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!اعالميه کميته مرکزی سازمان  
   کارگر دستگير شده کارخانه نيشکر هفت تپه١٢

  !و بدون قيد و شرط آزاد شوند" باید فورا
بنا بر گزارشات منتشره، نيروهای سرکوب رژیم جمهوری اسالمی  

مع کارگران نيشکر هفت تپه که در برابر  خرداد  به تج٦در روز 
فرمانداری شوش تجمع اعتراضی کرده بودند یورش برده و دوازه 

فعالين حقوق بشر و " در گزارش. تن از کارگران را بازداشت کردند
  :آمده ست"دمکراسی در ایران

اعتی پيش نيروهای امنيتی و گارد ویژه به کارگران معترض در س "
 کارگر را ١٢مقابل فرمانداری شوش یورش بردند و در حدود  

رفتار این نيروها با .دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل کردند
در حال حاضر . کارگران هنگام دستگيری وحشيانه بوده است 
م هستند که به کارگران در سطح شهر حضور دارند و مصم

نيروهای . اعتراضات تا رسيدن به خواسته هایشان،   ادامه دهند
گارد ویژه و امنيتی و انتظامی دوباره با خودروهای خود  در سطح 
شهر به حرکت در آمده اند و با مانور دادن سعی در ایجاد رعب و 

  ."حشت دارند
گران گيرد که کار این اقدامات سرکوبگرانه  در شرایطی صورت می

عليرغم و عده و وعيدهای متعدد مسئولين هنوز حقوق سه ماه 
گذشته خود را دریافت نکرده، پرونده سازی عليه نمایندگان کارگران 

های  های رژیم اسالمی ادامه داشته و سایر درخواست در بيدادگاه
 شرکت -برحق آنها نظير برکناری مدیرعامل و نيز رئيس حراست 

  .  هنوز اجابت نشده است-نقش مستقيم داردکه در سرکوب کارگران 
کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اما  حق اعتصاب و تجمع را حق 

شان  مسلم خود دانسته و به اعتصاب، تظاهرات وتجمعات اعتراضی
به همين سان، حق تشکل و از جمله ایجاد . دهند همچنان ادامه می

و ایجاد آن که سندیکا نيز حق مسلم کارگران نيشکر هفت تپه بوده 
مبارزات کارگران را هر چه موثرتر و متشکل تر خواهد " مسلما

ساخت به هيچ وجه نيازی به اجازه از رژیمی ضدکارگری جمهوری 
  . اسالمی نداشته و ندارد

های کارگری در ميان کارگران صنعت قند بویژه در  ایجاد تشکل
ند  خوزستان که دهها هزار کارگر در آن شاغل هستند می توا

مبارزه کارگران این بخش و همبستگی طبقاتی ميان آنها  برای 
در نتيجه عملکرد مافيای "  که اکترا-های مشترکشان را   درخواست

های خانمان برانداز دولت اسالمی درروند  شکر و  سياست
  -ورشکستگی  و در نتيجه اخراج دسته جمعی کارگران قرار دارند 

  هزاران هزار کارگر و در غلطليدن توامند ساخته و از بيکارشدن
  .   آنها در غرقاب فقر مطلق وتباهی اجتماعی   جلوگيری کند

 کارگر دستگير شده در اعتراضات ششم خرداد باید فوری و ١٢
حق تشکل و اعتصاب یکی از بنيادهای  . قيدوشرط آزاد شوند بی

های  اصلی حقوق شهروندی و یکی از اجزاء اصلی آزادی
ط سياسی است که اکنون کارگران شرکت نيشکر هفت تپه قيدوشر بی

مبارزه کارگران . یابی به آن قرار دارند در راس مبارزه برای دست
شرکت نيشکر هفت تپه در عين حال مبارزه عليه امواج  روبه 

عدالتی اجتماعی، سقوط اقتصادی، تهيدست و  گسترش تبعيض و  بی
 شهروندان جامعه ما را شدگی شدیدی است که زندگی اکثریت حاشيه

از همين رو بر کارگران و زحمتکشان و همه مردم .   تهدید ميکند
آزاده ایران است که مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه را بخشی از 
مبارزه خود برای آزادی و برابری دانسته و بهر طریق ممکن و 

  . موثر از این مبارزه حمایت کنند
طرفدار حقوق کارگران  و حقوق ها، نهادها و سازمانهای  تشکل

شهروندی در داخل و خارج از کشور باید به پيگيرترین شکل ممکن 
نپه را برای اطالع افکار  مبارزات کارگران شرکت نيشکر هفت 

 عموم  کارگران  عمومی در ایران و جهان منعکس ساخته و  حمایت
و زحمتکشان و مردم آزاده ایران و نيز سازمانهای کارگری، 

المللی و نيز عموم نهادهای  ای، احزاب چپ ومترقی بين حادیهات
طرفدار حقوق بشر وشهروندی در جهان را، از این مبارزات جلب 

  . کنند
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران

  ٢٠٠٨ مه    ٢٨     -   ١٣٨٧  خرداد ٨

............................................. 

  ميه اعال
  کارگر هفت تپه ایم "                

    گرسنه  ایم                       
  "  گرسنه ایم                        

  باد آتش از جنوبِ  سوخته می آيد 
  همچون توفان 

  پيچان 
        پيچان 

  می پيچد 
  در گنبد امام جماران 

  : که گفته بود 
                 خدا ی کارگر است 

  پس اين خداست که می آيد 
  از شوش و هفت تپه و دزفول 

  و نفرت تمام رنجبران را
  در تلخی نگاهش دارد؟ 

  پس اين خداست که می آيد 
  با دستهای ترک خورده چون کوير 

  ُپرکينه و برهنه و نانخواه 
                                 مثل شير؟ 

  پس اين خداست که می آيد 
  ن توفنده مثل توفا

                     خيزان
  تا بارگاه آن خليفه ی يکدست را 

                                        بسوزاند 
  و شاه اکبر را 

                  بر دار سرنوشت 
                                       بتاباند 

  و ريشه ی امام دروغين را 
  در تند باد تفته  

     بخشکاند؟                
  پس اين خداست که می آيد 

  از شوش و هفت تپه و دزفول 
  تا مزد خويش  

                  بستاند 
  و اين جهان کهنه 

                     بميراند ؟
  .... پس اين خداست 

   پاریس –حسن حسام                              
   ٢٠٠٨ مه ٣١                                     

            
………………………………….. 
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مبارزات کارگران رزمنده هفت تپه و چند 
 مساله تاکتيکی

  یوسف آبخون
با مبارزات قهرمانانه کنونی کارگران نيشکر هفت تپه، جنبش کارگری ما 

 با ارایه نمونه موفقی از -آنها اوًال. وارد مرحله جدیدی شده است
منده کارخانه ای در بطن یک چگونگی سازمان دهی اولين اتحادیه رز

 با جلب حمایت مردم زحمت کش ، از  -مبارزه طوالنی کارگری و ثانيًا
طریق سازماندهی حمایت توده ای شهری برای وسعت دادن به مبارزه 
شان ، راه مقابله موثر با سياست ها نئو ليبرالی رژیم اسالمی را به همه 

  . کارگران ایران نشان می دهند
 سازی کارخانه های دولتی و به تعطيلی کشاندن سياست خصوصی
 و نيز  بيکار سازی های وسيع ، سياست اصلی رژیم  بسياری از آن ها

بنابراین ، مقابله با این سياست، خواه نا خواه ، . در شرایط کنونی است
  . یکی از مبرم ترین مسائل جنبش کارگری ما درشرائط کنونی است

 گرفتن خواست ها و نيازهای  کارگران، به سران رژیم اسالمی با نادیده
تاکتيک جنگ فرسایشی روی آورده اند تا بلکه بتوانند سازمان یافته 
ترین، توده ای ترین وطوالنی ترین مبارزه کارگری در چند سال اخير را 

این تاکتيکی . که حاال وارد چهارمين هفته خود شده است، درهم بشکنند
ر دو دهه گذشته، از دولت رفسجانی و است که سران رژیم اسالمی  د

خاتمی گرفته تا دولت منحوس احمدی نژاد در جهت پيش برد سياست 
خصوصی کردن صنایع دولتی و رها شدن از بار مسئوليتی که  در برابر 

توجيه همه آنها این بوده . تامين اشتغال کارگران دارند در پيش گرفته اند
با توان رقابتی شان در به که سرنوشت کارخانه های ضررده باید 

اما چه کسی است که نداند که . اصطالح بازار آزاد تعيين شود
ورشکستگی مجتمع توليدی کشت و صنعت هفت تپه با چهار کارخانه 
مرتبط با آن که در مجموع بيست هزار کارگر را شامل می شوند، مستقيما 

افيای از عملکرد تجارت انحصاری سران دست اول رژیم و به ویژه م
جز ! چه کسی از تاجران وسرمایه داران محترم. شکر ناشی شده است

اراذل واوباش وابسته به رژیم در بازار به اصطالح آزاد، این قدرت و 
جسارت را دارد که با نياز کشور به تنها ششصد هزار تن  شکر، در مدتی 
ید کوتاه سه ميليون تن شکر وارد کند؟ چنين کاری فقط ازکسانی بر می آ

که پشت شان به کوه اُحد قدرت انحصاری رژیم جهنمی اسالمی و دالرهای 
 . گرم باشد!نفتی و ثروت های با آورده ناشی از این قدرت الهی

 معلوم است که کارگران در برابر این اقدامات تبهکارانه که به بيکاری و 
د گرسنگی ده ها هزار نفراز مردم این منطقه منجر خواهد شد، نمی توانن

کارگران رزمنده هفت تپه، با آگاهی به توطئه های سران . ساکت بنشينند
رژیم و با تکيه بر تجربه مبارزات دو سال اخير خود وبا سازماندهی 

 اعتصاب  در این مدت توانسته اند مبارزه قدرتمند و ١١موفقيت آميز 
قهرمانانه ای را سازمان داه و به سرمشق و اميدی برای کل جنبش 

  .ی ایران تبدیل شوندکارگر
 این اعتصاب با وجود تالش خبيثانه مقامات رژیم ورسانه های دولتی و 
شبه دولتی برای مسکوت نگاه داشتن و محدود کردن آن در حد مساله ای 
محلی ، تاکنون  قادر شده است توجه و حمایت وسيع کارگران و مردم 

با نگرانی اخبار آن کارگران بسياری در سراسر ایران . منطقه را جلب کند
را دنبال می کنند و هم چنين در سطح بين المللی نيز توجه بخش قابل 

رویاروئی . مالحطه ای از تشکل های کارگری را به خود جلب کرده است
قهرمانانه کارگران نيشکر هفت تپه در برابر سياست های رژیم اسالمی 

خش های رویاروئی تمامی کارگرانی است که در سطح کشور و در ب
 از این رو، پيروزی .مختلف اقتصاد به سرنوشت مشابهی گرفتارند

وشکست این کارگران ودرس های این مبارزه نيز برای همه آن کارگران 
این که آیا کارگران هفت تپه این بار نيزخواهند . بسيار مهم خواهد بود

توانست با مقاومت در برابر سرکوب رژیم و خنثی کردن توطئه های آن، 
خواست های خود را تامين کرده و مانع تعطيلی این واحد برزگ صنعتی 
بشوند یا نه ، به وحدت وانسجام خوِد آنها و جلب هم بستگی کارگران 
سایر کارخانه ها و مردم منطقه وسراسر ایران از این مبارزه بستگی 

ولی سرانجام این مبارزه هر چه باشد، کارگران هفت تپه تاهمين جا .  دارد
وانسته اند با گشودن راه های موثر مبارزه در برابر سياست های سران ت

رژیم و خنثی کردن تاکتيک های جنگ فرسایشی آن ها، به پيروزی 
  .  برزگی دست یابند

البته کسی انتظار ندارد که کارگران نيشکر هفت تپه به تنهایی بتوانند به 
ت عمومی و بالی سياست های ضد انسانی رژیم اسالمی، که به فقروفالک

چنين هدفی فقط با مبارزه  سراسری . ملی تبدیل شده، نقطه پایانی بگذارند
اما این . وعمومی کارگران و زحمتکشان همه کشور قابل وصول است

بدان معنی نيست که کارگران هفت تپه، همان طور که تجربه مبارزات دو 
در سطح همين سال اخير آن ها نشان داده، نتوانند خواست های خود را 

مجتمع  به رزیم تحميل کرده و مانع از تعطيلی کارخانه و بيکاری و 
پبش برد هر سياستی واز جمله سياست ها ی رژیم . گرسنگی خود بشوند

اسالمی، به ویژه با حساسيتی که در حال حاضر نسبت به آن ها وجود 
 آن ها دارد و به ویژه در رابطه با  حساسيت منطقه، به مقاومت در برابر

تجربه مبارزات چند سال اخير کارگران ما نشان می دهد که . بستگی دارد
هرجا مقاومت های سازمان یافته و وسيعی وجود داشته سران رژیم 

  .  ناگزیر به عقب نشينی  شده اند
  اولين اتحادیه کارگری در یک کارخانه

دد،  برمی گر١٣٥٢احيای سندیکای نيشکر هفت تپه که سابقه آن به سال 
پس از سازماندهی سندیکای شرکت واحد تهران ، اولين نمونه سازمان 
دهی اتحادیه رزمنده ومستقل کارگری در بطن یک مبارزه توده ای و 

این اتحادیه با درک ضرورت مقاومت سازمان یافته . طوالنی کارگری است
و رزمنده کارگران در برابر سرنوشت شومی که در انتظار آن ها است پا 

حقيقت این است که اتحادیه های کارگری درهمه جا در . ته استگرف
واکنش نسبت به نا امنی حاصل از شرائط نابسامان اقتصادی و اجتماعی 

 شرائطی که کارگران را به وحدت برای مقابله با آن می .شکل گرفته اند
کشاند و نيروی ميليونی آن ها را به ناگزیر به سازمان های مقاومت 

سازمانی که حاال ضرورت آن از نان شب هم برای . رساندکارگری می 
چرا که دفاع از نان شب شان بدون سازمانی . کارگران واجب تر شده است

که بتواند اتحاد کارگران را دربرابر تهاجم سرمایه داران و رژیم اسالمی 
  . برای تحميل بيکاری وگرسنگی را متحقق کند، ممکن نمی بينند

ی سال هاست که به نياز مبرم جنبش کارگری ما  ضرورت چنين سازمان
سازمانی برای دفاع از .  وبه دستور مبارزه آن ها تبدیل شده است

مطالباتی که حاال به آخرین سنگر دفاع از حق زندگی شرافتمندانه و 
انسانی برای کارگران وبه ویژه کارگران صنایع و مجتمع های برزگ 

ری که عقب نشينی از آن برای آخرین سنگ.  صنعتی تبدیل شده است
کارگران پرتاپ شدن به دره بی انتهائی از بيکاری و گرسنگی و تباهی 
. است که هيچ چشم انداز اميدوارکننده برای رهائی از آن وجود ندارد

درحالی که بحران اقتصادی و تورم لجام گسيخته بيداد می کند و کار به 
 تعطيلی پی درپی کارخانه ها جائی رسيده است که با رکود کامل توليد و

اميد به اشتغال و امنيت شغلی و حتی پرداخت دست مزد برای آن ها که 
  . حتی شانس کاری نيز دارند، بی معنا شده است

معلوم است که چنين شرائطی به معنی مبارزه عليه موجودیت رژیمی نيز 
 می هست که از جانب کارگران به عنوان مسئول مستقيم ایجاد آن شناخته

همين شرائط است که حساسيت فوق العاده سران رژیم در برابر هر . شود
حرکت کارگری بزرگ و از جمله حرکت کارگران نيشکر هفت تپه را، علی  

ظاهر بی . رغم ظاهر بی اعتنائی که به خود گرفته اند، بر می انگيزد
انی اعتنائی که در عين حال نشان دهنده ضربه پذیری رژیم در برابر کارگر

است که در آستانه نابودی کامل قرار گرفته اند و وعده های توخالی که به 
در این شرائط، مبارزه کارگران . آن ها داده اند به جائی نرسيده است

برای حق حيات شان به موجودیت رژیم جهنمی فقر و فالکت عمومی گره 
می خورد و دور ازانتظار نيست که هر حرکت بزرگ آن ها به شورش 

مومی مردم گرسنه وبيکار، همان طور که درهفته گذشته در شوش و ع
عاملی . چند ماه گذشته در حرکت کارگران البرز شاهد بودیم، منجر شود

که باعث می شود تا سران رژیم نتوانند در برابر افکار عمومی آگاه مردم 
به جان آمده از گرانی و تورم فالکت بار، مبارزه به حق کارگران  را به 
توطئه امپریاليستی و یا گروه های توطئه گر برانداز منتسب نموده و با 

  .  اعدام آن ها به بهانه های واهی، فضای رعب و وحشت ایجاد کنند
اولين سازمان اتحادیه ای رزمنده کارخانه ای در کشور ما، در چنين 
شرائطی است که می تواند موجودیتش را، هر چند هنوز نه کامل، به 

رهبران این جنبش نوین را همان توده . یم اسالمی تحميل کندسران رژ
های گرسنه کارگرانی تشکيل می دهند که به گفته یک گزارشگر کارگری 
با کفش های پاره به دادگاه برده می شوند ولی قاضی کودن رژیم علی 
رغم آن که شعار گرسنگی کارگران معترض را توطئه ای عليه امنيت 

 ولی جرات نمی کند محکوميت کارگران را به دالئل رژیم قلمداد می کند
این رهبران عملی کارگری ممکن چيزی از سياست و . واهی صادر کند

اقتصاد و ضرورت انقالب وسوسياليسم ندانند وحتی نسبت به نظام 
سرمایه متوهم باشند ولی می توانند توده کارگران را در دستيابی به 

.   آن ها، به حرکت در بياورندخواست هایشان و در وفا داری به 
رهبرانی که هيچ چيزی آن ها را، جز آگاهی شان به ضرورت مبارزه 
متحد کارگری و وفاداری به منافع کارگران، ونه لزوما آگاهی به ضرورت 
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انقالب و سوسياليسم و یا انحرافات چپ و راست آن، از توده کارگران جدا 
  .نمی کند

مان اتحادیه ای کارخانه ای در نيشکر هفت واقعيت این است که اولين ساز
تپه، در پی بن بست مبارزات چند سال اخيری از کارگران کشور ما شکل 
می گيرد که علی رغم فراتر رفتن از سطح کارخانه های منفرد و 
ازمبارزات معمول کارگری وحتی اعتصاب ها و تحصن ها ی طوالنی و 

یم نتوانسته است خواست راه بندان وتظاهرات در برابر نهادهای رژ
کارگران برای تامين اشتغال و پرداخت حتی حداقل دست مزد ها را تامين 

همان طور که اشاره شد این خواست ها در شرائطی قابل تامين . کند
هستند که کارگران بتوانند با بسيج سراسری خود تهاجم رژیم به حقوق 

د که تاراج ثروت خود را عقب نشانده و رژیم را در وضعيتی قرار دهن
های ملی  با عنوان سياست تعدیل اقتصادی وخصوصی سازی و به 
عبارتی خودمانی سازی صنایع دولتی  توسط اراذل و اوباش حکومتی را 

چراکه بازسازی و راه اندازی این . به ضرر موجودیت رژیم خود ببينند
که معلوم است . صنایع با راه کارهائی در سطح عمومی امکان پذیر است

هيچ رژیمی و ازجمله سران رژیم اسالمی تا زمانی که چنين فشار و یا 
خطری را احساس نکنند از تاراج ثروت های ملی و باد آورده ای که حاال 
با درآمد های افسانه ای نفت در این دو سال سر به آسمان می زند، 

وهمين طور معلوم است که تامين چنين شرائطی برای بر . نخواهند گذشت
م زدن تعادل موجود بدون گسترش مبارزات روزمره کارگری ه

وسازمانيابی آن ها از سطح کارخانه های منفرد و تا سطح منطقه ای ویا 
راهی که حاال با سازماندهی . رشته ای و سراسری امکان ناپذیر است

هوشيارانه و قهرمانانه کارگران نيشکر هفت تپه و با سازماندهی اولين 
ندیکای رزمنده توده ای کارگری آغاز شده است وبی تردید اتحادیه و با س

تا تامين سازمان سراسر ی کارگران ایران با همه پيچيدگی ها و دشواری 
هائی که دارد و پيش گوئی آن ها از حاال ممکن نيست، به پيش خواهد 

شرائط سازمان یابی سراسری کارگران ایران با وجود زمينه های . رفت
هميت و ضرورت سازمانيابی اتحادیه ای در ميان فعالين مناسبی از درک ا

کارگری و غلبه بر گيج سری ها و کارشکنی های برخی از روشنفکران 
به اصطالح سوسياليست و هم چنين جنبش حمایتی کارگران بخش های 
مختلف از همدیگر، که به طور اميدوار کننده ای در مبارزه کنونی 

 هر چه می گذرد بر دامنه آن افزوده می کارگران هفت تپه شاهد هستيم و
  .    شود، فراهم شده است

  جلب حمایت زحمتکشان شهری
  !الف، تحوالت ساختاری 

 جلب حمایت مردم زحمت کش محالت برای سازماندهی مبارزه توده ای 
شهری برای وسعت دادن به یک مبارزه کارگری، در واقع دومين محور 

ارگران رزمنده هفت تپه برای عقب مهم از تاکتيک های هوشيارانه ک
نشاندن تهاجم رژیم برای بلعيدن این مجتمع بزرگ صنعتی توسط اوباشان 

اوباش . سرمایه دارونوکيسه هائی از روحانيون وپاسداران حاکم است
هائی که ارتجاعی ترین روش ها سرکوب و عقب مانده ترین شيوه های 

 نئوليبرالی را به هم بهم استثمار کارگران ومدرن ترین راه های تاراج
وبا این پيوند، جهنمی را به وجود آورده اند که نه تنها . پيوند داده اند

  .کارگران بلکه اکثریت مردم را به فقر فالکت وتباهی کشانده است
این یک واقعيت تاریخی است که مبارزات متشکل کارگران در جریان 

وستائی و همچنين گسترش خود با مبارزات تودهای تهيدست شهری و ر
های اجتماعی پيوند خورده و به نيروی هر چه موثرتری در  سایر جنبش

ما در این زمينه بویژه در دو دهه آخر قرن . های طبقاتی فرا بروید پيکار
های  نمونه... بيستم در برزیل، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، فيليپين و

استبداد .  شاهد بودیمبسيار درخشانی از این نوع اتحادهای مبارزاتی را
های گوناگون عليه مردم  حاکم، استثمار عریان و بی رحمانه و تبعيض

  .آورد تهيدست و زحمتکش زمينه این اتحادهای مبارزاتی را به وجود می
 اما سياست های نئوليبرالی درهمه جای جهان وبيش تر از هم در 

نعتی ترآن کشورهای حاشيه ای سرمایه داری و به ویژه در بخش های ص
این سياست ها با . و در رابطه با مبارزات کارگری تاثيرات دوگانه دارند

ایجاد تحوالت ساختاری در ترکيب توليد و ساختار نيروی کار وبا خرد 
کردن وساده کردن توليد وتقسيم کار و هم چنين پيش برد سياست 
خصوصی سازی ها و تهاجم به حقوق کارگری، از یک طرف زمينه های 

ادی مقاومت کارگران و بيش از همه کارگران صنایع بزرگ را تضعيف م
ولی ازطرف دیگر، با جابه جائی های وسيع جمعيتی و وارد . می کنند

کردن نيروهای کار روستائی و متمرکز کردن آن ها در حاشيه شهر ها و 
حلبی آباد ها و همين طور وارد کردن وسيع نيروی کار زنان وکودکان به 

ر و تشدید بيکاری و شکاف روزافزون درفقر وثروت در جامعه، بازارکا
نيروی قدرتمندی از قطب های انفجاری و شورشی توده های محروم در 

 .محالت زحمتکش نشين را درحمایت از مبارزات کارگری، ایجاد می کند
متحدینی از قطب های انفجاری و شورشی توده های محروم و حاشيه در 

اما . ، ایجاد می کندرا برای مبارزات کارگریمحالت زحمتکش نشين 
داری بهيچ وجه قادر نيست از شر قدرت نيروی جمعی طبقه کارگر  سرمایه

  . خود را خالص کند
یکی دیگر از تحوالت ناشی از جهانی سازی سرمایه داری، اهميت یافتن 
بخش خدمات و ارتباطات به طور کلی و همين طور حمل و نقل به طور 

( حمل ونقل شهری، ميان شهری، کشوری و بين المللی. اخص است
های اصلی اقتصاد و هم چنين نقطه  که به شریان) زمينی، هوائی و دریائی

این نقطه ضعف در جریان گردش سرمایه و کاال .شوند ضعف آن تبدل می
ها از تاثيرگذاری  باعث می شود تا ارتباطات وکارگران شاغل در این بخش

  . بسياری برخوردار شونداقتصادی و اجتماعی
رانی تهران و حومه  شکل گيری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

به عنوان اولين اتحادیه توده ای کارگری در دوره اخيرجنبش کارگری ما 
در جوامع معاصر خدمات حمل و نقل از . بی تاثير ازاین تحوالت نبود

بين شهری و جمله نظام حمل و نقل مسافر و کاال در سطح شهری، 
کشوری از اهميت تعيين کننده ای برخوردار شده و در حقيقت شریان 

طوری که جریان زندگی  .حياتی موجودیت این جوامع را تشکيل ميدهد
مدنی وسرمایه و حتی چرخ توليد و صنعت با فلج شدن این بخش خدماتی 

رانان در تهران، کل حمل ونقل  اعتصاب یک روزه اتوبوس.  ممکن نيست
اهميت  .  هری را مختل کرد و تهران بزرگ را به حالت توقف درآوردش

این مساله را ما در اعتصابات اروپا و دیگر کشورهای پيشرفته سرمایه 
به عنوان نمونه،اعتصاب حمل ونقل شهری و . داری نيز شاهد بوده ایم

خطوط آهن در دهسال گذشته در فرانسه نقش بسيار مهمی در مبارزه با 
های دست راستی داشته است واکنون نيز به  نئوليبرالی حکومتتعرضات 

. کند های کارگری عمل می ميزان زیادی به مثابه موتور محرک جنبش
نمونه دیگر اعتصاب لوکوموتيورانان آلمان بود که تحرک جدیدی در 

سایر بخشهای . مجموعه جنبش کارگری در این کشور به وجود آورد
و برق و خدمات عمومی دیگر نيز به همان خدمات شهری نيز مانند آب 

  .سان نيز اهميت دارند
گيری سندیکای شرکت واحد در دوره جدید و ادامه فعاليت آن عليرغم   شکل

فشارها و سرکوب ها، فصل جدیدی درایجاد تشکل های مستقل کارگری در 
اکنون با مبارزه کارگران هفت تپه، با تبدیل شدن . بخش حياتی خدمات گشود

ای شدن این درخواست ما  های آنها  و توده است سندیکا به راس درخواستخو
ای،  وارد مرحله جدیدی شده ایم که در آن در یک واحد بزرگ کارخانه

  .  کند  رزمنده کارگری ظهور میهای شکل گيری تشکل توده ای و زمينه
 !ب، تغيير تاکتيک ها و اتحادهای جدید
ین سياست ها ی نئوليبرالی در جهان دردو ویا سه دهه  پس از اجرای ا

سرمایه داری وهم چنين در کشور ما کارگران قادر می شوند به  شوک 
ناشی از این تحوالت و جابه جائی ها و بحران ها غلبه کرده وبا متمرکز 
شدن برنقاط ضعف آن، نيروی خود را باز یافته و در برابر تهاجم سرمایه 

تشکل ها و اتحادیه .  سازمان دهندجهانی به حقوق شان خود را تجدید
های کارگری سياه، وابسته و سازشکار فرومی ریزند و نسل جدیدی از 
رهبران رزمنده و عملی کارگری در پيوند با مبارزات زنان و جوانان 
وبيکاران و مردم محروم در برابر تهاجم سياست ها ی نئوليبرالی و 

 کارگری رزمنده جدیدی جهانی سازی وحشيانه سرمایه داری، تشکل های
به وجود می آورند ویا تشکل های موجود را یکی پس از دیگری تسخير 

  .کرده ودر راستای منافع کارگران به کار بگيرند
در کشور ما این روند، در کنار روند جهانی تالش کارگران برای سازماندهی 

برای تشکل های رزمنده کارگری و اشکال تهاجمی مبارزه، خود را در تالش 
منزوی کردن تشکل های وابسته به رژیم و درایجاد تشکل های مستقل 
سندیکائی و یا اتحادیه ای از جانب فعالين کارگری و سوسياليست وهم چنين 
در مبارزات فراکارخانه ای کارگران و در فراتر رفتن از اشکال معمول 

ندان ها و مبارزات کارگری و تظاهرات در برابر نهادهای رژیم وایجاد راه ب
فلج کردن سيستم کنترلی رژیم و در پيوند با مبارزات توده گرسنه مردم 

اگر مبارزات کارگران در سطح کارخانه ها با .  محالت محروم نشان می دهد
بی اعتنائی سران رژیم برای از پا درآوردن شان زیر فشار گرسنگی وبال 

هائی بود که بشود براین تکليفی روبرو می شود، از این رو باید به دنبال راه 
تاکتيک فرسایشی غلبه کرده و رژیم را ناگزیر به روشن کردن تکليف شان 

در شرائطی که سران رژیم از انجام تعهدات و وظائف شان در حوزه . کنند
توليد وراه اندازی کارخانه ها و تامين اشتغال کارگران طفره می روند، مثل 

خانه ها در بسياری از صنایع بزرگ شرائطی که بر مبارزات کارگران  کار
کارگيری اهرم های دیگری مثل ایجاد راه بندان ها  حاکم است، چاره جز به

برای مختل کردن سيستم توزیع وارتباطی سرمایه و کاال وکنترل رژیم ویا حتی 
ایجاد خطر برای موجودیت کل نظام توسط راه بندان ها و یا شورش های توده 
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شيوه ای که حاال در بسيار از کشورهای آمریکای . ندای شهری باقی نمی ما
التين و همين طور اخيرا در مبارزات کارگران نساجی مصر بکار گرفته شد و  
حاال با سازماندهی شورش شهری مردم شوش در حمایت از کارگران نيشکر 

  .هفت تپه ویا کارخانه کيان تایر ، به عنوان اولين نمونه ها شاهد آن هستيم
ته پيداست در شرائط عمومی حاکم بر مبارزات کارگری در کشور ما، نمی  ناگف

توان گفت که هر مبارزه کارگری برای این که به پيروزی برسد می باید به 
یک شورش شهرارتقا یافته و یا پشتوانه یک شورش شهری از مردم محروم 

 هر تاکتيک مبارزاتی وهم این طور تاکتيک های. را باخود داشته باشد
مبارزات کارگری تابع توازن قوا، آمادگی و آگاهی نيروها و سطح 
سازمانيافتگی آن ها و هم چنين ارزیابی دقيق از مجموعه شرائط مشخص 

عالوه براین، هدف از این تاکتيک همراه با وارد کردن زنان وفرزندان . است
 کارگران به مبارزه، جلب حمایت مردم زحمتکش و نيروی مبارزه جوانان و
بيکاران و یا کارگران اخراجی واز بخش ها ی مختلف در محالت کارگری، به 
مبارزه ای متشکل وبا خواست ها ومطالبات روشنی است که اعتراض به 
سياست های خانمان برانداز نئوليبرالی با دامن زدن به بيکاری وفقر وفالکت 

  .عمومی نقطه پيوند آن ها را تشکيل می دهد
  !بش اتحادیه ایج، بعد اجتماعی جن

این نقطه پيوند و منافع مشترک به مبارزات کارگری بعد اجتماعی بخشيده و 
به این ترتيب  صف مشترکی  از زنان ، جوانان، بيکاران، حاشيه شدگان و 
تهيدستان شهری را شکل داده  و موجب می شود که عناصر رزمنده این 

واسته از اعماق  در ای  برخ های اجتماعی در متن یک مبارزه توده جنبش
زنانی که به طبقه کارگر و . پيوند مشترک با جنبش کارگری قرار گيرند

تهيدستان شهری تعلق دارند، جوانانی  که فرزندان کارگران و تهيدستان 
هستند و بيکاران و حاشيه شدگانی که بخش مهمی از طبقه کارگر را تشکيل 

  . می دهند
 صنایع بزرک، که در صف اول تاثيرات جنبش کارگری ما و به ویژه کارگران

مخرب سياست های نئوليبرالی وتاراج و خصوصی سازی ها و به همين دليل 
در صف مقدم مبارزه قرار گرفته اند،بدون تکيه بر نيروی عظيم متحدان 
.  طبقاتی خود قادر به بر هم زدن تعادل منفی موجود به نفع خود نخواهند بود

های مهاجر  کنيم که در کشورما کارگران و خانوادهاگربه این نکته هم توجه 
بخش مهمی از ساکنان محالت تهيدست و حلبی آبادها و مجموعه رنگارنگی 

صف " های گوناگون ایران را تشکيل می دهند،  پس می توان  از مليت
وسيع تری را از پيوند ميان مردم " جبهه کارگری و تهيدستی" و یا" مشترک

های  ناگون در مبارزه مشترک عليه استبداد و سياستزحمت کش مليتهای گو
روشن است که مبارزه این بخشها و بویژه . نئوليبرالی رژیم به وجود آورد

زحمتکشان محالت تهيدست، خود نياز به سازماندهی و تشکل دارد  و منظور 
از پيوند این دو نيرو برای مبارزه مشترک، درهم ریختن مسائل سازماندهی 

  . آن ها نيستهر یک از 
ها و شهرهای مجاور به  ميزان وابستگی زندگی ومعيشت مردم محالت، شهرک

ای از مسائل مشترک  و بسياری عوامل دیگر در شکل  کارخانه و یا مجموعه
همان طور که می دانيم تظاهرات مردم شوش . گيری چنين اتحادهائی موثرند

ردم زحمت کشی است که در حمایت از کارگران هفت تپه در واقع  تظاهرات م
اکثریت آن ها را کارگران چهار کارخانه های مرتبط با هم و یا کارکران 
. کشاورزی که در طرح کشت وصنعت هفت تپه کار می کنند، تشکيل می دهند

به عبارت دیگرکارگران و خانواده ها ومردم زحمت کشی که سرنوشت هر یک 
این ترتيب با توجه به شرائط به . به نوعی به سرنوشت این طرح وابسته است

ای ویا عمومی را  گوناگون مبارزات کارگری هيچ نوع نسخه حاضر و آماده
کارگران نيشکر هفت تپه از تاکتيک . توان صادر کرد برای آن ها نميباید و نمی

های مهم ارتباطی کشور  درون و بيرون کارخانه، از تاکتيکهای راهبندان جاده
داری و پيوستن جوانان و زحمتکشان شوش به آنها، تا تجمع در برابر فرمان
به طور ... ها در اعتراضات، مراجعه به ادارات  و  همراه ساختن خانواده

در واقع تعرض های به موقع و . متناوب و با هوشياری کامل استفاده کردند 
عقب نشينی های به جا و انعطاف های تاکتيکی و به کار گيری اشکال 

و استفاده از اهرم ها مختلف مبارزه، یکی از شاخص های گوناگون مبارزه 
شاخصی که محور اصلی . مهم مبارزه سازمان یافته و آگاهانه کارگری است

  .  آن حفظ اتحاد و یکپارچگی صفوف نيروهای در گير در مبارزه است
تواند  های مجاور می تکوین تشکل کارگران هفت تپه و همراه با آن کارخانه

 کارگران استان خوزستان که یکی از قوی ترین مناطق  در تشکلنقش بسزائی 
همين طور ایجاد اتحاد ها و اتحادیه های . کارگری ایران است داشته باشد

رشته ای از مجتمع ها و صنایع هم رشته و هم سرنوشت که کارگران آن ها 
 همانطور که پس. منافع یکسانی دارند از اهميت فوق العاده ای برخورداراست

رانان تهران   از شکل گيری سندیکای شرکت واحد و اولين اعتصاب اتوبوس
بهمان سان  جنبش کارگری . جنبش کارگری ایران گام در مرحله جدیدی نهاد

یابی و  ایران پس از اعتصابات هفت تپه وارد مرحله جدیدی از تشکل
های جدیدی بر روی  های جدیدی مبارزاتی شده و بدین ترتيب افق تاکتيک

  . جنبش کارگری کشورمان گشوده شده است

 ………………………..…………. 

!پاکسازی مذهبی باید متوقف شود  
 بهائيان دستگيرشده در ایران باید فوری

!و بدون قيد وشرط آزاد شوند  
  رژیم جمهوری اسالمی ایران در ادامه تشدید همه جانبه سرکوب

 .دور جدیدی از سرکوب بهائيان ایران را آغاز کرده است
پرستي و د که سر  بهایيان ایران  جامعهمسئولين  منتخب از  نفر7

دارند توسط مسئوليت کارهاي این جامعه را در ایران به عهده 
دستگير شده . نيروهای امنيتی جمهوری  اسالمی دستگير شده اند

  :گان عبارتند از 
  آقاي جمال الدین خانجاني-1
  آقاي وحيد تيز فهم-2
  خانم مهوش ثابت-3
  آقاي بهروز توکلي-4
  آقاي سعيد رضایي-5
  کمال آبادي خانم فریبا-6
  آقاي عفيف نعيمي-7

 اردیبهشت ٣١ ماه مه برابر با ٢٠ غالمحسن الهام روز سه شنبه 
اعالم کرد که هفت نفر مزبور به خاطر سازماندهی انفجار شيراز و 

او ادعا کرد که . اقدام عليه امنيت ملی دستگير شده اند
یل در   آور١٢دستگيرشدگان با اسرائيل در ارتباط بوده و انفجار  

را ) که طی آن چهارده نفر کشته شدند( حسينيه شهدای شيراز 
سرکوب خونين، سيستماتيک وسنگين بهائيان . کارگردانی کرده اند

رژیم فقها از اولين روز به ! ایران بهيچ وجه  امر تازه ای نيست
قدرت رسيدنش سرکوب فاشيستی بهائيان را در دستور کار خود 

ل شده عليه هموطنان بهائی ما  به یک قرار داده  و خشونت اعما
وابسته نشان دادن . نژادپرستی فاشيستی تمام عيار  فرا روئيده است

بهائيان به دستگاههای امنيتی و جاسوسی اسرائيل و آمریکا یکی 
از ترفندهای هميشگی برای  پيش برد سياست پاکسازی مذهبی 

  . بهائيان و سایر مخالفان رژیم حاکم بوده است
کاران آمریکائی از طریق  ین ميان البته دولت بوش و محافظهدر ا

افزایش دائم تهدیدها عليه رژیم جمهوری اسالمی سوختبار الزم 
برای تشدید هر چه بيشتر سرکوب در داخل ایران را فراهم 

بوش برای توجيه شکست خود در عراق، افغانستان، .کنند می
ک خارجی دارد ؛ فلسطين، لبنان و پاکستان  نياز به یک مترس

فاشيسم مذهبی حاکم برایران هم برای توجبه ایلغارهای خود عليه 
مردم ایران بهمان سان نيازمند  تهدید خارجی  بوده و از همين رو 
خط ونشان کشيدنهای دولت بوش برکتی آسمانی برای  رژیم 

رژیمی فاقد مشروعيت، آبروباخته  و در حال زوال که .اسالمی است
ير آخته عليه مردم و جنبشهای اجتماعی رو به اوج،  توسل به شمش

 .باشد آخرین تير ترکش آن می
بهائيان دستگير شده . درنگ متوقف شود پاکسازی مذهبی باید بی

آزادی باور به مذهب و یا . باید فوری و بدون قيدوشرط آزاد شود
ای آزادی اندیشه و از عناصر    عدم باور به آن یکی از اصول پایه

  . قيد و شرط سياسی است های بی ی آزادیحيات
محاصره اقتصادی و ! دستها از دخالت در مبارزات مردم ایران کوتاه
کاران حاکم بر آن تنها  تهدیدهای جنگی دولت آمریکا و نو محافظه

حاصلش افزایش فقر مردم، تشدید سرکوب و تقویت استبداد مذهبی 
به اتکا به پيکارها مردم ایران خود . حاکم بر ایران بوده و هست

  .یشان کار ارتجاع اسالمی حاکم را یکسره خواهند کرد
  2008 مه 21سایت راه کارگر

............................................. 
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 *دیدگاه * 
دست آوردها :مبارزه کارگران هفت تپه 
  ودشواری ها

 تقی روزبه
  مقاومت هم چنان ادامه دارد

يده اند که حق گرفتنی است وحق را باید کارگران باین نتيجه رس"
این یک .رعب ووحشت وتهدید درمقابل زندگی کردن معنی ندارد.گرفت

جبهه جنگ است وانسان اگر می خواهد زندگی کند باید بجنگد وحق خود 
کارگران هفت تپه ثابت کرده اند که برپایه اصول ومنطق برعليه .را بگيرد

  .".ند و حق خود را می گيرنداستبداد واستثمارواستعمار می جنگ
این سخنان یک کارگرهفت تپه و ازدرون صحنه نبرد پس ازنردیک به 
چهار هفته مبارزه ومقاومت سرشارازجنگ وگریزبا رژیم حار وسرکوب 

اودرخالل همين چندخط جان کالم را بيان کرده و .گرجمهوری اسالمی است
صحنه نبردی .ستصحنه نبردمرگ وزندگی رابه روشنی به تصویرکشيده ا

بی .که البته تازه شروع نشده ودرمدت طوالنی به تناوب ادامه داشته است
تردید به جا گذاشتن چنين رکوردی ازمقاومت آنهم درمواجهه بافشارهائی 
تااین حد سنگين و گوناگون،بخودی خود هم ظرفيت وهم اهميت مبارزه 

  :این بخش ازطبقه کارگر را بوضوح  به نمایش می گذارد
مبارزه ای سرشاراز تاکتيک های گوناگون؛از تجمع درمحوط کارخانه تا 
تجمع درشهرشوش، ازراه پيمائی پرشکوه درداخل شهرتا بستن جاده 

اندیمشک، ازمشارکت همسران و فرزندان درصفوف اعتراض وراه -اهواز
پيمائی تا جلب همبستگی کارگران عسلویه،شرکت واحد، بخشی ازکارگران 

له اهواز ونيزبازتابانيدن مبارزه خود درميان بخشی از خودروسازی،لو
  .کارگران جهان وتالش برای جلب حمایت آنان

 ایستادگی درمقابل یورشهای رژیم عليرغم پرتاب گازآشک آورتاحمله 
باباتوم وتهدید و دستگيری و تشکيل دادگاه وتادادن وعده ووعيد برای 

تاکتيک رژیم سردواندن .استمتفرق کردن آنها صورت گرفته وادامه یافته 
. و خسته کردن وپراکندن و ترساندن وگرسنه نگهداشتن کارگران است

بااین همه همانطورکه کارگران می گویند برای بقاء زندگی راهی جزتداوم 
ورژیم غرق " وگرنه باید سرخود را بزمين نهند و بميرند"مبارزه ندارند 

 حتا حقوق معوقه کارگران دردرآمدهای ارزی نفت نيز تاکنون حاضرنشده
-  برای  کاستن اندکی ازوخامت بحران-وخانواده های گرسنه آنان را

بدیهی است که چنين خست وامتناع غيرعادی علل مشخصی دارد .بپردازد
ونمی تواند بطورمستقيم  ازبحران ومضيقه مالی رژیم سرچشمه بگيرد 

وق نخست آن که رژیم بيم دارد که عقب نشينی و پرداخت حق:
معوقه،باتوجه به تأثيرآن برروحيه مبارزه جوئی  خود کارگران و 
نيزکارگران سایرواحدها،موجی بلند ازاعترضات تازه برای کسب حقوق 
معوقه را دامن بزند،ثانيا رژیم تاکتيک پرداخت حقوق معوقه باهدف تفرقه 
وخاموش کردن دامنه مقاومت را درگذشته آزموده و می داند که با توسل 

که باهدف پرداخت موقت وکوتاه مدت درازاء ( این گونه تاکتيک هابه
) ایجاد تفرقه ویافتن راه های سرکوب عمقی تر صورت می گيرد

قادرنيست سایرمطالبات کارگران نظيرایجاد تشکل مستقل ویا تغييرمدیریت 
را به محاق برده و صفوف کارگران را ازتب ... فاسد و مسئول حراست و

برعکس کارگران که دارای مجموعه ای ازمطالبات هستند .وتاب بياندازد
ثالثا،بحران موجود  .با روحيه بيشتری واردصحنه پيگيری آن ها می شوند

باسياست های کالن مربوط به سرنوشت این گونه واحدهای توليدی 
ونيزسایرسياست های کالن اقتصادی رژیم گره خورده است و همانطورکه  

است درگيراتخاذتصميم نهائی حول سرنوشت این رژیم به کارگران گفته 
واقعيت آن است که در سياست حاکم بررژیم مبنی بر .مجموعه است

انطباق ساختاری با بازارجهانی، دیگرجائی برای این گونه پروژه ها 
عليرغم وقوف برعواقب ویران باروضدانسانی به -وجودندارد ورژیم هم

رکارگروخانواده های آنان و تعطيل کشاندن آن برسرنوشت دههاهزارنف
نيزکشاورزان واهالی منطقه، دیری است که تصميم خود را گرفته 

این واقعيت  را هم کارگران با توجه قرائن وشواهد گوناگون دریافته .است
درواقع رژیم وکارگزارانش  .اند و هم رژیم آن را تلویحا ابرازداشته است
- ياتی کردن این تصميم خوددرمنطقه بدنبال یافتن راه مناسب برای عمل

اما . هستند-ازطریق سرکوب و تاکتيک مستأصل وپراکنده کردن کارگران
مساله مقاومت کارگران هفت تپه  ازمدتها پيش بزرگترین معضل رژیم 
-درپيشبردتصميم خود دراین مورد بوده است که ناظر برجراحی رادیکال

اری آن به بخش   ازجمله تعدیل گسترده نيروی کاردراین مجموعه وواگذ
خصوصی وحتا درصورت عدم توفيق درآن ، به بهای به تعطيل کشاندن 

چرا که تجدید سازماندهی این مجموعه با هدف .کامل آن است
باتوجه به مناسبات بحرانی رژیم با بورژوازی " سودمندساختن آن"

جهانی ازیکسو،وسياست های وارداتی متکی به ارزنفت ونيزعدم 
داخلی به سرمایه گذاری های توليدی و درازمدت، خود اعتمادبورژازی 
  .زیرسؤال است

 تردیدی نيست که مبارزات کارگران هفت تپه ازنظرماهيت 
فراگيرمطالبات،پيگيری وتداوم مبارزه وبکارگيری تاکتيک های درخشان، 
دارای آن چنان ویژگی هائی است که آشکارا به آن  برد  فراکارخانه 

وهمين ویژگی هاست که به .اسری،بخشيده استای،درسطح منطقه وسر
مبارزات کارگران این عزم و پتانسيل را فراهم ساخته که تا این لحظه، 

وهمانطورکه گفته . ازاجرائی کردن برنامه رژیم ممانعت به عمل آورند
شد،درکنارسياست مستمرسرکوب، تاکتيک  اصلی رژیم  درمقابله با چنين 

گرسنگی و قطع آب باریکه حقوق مقاومتی آن است که با دادن 
بی شک دربرابرچنين .بخورونميرکارگران، مقاومت آنان را درهم بشکند

تاکتيکی وبرای درهم شکستن آن، تقویت همبستگی ویاری های معنوی و 
مادی سایرکارگران ومدافعان جنبش کارگری برای درهم شکستن این 

اومت تا رسيدن تاکتيک رذیالنه رژیم وفراهم آوردن امکان تداوم مق
دراین جا .  کارگران به هدف های خودازاهميت زیادی برخورداراست

  : دوسؤال مطرح می شود
نخست اینکه کدام مشخصات عمده رمزپایداری ومقاومت تاکنونی کارگران 

  را تشکيل می دهد؟
ودوم آنکه آیا کارگران قادرخواهند شد،با  بشيوه تاکنونی  به مقاومت 

دف  ادامه دهند؟ یا آنکه عالوه برآن،برای تداوم خود تا رسيدن به ه
مبارزه ونيل به اهداف خود، باید راهبردها و جهت گيری تازه تری هم به  

  مجموعه سياست های خود بيافزایند؟  
 درپاسخ به سؤال نخست، ویژه گی های عمده  را می توان به شرح 

  :زیربرشمرد
نی نشان  دهنده آن است دروهله نخست  تجربه مقاومت کارگران به روش

که خصلت توده ای مقاومت  و همبستگی بوجود آمده، نقش اصلی وپایه 
ویژگی مهم دیگرآن، خصلت جنبشی وبدون . ای را  درتداوم مبارزه دارد

سلسه مراتب ورهبری آن است که  اساسا برحضورمستقيم وفعال خود 
درواقع .تکی استتوده کارگران  وپيوندطبيعی فعالين آگاه کارگری با آن م

خصلت جنبشی بودن حرکت  وپيوند طبيعی وتنگاتنگ فعالين آگاه با بدنه 
ونبود ساختاررسمی وسلسه مراتبی، برخالف تصوراوليه ورایج ،نقطه 

می توان آن را (قوت آن محسوب شده و ازآسيب پذیری آن کاسته است
ی دانيم البته م).باتجربه شرکت واحد وميزان آسيب پذیری آن مقایسه کرد

 یکی ازمهمترین مطالبات آن هاست -سندیکا-که خواست تشکل مستقل
وضرورت دارد که طرح آن تاتحقق وتثبيت تشکل های مستقل ادامه 

اما مهم این است درنظربگيریم که مبارزه برای این تشکل یابی .یابد
نيروی محرکه ومشروعيت خود را ازعمل مبارزاتی گرفته ودرکوران 

ی به کالبد خود حيات وهستی می دمد وموجودیت خویش را چنين مبارزه ا
تضمين کننده اصلی  خود . به موافقت وچانه زنی با رژیم گره نزده است

مبارزه وسازمان یابی توده ای آن است وباین معنا تشکل مستقل وبقاء آن 
به . خود یکی ازفراورده های این مبارزه بوده ومشروط به آن است

تاموجودیتی رسمی و جداازجنبش ودرخود محض آنکه هوس کند 
پيداکند،درمعرض انواع تهاجم نظام  مستبد و حاکم قرارمی گيرد که مطلقا  

باین ترتيب چنين تشکلی  به .قانونيت ووفای به وعده سرش نمی شود
محص اعالم موجودیت مستقل وجداگانه ازبدنه باشکال گوناگون ازدرون 

پس تشکل وجنبش توده ای . گرفتو بيرون درمعرض تالشی قرارخواهد 
بعنوان دوهمزاددرهم تنيده دریک زهدان مشترک وجود دارند ومی توانند 
وجود داشته باشند وتالش برای تفکيک آنها وهویت مستقل ورسمی  دادن 

  .به آن راه بجائی نخواهد برد
کارگران شرکت کشت وصنعت نيشکر هفت تپه قاعدتا باید اهميت این 

ا دریابند و آن را باتوهم به سراب اشکال مقبوليت نقطه قوت خود ر
گرچه درمتن آن . ازکف ندهند" قانونی و اداری"رسمی ومنطبق با قواعد 

این حرکت جنبشی گرایشی منبی برگفتگو و چانه زنی حول این یا آن  بند 
ازجمله طلب قانونيت برپایه ماده مربوط به  انجمن های صنفی (قانون کار

وتالش برای شکل دادن به تشکل درچهارچوب ) کار مندرج درقانون 
مقررات اداری ورسمی وبادرنظرگرفتن الگوی سازمان جهانی کاروجود 

چنين رویکردی اگرکه .دارد که درمغایرت با روند جنبشی فوق قراردارد
جدی گرفته شود وتبدیل به تاکتيک محوری شود، می تواند جنبش 

  .ندازدکارگران را متشتت کرده و ازنفس بيا
هم چنين این مبارزات نشان می دهد که چگونه درواقعيت عينی و زنده، 
دیناميک بحران به قسمی است که مطالبات سياسی و اقتصادی و کوچک 
و بزرگ،محلی وسراسری، عليرغم تمایزنسبی اشان،باهمدیگرگره می 

مبارزات ازمسائل ملموس ومشخص :خورند وبيکدیگرمشروط می شوند
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 ودرروند تعميق وخودتحقق یابی  به مسائل بزرگتر شروع می شود،
واین که چگونه کارگران درمتن مبارزه برای .وکالن تری گره می خورد

خواست های موردی وفوری به خواست ها و آگاهی های طبقاتی همه 
جانبه تردست پيدامی کنند و مبارزات جاری  وروزمره خود را با افق های 

وهمه این ها به مامی آموزند .رهم می آميزندبزرگترمنافع طبقاتی  خود د
که چطورکارگران جلوی چشمان ما،درمدرسه مبارزه واعتصاب و درمتن 
حرکت  می توانند خود را تدریجا به مثابه یک طبقه بالنده و یک سوژه 
فرارونده  بيافریند وظرفيت ازهم گسيختن زنجيرهای بسته بردست وپای 

 دیگری ازتوان پایداری واهميت البته بخش. خود را فراهم کنند
بردفراکارخانه ای این مبارزه مدیون پتانسيل وابعاد این پروژه سابقا 

است که  گره خوردگی آن با سرنوشت هزاران نفر کارگر بهمراه " ملی"
. هزاران خانواده وباسرنوشت بيش ازصدهزارنفربطورغيرمستقيم است

واحد با کارفرمائی بنام دولت وباألخره تقابل وگالویزی مستقيم آن درآنِ  
که استثماراقتصادی و استبداد سياسی را یکجا وتؤامان به نمایش می 
گذارد،عامل دیگرارتقاء آگاهی کارگران ازمحدوده های محلی به فرامحلی 

این خصوصيات بهمراه مشکالت برخاسته از بحران ساختاری که .است
به مبارزات هفت تپه این مؤسسه باشدت وحدت زیادی با آن درگيراست، 
ازهمين رو بررسی آن .شوروحال و اهميت ویژه و خاصی را بخشيده است

به مثابه برشی ازمبارزه طبقه کارگر،همزمان هم  بازتاب دهنده  بن بست 
ها وتنگناهای آن است وهم بازتاب دهنده پتانسيل وعناصرگشاینده ورو 

 ومطالباتی با ازیکسو با مسائل: بجلو ومعطوف به افق های پيشِ رو
شکل وشمایل مشخص محلی و منطقه ای سروکاردارد و ازسوی دیگر 
درگوهرخودحامل پاره ای ازمهمترین مطالبات عمومی طبقه بوده 

مطالباتش چنان .ودرتقابل با مسائل وسياست های کالن اقتصادی قراردارد
با بحران ومصاف دادن با شرایط عمومی تباه کننده، گره خورده است که 

 برایش -مگردرحد مسکنی کوتاه مدت-اه جوئی وپاسخ محلیر
به جرأت می . متصورنيست ونيازمند آرایش نيروی گسترده تری است

توان گفت که ميزان موفقيت کارگران هفت تپه درگالویزشدن با موانع و 
تنگناهائی که دربرابرشان قدبرافراشته اند،درتحليل نهائی منوط به آن 

اچه حد بتواند ازمحدودیت ها و خصلت های محلی است که این مبارزه ت
  .وخودویژه گذر کرده و به مثابه تجسم وآمال مبارزه طبقه کارگربرآمد کند

اینکه کارگران هفت تپه یک تنه درشرایطی چنين دشوار، نردیک به 
چهارهفته توانسته اند بطورپيوسته دربرابررژیمی چنين سرکوبگر و 

جنبش ها، ایستادگی کنند بخودی خود دارای ممارست درخاموش کردن 
اما .اهميت این مبارزه وظرفيت های نهفته درآن را به نمایش می گذارد

نباید فراموش کنيم که  مبارزه عليرغم دست آوردهایش،نمی تواند 
درهمين نقطه درجا بزند،نه رژیم آرام می نشيند و منتظِرمنفعل رویدادها 

يشه قادربه ایستادن دراین نقطه باقی می ماند و نه کارگران برای هم
بنابراین هردوطرف درپی تغييرشرایط . ودربرابرفشارسنگين رژیم هستند

اگرکارگران تنها با تکيه . وتغييرکفه موازنه بسود خود  می باشند
برنيروی محلی وتاکتيک های تاکنونی خود، باهمه اهميتی که آنها دارند 

ف به  حفظ وضعيت کنونی  وهم چنان خواهند داشت، به مبارزه  معطو
وشکننده خود ادامه دهند،بی شک درتوازن قوای مشخص برای تداوم 

اما .وکسب مطالبات خود،با دشواری  های  بزرگی روبروخواهند شد
اگرصورت مسأله چنين است پس چگونه خواهند توانست باچالش های 

اده پيشاروی خود مواجه شوند و برآن ها فائق گردند؟ البته  پاسخ  آم
وپيشينی برای آن وجودندارد وپاسخ مشخص آن را نيز ازبيرون گود بلکه 
می توان توسط آزمون خود جنبش ودست اندرکاران دخيل درآن بدست 

با این وجود بدون آنکه وارد عرصه مشخص وکم وکيف توانائی . آورد
ترکيب کردن عوامل گوناگون بقاوپيشروی توسط کارگران هفت تپه 

ا که به شرایط وفاکتورهای عمومی این سؤال  مربوط می بشویم، تا آنج
شودمی توان گفت این مبارزه برای پيشرفت خود وایجاد موازنه جدید 
ناگزیرازترکيب پيچيده ای ازعوامل گوناگون نيروهای همسو وهم سنخ 

سرنوشتش به این . موجود ولی پراکنده وغيرفعال محلی و سراسری است
ندازه  بتواند برای برآمد خود،به مثابه تجسم گره خورده است که تاچه ا

  : وتجلی برآمدکارگران، به فاکتورهای زیر درعمل  پاسخ مثبت بدهد
بطورکلی اگربه مبارزات کارگران هفت تپه دقت کنيم این مبارزات 
وتاکتيک های معطوف به آن را  می توانيم درچهارسطح بشرح 

  :زیرمشاهده کنيم
ت محلی وتاکتيک های معطوف به بسيج درسطح مؤسسه و امکانا-الف

بسيج خانواده ها و نيزبهره گيری ازفضای (نيرودراین حيطه
  ). همه وهمه درهمين سطح می گنجند..شهرمجاورو

درسطح پيوند با مؤسسات وکارخانه های هم جواروکارخانه های -ب
  مشابه وهم سرنوشت درسطح منطقه ونيزمردم مستقردراین نقاط باهدف 

يوند برای جلب حمایت وهمبستگی با سایرکارگران ونيزمردم درسطح پ-ج
معنای چنين .نقاط دیگر ایران،بویژه  موسسات وبخش های کليدی

همبستگی نه فقط ابراز وارائه حمایت های مادی و معنوی خود به 
کارگران هفت تپه،بلکه هم چنين  درسطوح عالی تر خود شروع مبارزه 

  . راگيرطبقه کارگرهمزمان برای مطالبات مشابه وف
درسطح پيوند و جلب همبستگی فعال وهرچه گسترده کارگران جهان -د

  .وجنبش های بين المللی
البته این واقعيت دارد که تالحظه کنونی اساس مقاومت برپایه بهره گيری 
درخشان از ظرفيت های خود کارخانه وامکانات حول وحوش محلی 

بکارگرفتن تاکتيک های درخشان، تکيه برچنين ظرفيتی و.استواربوده است
بویژه بسيج پایه توده ای بی شک رمزاصلی تداوم مبارزه تاکنونی است 
وبدیهی است که حفظ وتقویت آن هم چنان پایه وموتوراصلی پيشروی آن 

بااین همه باتوجه به ابعاد بحران وگره خوردگی آن با مطالبات .خواهد بود 
رم نابرابری توازن نيرو،تداوم مبارزه و کالن و ماهيت سرکوبگرانه رژیم،والج

مهمترازآن دست یابی به هدف های خود نيازمند تمرکزو گسترش حرکت در 
چرا که بدون گسترش دامنه مقاومت وهمبستگی و . حلقه های دوم وسوم است

فعليت ومادیت بخشيدن به حمایت های معنوی  امکان تداوم مقاومت یک تنه 
رکوب مستقيم فيزیکی به تاکتيک ضدانسانی دربرابررژیم که عالوه برس

گرسنگی دادن نيزمتوسل شده ازنقطه نظرادامه کاری و تأمين موازانه نيرو 
والبته کارگران هفت تپه نيزچنانکه ازاطالعيه ها و فراخوان . دشوارخواهد بود

بااین وجود تالش .های آنها پيداست خود بخوبی به اهميت آن واققند
 فعال کردن حلقه دوم یعنی کارخانه ها و شرکت های متمرکزوهدفمند برای

محلی ومردم منطقه بویژه آنها که  بيشترین  تجانس و تشابه ازنظرمسائل 
درگير ونيزامکانات ارتباطی  وتأثيرگذاری متقابل را دارند ازاهميت زیادی 

بنابراین درکنارحلقه اول به مثابه پایگاه مقدم و پایه ای . برخورداراست
، فعال کردن حلقه دوم درکوتاه مدت می تواند نقش مهمی درگسترش مقاومت

والبته درکنارآن تقویت کمی وکيفی ومادی و . دامنه مقاومت داشته باشد
معنوی  حمایت سایربخش های جنبش کارگری ومردمی نيزاز اهميت 

بی شک درکنارآنها جلب هرچه بيشتر . زیاد،بویژه دردرازمدت برخوردار است
مهم آنست که هيچ کدام . جهانی  نيز اهميت خود را داردحمایت های

ازچهارسطح فوق دربرابرهم نيستند ونقش وتقویت هرکدام می تواند مکمل 
مهم آن است که .دیگری بوده و  تأثيرمثبتی برروی سطوح دیگرداشته باشد

فعليت بخشيدن به این عرصه ها،باتوجه به امکانات بالقوه وبالفعل موجود 
ورت  نقشه عمومی گذارازنبردهای محلی به نبردهای سراسری را درآنها،ضر

بی شک چنين رویکردی به همان اندازه که برای کارگران . تشکيل می دهد
مبارزهفت تپه ضرورت دارد،بهمان اندازه وبيشترازآن برعهده سایرکارگران 
وبویژه فعالين آگاه کارگری است که درلحظات حساس کنونی برای فعليت 

 به همبستگی طبقاتی وحمایت فعال ازکارگران هفت تپه همه تالش بخشيدن
. راه هموار وحاضروآماده ای وجود ندارد .های ممکن خود را بکارگيرند

تنهابا تالش های پيگير ومستمر برای فعليت بخشيدن به همبستگی درمتن 
   .  مبارزه جاری راه دیگری برای کارگران وجود ندارد

ه کارگران هفت تپه دونکته تازه دیده می شود که دریکی ازآخرین اطالعي
نخستين نکته درخواست مشخص آنان ارکارگران نفت و : دارای اهميت است
بی .برای حمایت ازمبارزات  کارگران هفت تپه است است... ایران وخودرو و

شک فراخوان مشخص به مخاطبين مشخص اهميت خود را دارد و باید باهمه 
تأثيرچنين فراخوان هائی حتا .بگوش مخاطبينشان رساندتوان صدای آنها را 

ودومين . اگردرلحظه محسوس نباشند،دردرازمدت مؤثر وآموزنده خواهند بود
نکته اینکه که کارگران هفت تپه اعالم کرده اند  که رأسا آمادگی ادامه توليد 
واداره کارخانه را دارند، البته بدون آنکه ازقصد خود برای اقدام مشخص 

بی تردید بعنوان یک راه حل فوری و !وچرا که نه؟. خنی  به ميان آورندس
درواکنش  به بحران درجهت منافع کارگران، اندیشيدن به کنترل و اداره یک 
کارخانه درحال ورشکستگی وغرق دربحران موجودیت، ودرشرایطی که 
بورژوازی دیگر پاسخگوی وضع معيشتی هزاران کارگرگرسنه نيست ودولت 

قصد تعطيل آن را دارد،دارای اهميت بوده و می تواند افقی را هم 
مگرکارگران  درسایرنقاط جهان و یا .دربرابرمبارزات کنونی کارگران بگشاید

درکشورخودمان، کم، قابليت ها و توانائی های خود را درخود مدیریتی و اداره 
 است به اماکن کاروزندگی،بهنگامی که  ضرورت ها وشرایط عينی اقتضاکرده 

بی گمان یکی ازچندفاکتور مهم فراهم آمدن چنين شرایطی . نمایش گذاشته اند؟
سنگ اندازی بورژوازی ودولت حامی آن درمقابل کارکنان یک مؤسسه 

عامل دیگروجود جوهمياری وهمبستگی دردفاع .وتهدید به تعطيل آن است
  . ازمؤسسه به کنترل کارگران درآمده است

 شدن چنين اندیشه ای به عزم کارگران ومهم ترازآن بدیهی است که  تبدیل
موفق شدن دراجرا  وسپس تداوم آن به فراهم آمدن پيش شرط هایی نياز دارد 
تا بتواند درگام های بعدی خود ودربرابرتهاجم رژیم  و فشارهای محتمل 

بی شک  بهره گيری ازتجربيات .وسنگين آن، قدرت پایداری داشته باشد
  87-03-11-31-05-2008 . سایرکشورها نيراهميت خود را داردمشابه  کارگران

.........................................................  
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 طرح سری نظامی امنيتی برای عراق

 
 :قراردادی که اشغال را دایمی خواهد کرد

 نظامی االنبار  بوش و پتریوس در پایگاه
روزنامه ایندیپندنت روز پنج شنبه پنجم ماه ژوئن گزارشی از . روشنگری

مفاد توافقنامه سری نظامی امنيتی که قرار است آمریکا دولت عراق را 
ه های فارسی این گزارش در رسان. وادار به امضای آن کند، منتشر کرد

پاتریک . زبان بویژه رسانه های رژیم زیاد مورد بحث قرار گرفته است
کابرن گزارشگر ویژه ایندیپندنت از زاویه دیدی مستقل مفاد این قرارداد 

بوش قول داده بود تا پایان . را گزارش داده و مورد بحث قرار داده است
که به نظر ریاست جمهوری مساله فلسطين را حل کند، ولی اینطور 

ميرسد او و دیک چنی تصميم گرفته اند عراق را به یک فلسطين دیگر 
  . یندیپندنت را در زیر ميخوانيدچکيده گزارش ا. تبدیل کنند

یک توافق نامه سری در بغداد مورد مذاکره قرار گرفته که بر اساس آن 
اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، عليرغم هر نتيجه ای که انتخابات 

ضوابط مندرج دراین قرارداد، که . کا داشته باشد، دایمی خواهد شدآمری
. مفاد آن به ایندیپندنت درز کره، تاثير انفجاری در عراق خواهد داشت

برپایه مفاد این قرارداد سربازان آمریکا برای هميشه در پایگاه های 
دایمی مانده، به عمليات نظامی ادامه داده، هرکس را بخواهند دستگير 

کنند و خود در برابر قوانين عراق مصونيت خواهند داشت، به همين مي
جهت مقامات عراقی وحشت دارند که قرارداد موقعيت عراق را در 
خاورميانه متزلزل کرده و مبنایی برای دامن زدن به درگيری های دایمی 

   .در عراق ایجاد کند
ا هم منجر اما توافقنامه ميتواند به ایجاد یک بحران سياسی در آمریک

پرزیدنت بوش ميخواهد این قرار داد در پایان ماه آینده تصویب . شود
 درست 2003شود تااو بتواند ادعا کند حمله نظامی او به عراق در سال 

ولی حضور دایمی آمریکا در عراق با قول باراک اوباما مبنی . بوده است
اب او، در بر عقب نشينی سربازان آمریکا در ماه نوامبر در صورت انتخ

   .تناقض قرار ميگيرد
انتخاب این زمان برای تقویت جان مک کين نامزد حزب جمهوری خواه 
هم هست که ادعا کرده آمریکا در عراق در آستانه یک پيروزی قرار دارد 
و به گفته او این پيروزی در صورت انتخاب اوباما و عقب نشينی 

   .نابهنگام در خطر قرار خواهد گرفت
حتی بعد از عقب نشينی .  سرباز در عراق دارد151000نون آمریکا اک

 سرباز درعراق باقی خواهند 142000مورد نظر برای ماه بعد، بيش از 
 است 2007 بيشتر از تعداد سربازان در آغاز سال 10000ماند که حدود 

بر اساس توافقنامه جدید، . نيروها اعالم شد, تقویت,که برنامه معروف به 
هم سربازان .  پایگاه نظامی را حفظ خواهند کرد50 بيش از آمریکایی ها

و هم کنتراتچی های قراردادی وابسته به بخش خصوصی در برابر قوانين 
عراق مصونيت خواهند داشت، و آمریکا حق خواهد داشت عمليات نظامی 

واشينگتن همچنين . را بدون مشورت با دولت عراق به اجرا بگذارد
 فوت را در اختيار 29000عراق در ارتفاع پایين ميخواهد کنترل فضای 

هرکس را بخواهد , جنگ با ترور,داشته و حق داشته باشد تحت عنوان 
   .دستگير کرده و کارزار جنگی راه بيندازد

درز این مفاد به . مفاد دقيق توافقنامه تاکنون مخفی نگاه داشته شده بود
يخته و دولت عراق را گفته یک مقام عراقی خشم مردم را بر خواهد انگ

پرزیدنت بوش . بعنوان یک دولت دست نشانده بی اعتبار خواهد کرد
مصمم است دولت عراق را وادار کند بدون هر گونه تغييری این قرار داد 

ولی هم اکنون . گذاشته اند امضا کند, اتحاد استراتژیک,را که بر آن عنوان
 آمریکا برای کنترل منطقه ایرانی ها و اعراب آن را به عنوان تداوم تالش

   .محکوم کرده اند

گفته ميشود نوری مالکی نخست وزیر عراق شخصا با قرارداد مخالف است 
ولی احساس ميکند ائتالف حکومتی او بدون حمایت آمریکا نمی تواند در 

اگرچه وزرای عراقی گفته اند هرقراردادی که حاکميت عراق را . قدرت بماند
رد ولی ناظران معتقدند آنها سرانجام آن را تصویب نقض کند رد خواهند ک

خواهند کرد و ادعاهای کنونی برای آن است که خود را طرفدار استقالل عراق 
  . نشان دهند

تنها فرد عراقی که ميتواند جلوی قرار داد رابگيرد، آیت اهللا سيستانی است که 
ای تصویب  آمریکا را وادار به موافقت با یک رفراندوم بر2003در سال 

ولی گفته ميشود او ميترسد بدون حمایت . قانون اساسی جدید عراق نمود
 به دست 2005آمریکا شيعه های عراق که اکثریت پارلمان عراق را در سال 

  . آوردند، به شدت تضعيف شوند
آمریکا شدیدا با به رفراندوم گذاشتن قرارداد جدید مخالف است زیرا ميترسد 

 مقتدا صدر با قرار داد مخالفت کرده و از طرفدارانش .مردم آن را رد کنند
خواسته هر جمعه عليه آن به عنوان سندی در نقض استقالل عراق به 

  . تظاهرات دست بزنند
دولت عراق مایل است امضای قرار داد را به تعویق بيندازد ولی معاون بوش 

.  بکند دیک چنی تالش کرده است دولت عراق را وادار به امضای قرار داد
سفير آمریکا در بغداد رایان کروکرهفته ها برای پيش برد و مخفی نگه داشتن 

بيشتر عراقی ها توافق نامه را رد خواهند کرد، . توافق نامه تالش کرده است
به جز کردها که یک پنجم مردم عراق را تشکيل ميدهند و نيز رهبران سياسی 

در جامعه عراقی های . بکاهداعراب سنی که مایلند آمریکا از قدرت شيعه 
از جنگ چریکی عليه اشغال حمایت کردند احتماال  سنی مذهب که وسيعا
  .شکاف ایجاد خواهد شد
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 براي امير یعقوبعلي که زنان را با خود برابر مي خواهد

 کاوه مظفري
مرداني که از تحقير .  مي شمارندمردان زیادي را مي شناسم که زنان را خار

زنان لذت مي برند و زنان را تنها وسيله اي براي ارضاي هوس هاي خود مي 
مرداني را . مرداني که غيرت خود را در سنگسار زنان خالصه مي کنند. دانند

. مي شناسم که رفتار غير انساني خود را با زنان، منش پهلواني مي دانند
 آزار و اذیت زنان را براي دوستانشان روایت مي مرداني که پيروزمندانه،

مرداني را مي شناسم که ظاهري روشنفکرانه دارند، اما در خفا زنان . کنند
 .شان را کتک مي زنند

قضات مردي را مي شناسم که به دور از احساسات زنانه، زهرا کاظمي ها را 
ام که زهرا بني درباره مردان امنيت گستري شنيده . از پله پائين مي اندازند

سرداراني را دیده ام که هر روز در خيابان . یعقوب ها را حلق آویز مي کنند
همان هایي که شش زن را یکجا اغفال مي . ها زنان را به ارشاد مي برند

مرداني که به . مرداني را دیده ام که تبعيض عليه زنان را تبليغ مي کنند. کنند
بازیگراني که دو زنه بودن را تقدیس . ندنام هنر، چندهمسري را ترویج مي کن

 .مي کنند 
آري، اخبار خشونت، تجاوز و شکنجه هاي بسياري را شنيده ام که مردان بر 

دولتيان حاکم، چنين مرداني را دوست دارند و آنها را . زنان روا مي دارند
مرداني . در مدارس و سربازخانه ها، آنها را تربيت مي کنند. ستایش مي کنند

. دولتيان حاکم، مردان را خشن مي خواهند.  نابرابري را تحکيم مي کنندکه
مرداني که بخوبي دستور مي دهند، همان هایي هستند که به خوبي دستور مي 

سربازاني که خوب مي جنگند، همان هایي هستند که خوب فرمان مي . شنوند
ترویج مي ، نابرابري را »عدالت و مهرورزي«دولتيان حاکم با شعار . برند

 .کنند و با برابري خواهان دشمن اند 
او زنان را با خود برابر مي خواهد . اما من، امير یعقوبعلي را هم مي شناسم

او انسانيت، آزادگي و پيروزي خود را در . و براي این برابري تالش مي کند
مي امير شعار عدالت نمي دهد، اما عادالنه رفتار . رفتار برابر با زنان مي بيند

او براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان تالش مي کند، براي تغيير . کند
 .این قوانين با مردم صحبت مي کند و امضاي آنها را براي این تغيير ثبت مي کند 

چندسالي است که . من، امير یعقوبعلي را دوست دارم و او را ستایش مي کنم
شگاه و خيابان، براي زندگي بهتر  ساله که در دان20جواني : او را مي شناسم

پسري مهربان و خندان که قلبش براي ستم دیدگان . انسان ها مبارزه مي کند
مرداني که از . امير الگوي من و بسياري از مردان برابري خواه است. مي تپد

مرداني که رنج . تبعيض هایي که بر زنان روا داشته مي شود ناراضي هستند
 .مرداني که براي تغيير تالش مي کنند . انندزنان را رنج خود مي د

امير به خاطر برابري، دو ترم محروميت از تحصيل در کارنامه اش دارد، از 
امير به خاطر برابري یک ماه بازداشت . ورودش به دانشگاه ممانعت مي شود

و امروز، امير یعقوبعلي را به جرم برابري خواهي، به جرم . بوده است
مردان این سرزمين براي رفع تبعيض، به جرم جمع آوري صحبت با زنان و 

» مردانه«مي خواهند او را . امضاء، به یک سال زندان محکوم کرده اند
 سایت  مدرسه فمينيستی                                               .تربيت کنند 
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