مسـتـقـيـم                  
مـبــارزه بـراي مــطــالـبــات صـنــفــي و               
سرنگونـي جـمـهـوري اسـالمـي حـرف               

كـافـي اسـت كـارگـران مـراكـز               .  ايم زده
بيشتري دستمـزدهـاي پـرداخـت نشـده           

خود را بـخـواهـنـد؛ كـارگـران مـراكـز                   
بيشتري هـمـزمـان مـطـالـبـه افـزايـش                 
دستمزد متناسب با تـورم اعـالم شـده           
توسط بانك مركزي جمهوري اسـالمـي     
را طرح كنند، تا شاهد ايـن بـاشـيـم كـه        
حكومت منـفـور جـمـهـوري اسـالمـي             

 .  چگونه به سراشيبي مرگ مي افتد
 

 و يك تجربه
 

اين هفته كتابي را در بـاره تـجـربـه       
اعتصابات گستـرده كـارگـران مـعـادن           
ــ بــخــصــوص در ســيــبــري،               شــوروي ـ
اوكرائين، قزاقستان و بالروس ـ در بـيـن   

مـطـالـعـه        ١٩٩١ تـا       ١٩٨٩ سالهاي 
به يـك نـكـتـه آمـوزنـده و قـابـل                .  كردم

مقايسه با كارگران در ايران برخوردم كه 
سـازمـان   .  از هـر جـهـتـي جـالـب اسـت            

دهندگان اعتصابات مـزبـور در كـنـار          
طرح مطالـبـات صـنـفـي، مـطـالـبـات               

اي مطرح كردند كـه از جـملـه            سياسي
هاي بوريس يلتسـيـن    حمايت از سياست

اين اعتصاب به كجا خـتـم شـد و         .  بود
يلتسين چه بالئي سر اين كارگران آورد   
را اگر الزم شد جاي ديگري در بـاره آن       

امـا در پـايـان         .  صحبت خواهيـم كـرد    
هـاي     اعتصاب خود، نمايندگان كميـتـه  

هاي اعتصـاب   كارگري، كه همان كميته
بودند كه بعد از پـايـان اعـتـصـاب بـه               

هـاي كـارگـري تـغـيـيـر نـام داده                 كميته
بودند، در جمعبندي از مبـارزات خـود     
به اين نتيجه رسيدند كـه بـدون تـغـيـيـر         
اساسي در قدرت دولتي، و بدون داشتن 
يك افق مستقل كه منافع كـارگـران را        

هائي از حـكـومـت     هاي جناح به سياست
گره نزند، طرح مطالبات صنفي گـرهـي   

 !گشايد از مشكالت كارگران را نمي
رسد مشـكـل كـارگـران           بنظر نمي

ايران اين باشد كه با باندي و يا جناحـي  
از رژيم كنار بيايند، بلكه بايد مطمـئـن   
بود كه افق خود را به هيچ جـنـاحـي از         

 .دار گره نزند طبقه سرمايه
 ١٣٨٧ تير  ٣ ، ٢٠٠٨ ژوئن  ٢٣ 
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كارگران هفت تپـه در پـنـجـاه و            
يكميـن روز اعـتـصـاب و مـبـارزات            
پرشور خود به كارفرما و فرماندار كه 
قول پرداخت حقوقهاي معوقه آنهـا را  

ــا     ــد،                 ١٤ ت ــودن ــگــر داده ب روز دي
اولـــتـــيـــمـــاتـــوم دادنـــد کـــه اگـــر               
دستمزدهايشان در موعد تعيين شده 
پرداخت نـگـردد دوبـاره بـا خـانـواده              
ــهــا آمــده و                  ــان ــه خــيــاب هــايشــان ب
اعتراضات گسترده اي را بـه پـيـش           

مبارزه کارگران نيشـکـر   .  خواهند برد
هفت تپه در نـوع و ابـعـاد خـود و                    
ابتکاراتي که کارگران بـراي خـنـثـي          
کردن سيـاسـتـهـاي کـارفـرمـايـان در              

بسيار برجسته و كم   ، پيش گرفته اند
از تشــکــيــل مــجــمــع       .  نــظــيــر اســت   

عمومي علني با شرکت خانواده هاي 
کارگران تا اشکال مختلـف اعـتـراض    
و مقاومت و استـقـامـت پـرشـور در           
برابر کارفرمايان و پيگيـري خـواسـتـه     
هايشان، همه و هـمـه دسـتـاوردهـاي        
بزرگ کارگران نيشکر هفت تپه بـراي    

. كل جنبش كارگري بحساب مي آيـد 
در اينجا آخرين گزارشات مربوط بـه    
مبارزات کارگران هفت تپـه را مـرور     

 :مي کنيم
 

اعتصاب وارد لحـظـات حسـاسـي         -
کارگران مصمم بـه ادامـه     .  شده است

مـــبـــارزه و بـــراي رســـيـــدن بـــه                    
بـراي  .  خواسـتـهـايشـان مـي بـاشـنـد             

مبارزه کارگران بايـد تشـکـل داشـتـه        
مـجـمـع عـمـومـي کـارگـران              .  باشند

. تصميم به ايجاد سنديکا مـي گـيـرد   
درچهل و سومين روز اعتـصـاب روز     

خرداد، کارگران نيشکر هفت تپه  ٧ ۲ 
درمقابل دفتر مديريت تجمع کـرده و    

. خواستهاي خود را پيگـيـري کـردنـد      
در اين تـجـمـع کـارگـران هـمـچـنـيـن                
درمــورد ضــرورت ايــجــاد تشــکــل           
صحبت کـردنـد و مـتـنـي درمـورد                 
تشکيل سنديکا و اعضـاي هـيـئـت          
موسس آن در ميان کـارگـران تـوزيـع       
کردند و کـارگـران بـا امضـا يـا اثـر                 

انگشت تشکيل سنديکا و موسسين 
نفر  ٠٠٠ ۲ حدود .  آنرا تصويب کردند

در تــجــمــع ايــن روز و راي گــيــري                 
درمورد سنديکا و هيئت موسس آن   

و بدينترتيب کارگران .  شرکت داشتند
خرداد  صاحب سنديکاي خود  ٢٧ از 

فرماندار شهر قبال به کارگـران  .  شدند
گفته بود که درصورتي بـا تشـکـيـل          
ســنــديــکــا مــوافــقــت مــيــکــنــد کــه          
مسئولين سنديکا را خود فرمانداري 

امـا کـارگـران جـواب          !  انتصاب کنـد 
تشــکــلــي کــه آنــهــا              ، داده بــودنــد   

بخواهند  نمايندگـانـش را انـتـخـاب           
 .  تشکل کارگران نخواهد بود ، کنند

در همين روز و بدنبـال تشـکـيـل       
سنديکا، دهها نفر از خـانـواده هـاي         
کارگران در محلي در نزديک کارخانـه  
حضور يـافـتـنـد و دو هـزار کـارگـر                  
حاضر در کارخانه بـه آنـهـا مـلـحـق              
شـدنــد و دســتــه جـمــعــي دســت بــه                

کارگر :  راهپيمائي زدند و شعار دادند
هفت تپه ايم گرسنه ايم گـرسـنـه ايـم،       
معيشت زندگي حق مسلـم مـاسـت،      

. اين بچه گرسنه وعده سرش نـمـيـشـه    
کارگران بطرف بـازارچـه هـفـت تـپـه              
راهپيمائي کردنـد و در سـاعـت ده و         
نيم صبح با رسيدن به پايگاه نظـامـي   
هفت تپه به راهپيمائـي خـود پـايـان          
دادند وقرار تـجـمـع فـرداي آنـروز را              

 .گذاشتند
در اين روز و در  گـرمـاي  ابـن            

متاسفانه دو نفـر از   ، مبارزات پرشور
کارگران نيشکر هفت تپه به اسـامـي     
حسن پورمحمدي و حسن رضوي کـه  

در اثــر            ، ســال ســن داشــت           ٣٦ 
فشارهاي شديد اقتصادي و روحـي،       

کـارگـر   .  سکته کردند و جان بـاخـتـنـد    
کمونيست ياد اين کارگران را گرامـي  
ميدارد و جانباختن اين عزيـران را بـه   
خـانــواده هــاي آنــان و بــه کــارگــران               

 .نيشکر هفت تپه تسليت ميگويد
  

خـرداد مـبـارزه       ٢٩ روز چهارشنبه  -
کارگران نيشـکـر هـفـت تـپـه ابـعـاد                 

حضــور .  وســيــعــتــري بــخــود گــرفــت      

خانواده ها چشمگيرتر بود و هـزاران       
نفر از مردم نـيـز بـه صـف کـارگـران              

و نـيـم صـبـح        ٨ از ساعـت  .  پيوستند
کارگر و پرسنـل هـفـت       ٤٥٠٠ حدود 

تپـه درمـقـابـل دفـتـر مـديـريـت در                    
کارخانه جمع شدند و منتظر حضـور    
فرماندار شـوش و تـوضـيـحـات او                

ديروز فرماندار خـواسـتـه بـود       .  شدند
در تــجــمــع آنــهــا در جــاده اهــواز                  
انديمشک شرکت کنـد امـا کـارگـران          
آنرا نپذيرفتند و اعالم کردند کـه اگـر     
فرماندار حـرفـي دارد بـه کـارخـانـه                 

اما از فرماندار خبري نشـد و       .  بيايد
کارگران تصميـم بـه راهـپـيـمـائـي و               
کشــانــدن اعــتــراض خــود بــه شــهــر            

همزمان حـدود صـدنـفـر از            .  گرفتند
همسـران و اعضـاي خـانـواده هـاي                
کارگران درمقابـل کـارخـانـه حضـور           
داشتند و همراه با کارگران شـروع بـه     
راهپيمائي بطرف سه راهي هفت تپـه  

 . کردند
ــد              ــدادن ــي ــار م ــع ــران ش ــارگ : ک

 ، معيشت زندگي حق مسلم مـاسـت    
کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنـه  

کارگـر مـي مـيـرد ذلـت نـمـي                   ، ايم
نـمـايـنـده     ( پذيرد، مرگ بر سـاعـدي        
، مرگ بـر  ) مجلس اسالمي در شوش

، ) رئيس حراسـت کـارخـانـه    (زيبداري 
مدير عامل بـخـش   ( مرگ بر قاسمي 

در محل بازار هفت تـپـه   ).  کشاورزي
کارگران تصميم گرفتند مـانـنـد روز         
گذشتـه بـه سـه راهـي جـاده اهـواز                    

. انديمشک بروند و جـاده را بـبـنـدنـد          
کارگران با اتوبوس و مـاشـيـن هـاي          
شخصي بطرف اين سه راهي حـرکـت     

تعدادي از مردم هفت تپه نيـز  .  کردند
کارگـران را بـا مـاشـيـن هـاي خـود                  

بــديــن تــرتــيــب      .  هــمــراهــي کــردنــد     
نـفـر در سـه            ٨٠٠٠ جمعيتي حدود 

راهي اهواز انديمشک گـرد آمـدنـد و         
تـرافـيـک    .  جاده بين المللي را بسـتـنـد   

 ٦٠٠ حـدود    .  سنگيني بـوجـود آمـد     
نفر نيروي انتظامي بـه مـحـل آمـده            

. بودند که کارگران را عـقـب بـرانـنـد          
کارگران نيز تصميم به مقابله گـرفـتـه    

نيروهاي انتظامي کارگران را   .  بودند
محاصره کرده بودند امـا تـعـدادي از      

. کارگران و مردم دور آنها را گرفـتـنـد   
نيروهاي انتـظـامـي کـه شـاهـد ايـن               
روحيـه در مـيـان کـارگـران و مـردم                 
خشمگين هفت تپه بودند، موفـق بـه     

 ٩ اين تجمع از ساعـت    . کاري نشدند
. و نـيـم صـبـح طـول کشـيـد                  ١١ تا 

کارگران تاکيد کـردنـد کـه روز بـعـد              
دوباره در محل کارخانه جمع خواهند 

  .شد 
 ٠٠٠ ۲ در اين روز  هـمـچـنـيـن           

کارگر کاغذسازي پارس که همـجـوار   
هفت تپه است، اعتصاب خـود را در    
اعتراض به نپرداختن دو مـاه حـقـوق      

 . شروع کردند
 

خرداد کـارگـران    ٣٠ روز پنجشنبه    -
نيشکر هـفـت تـپـه دسـت بـه اقـدام                  
مهمي زدند و يکـي از خـواسـتـهـاي           
خود را کـه اخـراج زيـودار مسـئـول                
حراست و يکي از مهره هـاي وزارت       
اطالعات در درون کـارخـانـه بـود،               

 ، کارگران گوش زيـودار .  عملي کردند
از عوامل لو دادن و سرکوب کارگران 
را گــرفــتــنــد و از کــارخــانــه بــيــرون              

 . انداختند
و نـيـم        ٨ در اين روز از ساعت    

نفر از کـارگـران    ١٠٠٠ صبح بيش از 
در کارخانه تـجـمـع کـردنـد و اعـالم              
کردند تا تحقق کليه خواستهـاي خـود   

حـدود  .  به مبارزه ادامه خواهـنـد داد    
بيست نفـر از هـمـسـران و اعضـاي                
خانواده هاي کارگران نيز بـراي اولـيـن    
بار به درون کارخانه آمدنـد و دوش بـه   
دوش کـارگـران در تـجـمـع ايـن روز                 

در واقع مـدتـي اسـت         .  شرکت کردند
که مديران و معاونين کارخـانـه خـود      

اما در ايـن روز          .  را مخفي کرده اند
سر و کله زيودار در کارخانه پيـدا شـد   
و کارگران دفتر حراسـت را مـحـاصـره     
کردند و با شـعـار مـرگ بـر زيـودار                

زيـودار  .  خواهان اخراج فوري او شدند
. در دفتر را از پشت قـفـل کـرده بـود         

کارگران در دفتر را شکستند و او را      
که در توالت مخفي شـده بـود بـيـرون       

ــيــرون                  ــه ب کشــيــدنــد و از کــارخــان
مسئولين نيروي انتظـامـي   .  انداختند

تحت فشار کارگران اعالم کردنـد کـه     
زيودار ديگر به کارخانه نخواهد آمـد    
و بدين ترتـيـب کـارگـران بـه نـيـروي               
متحد خود يکي از خواستهـاي خـود     

کـارگـران بـه اخـراج          .  را عملي کردند
زيودار قانع نشده و خواهـان مـنـحـل       

 . کردن حراست کارخانه هستند
  

تير ماه  در مسجـد   ٣ و  ٢ روزهاي   -
دانيال نبي تجمع کـردنـد و خـواهـان          
رسيدگي فوري به خـواسـتـهـاي خـود        

تير يعني در پـنـجـاه و          ٤ روز .  شدند
در حـالـيـکـه          ، يکمين روز اعتصاب

کــارگــران در مســجــد دانــيــال نــبــي           
خبر رسيد که شفيعي مـديـر       ، بودند

کارخـانـه بـه کـارخـانـه آمـده تـا بـا                      
 ١٧٠٠ حـدود    .  کارگران مذاکره کنـد 

نفر از کـارگـران در کـارخـانـه گـرد                    
روز مـهــلــت       ١٤ شــفـيــعــي    .  آمـدنــد 

خواست که سه ماه حقوق مـعـوقـه را      
کارگران به او پاسخ دادند که .  بپردازد

. بعدا تصميمشان را اعالم ميـکـنـنـد    
در اين روز اعتصاب ادامه يـافـت و         
کارگران خواهان آن شدند که شفيـعـي   
کتبا تعهد بدهد که در طـول ايـن دو        
هفـتـه سـه مـاه حـقـوق مـعـوقـه را                      
پرداخت ميکند تا کارگـران درمـورد     

سرانـجـام روز     .  آن تصميم گيري کنند
تير کارگران نيشکر هفت تپه بـعـد       ٥ 
روز اعتـصـاب و مـبـارزه بـا              ٥١ از 

 . شکوه  موقتا به سر کار برگشتند
الزم به توضيح است که کـارگـران   
خواهان پرداخت فوري پنج ماه حقوق 
معوقه، اخراج شفيعي مدير عامـل و  
زيودار رئيـس حـراسـت، لـغـو هـمـه                
پرونده هائي که عليه رهبران کارگران 
ساخته شده و پايـان دادن بـه احضـار         

کارگران اعالم کـرده  .  کارگران هستند
اند که تا رسيدن به خواستهايشان بـه    

 .مبارزات خود ادامه خواهند داد
 

 
 گزارش مبارزات کارگران هفت تپه

 

محمد شکوهي: تنظيم   



 ١٢  ١٣٨٧تير  ٦   کارگر کمونيست

سـايـت      ، به گزارش سايـت اتـحـاد     
جـوانـمـيـر        ، اتحاديه آزاد کارگران ايـران 

مرادي و طه آزادي از دستگير شـدگـان     
اول مه امسال و از رهبران شناخته شـده  
کارگري و از اعضـاي هـيـات مـديـره                

 ٢٧ امروز    ، اتحاديه آزاد کارگران ايران
خرداد با قيد وثيقه ده ميليون تـومـانـي    

آزادي جـوانـمـيـر       .  از زنـدان آزاد شـدنـد     
مرادي و طه آزادي را به فوزيه خـالصـي   
همسر جوانمير و به خانـواده هـاي ايـن         
عزيزان و نيز به ايـن اتـحـاديـه و هـمـه              
کارگران در ايران و کل مـردم آزاديـخـواه    
و به همه کسانيـکـه بـراي آزادي آنـهـا              

 .تبريک ميگوييم ، تالش کردند
جوانمير مرادي و طاهـا آزادي روز    

ارديبهشت ماه در حـالـي کـه بـه                ١٢ 
همراه کارگران عسلويه در حـال تـجـمـع       

 ، براي برگزاري مراسم اول ماه مه بودند
توسط نيروهاي انتظامي رژيم اسالمـي  

روز در اداره         ٤٧ بازداشـت و بـمـدت         
اطالعات عسلويه و اداره اطـالعـات و     

 .زندان مرکزي بوشهر محبوس بودند
جــوانــمــيــر و طــه در طــول دوره                
بــازداشــت خــود در اداره اطــالعــات              

بمدت يـک هـفـتـه و بصـورت               ، بوشهر
روزمـره زيـر شــديـد تـريــن فشـارهــاي                
جسمانـي قـرار داشـتـنـد بـطـوري کـه                   
استخوانهاي قفـسـه سـيـنـه جـوانـمـيـر               
مرادي دچار آسيبهاي جدي شده و يکي 
از دندانهـاي طـاهـا آزادي در نـتـيـجـه               

 .ضربات وارده لق شده است
اتـهـامـي       ، به گزارش سايت اتحـاد 

که بر جوانمير مـرادي و طـاهـا آزادي            
وارد کرده اند فعاليت تبليغاتـي عـلـيـه       

نظام از طريق عضويت در اتحاديه آزاد   
کارگران ايران، جمع آوري امضـا بـراي        
افزايش دستمزدها، نوشتن مـطـلـب در      
بولتن شـورا و پـخـش آن در مـراکـز                     

آزادي جوانمير مرادي و   .  کارگري است
طه آزادي يک موفقيت بزرگ بـراي کـل     
کارگران و کل جامعـه و گـامـي بـراي            

حـق     ، تثبيت حقوق پايه اي حق تشکـل 
حق برپايي مراسم اول مه و    ، اعتصاب

حق آزادي بيان و حق اجتمـاعـات بـراي      
 .کارگران در ايران است

جوانميـر مـرادي و طـه آزادي در              
نتيجه فشار اعتراضات و مبارزه بـراي    

. آزادي اين کارگران از زندان آزاد شدنـد  
بايد بـا فشـرده کـردن اعـتـراضـاتـمـان                
منصور اسانلو و همه زندانيان سيـاسـي   

بايد پرونـده هـاي     .  را از زندان آزاد کنيم

تشکيل شده براي جوانمير مرادي و طه 
براي کارگران نيشکر هفته تـپـه      ، آزادي

کارگر کوره پزخانه هـاي ارومـيـه       ٢٤ و 
که همين دو روز پيش دستگير و بـعـد        
آزاد شدند و نيز پرونده هاي معـلـمـان و      
دانشجويان زنداني همه و هـمـه بـاطـل          

بــايــد فشــار و تــهــديــد از روي              .  شــود
فعالين جنبشهاي اعتراضي در بـخـش     

. هاي مختلف جامعـه بـرداشـتـه شـود          

کميتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان               
سياسي شکنجه جوانمير مـرادي و طـه     
آزادي و گذاشـتـن شـرط وثـيـقـه بـراي                
آزادي اين عزيـزان را مـحـکـوم کـرده و           
براي آزادي فوري و بـدون قـيـد و شـرط          

 همه زندانيان سياسي تالش ميکند
کميتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان               

 سياسي
 ٢٠٠٨ ژوئن  ١٦  -٨٧ خرداد  ٢٧ 

در    ٢٧/٣/١٣٨٧ امروز مورخه 
ظهـر جـوانـمـيـر مـرادي و               ١٤ ساعت 

طاها آزادي از اعضـاي هـيـئـت مـديـره         
 ٤٧ اتحاديه آزاد کارگران ايران پس از      

روز بازداشت با قرار وثيقـه ده مـيـلـيـون      
جـوانـمـيـر     .  توماني از زندان آزاد شـدنـد  

 ١٢ مــرادي و طــاهــا آزادي روز                       
ارديبهشت ماه در حالي کـه بـه هـمـراه          
کارگران عسلويه در حال تـجـمـع بـراي          
برگـزاري مـراسـم اول مـاه مـه بـودنـد                  
توسط نيروهـاي انـتـظـامـي بـازداشـت             

روز در اداره           ٤٧ شــدنــد و بــمــدت           
اطالعات عسلويه و اداره اطـالعـات و     
ــوشــهــر مــحــبــوس               ــدان مــرکــزي ب زن

آنان در طول دوره بازداشـت خـود     . بودند
در اداره اطالعات بوشـهـر بـمـدت يـک           
هفته و بصورت روزمره زير شديد تـريـن   
فشارهاي جسماني قرار داشتند بطـوري  
که استخوانهاي قفسه سينـه جـوانـمـيـر        
مرادي دچار آسيبهاي جدي شده و يکي 

از دندانهـاي طـاهـا آزادي در نـتـيـجـه               
اتهامي کـه  .  ضربات وارده لق شده است

بر جوانمير مرادي و طـاهـا آزادي وارد        
کرده اند فعاليت تبليغاتي عليه نظام از 
طــريــق عضــويــت در اتــحــاديــه آزاد              
کارگران ايران، جمع آوري امضـا بـراي        
افزايش دستمزدها، نوشتن مـطـلـب در      
بولتن شـورا و پـخـش آن در مـراکـز                     

اتـحـاديـه آزاد کـارگـران           . کارگري اسـت 
ايران متشکل شدن کـارگـران و تـالش         
آنان براي رسيدن به مطالبـات انسـانـي      
شان را جزو بديهي ترين حقوق کارگـران  
ميداند و بازداشت و صدور قرار وثـيـقـه    
براي آزادي جوانمـيـر مـرادي و طـاهـا             
ــوم                       ــکــ ــحــ ــدت مــ آزادي را بشــ

برگزاري مراسـم اول مـاه مـه،           . ميکند
تشکل، تجمع و اعتصاب حـق مسـلـم         
کارگران اسـت و مـا در اتـحـاديـه آزاد             
کارگران ايـران ذره اي از ايـن حـقـوق                  

مـا  . انساني خود عقب نخواهيم نشست

آزادي جوانمير مرادي و طاهـا آزادي را    
به خانواده اين دوسـتـان بـويـژه فـوزيـه               
خـالصـي، کـارگــران ايـران و تــمـامــي                
انسانهاي آزاديخواه و برابري طلبـي کـه     
در طول دوره بـازداشـت ايـن کـارگـران             
ــد،                  ــان مــبــارزه کــردن ــراي آزادي آن ب
صميمانه تبريک ميگوئيم و دست همـه  

اتـحـاديـه    . آنان را به گرمي مي فشـاريـم  
آزاد کــارگـران ايـران آزادي جـوانــمـيــر               
مرادي و طاها آزادي را يک مـوفـقـيـت       
براي طبقه کارگر ايران ارزيابي ميکـنـد   
و مصرانه خواهـان آزادي فـوري و بـي           
قيد و شرط منـصـور اسـالـو از زنـدان             

ما روحيه باالي جوانمير مـرادي    .  است
و طــاهــا آزادي را پــس از تــحــمــل                    
شديدترين فشارهاي جسماني و زندان و 
تهديد مي ستائيم و بر عـزم و اراده آنـان   

 .درود مي فرستيم
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 
 جوانمير مرادي و طه آزادي ،آزادي دستگير شدگان اول مه امسال

 را شادباش ميگوييم 

 
 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت آزادي جوانمير مرادي و طاها آزادي 

 
سنديكاي كارگران شركـت واحـد      

خـرداد آزادي       ٢٧ طي اطالعيه  در   
جــوانــمــيــر مــرادي و طــه آزادي را               
شادباش گفته و در قسـمـتـي از ايـن          

 : اطالعيه آمده است

سنديكاي كارگـران شـركـت واحـد          
اتوبوسراني تهـران و حـومـه بـرگـزاري              
مراسم روز جهاني كارگر را حق مسـلـم     
كارگران مـي دانـد و آزادي جـوانـمـيـر              
مرادي و طاها آزادي را بـه خـانـواده ،           

اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران و كـلـيـه                 
كارگران حق طلب ايران و جهان تـبـريـك    

 .مي گويد 
اميدواريم هـر چـه زودتـر شـاهـد                
آزادي منصور اسـالـو رئـيـس هـيـئـت               
مديره سنديكاي كارگران شركـت واحـد     

 . و همه كارگران دربند باشيم
 

 
پيام تبريک سنديکاي کارگران شرکت واحد  به مناسبت 

 آزادي جوانمير مرادي و طاها آزادي

در اعتراض به دزدي ها .  بدست بگيريد
و چپاول جمهوري اسالمي و سـرمـايـه         
داران به ميـدان بـيـايـيـد و مـتـشـکـل                 

 ! شويد
کارگران، شما بويژه نقشي تـعـيـيـن     

عمده اين چپاول .  کننده و حساس داريد
ها در کارخانه هـا، مـعـادن، و ديـگـر              
عرصه هاي توليد اجـتـمـاعـي صـورت        

بسياري از اين غارتگـري هـا     .  ميگيرد
بطور بالفصل به معني تعطيل مـراکـز     
کار، بيکاري، عدم پرداخت دستمـزدهـا   
براي ماه ها و يا کاهش سطح معيـشـت   

حــتــي بــراي   .  کــارگــران بــوده و هســت        
تامين فوري ترين ضروريات زندگـي، از  
جمله براي مقابله با تعطيل کارخـانـه و     
براي دريافت دستمزد بايـد در مـقـابـل          
تک تک اين دزديها و چپاولها ايسـتـاد،     
چنانکه براي مثال در مـواردي نـظـيـر            
اعتراض نيشکر هفـت تـپـه شـاهـد آن             

اما بايد فراتر رفـت و خـواهـان    .  بوده ايم
نظارت بر دفـاتـر مـالـي و حسـاب و                   
کتاب کارخانه ها و بنگاههاي سرمـايـه   
داري توسط مجمع عمومي کارگران و   

بايد افـکـار     .  نمايندگان منتخب آن شد
عمومي را از جـزئـيـات دزدي هـا و                  
ساخت و پاخت هاي مقامات حکومـت  

بايد با حزب کـمـونـيـسـت        .  آگاه ساخت
کارگري تماس گرفت و تلويزيـون کـانـال    

جديد را مطلع کرد و نيروي اجـتـمـاعـي     
بـايـد   .  عليه اين غارت و فساد گرد آورد

خواستار مسدود شدن حسابهاي بانکي 
و مصادره کليه اموالي که آيت اله ها و 

بـايـد   .  سران رژيم به غارت برده اند شـد   
در جريان اين اعتراض دخالت مستقيـم   
کارگران، روح همبستگي طـبـقـاتـي و          
لزوم به ميدان آمدن براي نجات جامعـه  

 . از شر بردگي مزدي را تقويت کرد
راه اسـاسـي مـقـابلـه بـا دزدي و                  

چپاول اوباشان ريز و درشـت جـمـهـوري       
اسالمي، سرنگون کـردن ايـن رژيـم و              
برقراري قـدرت و حـاکـمـيـت بـالفصـل             

در فــرداي    .  کــارگــران و مــردم اســت          
سرنگوني حکـومـت اسـالمـي، کـلـيـه             
سران و کاربدستان رژيم بايد به جرم سي 
سال دزدي و فساد و جنايت به محاکمه 
کشيده شوند، جـزئـيـات پـرونـده هـاي              
دزدي و جنايت آنها بـه اطـالع عـمـوم            
مردم در ايران و جهـان بـرسـد و کـلـيـه              

حـزب  .  اموال غارت شده مصـادره شـود  
کمونيست کارگري همـه مـردم آزاده را        
به دخالت فعـال در افشـاي عـمـلـکـرد              
سران رژيم، آخـونـدهـاي مـيـلـيـاردر و                

 . بازخواست از چپاولگران فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ژوئن  ۲۶ ، ۱۳۸۷ تير  ۶ 

 

 
١ از صفحه  :خطاب به کارگران و مردم ايران  


