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در بخش اول اين بحث به مجـمـع         
عمومي پرداختيم و اينجا بـه نـحـوه            
ــا وزارت اطــالعــات و                  ــه ب ــابل مــق
دستگيري و تهديد فعاليـن و رهـبـران         

 . اعتصاب ميپردازيم
تـهــديــد فـعــالــيــن اعــتــصــاب و           
نــمــايــنــدگــان کــارگــران و احضــار و           
بازداشت آنها يک حـربـه هـمـيـشـگـي             
وزارت اطالعات و ارگانهاي سرکوب     

در طـول اعـتـصـاب          .   حکومت است 
رابطه فشرده اي مـيـان کـارفـرمـا و                
مــديــريــت بــا وزارت اطــالعــات و             
نيروهاي انتظامي و امام جمعه شـهـر        

و نماينـده مـجـلـس و غـيـره بـرقـرار                   
دسته جمعي براي شکـسـتـن    .   ميشود

اعتصاب و عـقـب رانـدن کـارگـران                
شــروع بــه چــاره جــوئــي و تــوطــئــه               

مـعـمـوال امـام جـمـعـه و               .   ميکننـد 
نماينده مجلـس بـا زبـان نـرم حـرف                 
ميزنند و وانمود ميکنند که طـرفـدار        
کارگران اند و وعده هاي نامشخص و      
توخالي مـيـدهـنـد کـه کـارگـران را                  
بفريبند تا اعتصاب را تمام کـنـنـد و        
ــمــيــشــود               مــوقــعــي کــه کــارســاز ن
ارگانهادي ديگر شروع بـه تـهـديـد و             

اين داستان همـه    .   دستگيري ميکنند 

اعــتــصــابــات امــروز اســت، بــويــژه           
راه .   اعتصاباتي که طوالني مـيـشـود      

حل درست براي مقابله با اين توطـئـه         
 ها چيست؟ 

 
به دستگيري و بازداشت فعالين     
اعتصاب بايد بعنوان مهمتريـن     

 : مساله اعتصاب نگاه کرد
 

با دستگيري کارگران، اعتصـاب     
وارد فاز جديدي ميشود و همه چـيـز           

اين روزها يـك مـوضـوع داغ در           
سطح بين المللي در همه جـا مسـالـه         
كشــاكــش حــكــومــت آمــريــكــا بــا            

ايـن بـحـث      .   جمهوري اسالمي اسـت    
بطور جدي مطرح است كه آيـا حـملـه           

. نظامي بزودي شروع ميشود يـا نـه          
بسياري از مـفـسـريـن و جـريـانـات                  
مختلف به اين سـوال جـواب مـثـبـت            

شـاخ وشـانـه كشـيـدنـهـاي             .   ميدهند
دوطرف، اعالم بـاال رفـتـن ظـرفـيـت              
غني سازي اورانيوم توسط جمـهـوري       
اسالمي، اظهـارات سـران حـكـومـت          
دست راستي آمريكـا، شـدت يـافـتـن         
تحريمها عـلـيـه ايـران، آمـاده بـاش                
نــظــامــي، آمــد و رفــتــهــاي فــعــال              
ديپلماتيك در منـطـقـه و در سـطـح                

جهان، همه ظاهرا حـكـايـت از ايـن               
دارد كه ما داريم به مـرحلـه اي، بـه                
نقطه اي كه حمله نظامي شروع شـود       

 . نزديك ميشويم
اينكه حمله نـظـامـي از جـانـب               
نيروهاي نيروهاي نظامي آمريكا يـا        
اسرائيل نزديك باشد قطعي نيسـت و     

امـا ايـن     .   ميتوان موانع آنرا برشمـرد    
. مهمتـريـن جـنـبـه مسـالـه نـيـسـت                 

واقعيت اينست كه اين كشـاكـش راه          
بازگشتي به نـقـطـه صـفـر را بـاقـي                   

راهـي بـراي بـازگشـت بـه           .   نميگذارد
عقب و پاك كردن كل صورت مسـالـه    
كشاكش خطرناك مـيـان آمـريـكـا و             
غرب با جـمـهـوري اسـالمـي وجـود               

هردوسوي اين كشاكش يعـنـي      .   ندارد

هم طرفهاي غربي و نظم نوينـي و هـم          
جمهـوري اسـالمـي و كـل ارتـجـاع                 
اسالم سياسي مصالح و مـعـضـالتـي         
دارند كه با اين كشـاكـش و بـا وارد                
شدن به اين كشاكش بسيـار مـهـم و              
بسيار خطرناك مـيـخـواهـنـد پـاسـخ              

هيچكدام نميتواند بدون اينكه    .   دهند
در .   شكست بخورد عقـب بـنـشـيـنـد           

عين حال شكست يـك طـرف، روشـن        
و .   است كه پيروزي طرف ديگـر اسـت       

پيروزي هركدام از آنـهـا بـراي مـردم              

 ٢٠٠٧ نوامبر٧:  تاريخ
 

به سازمانها و اتـحـاديـه هـای              
 کارگري در سراسر جهان 

 
به اطالع ميرسانيم که عصـر روز       

يـکـي از     )   آبان١٤(  نوامبر ٥دوشنبه  
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه بـه اسـم                 

عــلــيــپــور تــوســط     )   رمضــان( قــربــان
 مــامــوريــن وزارت اطــالعــات رژيــم        
دستگيـر و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي                  

 و نـيـم        ٧ساعـت    .   منتقل شده است  
 نـوامـبـر نـيـز         ٦صبح روز چهارشنبه    

محمد حيدري مصر يکـي ديـگـر از            
کارگران ايـن شـرکـت را دسـتـگـيـر                  

کــارگــران در اعــتــراض بــه          .   کــردنــد
دستگيري همکـاران خـود امـروز در           
شيفت صبح دست به اعتصاب زدنـد        

. و درمقابل دفتر شرکت تجمع کردنـد      

ــد کــه اگــر                  کــارگــران اعــالم کــردن
 ٤٠٠٠هـمــکــارانشــان آزاد نشــونــد         

 کارگر فصلـي    ٢٠٠٠کارگر شرکت و    
 ٨وابسته به آن از روز پـنـجـشـنـبـه                   

نوامبر دست به اعتصاب يـکـپـارچـه          
 . خواهند زد

جرم کارگران شرکت در اعتصاب     
 جـمـع    ،برای حقوقها و مزاياي معوقه    

 امضـا بـراي تشـکـيـل            ٢٥٠٠آوري  
سنديکا، خواست برپـائـي مـنـظـم و             

. هفـتـگـي مـجـمـع عـمـومـي اسـت                 
احتماال در جريان هستيد که بيش از          

 هزار کارگر نيشکر هـفـت تـپـه از            ٤
 اکتـبـر در     ١٠ سپتامبر تا ٢٩تاريخ  

اعتراض به دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت             
نشده  و خواستهاي ديگر خود دسـت          
به اعتصاب زدند و پس از يـازده روز           

 
 كارگران هفت تپه و مساله نوع تشكل

 
نامه کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست 

کارگري ايران به سازمانها و اتحايده هاي کارگري در سراسر 
 جهان

وزارت اطالعات شروع به دستگيري کارگران اعتصابی در هفت 
 تپه کرده است 

 کارگران خواهان حمايت جهاني هستند      

 
 اعتصاب 

 مقابله با احضار و دستگيري : قسمت دوم
 رهبران اعتصاب 

 

 اصغر کريمي  

 

 کاظم نيکخواه

 
 كارگران عليه جنگ و فضاي جنگي

٣صفحه   

٤صفحه   

٧صفحه   

٦صفحه  -ياشار سهندي از ايران   
 

 
 گوشه اي از مبارزات کارگران معادن ذغال سنگ در  آمريکا-١ 

 ) ١٩٨٠ -  ١٩٦٤( سالهاي 

 ) نشريه مانتلي ريويو(نايدن  .جي.پاول:   نوشته
    نادر احمدي:    ترجمه و تلخيص

 داود رفاهي اعتراض گسترده كارگران ساختماني در دبي  -٢ 

٨صفحه   صفحه اخبار بين المللي کارگري  



 2  ١٣٨٦ آبان ١٦   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: kargar_komonist@yahoo.com 
Fax: 001 309 404 1794 

 
 

 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

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

تــعــدادي از كــارگــران شــاغــل در            :   
كارخانجات ماشين سـازي تـبـريـز ،            
تراكتور سازي تـبـريـز ، پـااليشـگـاه              
تبريز ،  پتروشيمي تبريز و كـارخـانـه            

 سيمان صوفيان تبريز  
 
همه سازمانها و احزاب کارگـري     :   به   

 و انساندوست در جهان 
 

ما کارگران کارخانجات مجتمـع     
 :هاي صنعتي مذکور باال 

 
تــرور مــجــيــد حــمــيــدي فــعــال           –  ١

کــارگــري در ســنــنــدج را مــحــکــوم            
ميکنيم و خـواسـتـار دسـتـگـيـري و               
معرفي آمرين و عاملين اين جنـايـت        

 .آشکار به مردم  هستيم 
 
از مبارزات کـارگـران نـيـشـکـر             –  ٢

هفـت تـپـه و کـاغـذ سـازي کـارون                     
دستگيري و آزار و   .   حمايت ميکنيم   

اذيت رهبران مبارزات ايـن کـارگـران         
را محکوم ميکـنـيـم و از کـارگـران                
ساير مراکز کارگري هم مـيـخـواهـيـم          
که از اين اعتراض و مبارزه حـمـايـت          

 . کنند 

 
از مبارزات دانشجويان در شهر       –٣ 

هاي مـخـتـلـف ، بـويـژه مـبـارزات                   
دانشجويـان دانشـگـاه امـيـر کـبـيـر                 
حمايت مـيـکـنـيـم و زنـدانـي کـردن                 
رهبران اين مبارزه را محکوم کرده و         
خواستار آزادي همه زندانيان سياسـي      
و از جمله رهـبـران اعـتـراضـات ايـن               
دانشگاه ، بنامهاي احمد قصـابـان ،          
مجيد توکلي و احسـان مـنـصـوري              

 .هستيم 
 
نسبت به شرايط اقتصـادي ضـد     –  ٤

انساني موجود که نتيجـه عـمـلـکـرد            
سيستم سرمايه داري عليه کارگران و      
زحمتکشان جامعه است ، اعـتـراض        
داشته و خواهان افزايش دسـتـمـزدهـا         
به سطح يک ميليون تومان هستيم و         

 5امروز  يک زندگي سـاده خـانـواده             
نفره کارگري در ايـران بـا ايـن مـبـلـغ                

گـواه مـا     .   فقط حداقل خواهـد بـود          
گــرانــي بــي حــد و حصــر تــمــامــي               
مايحتـاج اولـيـه زنـدگـي  در ايـران                  

از سـايـر کـارگـران در           .     امروز است   

سراسر ايران ميخواهيـم کـه بـا ايـن               
داشـتـن    .   خوايت بحق هم صدا شوند       

زندگي شرافتمندانه حق همه کارگـران      
 .است 

 
به اوضـاع و احـوال نـاشـي از                  – ٥

تبليغات جـنـگـي دولـت جـمـهـوري               
اسالمي و سرمايه داري جهان غـرب          
برهبري امريکا بر عليه هـمـديـگـر و            
ايجاد فضاي جنگي در عـرصـه بـيـن           
المللي و تـاثـيـرات مـخـرب آن بـر                    

. جــامــعــه ايــران اعــتــراض داريــم              
کارگران بـيـش از سـايـر بـخـشـهـاي                  
جامعـه از چـنـيـن فضـائـي آسـيـب                   

افزايش فشار اقتصـادي ،      .   ميبينند  
نا امني شغلـي ، گـرانـي و تـورم ،                  
تبعاتي است که زنـدگـي کـارگـان را             
بيش از پيش به سـيـاهـي و تـبـاهـي                

مـا کـارگـران  خـواهـان             .   ميکشاند  
صلح و آزادي هسـتـيـم و از هـمـه                     
کارگان نـيـز مـيـخـواهـيـم کـه دوش                 
بدوش بشريت متمدن جهان به هر دو        

 . طرف اين کشمکش اعتراض کنند        
7/8/86 

همه مردم ايران، کارگران، جـوانـان و         :   به
 زنان ايران

 
هـمـه احـزاب سـيـاسـي و سـازمـانـهــاي                    

 کارگري و انساندوست
 

ما کارگـران کـارخـانـجـات بـاال در                
اعتراض به شرايط اقتصادي، سياسـي و         
اجتماعي حاضـر و بـويـژه تـرور مـجـيـد                 
حميدي، احکام زندان به رهبران کارگري و 
دانشجويان دانشگاه امير کبيـر و سـايـر            

هـا، احـکـام اعـدام و بـه اجـرا                     دانشگـاه 
گذاشتن احکام اعدام در مالءعام و يا در      
هر شکل ديگري با قصد ارعاب جامعه و 
عقب راندن مردم معترض، و هـمـچـنـيـن           
فشار روزافزون اقتصادي بـه کـارگـران و             
مردم زحمتکش، قطعنامه زيـر را امضـا         
نموده و به اطالع همگـان مـيـرسـانـيـم و                

خـواهـيـم کـه از             بدينوسيله از همـه مـي       
 :خواستهاي ما حمايت نمايند

 
ترور مجيـد حـمـيـدي را مـحـکـوم                   -  ١

ميکنيم و خواهان دستگيري و محاکـمـه        
 .عوامل اين جنايت هستيم

 
از اعتراضات دانشجويان دانشـگـاه       -  ٢

امير کبير حمايت کـرده و صـدور احـکـام         
زندان به سه دانشجوي دستگير شـده ايـن       
دانشگاه به نامهاي احمد قصابان، احسان 
منصوري و مجيـد تـوکـلـي را مـحـکـوم                
ميکنيم و خواهان آزادي زندانيان سياسي 
و از جمله آزادي  اين فعالين دانشـجـوئـي           

 .هستيم
 
از اعتراضات و خواستهاي کارگـران        -  ٣

نيشکر هفت تپـه و کـاغـذسـازي کـارون               
حمايت ميکنيم و هرگونه اعمال فشار به        

ها را محکوم     رهبران کارگري اين مجتمع   
احکام زندان به فعالين کارگـري      .   ميکنيم

سنندج و سقز و ساير احـکـام، از جـملـه               
احکام زندان محمود صالحـي، مـنـصـور        
اسانلو و ابراهيم مددي را محکوم کرده و        

 .خواهان لغو اين احکام هستيم
 

ما خواهان تـوقـف مـجـازات اعـدام               -٤
هستيم و اعدام را نه روشي براي مجازات 
مجرمين، بلکه قتل عمد دولتي ميدانيم      
و از همه ميـخـواهـيـم از خـواسـت لـغـو                    
مجازات اعدام  و حـذف آن از قـوانـيـن                  

 .قضائي جامعه، حمايت کنند
 

حد و حصري مـا        فشار اقتصادي بي    -  ۵
کارگران را تحت انقياد خود گرفتـه اسـت      
که همگي ناشي از عـمـلـکـرد سـيـسـتـم                  

داري در ايـن دوره از               اقتصادي سرمايه 
تنها راه دفاع از زندگي و      .   زندگي ماست 

مـعــيـشــت از راه افـزايــش دســتـمــزدهــا               
متناسب با باال رفتن قيمت اقالم اساسي       
زنــدگــي، خــورد و خــوراک، مســکــن و               

در ايـن    . بهداشت و درمان و پوشاک است 
رابطه با يک حساب و کتاب سـاده، بـراي            

 نفـره  ۵داشتن يک زندگي  حداقل حانواده       
کارگري نياز بـه دسـتـمـزدي مـعـادل يـک              

ما خواهان طرح اين . ميليون تومان است
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ايران و حتي مردم جهان يـك فـاجـعـه          
اين واقعيت مهمتري است كـه    .   است

ممكـن  .   پشت اين كشاكش قرار دارد    
است حمله نظامي از جـانـب ارتـش             
آمريكا و متحدينش امـروز و فـردا            
شروع نشود و به احتمال زياد نخواهد       

اما اين كشاكش آنچنان الينحل     .   شد
است و طرفين درگير در آن نشان داده        
اند كه آنچنان نيروهاي مرتجع، ضـد         
انســانــي، و بــي ربــط بــه مصــالــح               
مردمند كه ميتوانند در يك بـزنـگـاه          
كار را بـه گـريـزنـاپـذيـري درگـيـري                   

روال و رونـد ايـن          .   نظامي بكشاننـد  
. كشاكش دارد به اين سـمـت مـيـرود           

يك واقعيت ديگر اينست كه تا آنـجـا         
كه به مردم مربوط ميشود هم اكنـون   

. جنگ به درجاتي شـروع شـده اسـت           
فضاي جنگي دارد مردم را مـچـالـه            

ناامني شرايط زندگي مـردم     .   ميكند
و تهديد شعله ورشدن يـك كشـاكـش            

. نظامي يك واقـعـيـت هـرروزه اسـت            
تحريم ها كـه هـرروز از روز پـيـش                  
بيشتر ميشود دارد بر زندگي فقيرانـه       
و فـالكـت بـار مـردم ايـران فشـاري                  

قيمتها هـرروز    .   سنگين وارد ميكند  
. به بهانـه جـنـگ دارد بـاال مـيـرود                 

گراني اكنون در ايران سرسام آورتر از        
سران منفور حـكـومـت    . هميشه است 

اسالمي از خامنه اي گرفته تـا چـهـره          
هاي منفورتـر و شـنـاخـت شـده اي                 
امثال وزيركشور حكومـت اسـالمـي        

مصـرف گـرايـي      " پورمحمدي كمپين   
را عليه مردمي كـه     "   را كنار بگذاريد  

چيزي ندارند كـه مصـرف كـنـنـد را                
جـــريـــانـــات و      .   آغـــاز كـــرده انـــد         

سازمانهاي بورژوايي و دست راسـتـي    
مستقيما دارند از تحريم اقـتـصـادي          
كه مستقيما عليه مـردم اسـت دفـاع          

جنگي غير رسـمـي عـلـيـه          .   ميكنند
مردم از جانب حكـومـت آمـريـكـا و              
حكومت اسـالمـي و مـتـحـديـن و                 

. دنبالچه هايشان شـروع شـده اسـت           
اين آن واقعيت مـلـمـوس و زنـده اي               

. است كه نميتوان از كنار آن گـذشـت          

اين آن واقعيتي اسـت كـه جـنـگ را               
براي مـردم ايـران حـتـي اگـر حـملـه                   
نــظــامــي اي شــروع نشــود بــه يــك               
واقعيت و يك كابوس موجود تبـديـل        

 . كرده است
 

كــارگــران اولــيــن قــربــانــيــان و           
 قدرتمندترين دشمنان جنگ

 
در اين مـيـان مسـتـقـيـم تـريـن                  

. قرباني اين فضاي جنگي كارگرانـنـد      
كارگران در ايـران زيـر شـديـدتـريـن                 

. تهاجم سـرمـايـه داران قـرار دارنـد               
طبقه سرمايه دار ايـران كـه بـخـش                
اصلي آنرا سران و آقازاده هـا و ابـواب          
جمعي حكومت تشكيل مـيـدهـنـد،          
كارگران را به شرايطي ميـان مـرگ و         

دسـتـمـزدهـا     .   زندگـي قـرار داده انـد          
بسيار پايين است و با گراني فزايـنـده         

بـا دسـتـمـزدهـاي        .   پائين تـر مـيـرود      
موجود زندگي كردن و زنده ماندن هم       
غير ممكن است چه رسـد بـه رفـاه و              

كارگر بايد عـالوه بـر      .   زندگي انساني 
كار طاقت فرساي طوالني در ايـن و           
آن كارخانه و شركت، مـمـر در آمـد               
ديگري هم بيابد كه بتواند كرايه هـاي      
سنگين خانه ها و آلونكهاي حقيـرانـه        

بايـد شـغـل دوم و سـومـي              .   را بدهد 
دست و پيدا كند كه بتوانـد ابـتـدايـي         
ترين مايحتاج زندگـيـش را تـامـيـن             

اما سرمايه داران مـفـت خـور           .   كند
بهمراه خيل دالالن سرمايه در ايـران و   
ــيــروهــاي ســركــوب                ــا حــمــايــت ن ب
حكومتي به بـهـانـه ورشـكـسـتـگـي               
اقتصادي طي سالهاي اخـيـر هـمـان            
دستمزد زير خط فقر را هم از جـيـب             
چند ميليون كارگر باال كشيده انـد و          
يك سال و دو سال و چند ماه دستمـزد     

گرفتـن هـمـان      .   كارگر را نمي پردازند   
دستمزدها نيز كابوسي براي كارگـران      
است و بايد با چنگ و دندان بجنگند        

در كـنـار ايـن ايـن            .   تا آنرا نقد كنند   
حكومت كارگران را از حق اعتصـاب       
و حق مبارزه كردن و حـق مـتـشـكـل              
شدن رسـمـا مـحـروم كـرده اسـت و                   

سياستش اينست كه كارگـران كـتـف          
بسته زيـر دسـت و پـاي صـاحـبـان                   

كـارگـران در     .   سرمايه مچالـه شـونـد      
شرايطي قرار گرفته اند كه براي زنـده          
ماندن نيز بـايـد بـجـنـگـنـد و دارنـد                  

ايـن را هـمـه كـارگـران             .   ميجنـگـنـد   
 . ميدانند و همگان از آن خبر دارند

آنچه اينجا ميـخـواهـيـم تـاكـيـد             
كنيم اينست كه با باالگرفتـن فضـاي       
جنگي بـيـش از هـمـه ايـن زنـدگـي                   
كارگران و مبارزه آنـهـا بـراي حـفـظ               
حداقلي از سطح زندگي است كه زيـر         

كــارگــران بــدون    .   تــهــديــد قــرار دارد      
داشتن يك موضع روشن در قبال ايـن        
كشاكش نميتوانند خودرا در سـطـح          
همين زندگي حقيرانه و فقيرانه فعلـي       

 . نيز نگه دارند
سران حكومـت اسـالمـي از هـم            
اكنون دارند با چماق جنگ بـه سـراغ           
خواستهاي رفاهـي و مـبـارزات حـق            

ايـن ابـزاري     .   طلبانه كارگران ميرونـد   
بايد براي خـنـثـي      .   شناخته شده است  

كردن اين تالش و سياسـت جـمـهـوري      
اسالمي آمادگي و هوشياري كـامـل        

 . داشت و فورا دست بكار شد
اولين مساله اينست كه نبايـد بـه        
جمهوري اسالمي اجازه داد كه تالش      

و "   احســـاســـات مـــلـــي         " كـــنـــد        
ايـن  .   ناسيونـالـيـسـتـي را بـاد بـزنـد               

حكومت موجد ايـن فضـاي جـنـگـي           
است و سران و مقامات و پادوهايـش        
اجازه ندارنـد بـه بـهـانـه مـقـابلـه بـا                     

مـا را بـه سـكـوت فـرا                "   بيگانگان" 
مـا بـايـد صـريـح و روشـن              .   بخوانند

اعالم كنيم كه نميخواهيم و حـاضـر           
نيستيم يك تك روز از زندگي مان را          

بـايـد   .   هم فداي اين كشـاكـش كـنـيـم          
اعالم كنيم و اين را با صـداي بـلـنـد               
ابراز كنيم كه جنگ طـلـبـان يـعـنـي               
هردوسوي اين كشاكش دارند عـلـيـه          
مــردم و بــويــژه كــارگــران جــنــايــت              

و ما نه فقط بدهكـاري اي         .   ميكنند
به دليل فضاي جنگي به آنها نـداريـم          
بلكه به دليل اين فضـاي جـنـگـي و               

.  عوارض آن، آنها را محكوم ميكنيم     
جمهوري اسالمي به دليل اين جـنـگ      
بايد زير تعرض كارگران قرار گيرد نـه        

اينكه اجازه يابد وقيـحـانـه مـوعـظـه             
مصرف گرايي را كنـار     " كوتاه آمدن و    

جرياناتـي كـه     .   را طرح كند  "   بگذاريد
به هر بهانه اي و با هر زباني از يـكـي            
ــاع                  از دوســوي ايــن كشــاكــش دف

 . ميكنند  بايد منزوي و طرد شوند
 

مبارزه فـعـال عـلـيـه جـنـگ و                 
 فضاي جنگي

 
اينجا يك نـكـتـه مـهـم مـطـرح                 
ميشود و آن مبارزه فعال عليه جنگ       

مـا بـايـد بـه          .   و فضاي جنگي اسـت    
دليل اين فضاي ناامـنـي و بـمـب و                
تحريم اقتصادي اي كه بـاالي سـرمـا          
قــرار گــرفــتــه اســت دو طــرف ايــن               

اگر صداي  .   كشاكش را محكوم كنيم   
اعتراض به جنگ و سياست ساخـتـن        
بـمـب اتـمــي و هـمــه عــوارض ايــن                 
كشاكش منحوس از جانب كـارگـران        
شنيده نشود، اين جمهوري اسـالمـي        

. است كه به ما تعرض خـواهـد كـرد            
ما كارگران بايد اعالم كنيم كه ما بـا         

بـايـد اعـالم      .   كسي سرجنـگ نـداريـم     
. كنيم كه ما عليه بمب اتمي هستـيـم    

بايد اعالم كنيم كه عليه نـظـم نـويـن             
بايد بگويـيـم ايـن      . آمريكايي هستيم 

. جنگ و كشاكش مـال مـا نـيـسـت             
پيروزي هيـچ طـرف آن پـيـروزي مـا               

 . نيست
اين مهم است كه صف متحـد و          

. ميليوني كارگران عليه جنگ بـاشـد      
اما فقط محكوم كردن جنگ كـافـي         

جمهوري اسالمي ميتواند در  .   نيست
سوراخ محكوميت جنگ نيـز خـودرا       
جا دهد و هـمـه چـيـز را بـه قـلـدري                     

طـرف  .   حكومت آمريكا مربوط كنـد    
. مقابل هم عكس آنرا تبليغ ميـكـنـد        

همانـگـونـه كـه اشـاره شـد و هـمـه                      
ميدانيم اين جـنـگ و كشـاكـش در               

اما ما كـارگـران     .   ظاهر دوطرف دارد  
و مردم ميتوانيـم و بـايـد بـه عـنـوان                
جبهه سوم به عنوان طـرفـي كـه ايـن              
كشاكش تماما بر سـر سـرنـوشـت و              
زندگي امروز و آينده اوست فـعـاالنـه           

ميتوانيم عليه .   وارد اين كارزار شويم 
هردوسوي اين كشاكش وارد شويـم و        
پايمان را وسط در بگذاريم و بگويـيـم        

ما قـربـانـيـان سـاكـت و بـي دفـاع                      
ــخــواهــيــم شــد              . كشــاكــش شــمــا ن

هــردوســوي ايــن كشــاكــش از نــظــر            
هردوسـوي ايـن     .   كارگران محكومند 

. جنگ بايد به شكست كشانده شونـد      
هردو سـوي ايـن كشـاكـش بـايـد از                  
صحنه سياست بين المـلـلـي بـه زيـر              

اما روشن است كه مـا    .   كشيده شوند 
نميتوانيم حكومت و طـبـقـه حـاكـم              

امـا كـلـيـد       .   آمريكا را به زير بكشيم    
شكست سياست جنگ طلبـي هـردو        

و .   طرف در ايـران را در دسـت داريـم           
اين مهم است كه اين جنبه از مسالـه         
را بدانيم و باور داشتـه بـاشـيـم و در                

مـا مـيـتـوانـيـم         .   جهت آن عمل كنيم   
جـمــهـوري اســالمــي را كـه دشــمــن              
مستقيم و رودرروي ماست به زانو در     

جـنـبـش فـعـال و گسـتـرده و                  .  آوريم
راديكال سرنگوني طلبي اي كـه در            
ايران عليه جمهوري اسـالمـي وجـود          
دارد، در عين حـال جـنـبـشـي عـلـيـه               
سـيـاسـت نـظــم نـويـنـي آمـريـكـا و                     

ايــن جــنــبــش     .   مــتــحــديــنــش اســت    
ميتواند بـا گسـتـرش خـود نـيـرويـي               
صدها ميليوني را در سـطـح جـهـان             
عليه هردوسوي اين كشـاكـش و در             
حمايت از خواستهاي حق طـلـبـانـه و           

ميتواند تـمـام    .   انساني ما بسيج كند   
. بهانه هاي نظم نويني را خنثـي كـنـد         

اين كليد شـكـسـت هـردوسـوي ايـن               
اين عاملي اسـت كـه     .  كشاكش است 

ميتواند ما كارگران و كل جامعـه را          
نه فقط در شـرايـط امـروز و فضـاي               
قبل از جنگ بلكه حتي در صـورت           
وقوع حمله نظامي در برابـر طـرفـيـن            
ارتجاع سرمايه داري از قرباني شـدن        

. اين را بايد باور داشـت     .   مصون دارد 
بــا داشــتــن ايــن تصــويــر اســت كــه              
كارگران ميتوانند و في الواقع قادرند      
كاري كنند كه ماشين جـنـگـي نـظـم             
نويني را زمين گير كنند و در عـيـن            
حال حكومت اسالمي را تـا سـرحـد            

با حركت گسـتـرده   . مرگ عقب برانند 
سرنگوني طلبي و آزاديخواهي اسـت       
كه ميتوان اين كالف سردرگـم را بـاز          
كرد و در عـيـن حـال هـيـچـكـدام از                  
دوطــرف ارتــجــاعــي پــيــروز بــيــرون          
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 4  ١٣٨٦ آبان ١٦   کارگر کمونيست

اين تنـهـا راه حـل بـحـران و                .  نيايند
با حـركـت در     .   كشاكش موجود است  

اين جهت و با داشـتـن ايـن تصـويـر                 
است كه كارگران مـيـتـوانـنـد تـالش              
جمهوري اسالمي بـراي عـقـب رانـدن          
مبارزاتشان را به شكست بكشانند و      
حتي دست به تـعـرضـي گسـتـرده تـر             

. عليه حكومت و كارفرمايان بـزنـنـد        
بــا داشــتــن ايــن تصــويــر اســت كــه              
كارگران ميتوانند مانع اين شونـد كـه        
يك بار ديگر زندگي و مبارزه و آيـنـده        
شان قرباني مصالح دشمنان طبقاتـي      

ايــنــكــه امــروز در ايــن         .   شــان شــود  
كارخانه و در آن شـركـت و در ايـن                   
مبارزه و آن اعتراض چگونه با چـمـاق     
ــوري اســالمــي و                  ــه ــم ــگــي ج ــن ج
كارفرمايان مقابله ميكنيم بسـتـگـي       
بــه كــل تــوازن قــوا مــيــان مــا و                     
كارفرمايان و دولت اسالمـي دارد و          
هر فعال كارگري اي بخوبي مـيـدانـد           
چه بگويد و حـرفـش را چـگـونـه بـه                   
كرسي بنشاند و كارگران را چگونه بـه        

به هميـن دلـيـل ايـن          .  حركت در آورد 
بسيار مهم است كه فعالين و رهبـران        
كارگري كل تصوير را داشته باشنـد و        
تالش كنند فعاالنه اين تصويـر را بـه          
توده كارگران بـدهـنـد و خـطـرات را                

 .نشان دهند
در يك كالم مستـقـل از ايـنـكـه              
حمله نظامي كـي و چـگـونـه شـروع                
شود، جنگي عليه كارگـران و مـردم           
ايران شروع شده است و كارگران بـايـد         
در راس مـردم ايـران پـا بـه مـيـدان                    
بگذارند و به عنـوان طـرف سـوم بـه                
مبارزه خود براي سرنگوني جمـهـوري       
اسالمي و براي بـه كـرسـي نشـانـدن               
حقوق پايه اي و ابتدايي خـود شـدت            

اين مبارزه اي اسـت كـه در           .   بخشند
عين حال مستقيما عـلـيـه سـيـاسـت             
نظم نويني آمريكا و متحدينش نـيـز          

بايد بطور جدي تالش كرد و       .     هست
توده كارگران را آماده كرد كه يك ذره      
در برابـر تـبـلـيـغـات جـنـگـي سـران                    
حكومت كه ميخـواهـنـد جـنـبـش و              
اعتراض كارگري را عقـب بـرانـنـد و             

. كارگران را ساكت كنند كوتاه نياينـد    
واقــعــيــت ايــنــســت كــه گســتــرش              
اعتراضات كارگران مهترين عامـلـي      

است كه ميتواند كل فضاي جـامـعـه          
را به فضايي راديكال عليه جمـهـوري        
اسالمي و كل طبـقـه حـاكـم تـبـديـل               

كارگـران بـايـد بـا صـداي رسـا              .   كند
اعالم كنند كه عـلـيـه دوطـرف ايـن                

بايد اعالم كنند كه    .   كشاكش هستند 
به دليل گسترش فضـاي جـنـگـي نـه             
فقط به جمهوري اسالمي و صاحـبـان        
سرمايه بدهي اي ندارند بلكه آنهـا را         
عــامــل مســتــقــيــم ايــن وضــعــيــتــي         
ميدانند كه قرار است زندگي آنـهـا را       
به جهنمي غيرقابل تحمل تـر تـبـديـل        

از هيچ حقي، از هيچ مـطـالـبـه          .   كند
اي، از هيچ خواسـتـي نـبـايـد كـوتـاه                

برعكس بـايـد بـيـش از پـيـش               .   آمد
 . تعرض كرد

يك نكته مهم ديگر اينـسـت كـه           
صــداي اعــتــراض بــه طــرفــيــن ايــن            
كشاكش بايد مسـتـقـيـمـا از جـانـب               

بايد در هر مبارزه    .   كارگران بلند شود  
و اعتراضي يك حرف ما ايـن بـاشـد             

بايـد  .   كه به اين كشاكش خاتمه دهيد     
اعالم كنيم كـه مـا عـلـيـه سـيـاسـت                 

بايد اعـالم    .   توليد بمب اتمي هستيم   
كنيم كه ما علـيـه سـيـاسـت جـنـگ                
طلـبـي و بـحـران سـازي جـمـهـوري                   
اسالمي كه كابوس جـنـگ را بـاالي            

بـايـد اعـالم      . سر ما قرار داده هستيم 
كنيم كه ما عليه سـيـاسـت نـظـامـي              

. گري آمريكا و متحدينـش هسـتـيـم          
اين صدا بـايـد بـطـور رسـا بـگـوش                   

اين مهـم اسـت كـه كـارگـران               .   برسد
رسما و علنا به عنوان دشمنان جنگ       
و بمب اتمي و لشكركشي نظـامـي و           
تحريمهاي اقتصادي قد علم كننـد و         
كل جامعه را در اين جهت به حـركـت          

مـبـارزه بـراي سـرنـگـونـي             .   در آورنـد  
جمهوري اسالمي و براي دسـت يـابـي         
به جامعه اي آزاد و مرفه و انسـانـي،            
مستقيما مبارزه اي عليـه جـنـگ و            
نظم نوين آمريكا و هر نيروي مرتجـع        

مردمي كـه  .   و سركوبگر ديگري است 
با اين چشم انداز پا به ميدان گـذارده           
اند قدرتمندترين زرادخانه هـا را نـيـز          

در ايـن    .   زمين گـيـر خـواهـنـد كـرد             
 . زمينه بيشتر سخن خواهيم گفت
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. تــحــت الشــعــاع آن قــرار مــيــگــيــرد           
کارگراني که اعـتـصـاب را سـازمـان               
ميدهند ميدانند که احتمال بـازداشـت    
و دستگيري آنها وجود دارد و بنابراين       
از قبل، قبل از اينکه اعتصاب شـروع        
شود و يا کسي احضـار و دسـتـگـيـر                 
شود، بايد بعنوان مهـمـتـريـن مسـالـه            
يک اعتصاب به فکـر چـاره جـوئـي و                
بسيج توده کارگران براي مقابله بـا آن         

ــاشــنــد  ــه           .   ب ايــن مــهــمــتــريــن مســال
اعــتــصــاب اســت چــرا کــه هــدف از              
دستگيري رهبران اعتصاب، مرعـوب     
کردن همه کـارگـران، مـحـافـظـه کـار                
کردن آنها، در هم شکستـن اعـتـصـاب          

هـدفشـان   .   و عقب راندن کارگران اسـت  
اين است که کارگر احساس شـکـسـت           

هـدفشـان بـه تسـلـيـم            .   کند نه پيروزي  
کشاندن و شکستـن روحـيـه اعـتـراض            

هــدفشــان ايــن اســت کــه بــه               .   اســت
بدهند که در آينـده هـم        !   کارگران درس 

به فکر اعتصاب نيفتند و بـه هـمـيـن              
! بـه رهـبـران درس        .   شرايط تن بدهنـد   

بدهند که ديگر اعتصابي را رهـبـري            
به کارگران جوان و مبارزي کـه       .   نکنند

قرار است به رهبران آتي تبديل شونـد،        
مشکالت و دردسرهـاي آنـرا گـوشـزد            

اما ميتوان دستگيري فـعـالـيـن        !   کنند
کارگري را به يک شکست بـراي دولـت           
و کارفرما و يک پيروزي براي کـارگـران        

بسيار اتفاق مي افتـد کـه     .   تبديل کرد 
بـعــد از يــک اعـتــصـاب پــيـروزمــنــد               

ميداننـد  .   تعدادي را دستگير ميکنند   
که روحيه کارگران بـاال اسـت و بـراي               
اينکه اين روحيه را در هم بشکنـنـد و            

روي کــارگــران را کــم         " بــه اصــطــالح      
، عـده اي را مــيـگـيــرنـد تــا                 " کـنـنــد  

درمقابل اعتصابي کـه    .   مرعوب کنند 
به پيروزي نرسيده نيز بسـيـار امـکـان             
دارد که عده اي را دستگيـر کـنـنـد تـا           
جلو اعتصاب مجدد را بـگـيـرنـدنـد و            
کارگران براي مدتي طوالني کـارگـران        

در مـقـابـل هـمـه           .   کمر راست نکنـنـد    
  . اينها عکس العمل سريع الزم است

درصورت دستـگـيـري بـه هـيـچ             
 وعده وعيدي نبايد اعتنا کرد

درمقابل اعتراض کارگـران وعـده       
ميدهند که بزودي دستگيرشـدگـان را         

آزاد ميکنيم، وعده ميدهنـد کـه قـرار        
است مدير عامل با وزارت اطـالعـات        
صحبت کند، امام جمعه هم سـفـارش         
کرده، شلوغ نکنيد که کار آنها خرابـتـر    

به اين وعده ها مطـلـقـا نـبـايـد             !   نشود
اعتنا کـرد و اعـتـراض جـمـعـي بـراي              
آزادي همـکـاران را بـالفـاصـلـه بـايـد                 

آنها وعده ميدهند تا وقت     .   شروع کرد 
بخرند، صف رهبران را تضعيف کننـد       

اگـر  .   و اعتصـاب را درهـم بشـکـنـنـد             
عکس العمل قاطع و فـوري نـبـيـنـنـد              
تعداد بيشتري را دستگير ميکننـد و         
دستگيرشده ها را بيشتر تحـت فشـار          

مناسـب تـريـن راه ايـن           .   قرار ميدهند 
است که کارگران بالفاصـلـه دسـت بـه             
تجمع و اعتصـاب بـزنـنـد و يـا چـنـد                  
ساعت التيماتوم بدهند و اگر رفيق يـا        
رفقايشان آزاد نشد اعتصاب را شـروع       

تجربه همـه اعـتـصـابـات نشـان         .   کنند
داده است که رژيـم در مـقـابـل فشـار                 
متحد کـارگـران بشـدت شـکـنـنـده و                 

اين يکـي از درس هـاي          .   ناتوان است 
 . مهم اين اعتصاب بود

کــارگــران مــيــتــوانــنــد تــاکــتــيــک        
دستگيري و احضار را بـه ضـد خـود               

به تحکيم اتحاد خـود و       .   تبديل کنند 
جلب توجه وسيعتـر جـامـعـه، تـبـديـل             

کارگران بايد اعالم کنند که تـا        .   کنند
همکار يا همکارانمـان بـه مـيـان مـا              
برنگشته اند، توليد در کـار نـخـواهـد             

. بود و اعتصاب ادامه خـواهـد يـافـت          
همراه با اعتصاب تجمع اعتراضـي در       
مقابل ادارات دولتي و زندان نيـز بـايـد        

حکومت از ايـن     .   در دستور قرار گيرد   
وحشت دارد و اگر پافشاري و اتـحـاد            

. کارگران را ببيند عـقـب مـيـنـشـيـنـد             
همـسـران کـارگـران دسـتـگـيـرشـده و                  
خانـواده هـاي آنـهـا بـايـد بـه مـيـدان                     
بيايند، مردم شهر را بايد خبر کـرد و            
کمک خواست، کارگـران سـايـر مـراکـز           
کارگري و دانشـجـويـان را بـه کـمـک                  
طلبيد، بـه سـازمـانـهـاي کـارگـري در               
سـطـح جـهـان نـامـه داد و حـمـايــت                     

کارگران ميتوانند هـمـه ايـن        .   خواست
خود .   اقدامات را همزمان شروع کنند    

را سـازمـان دهـنـد، در مـيـان خـود                    
تقسيم کار کنند و کارهاي مختلـف را        

 . شروع کنند
 

احضار و دسـتـگـيـري را بـايـد                 
 : بالفاصله به اطالع عموم رساند

 
کارگر اعتصابـي جـرمـي نـکـرده            
است که دستگير شـود، قـتـل نـکـرده              
اسـت، حــق خــود و هـمــکــارانـش را                 

درمقابل رفـقـاي خـود         .   خواسته است 
احساس مسئوليت کرده، خطـر را بـه           
دوش گــرفــتــه و در ســازمــانــدهــي                

اينرا هـمـه     .   اعتصاب کمک کرده است   
ميدانند، هرکس اعم از کـارگـران آن             
کارخانه يـا آن شـهـر، اعـم از در و                       
همسايـه و دوسـت و آشـنـا، خـبـر را                   

. بشــنــود نــيــازي بــه تــوضــيــح نــدارد           
ميداند که عده اي جلو افتـاده انـد تـا              
حق کارگران را بگيـرنـد و بـه اسـارت               

هـمـه بـه      .   وزارت اطالعات درآمده اند 
کــارگــران حــق مــيــدهــنــد و رژيــم را              

بنابراين مهم اسـت     .   محکوم ميکنند 
که خبر بسرعت در شهر بـپـيـچـد، نـه               
تنها در کارخانه که در سـراسـر کشـور            

ــه هــمــه خــبــر داده شــود                 وزارت .   ب
اطالعـات و سـران رژيـم مـثـل دزد                   

کارشان را بايد در تاريـکـي       .   ميترسند
. و بي اطـالعـي مـردم انـجـام دهـنـد                 

همين که خبر به گوش هـمـه بـرسـد و               
دزدها را ببينند دزدها مجبور به فـرار       
ميـشـونـد و کـارگـر زنـدانـي را آزاد                    

تـوضـيـحـي بـراي جـامـعـه              .   ميکننـد 
نه مـديـر عـامـل، نـه وزارت                .   ندارند

اطالعات، نه امام جمعـه و نـه هـيـچ               
مقام رژيم جرات نميکند در رسانه اي         

. آفتابي شود و از کار خود دفـاع کـنـد         
جرات نميکند بگويد کارگر اعتصابي      

ميبينند همه جا، بـويـژه     .   را گرفته اند  
در برخي رسانه هـا دارد عـلـيـه شـان                 
تبليغ ميشود و آنها توان دفاع از کـار          

مجبور ميشوند عـقـب     .   خود را ندارند  
و اين کـارگـران را قـوي تـر            .  بنشينند
دستگيري فعالين کارگري در    .   ميکند

اگـر  .   ساير نقاط هم دشوارتـر مـيـشـود        
بازداشت طوالني شود بايـد در سـطـح           
وسيعتـري از جـملـه در سـطـح بـيـن                     
المللي نيز دسـت بـه اقـدام بـزنـيـم و                    
سازمـان هـاي کـارگـري دنـيـا را هـم                   

 . مطلع کنيم
 

در مــقــابــل احضــار فــعــالــيــن            
 کارگري چه بايد کرد؟ 

 
بعضي اوقـات اطـالعـات بـجـاي            

 
١از صفحه    ...  اعتصاب   
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ريختن به خانه فعالين کارگـري، آنـهـا           
در مقـابـل احضـار       .   را احضار ميکند  

نيز مانند دستگيري بايد با حساسيـت   
برخورد کرد و عکس العمـل قـاطـع و            

احضـار بـه     .   دسته جمـعـي نشـان داد         
کارگران فرصت ميدهد که نيروي خود      

اين فکر که فـعـال   . را جمع و جور کنند 
بگذاريم برود ببينيم چکار دارند و بعد       
درصورت لزوم عکـس الـعـمـل نشـان             

کـارگـر   .   دهيم بسـيـار اشـتـبـاه اسـت              
احضار شده نبايـد احسـاس تـنـهـائـي              

بايد بالفاصـلـه مـوضـوع را بـا               .   کند
همکاران و نيز خانواده و بسـتـگـان و              
همسايگان در ميان بگذارد و بـه راه             

بدتريـن راه ايـن        .   حال جمعي فکر کند  
اسـت کـه کـارگـر در مـقـابـل وزارت                   
اطالعات، موقع بازجوئي و در زنـدان      

تجـربـه کـارگـران نسـاجـي            . تنها باشد 
. شاهو در سنندج بسيار آموزنده اسـت      

وزارت اطالعـات يـکـي از فـعـالـيـن                 
کارگـري را احضـار کـرد و کـارگـران                 
شاهو با کسب خبر از رفـيـق خـود بـه               
اداره اطالعات سنـنـدج نـيـم سـاعـت              
مهلت دادند و دسـتـه جـمـعـي اعـالم               
کردند چنانچه بيشتر از نيم ساعت در      
اطالعات بماند دسته جمعي همـراه بـا        
خانواده هاي خود در مقابل اطالعـات       

تــعــداد کــارگــران   .   تــجــمــع مــيــکــنــنــد   
نساجي شاهو زياد نيست بـا ايـنـحـال            
بدليل اتحاد و هوشياري آنهـا، وزارت        

ــس از               ــقــه       ٣٠اطــالعــات پ ــي  دق
در سـنـنـدج      .   همکارشان را آزاد کـرد       

تجربه بسـيـار آمـوزنـده ديـگـري هـم                  
چند سال قبل يکـي از فـعـالـيـن       .   داريم

. سياسي را به اطالعات احضار کردند     
او خانواده و بستگـان و دوسـتـانـش را            

 نـفـره   ٢٠در جريان گذاشت و يک جمـع       
به مقابل اطالعات رفـتـنـد و اعـالم               
کردند هر سوالي داريد همينجـا و در           

وزارت اطـالعـات     .   جمع مطرح کنـيـد    
که هوا را پس ديـد از خـيـر احضـار و                

اين دو تجربه مهم و   .   بازجوئي گذشت 
نيروهاي سرکوب بسيار   .   کارساز است 
آنـهـا جـرات نـدارنـد بـه               .   شکننده اند 

مردم شهر بگويند کارگران اعتصـابـي       
را ميخواهيم بازجوئي کنيم و گـرفـتـه        

واقـعـا جـرات      .   ايم و زنداني کـرده ايـم       
در اين مواقع هرچـه سـريـعـتـر           .   ندارند

مردم مطلع شونـد وزارت اطـالعـات            
 . دست به عصاتر حرکت ميکند

 
کارگران دستگيرشده را با اسم و       

 : رسم معرفي کنيد
 

کارگران دستگيرشده را بايد فـورا       
با اسم و رسم کامل و با عکس آنها بـه        

بايد کاري کرد که    .   اطالع عموم رساند  
اسم و عکس آنها در ذهن هـمـه مـردم        

بسـرعـت تـالش      .   شهر و کشور بـمـانـد     
کرد آنها را بـه چـهـره هـاي مشـهـوري              

يک روحيه محافظه کار و      .   تبديل کرد 
سنتي وجـود دارد کـه کـارگـران را از                

اينطـور اسـتـدالل     .   اينکار منع ميکند  
ميشـود کـه جـمـهـوري اسـالمـي بـا                   
اينکار شـدت عـمـل بـيـشـتـري نشـان                
ميدهد و امنيت رهـبـران اعـتـصـاب             

ايـن اسـتـدالل      .   بيشتر به خطر ميافتـد    
ايـن يـک خـط         .   مطلقا اشـتـبـاه اسـت       

فکري معين در بـرخـي سـازمـانـهـاي              
سياسي اسـت و در بـرخـي فـعـالـيـن                   

اين گـرايـش    .   کارگري نيز ديده ميشود   
به ضرر کارگران است و بايد مورد نقـد     
قرار گيرد و براي هميشه کنار گذاشتـه        

خوشبختانـه در سـالـهـاي اخـيـر           .   شود
. اين گرايش بشدت ضعيف شـده اسـت      

چند تجربه موفـق درس بـزرگـي بـراي             
اگـر اسـم و رسـم           .   کارگران شده اسـت   

فعالين اول مـه سـقـز بـه دنـيـا اعـالم                  
نميشد، اين درجه از حمـايـت صـورت           
نميگرفت و فعالين کارگري در انزوا و        
بي اطـالعـي مـردم و سـازمـانـهـاي                  
کارگري تحت فشـار يـيـشـتـري قـرار                

اينجا يک نکـتـه مـهـم و            .     ميگرفتند
طبقاتي مطرح است و آن اينکه معلوم       
نيست چرا فعالين جنبش هاي ديـگـر،        
ــردادي و                         ــات دو خـ ــانـ ــريـ از جـ
ناسيوناليست و غيره بايد بـالفـاصـلـه           
در داخل کشور و در سطح بين الملـلـي     
مطرح شونـد امـا کـارگـر مـنـزوي و                  

اين تـفـکـر را طـبـقـات              .   گمنام بماند 
در ايـن    .   ديگر به ما حقـنـه کـرده انـد            

مورد در بـخـش هـاي بـعـد مـفـصـل                   
هيچ اسـتـداللـي     .   صحبت خواهيم کرد  

نبايد فعالين کارگري را در اين زمينـه        
اسـم و رسـم و عـکــس              .   مـردد کـنـد     

رهبران اعتصاب بايد روي هـر در و              
اين به نفوذ و محبوبيت     .   ديواري باشد 

آنها و موقعيت آنها کمک مـيـکـنـد و             
اتفاقا تهديد و دسـتـگـيـري آنـهـا را                  

قطعا اين بـدان    .   بسيار مشکل ميکند  
معني نيست که اگر رهبران و فعالـيـن         
کارگري شناختـه شـده بـاشـنـد ديـگـر               

خـطـر   .   خطر از سر آنها رفـع مـيـشـود            
هميشه هست، براي هرکس کـه دسـت        

تا جمـهـوري   .   به اعتراض ميزند هست 
اسالمـي سـر کـار اسـت، زنـدگـي و                   
مبارزه براي مردم زحمتکش خطـرنـاک       

مساله اين است کـه اوال هـرچـه          .   است
رهبران کـارگـري شـنـاخـتـه شـده تـر                    
باشند، خطر دستگـيـري آنـهـا کـمـتـر               
ميشود و ثانيا در صورت دستـگـيـري         
کارگر سرشناس، بيشتر مورد حمايـت      
جامعه، طبقه کارگـر و سـازمـانـهـاي             
کارگري و نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق                 
انسان در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي قـرار                     
ميگيرد و حکومت نسبت به او دسـت        
به عصاتر حـرکـت مـيـکـنـد و بـراي                   
آزاديش تحـت فشـار بـيـشـتـري قـرار                 

حـکـومـت    .   ميگيرد تا کارگر ناشناس   
نــمــيــخــواهــد هــيــچ کــارگــر فــعــالــي            

ميـدانـد کـه ايـنـکـار            .   سرشناس شود 
اهرم بزرگي بـراي مـتـشـکـل شـدن و                 
متحد شدن کارگران ميشود، به طبقـه       
کارگر و مبارزاتش هـويـت بـيـشـتـري             
ميدهد، جايگاه و حرمت کارگر را در         
جامعه بـاال مـيـبـرد و سـرکـوبـش و                   

سـطـح   .   بيحقوقي اش دشوارتر ميشود  
توقعش باال ميرود و کارفرما و دولـت        

بنابراين بايـد از هـر       .   اينرا نميخواهند 
فرصتي و هرجا ممکن و عملي اسـت،   
مــثــال مــوقــع دســتــگــيــري فــعــالــيــن          
اعتصاب، استفاده کـرد و کـارگـران را        

. به چهره هاي شناخته شده تبديل کـرد       
طبقه کارگر بايد صدها و هزاران رهبر       
شناخته شده در سـطـح کشـور و در                  

اين يـک   .   سطح بين المللي داشته باشد    
موضوع حياتي بـراي رهـائـي طـبـقـه              
کارگر و قـرار گـرفـتـن در مـوقـعـيـت                  

هـمـانـطـور کـه        .   رهبري جامعـه اسـت     
گفته شد در اين زمينه بعدا مفصل تر        
بحـث خـواهـيـم کـرد و جـنـبـه هـاي                      

  . مختلف آنرا بررسي خواهيم کرد
 : پس از آزادي

 
آزادي کارگران را بايد به تجـمـع و         
جشن تبديل کرد، از آنها با حلقه هـاي         
گل استقبال کرد و اينرا به يک پيـروزي         

ديگر و به اتحاد محکم تر تبديل کـرد         
و آنرا بعنوان يک اتفاق مهـم و بـعـنـوان        
يک پيروزي طي اطالعيه اي به اطـالع        

آزادي رهـبـران     .   افکار عمومي رسانـد   
اسير شده يعني يـک مـوفـقـيـت بـراي               
کارگران و يک شکست براي کارفرما و       

بـه هـمـيـن       .   دولت و وزارت اطالعـات    
دليل بايد به عنوان يک واقعه مهـم بـه         

اگر روشـن اسـت کـه           .   آن برخورد کرد  
کارگر زنداني کي آزاد ميشود بايد بـه       
مقابل زندان رفت و از همانجا با بـوق           
زدن و چراغ هـاي روشـن کـارگـر آزاد                

و بدينـطـريـق هـمـه         .   شده را بدرقه کرد   
  . شهر را مطلع کرد

پرونده سازي و وثـيـقـه گـرفـتـن                
 : ممنوع

 
و باالخره يک نکته مهم اين اسـت         
که وزارت اطالعات و رژيـم در اکـثـر             
اوقات در طـول اعـتـصـاب مـجـبـور                 
ميشوند کارگران زنداني را آزاد کـنـنـد       
اما پرونده درست ميکنند تا آبهـا کـه           

در .   از آسياب افتاد سراغ آنـهـا بـرونـد           
اين مواقع معموال کارگر زندانـي را بـا         

يـک رده    .   وثيقه سنگين آزاد ميکنـنـد     
از فعالين کارگري را به هـمـيـن شـيـوه             
دستگير و آزاد ميکنند و عمال دسـت        
و پاي آنها را براي تداوم فعالـيـت مـي        
بندند و کـارگـران را از تـعـدادي از                    

. رهبران خود در عمل محروم ميکنند     
گردن نهادن به ايـن مسـالـه مـقـدمـه                 
تحميل عقب نشيني هاي بـيـشـتـر بـه            

نمونه اين مسالـه را در    .   کارگران است 
جريان اعتصاب شرکت واحد مـيـتـوان        

براي تعدادي از فعالين اعتصاب     .   ديد
واحد پرونده درست کردند و با وثـيـقـه            
آزادشان کردند و سپس آنها را از ايـن            
دادگاه به آن دادگـاه کشـانـدنـد و از                   

رژيم همين تـاکـتـيـک       .   تحرک انداختند 
را درمقابل معلمان اعتـصـابـي بـکـار         

آزادي بـي  تنها راه، تالش بـراي     .   گرفت
 فـعـالـيـن       قيد و شـرط و بـدون وثـيـقـه           

و اين بدون اخطـار بـه        .   اعتصاب است 
اعتصاب و در صورت لزوم دست زدن       

خـواسـت   .   به اعتصاب ممکن نـيـسـت      
آزادي بــي قــيــد و شــرط کــارگــران                 
دستگيرشـده را بـايـد در عـمـل و بـا                   

ايـن  .   اعتصاب به دولت تحمـيـل کـرد         
تــنــهــا راه نــيــفــتــادن در مــخــمــصــه              
خطرناکي است که رژيم به قصـد فـلـج            

کردن کارگران و مـانـع تـراشـي بـراي                
و .   اعتصابات بعدي آنها بکار مـيـبـرد      

تا کارگران بتوانند جاي خالـي رهـبـران      
خود را پر کننـد مـمـکـن اسـت زمـان               

تنها راه درمـقـابـل      .   درازي طول بکشد  
اين توطئه هاي کثيف اين است کـه در      
حين اعتصاب که کارگران درمـوضـع         
قدرتمندتري هستند تضمين و تـعـهـد         
بخواهند که هيـچ پـرونـده اي درسـت              
نشود، زير بار هيچ وثيقه اي نـرونـد و          
دولـت را وادار کـنــنـد کــه کــارگــران                 
بازداشتي را بي قيد و شرط آزاد  کـنـد    
و بعدا نيز درصورت احضار مـنـتـظـر            

بالفـاصـلـه    .   روال قانوني و غيره نشوند    
ايـنـجـا    .   جمع شوند و تصميم بگـيـرنـد       

است کـه نـقـش و اهـمـيـت مـجـمـع                      
. عمومي منظم خود را نشان مـيـدهـد        

تحميل مجمـع عـمـومـي مـنـظـم بـه                 
کارفرما و دولت يکي از مبرم تريـن و        
حياتي ترين اقداماتي است کـه بـراي           
مقابله با همه توطئه ها و اجـحـافـات            
بايد در دستور فوري طبقه کارگر قـرار        

 . گيرد
همـان انـدازه کـه دسـت زدن بـه                   
اعتصاب براي حقوق معوقه و سـايـر           
مطالبات ضـروري اسـت، بـه هـمـان                
اندازه و حتـي بـيـشـتـر دسـت زدن بـه                  
اعتصاب و تجمعات اعتراضـي بـراي        
آزادي بــي قــيــد و شــرط هــمــکــاران              

اگر با ايـن    . دستگيرشده ضروري است 
تاکتيک در طول اعتصاب که کارگـران       
در موضع قدرتمندي هستند مـقـابلـه          
نشود، رژيم با خيـال راحـت کـارش را             

بـعـد کـه نـگـاه           .   يواش يواش ميکـنـد    
ميکني ميبيني براي ده نفر از فعالين       
يک کـارخـانـه پـرونـده درسـت کـرده،                  
ضمانت هاي سنگين بريده، مرتب بـه         
دادگاه ميکشانند، بعضـا از کـار هـم            
اخراجشان ميکنند و عمال آنها را از          
صف رهبري کارگران خارج ميکننـد و    
تا کارگران جـاي آنـهـا را پـر کـنـنـد                      

. ممکن است زمان درازي طول بکشـد      
تنها راه مقابله با اين تاکتيک اتکا بـه       
نيروي جمعي و متحد کارگران اسـت،         

افـتـادن بـه      .   تجمع و اعتـصـاب اسـت       
مجاري قانوني و وثيقه گذاشتـن و از           
اين اداره بـه آن اداره رفـتـن مـقـدمـه                   

. به طرف مـقـابـل اسـت          باختن دست   
رفقايمان را بايد بي قيد و شـرط آزاد           

 . *کنيم

 
٤از صفحه  ...  اعتصاب   
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اعتصاب و مبارزه کارگران هـفـت         
تپه از جوانب گوناگون قـابـل تـعـمـق و             
بررسي است و درسهاي فـراوانـي بـراي            

مهمتريـن جـنـبـه آن          .   ما کارگران دارد  
نفس همـيـن واقـعـيـت اسـت کـه ايـن                    
مــبــارزه شــکــل گــرفــتــه و تــا کــنــون               

الزم بـه  .   پيروزمندانه به پيش رفته است  
يـاد اوري اســت کــه دولــت اســالمــي               
سرمايـه شـمـشـيـر اسـالم را از نـيـام                      
برکشيد و به نيابت از امـام زمـان در                
کف احمدي نژاد فاشيست نهاد تا دمار       
از روزگار مردم در بـيـاورد تـا مـجـددا              
ثابت کند پاسخ اسالم بـه شـکـم هـاي                

امـا  .   گرسنه، شالق و طناب دار اسـت         
اعتصاب کارگران هفت تپه پايانـي بـود    
بر يک دوره کشتار که مـجـدد سـازمـان            

پايـانـي بـود بـر يـک دوره                .   داده بودند 
سرکوب و محکـوم کـردن کـارگـران بـه             

در ايـن مـيـان مـثـل            .   گرسنگي بيشتر 
هميشه اما ديگراني هستند که ظـاهـرا        
آتش آنها تندتر است و ايـن مـبـارزات             
کارگران که حـول درخـواسـت پـرداخـت            
" حقوق عقب مانده در جريان اسـت را            

در نـازل تـريـن سـطـح             "   و       "   تدافـعـي  
و مثال بـراي ارتـقـا     !   ميدانند"   اعتراض  

سطح مبارزه طبقاتـي رهـنـمـود هـايـي            
دارند مثل جمـالت زيـر؛ خـب در ايـن               
جــمــالت تــعــمــق کــنــيــد اگــر چــيــزي             
دستگيرتان شد ديـگـران را هـم خـبـر                 

امـا حـتـي      :   " ايشان ميفرمـايـنـد    !   کنيد
خواست پرداخت دستمزد معوقـه تـوده         
هاي کارگر ايران مي تواند به نـوعـي و            
بر سينه کش روندي طرح گردد کـه ضـد          

ايـن يـک مسـألـه          .   سرمايه داري بـاشـد    
مطالبـات پـايـه اي         .   بسيار جدي است  

ضـد سـرمـايـه داري يـک مـانـيـفـسـت                   
از درون آنــاتــومــي       .   طــبــقــاتــي اســت    

مارکسي عينيت حـاضـر جـامـعـه يـا               
جهان معين کاپيتاليستي بـيـرون مـي           
آيد، کل تار و پود پروسـه کـار جـامـعـه              
موجود و همـه دار و نـدار مـحـصـول                  
اجتماعي توليد شده توسـط کـل تـوده            
هاي کارگر را خواه به صـورت کـاال و               

! ! » خـدمـات  «   خواه در شکل آنچه نـام      
يافته است يکجا در پيش روي کارگـران        
پهن مي کند، کـالـبـدشـکـافـي رابـطـه                
خريد و فروش نيروي کار را بـه صـورت            
کنکرت و در سـيـمـاي شـرائـط کـار و                 
زندگي و استثمار و بي حقوقي کارگـران     
در عمق سلول هاي ذهن و انديشه آنـان           
کشت مي نمايد، تا در اين گذر هستـي         
اجتماعي بالفعل توده هاي کارگـر را بـه    
هستي آگاهتر، بصـيـرتـر و هشـيـارتـر              
طبقاتي عليه سرمايـه ارتـقـاء دهـد و              
آنگاه متناسب با آرايش قواي طبقـاتـي         
روز، مطالبات فوري طبقـه را سـنـگـر             

نـاصـر   . " (   نبرد  جاري قـرار مـي دهـد            
  )پايدار

و از سوي برخـي ديـگـر نـيـز ايـن                  
معرفي ميشود بر   "   نازلترين"   مبارزات  

اين اساس که اينها هنـوز خـواسـتـهـاي            
در عـيـن حـال      .     صنفي و تدافعي اسـت  

فعالين راستيـن و صـديـق         "   که خود را    
مينامنـد و گـويـا از           "   جنبش کارگري 

در نـقـش     .   ايشان دلسوز تر وجود ندارد    
يک معلم ظاهر شـده و فـروتـنـانـه بـه                    
کارگران هشدار ميدهند کـه مـواظـب            
باشند به هـر راهـي نـرونـد؛ خـب  در                    
حرفهاي ديگران و حتي ايشـان تـعـمـق             
کنند، مبادا که خواسته هايي را دنـبـال         
کنند که با جنبش کارگري هـمـخـوانـي           

ايشان همين يکي دو هفته پيـش       !   ندارد
دريافته اند که اقدام کارگران در جـهـت           
جلب پيشتيباني جهاني کـارگـران يـک           
اقدام پيشرو و ضروري اسـت هـر چـنـد              
هنوز که خود درمانده انـد کـه چـطـور                
جمهوري اسالمي که بنا به تعريف يـک     
بخش از سـرمـايـه اسـت بـا سـرمـايـه                    
جهاني دست به يقـه مـيـشـود و خـود                 

بـراي  .   ايشان بايد چه موضعي بگـيـرنـد       
نمونه اين جمالت را بخوانيد و ببيـنـيـد          

جـدال بـيـن      : "   چي دستگيرتان مـيـشـود     
طور کلي و بـا آمـريـکـا           ايران و غرب به     

اي از        ويــژه حــامــل مــجــمــوعــه            بــه    
ترين تضادهاست    ترين و پيچيده    غامض

تـنـهـايـي        ها بـه         کدام از آن    که حل هيچ  
.  معناي پايان اين جدال نيسـت        هنوز به 

جدال بين ايران و غرب جدالي اسـت بـر       

ســر جــغــرافــيــاي ســيــاســي مــنــطــقــه            
ي آتي هريـک      خاورميانه و نقش و نقشه      

 .اي و جهاني در آن         گران منطقه   از بازي 
کارگر ايران ايـن وضـعـيـتـي              براي طبقه 

سـو بـا      کارگر از يـک   طبقه.   است پيچيده 
اي درگــيــر اســت کــه            رژيــم و طــبــقــه     

ي يـکـي از           دهـنـده     ي سازمـان    مثابه  به
هارترين اشکال بردگي مزدي، هـمـه و           

تـاريـخـي در       ـ   ي اجتماعي   هرگونه مؤلفه 
تعيين سطح مزد و معاش کـارگـران را           
حذف کرده و اکـثـريـت سـنـگـيـنـي از                   
مـزدبـگــيـران را در مــعـرض نـابــودي                
فيزيکي قـرار داده اسـت؛ و از طـرف                 

ــ در       همين رژيـم  ديگر در سطح جهاني ـ 
هـايـي      طبقاتي، مقـابـل آن       جدالي درون 

 که مبلـغـيـن        آرايي پرداخته است    صف  به
و مدافعان همان نظام جـهـانـي بـردگـي             

بـيـانـيـه     "   ( دهـنـد     مزدي را تشکيل مي   
ايـن گـيـج      )   شفيق و ديگـر دوسـتـانـش        

سري طبقه کارگر نيـسـت ايـن آشـفـتـه               
  .است"چپ هاي صديق"فکري 

در اين ميان اتـفـاق ديـگـري نـيـز                
فـعـالـيـن     " افتاده کـه دل يـک دسـتـه از                

را شاد کرده و     "   راستين جنبش کارگري  
يـک عـده     . خاطر برخي را مکدر ساخته 

چون شنيدند که کارگران هفت تـپـه بـه             
دنبال تشکيـل سـنـديـکـا هسـتـنـد از                  
: شادي دست و پايشان را گم کردند کـه          

ديديد، ما گفتيم سنديـکـا اول و آخـر               
ــه                   ــران اســت و ب تشــکــيــالت کــارگ
پـيــشــوازش بــرويــم و عــده اي ديــگــر               

نـالـه هـاي      :   " برآشفته شده و ميگـويـنـد      
بـلـنـد شـده       "   شوم و نامـوزون سـنـديـکـا        

در دل  مبارزات کارگران نيشکـر       .   است
هفت تپه  و براي اينکـه دسـتـاوردهـاي             
اين مبارزه بهدر نـرود و خـود مـبـارزه              
تداوم داشته باشد کارگران نيشکر هفت      
تپه بدرستي براين انگشت گذاشتند کـه       
بايد تشکل داشت که نـه فـقـط زمـان                
اعتصاب که در هر زماني حي و حاضر        
باشد و توده کارگـران بـه آن دسـتـرسـي               

يـکـي از خـواسـتـهـاي            .   داشته بـاشـنـد    
کارگران هفت تپـه تشـکـيـل سـنـديـکـا               
است که تا کنون توانسته انـد دو هـزار             

. امضا براي تشکيـل آن جـمـع کـنـنـد                
کارگران نيشکر هفت تپه تـا ايـنـجـاي             
کار بسيـار مـوفـق عـمـل کـرده انـد و                    

متحد مانده اند که حتي تـوانسـتـه انـد           
نماينده خود را از چـنـگـال دژخـيـمـان                

و براي تـداوم    .   گمنام امام زمان برهانند   
اين اتحاد اعالم کردند که هر پنج شنبه        
جلسه خواهند داشت و تصميم خواهنـد       

نام سنديـکـا    .   گرفت که چه خواهند کرد    
کافي بود تـا کسـانـي تـئـوريـهـاي               , اما

ورشکسته خود را دوباره به ميان کشند       
و در وصف سنديکا مرثيه بسراينـد، و          
کساني از جهت ديگـر کـه تـمـام نـظـر                 

لـغـو   " پردازيشان با عنوان پر طمـطـراق         
سازمان داده بـودنـد بـر بـاد            "   کارمزدي

بـه هـر چـه کـه نـام                .     رفته ميـبـيـنـنـد      
سنديکا دارد لعن و نفرين ميـکـنـنـد و            

براي رهائي جنبش کـارگـري ايـران از            " 
شـر راه حـلـهـاي سـنـديـکـالـيـسـتـي و                     

به تـخـطـئـه مـبـارزات            "   سنديکابافانه  
تحـت ايـن عـنـوان        .   کارگران ميپردازند 

" نازل تريـن سـطـح اعـتـراض               "   که اين 
ابن هر دو به يکسان به شوراهـا و  .   است

يـکـي  .   مجمع عمومي حمله ميـکـنـنـد      
ديـديـم کـه      :   ميفرمـايـد  )   بهمن شفيق(  

وشاورهم في االمـر و امـرهـم           " شوراها  
و ديـگـري    "   شوري بينهـم تـبـديـل شـد           

شـورا را نـام ديـگـر            )   ناصـر پـايـدار     (   
سنديکا ميخواند، اين هر دو جريان بـه       
يکسان دست به کار تخطئـه مـبـارزات          

اين دو طـيـف بـه          .   کارگران نشسته اند  
يکسان از تشکل کارگران در يـک حـزب         
سياسي متنفرند و در زمان ما هـر دو            
به يکسان بدون آنـکـه نـامـي از حـزب               
کمونيست کارگري بـبـرنـد در لـفـافـه،               
شديدترين حمالت را بر عليه اين حـزب        

  .بيان ميدارند
مجمع عمومي و شوراها از سـوي         
اين حزب تبليغ ميشود و بـر ضـرورت            
آن تـاکـيـد مـيـشـود و ايـن حـزب بـا                        
امکاناتي رسانه اي که توانسته است با       
هزار خون دل خوردن فراهم کـنـد نـقـش             
بسـزايــي در سـازمــانــدهـي مــبــارزات           
کارگران داشـتـه اسـت و بـه خصـوص                 
مبارزات اخيرکارگران نـيـشـکـر هـفـت            

اين حزب از ابتدا بيان کـرده اسـت           .   تپه
از هر دو خشتي که کارگران بـه روي هـم     
نهند دفاع خواهد کرد و عمال ايـنـکـار            
را کرده است و تمام امکانـات خـود را             
بســيــج کــرده اســت تــا بــتــوانــد بــراي              

تشکيالت کارگري که شکل مـيـگـيـرد         
حمايت بـيـن الـلـمـلـي را جـلـب کـنـد                      

چيزي که بـرخـي تـازه دارنـد بـحـث                  (   
ميکند خوب است يا بد است و عـنـوان       
صديق هم به خودشان هم مـيـدهـنـد و              
برخي ديگر اصال درحمايت از هم طبقه       
هايشان قدم از قدم برنميدارند و مدعـي   
اند اساس سرمايه داري را نشانه گرفتـه        

نفوذ رو به گسترش اين حـزب در     ! ) .   اند
ميان کارگران همه اين فعالين دروغيـن       
کارگري را به دست و پا انداخـتـه اسـت             
براي همين تا يکدسته شان نام سنديکـا   
را ميشنود از خوشحالي غش ميـکـنـد         

و ديـگـري   !   و دور  شورا را خط ميكشد      
بر هر چه تشکيالت کارگري اسـت خـط         

در هر يـک کـالمشـان          .   بطالن ميكشد 
طـبـقـه کـارگـر        :   مدام يادآور مـيـشـونـد      

ضعيف است هنوز نتـواسـتـه سـربـلـنـد              
کند و هر اقدام کارگـري را مـيـگـويـنـد           
خوب اسـت امـا کـو، تـا يـک تـحـول                      

کـارگـر مـيـخـواهـد         !   اساسي واقع شـود   
مبارزه خودش را تا به آخر دنـبـال کـنـد        
يکي نهيب ميزند مبادا سياسي شـويـد      
همين که بر سياسي نبودن کار سنديکـا    
تاکيد کنيد يعني مخالفت سياسـي بـا          

امـروز  !   " دولت  و هـمـيـن کـافـي اسـت              
ديگر بر هر کسي که حسن نيت داشـتـه          
بـاشــد مــعـلــوم شــده اسـت کــه گــريــز                 

بيش از هـر       ”   سياست“ سنديکائيان از   
چيز نشانه مقـاومـت آنـان در مـقـابـل                
سياست حاکم و تـن نـدادن بـه انـقـيـاد                
نظامـي بـوده اسـت کـه حـتـي حـريـم                     
خصــوصــي انســانــهــا را مــلــک طــلــق            

دقيقا .   سياسي خود به حساب مي آورد     
همين تن ندادن بـه انـقـيـاد اسـت کـه                    
امروز احترام بـه سـنـديـکـا را در هـر                    

و در عـيـن حـال             –انسان شرافتمـنـد      
بـهـمـن    . ( بـرانـگـيـخـتـه اسـت           –عاقلي  
يعني اينکـه اگـر کـارگـري يـا              )   شفيق

تشکيالتي بگـويـد کـه کـار سـيـاسـي                 
حـاکـم داده     "   انقياد نظام "   ميکنم تن به    

  !است
و از آن سـوي مـثـال مـيـخـواهـنـد                 
اساس مثال نظام سرمايه داري را هدف       
قرار دهند، اما چگونه؟ خـودشـان هـم            
درمانده اند؛ از سويي مـبـارزه روزمـره            

 
 كارگران هفت تپه و مساله نوع تشكل

 ياشار سهندي از ايران

٩صفحه   
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موفق شدند دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه را               
اکــنــون رژيــم تــالش      .   دريــافــت کــنــنــد   

ميکند با دستگيري فعاليـن و پـرونـده            
سازي براي آنهـا، رهـبـرانشـان را فـلـج                
کند، کارگران را مرعوب کند و مـانـع            
 . دستيابي کارگران به تشکل خود شود

کارگران نيشکر هفت تپه تـابـحـال         
مصمم و متحد درمقابل اين توطئه هـا        

اما با گسترش فشـارهـای       .   ايستاده اند 
وزارت اطالعات به يک حمايـت وسـيـع          

کــمــيــتــه .   بــيــن الــمــلــلــي نــيــاز دارنــد          
همبستگي بين المللي کارگـري از هـمـه      
سازمانها و اتحاديه هـاي کـارگـري در            
خواست ميکند که جمهـوري اسـالمـي          
را بخاطر اقدامات ضدکارگري محکوم     
کنند و از خواستهای کارگران هفت تپـه        

چنـد خـواسـت فـوري و             .   حمايت کنند 
 : مهم کارگران به اين شرح است

 
آزادي فوري و بی قيد و شرط قربـان   -١

 عليپور و محمد حيدري مصر 
 

پايان دادن به دستگيري کارگـران و     -٢
 لغو هرنوع پرونده عليه آنها 

 
حـق تشـکـيــل مــجـمــع عــمـومــي               -٣

هفتگي در روزهای پنجشنبه از ساعـت       
  بعدازظهر٢ تا ١

 
 حق تشکيل سنديکا  -٤

 
يک اقدام جهاني در اعـتـراض بـه              
دستگيري کارگران در ايـران و از جـملـه        
محمود صالحي، مـنـصـور اسـانـلـو و              
ابـراهــيــم مــددي و بــراي آزادي هــمــه               

 ١٥ اقـدامـي چـون           ،زندانيان سياسـي  
 اوت امسال ميتوانـد     ٩ و   ٢٠٠٥فوريه  

فشاري ديگر بر رژيم اسالمـي و گـامـي          
موثر در آزادي کارگران زنداني در ايـران        

ما منتظر اقدامات شما در ايـن        .   باشد
 .راستا هستيم

 
 با احترام 

هماهنگ کننده کميته همبستگي بـيـن    
 WPI) (المللي کارگري
 شهال دانشفر

 
...   نامه کميته همبستگي  ١از صفحه    

اي در جامـعـه       خواست در سطح گسترده   
. هستيم و براي ان مبارزه خواهيـم کـرد         

از همه کارگران ميخواهيم که بـا طـرح           
اين خواست در محيطهاي کـار، دولـت          
را تحت فشار قرار دهند که  به افزايـش           

اين تنها راه نـجـات     .   دستمزدها تن دهد  
 .ما از ستم اقتصادي طاقت فرساست

 

ما خـواهـان کـاهـش کشـمـکـش                 -  ٦
المللي براي جـلـوگـيـري از             سياسي بين 

هرگونه جنگ احتمالي بيـن جـمـهـوري          
داري جهـانـي      اسالمي و غرب و سرمايه    

برهبري آمريکـا هسـتـيـم و سـيـاسـت                 
سازي براي ايجاد فضاي جـنـگـي          زمينه

و نظامي، که از هر دو طرف مـنـاقشـه،        

دامن زده ميشود، را محکوم ميکنـيـم        
و از همه ميخواهيم چنين سياستهـائـي        

جنگ سياستـي اسـت    .   را محکوم کنند  
که هميشه براي ايحاد شرايـط سـرکـوب     
و از طرف دولتها بر عليه مـا کـارگـران            

بشـر مـتـمـدن       .   بکار گـرفـتـه مـيـشـود         
.  هيچگـونـه نـفـعـي در جـنـگ نـدارد                  

٤/٨/٨٦ 

جمهوري اسالمي در آخريـن تـالش       
خــود بــراي مــقــابلــه بــا اعــتــراضــات             

 آبان مـنـصـور       ٦كارگري، روز يكشنبه    
 سـال زنـدان و ابـراهـيـم             ٥اسانلو را بـه    

. مددي را به دو سال زندان محكوم كرد        
اين دو رهبر سنديكاي شركت واحد بـه          
جرم دفاع از خواستهاي بحـق كـارگـران           
شركت واحد محـكـوم بـه زنـدان هـاي                

 . طويل المدت شده اند
اين احكام تعرضي به همه كارگران      
ايران است و بايد از جانب همه كارگـران         

جــمــهــوري .   پــاســخــي قــاطــع بــگــيــرد       
اسالمي بايد بداند كه كارگران از حقوق       
پايه اي و انساني و بحق خود بـه هـيـچ               

احكام زنـدان بـراي    .   وجه كوتاه نمي آيند   
اســانــلــو و مــددي تــالش جــمــهــوري              
اسالمي بـراي عـقـب رانـدن جـنـبـش                  
كارگري گسترده اي است كـه در تـمـام              
محيط هاي كارگري در حـال فـوران و             

كارگران در ايـران زيـر           .   گسترش است 
شديدترين تعرض صاحبـان سـرمـايـه و           

. حكومـت اسـالمـي شـان قـرار دارنـد              
دستـمـزدهـاي زيـر خـط فـقـر و عـدم                      
ــمــزدهــا،                 ــع دســت ــه مــوق ــرداخــت ب پ
محروميت از حق تشكل و اعـتـصـاب،         
و محروميت از ابتدايي ترين تاميـنـات     
اجتماعـي، كـارگـران و خـانـواده هـاي                

كارگري را به شرايطي غيرقابل تـحـمـل         
ايـن شـرايـط را كـارگـران             .   رانـده اسـت   

نپذيرفته اند و بـهـيـچـوجـه نـخـواهـنـد                 
اين جنبش اعتراضي گستـرده     .   پذيرفت

كارگراني را كه نميخواهند بـه تـوحـش           
سرمايه داران و حكومتـشـان تـمـكـيـن            
كنند، نميتوان با دستگيري و زنـدانـي           
كردن فعالين و رهبران كـارگـري عـقـب            

كـارگـران عـزم كـرده انـد كـه از                   .   راند
زندگي و حرمت و حقوق پايه اي خـود             
با مبارزه و اعتصاب و اعتـراض دفـاع          

جمهوري اسالمي از اين جنـبـش       .   كنند
است كه به هراس افتاده و ميخواهد بـا     
به بند كشيدن چهره هاي شناخـتـه شـده         
 . كارگري، جنبش كارگري را عقب براند

 
 !مردم شريف ايران! كارگران

 
تجربه مبارزات مـا بـارهـا نشـان             
داده است كه اين حكومت را با حـركـت          

ــد                ــوان عــقــب ران ــت ــه مــي ــحــدان . مــت
دستاوردهاي مبـارزه مـتـحـدانـه چـهـار            
هزار كارگر نيشكر هفت تپه يك نـمـونـه          

بـه ايـن     .   زنده در جلـوي چشـم مـاسـت           
! احــكــام مــتــحــدانــه اعــتــراض كــنــيــد        

ميتوانيم بـا عـزم و اتـحـاد خـود ايـن                   
تــعــرض حــكــومــت را بــه شــكــســتــي            
فــرامــوش نشــدنــي و مــرگــبــار بــراي             
حكومـت بـحـران زده سـرمـايـه داران                 

با نامه هـاي اعـتـراضـي،         .   تبديل كنيم 
اعتصاب و تـظـاهـرات و بـلـنـد كـردن                 
صداي اعتراض خود به هرشكل ممكن      

مـنـصـور    .   به اين احكام اعتراض كنيـد     
اسانلو و ابراهيم مـددي و هـمـچـنـيـن                
محمود صالحي كـه مـدتـي اسـت در               

حـزب  .     زندان است بايد فورا آزاد شونـد      
كمونيست كـارگـري هـمـه كـارگـران و                
مردم را به پيوستن به كـارزار جـهـانـي              
عليه جمهوري اسالمي و بـراي آزادي            
منصور اسـانـلـو، ابـراهـيـم مـددي، و                 

 . محمود صالحي فراميخواند
 

 !رفقاي كارگرشركت واحد
 

نقش شما در ايـن مـبـارزه مـهـم و               
! ساكت نـنـشـيـنـيـد       .   تعيين كننده است  

شما صفي جهـانـي را در كـنـار خـود                  
اعتصاب و اعتـراض مـتـحـدانـه         .   داريد

شما ميتواند به ايـن مـبـارزه ابـعـادي                
بـا صـفـوف      .   سراسري و جهانـي بـدهـد       

متحد به ميدان بياييد و از حـقـوق و                
رهــبــران خــود دســت در دســت هــمــه              

 !كارگران قاطعانه دفاع كنيد
 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 !زنده باد اتحاد كارگري

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠٠٧ اكتبر ٣١ – ١٣٨٦ آبان ٩

 

 احكام زندان براي اسانلو و مددي را با اعتراض سراسري پاسخ دهيم

 
...  قطعنامه تعدادي از    ٢از صفحه    

بنا بـه گـزارشـات رسـيـده هـم اکـنـون                    
محمود صالحي در وضـعـيـت جسـمـي         

محمود صالحـي بـر      .     بدي بسر ميبرد  
اثر نارسائي کليوي فشار خـون وي بـاال         
رفته و همين مساله بـر  روي قـلـب وي       

از هـمـيـن رو       .     نيز تاثير گذاشته اسـت  
 مهر ماه زندانبانان بـا      ٣٠روز دوشنبه   

ديـدن  وضـعـيـت نـابسـامـان مـحـمـود                  
 وي را به بيمارسـتـان انـتـقـال        ،صالحي
محمود صالحي توسط پـزشـک        .   دادند

متخصص قلب معاينه شـده و گـزارش         
حاکيست که بيماري کـلـيـوي وي، بـه               
دليل عدم درمان باعـث بـروز عـارضـه            

   .شود.قلبي شده و بايد سريعا معالجه 

منصور اسالو رئيس هيـئـت مـديـره           
ــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد                 ســنــدي
اتوبوسراني تهران و حومه کـه در تـاريـخ             

 هنگام مراجعه به منزل  ١٩/٤/١٣٨٦
وي .   دستگير و به زندان اوين منتقل شـد         

بدليل ناراحتي حاد چشم چپ روز شـنـبـه           
 مهر از زنـدان اويـن بـه بـيـمـارسـتـان                  ٢٧

. منتقل و تحت عمل جراحي قرار گـرفـت        
منصور اسانلو همچنـان در زنـدان بسـر              

      .ميبرد

 محمود صالحي از فروردين تا کنون در زندان به سر ميبرد 

 
  ماه از دستگيري منصور اسانلو ميگذرد ٥  

ابراهيم مددي نايب رئيس سنديکاي  
 مـرداد ١٨کارگران شرکت واحد از تاريخ        

روز جهاني براي آزادي منـصـور      )   اوت٩( 
 در زندان  بسر     ،اسانلو و محمود صالحي   

 مهر  او از زنـدان         ٢٤در تاريخ  .     ميبرد
.  اوين به زندان قـزل حصـار مـنـتـقـل شـد                

 آبـان بـه دادسـراي انـقـالب                ١سپـس در    
 ٢٨اسالمي تهران منتقل و در شـعـبـه               

ابراهيم مددي بعداز   .   دادگاه محاکمه شد  
دفاع از اتهامات انتسابي در انتظار ابالغ 

 .حکم دادگاه است

 

  مرداد در زندان است ١٨ابراهيم مددي از 

 : آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است
 

 ٨  ماهواره هات برد
  مگاهرتز ١٢٣٠٣   فرکانس

 ٢٧٥٠٠  سيمبل ريت 
 ۴/۳    اف اي سي

 (Vertical)  پالريزاسيون عمودي
 :سايت کانال جديد

 tv.newchannel.www://http 
  :آدرس تماس

 com.yahoo@kanaljadid  
com.yahoo@anternasional.tv 

 :تلفن تماس
و ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧
٠٠٤٤٧٩٠٤٤١٣٥٢٥   
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گوشه اي از مبارزات 
کارگران معادن ذغال سنگ 

 در آمريکا
 )١٩٨٠ -  ١٩٦٤(سالهاي 

نشريـه  (   نايدن . جي. پاول:   نوشته
 ) مانتلي ريويو

                                                                           نادر احمدي: ترجمه و تلخيص
                                                                                                         

در ويرجينياي غـربـي هـيـچـوقـت             
صـلــح حـاکــم نـيــسـت زيــرا در آنــجــا                  

. هــيــچــوقــت عــدالــت حــاکــم نــيــســت         
محدوديت هاي قانوني و کاربرد اسلحه      
مانند مرفين فقط بـراي مـدتـي کـوتـاه            
دردها را تسکين مي دهـد امـا مـدت          
کوتاهي بعد از آن دوباره درد و عـذاب            

در آنجـا امسـال و هـر           .   آغاز مي شود 
سال کارگران خـود را بـراي مـبـارزه و                 

آري چـنـيـن      .   اعتصاب آماده ميکنـنـد    
مـادر  .   (   است در ويـرجـيـنـيـاي غـربـي           

 )جونز
عصيان کارگران در مـعـادن ذغـال         
سنگ از پيتسبورگ تا منطقه رودخانه       
اهايو زمانـي شـروع شـد کـه در سـال                  

 در انتخابات درونـي اتـحـاديـه            ١٩٦٤
، » اتحاديه کارگـران مـعـادن     «کارگري  

کارگران، اعتبار رهبري اين اتحاديه را        
هـمـچـنـيـن      .   به زير عالمت سؤال بردنـد     

در آن سالها نگرانـي و خشـم در بـيـن                  
کارگران معادن ذغال سنگ کاليفـرنـيـا        
در  جنوب غربي ويرجينيا بـخـصـوص           
در باره شيوع بيماري دردنـاک و کشـنـده         

. شديد بود)     سياهي ريه  "   ( بلک النگ " 
سخنراني هاي دکتـرهـا در سـالـنـهـاي              
اتحاديه هاي کارگري، در مدارس و در         
کليساهها بـه نـگـرانـي هـاي مـردم و                  

يک حادثه فجيـع  .   کارگران دامن مي زد 
مقاومتهاي در حال افزايش کارگران را        

در بيستم نـوامـبـر سـال           .   شعله ور کرد  
 انفجار ناشي از گـاز مـتـان و              ١٩٦٨

خاکستر ذغـال سـنـگ بـاعـث مـرگ                  
بيش از  هفتاد کارگر شد و خبـر وقـوع             
اين حادثه در سراسر آمريکا منـعـکـس         

واکنشهاي رهبران اتـحـاديـه هـاي         .   شد
کارگـري و سـيـاسـتـمـداران در بـاره ان                 
فاجعه همگي مشابه و در جهت توجيـه        
آن بودند و آقـاي تـونـي بـويـل رهـبـر                     

اتـحـاديـه کـارگـران        « اتحاديه کارگري     
به اين معدن مسافرت کرد  و       »   معادن

تـا زمـانـي کـه مـا             : " . . در آنجـا گـفـت      
مجبوريم در معادن کار کنيم يک چنين       
اتفاقاتي اجتنـاب نـاپـذيـر هسـتـنـد و                 
کمپاني صاحب معدن حـادثـه ديـده از            
نــظــر انــجــام اقــدامــات ايــمــنــي بــراي           
کارگران يکـي از بـهـتـريـن کـمـپـانـيـهـا                 

 وقتـي کـه   ١٩٤٧اما در سال . ..." است
در حادثـه مشـابـهـي در مـعـدنـي در                   

 کارگر کشته شدند آقـاي    ١١١ايلينويز  
لوئيس بر خالف آقـاي تـونـي      .   ال .  جان

:   " . . . بويل، در بازديد از آن معدن گفـت       
ذغال سنگ با خـون تـعـداد زيـادي از               
کارگران آغشتـه شـده اسـت و تـعـداد                 
زيادي زن بيـوه و بـچـه يـتـيـم بـر جـاي                     

  "..گذاشت است
 

 در رابـطـه   ١٩٦٩اعتصابات سال  
 با بيماري ريه سياه

 
باف که يک متخصص    . اي. آقاي آي 

قلب بود به تنهائي يک کـمـپـيـن بـراي                
افشاي کمپاني هـاي اسـتـخـراج ذغـال             
سنگ براه انداخت زيرا اين کـمـپـانـيـهـا            
هيچ اقدامي جهت کنترل ذرات ذغـال          
سنگ معلـق در هـواي مـعـادن انـجـام              

 کـار    ١٩٥٠در سـالـهـاي         .   نمي دادند 
مداوم ماشينهاي حفاري موجب آلـوده        
کــردن هــواي مــعــادن ذغــال ســنــگ              

ورود و انبـاشـت     (   زيرزميني مي شدند    
ذرات ذغال سنگ معلق در هوا در ريـه         
هاي کارگران بـاعـث ايـجـاد بـيـمـاري                
سياهي ريه مي شـد کـه خـود مـوجـب               

ــاک مــي شــد             آقــاي .   )     مــرگــي دردن
 به فرمانـدار    ١٩٦٨باف در سال    . اي. آي

منطفه گفت که در بين کارگران مبـتـال          
ــيــمــاري          ــه ب ــه        " ب در "   ســيــاه شــدن ري

ويرجينياي غربي، تاکنون فـقـط چـهـار          
در جهـت   .   نفر خسارت دريافت کرده اند    

خنثي کـردن اقـدامـات کسـانـي مـثـل               
آقاي باف، انواع کساني که سر در آخور        
سرمايه داران داشـتـنـد بـراي تـوجـيـه                 
شرايط ضـد انسـانـي وضـعـيـت کـاري               
کارگران و دفاع از منافع سرمايه داران        
به توجيه شرايـط نـابسـامـان کـارگـران              

بـراي مـثـال چـارلـز آنـدروز              .   پرداختند
رئيس بخش تحقيقات علمـي دانشـگـاه        

بله مـمـکـن     : " . . . ويرجينيا اعالم کرد که   
است که  خاکستر ذغال سـنـگ بـاعـث        
ايجاد ناراحتي براي کارگران بشـود امـا         

علـت اصـلـي مـريـض شـدن کـارگـران                 
و در ادامـه يـک      . "   کشيدن سيگار اسـت   

" کـابـل کـاونـتـي       " مؤسسه پزشکـي در      
اعالم کـرد کـه  وضـعـيـت سـالمـتـي                    
کارگران در شرايط قابل قبولي اسـت و          
وجود بيماري سياهي ريه  جاي نگرانـي        

" کناوها کـاونـتـي   " مرکز پزشکي  .   ندارد
با انتشار بيانيه اي ،عملکرد پزشکانـي       
را که  بر عليه عوارض بيماري سيـاهـي     

. ريه افشاگري ميکنند محکـوم کـردنـد       
اتـحـاديـه    « رهبران اتحاديـه کـارگـري            

توجه کمي به نگراني    »   کارگران معادن 
کارگران در مورد بيماري سياهي ريه از       

 ژانـويـه     ٢٦در   .   خود نشـان مـيـدادنـد       
 هزاران نفر از کارگران و خانواده       ١٩٦٩

هاي آنان در يک گردهمايي از دولـت و            
قانونگذاران خواستند که ضمن کـنـتـرل         
آلودگي هوا در معادن ذغال سنـگ، بـه         
کارگران قرباني بيـمـاري سـيـاهـي ريـه              
خسارت بپردازند و دکتـر بـاف نـيـز بـه            
اين گردهمائي دعوت شده بود امـا او           

 .حضور نيافت
هـامـپـريـز     . ر. سه روز بعد  آقـاي ر         

اتـحـاديـه    « رهـبـر اتـحـاديـه کـارگـري               
 در   ١٧در منطـقـه      »     کارگران معادن 

چارلستون يک بخشـنـامـه بـه تـمـامـي               
اتحاديه هاي کارگري وابستـه بـه خـود            
صادر کرد و از آنان خواست تا مبادا به          
مؤسسه حمايت از مبتاليان به بيمـاري        
سياهي ريه کمک مالي بکنند و تهـديـد         
کرد که هـر کـارگـري کـه عضـو ايـن                     
مــؤســســه بشــود ازعضــويــت در ايــن           

 .اتحاديه کارگري اخراج خواهد شد
دکتر رنالد برنز که از طرف مـرکـز           

قبأل بيانـيـه اي      "   کابل کاونتي " پزشکي  
براي توجيه و بي اهميت بـودن بـيـمـاري          
سياهي ريه صادر کرده بود در جـلـسـه             
بررسـي تـدويـن قـانـون در مـورد ايـن                   
بيماري حضور داشـت و آقـاي سـنـاتـور            

کـه خـودش در يـک           "   وارن مـک گـراو     " 
خانواده صاحب معدن متولد شـده بـود         
از آقاي برنز پرسيد که صاحبان مـعـادن         
ذغال سنگ چقدر پول به او پرداخته اند        
تا او به نفع آنان شهادت بدهد؟ و آقـاي            

که بـه مـن بـه          : "   . .   برنز در جواب گفت   
اندازه کافي پرداخت نشده است و مـن            
نمي توانم به شما بگويم که دقـيـقـا چـه             
مبلغي دريافت کرده ام  اما  پـولـي کـه        
من دريافت کرده ام بابت اعالم نظـرم و           
وقتي که صرف اين موضوع کرده ام  به         

 "... من پرداخت شده است
 فـوريـه     ١٨به دنبال آن در سه شنبه       

بـه  "   ردل" در معدني در نزديکـي شـهـر            
هنگامي که شيفت روز ميخواست کـار     
خود را در زير زمين آغاز کند يکـي از            
کارگران به دليل مريضي سيـاهـي ريـه           
حالش به هم خورد و تمامي کارگران بـا         
ديدن اين صحنه دست از کار کشـيـدنـد          
و خواستار تصويب قانـون حـمـايـت از             

. مبتاليان به بيماري سياهي ريه شـدنـد       
 معدن ديـگـر نـيـز       ١٤روز بعد کارگران  

که در نزدکي اين شهـربـودنـد دسـت از              
کار کشيدند و تا آخر همان هفته دوازده        
هزار کارگر مـعـدن در آن نـاحـيـه در                    

در روز دوشنبه بعد از   .   اعتصاب بودند 
آن، هزاران کارگر  وارد چارلستون شدند       

تا قانون حمـايـت از       :   و شعار مي دادند   
بيماران مبتال به سياهي ريـه تصـويـب           
نشود، ذغال سنگ استخراج نخـواهـنـد      
کرد و تا يک روز بعـد يـعـنـي روز سـه                   
شنبه، بيش از سـي هـزار کـارگـر در                   

بعضي ها کمونيستها   .   اعتصاب بودند 
را مسئول برانگيختن اعتصاب و آقـاي       
باف عـدم تـمـايـل قـانـونـگـذاران بـراي                 
تصويب قانون حمايـت از کـارگـران را             

. عامل شروع اعتصاب مي دانسـتـنـد         
در پنجم ماه مارس وقتي کـه مـجـلـس           
سنا بررسي قانوني در مـورد رسـيـدگـي          
به وضع کارگران  مـبـتـال بـه بـيـمـاري                  
سياهي ريه را آغاز کرد، از چهل و سـه            

هزار کارگر معدن در ورجينياي غربـي،       
چهل هزار نفر بطور غـيـر قـانـونـي در                 

امـا قـانـون مصـوبـه           .   اعتصاب بودنـد  
مجلس سـنـا بسـيـار ضـعـيـف تـر از                    
قانوني بـود کـه مـجـلـس نـمـايـنـدگـان                  
آمريکا تصويب کـرده بـود تـا ايـنـکـه                

 مـارس هـردو مـجـلـس            ٨سرانجـام در    
قانونگـذاري در آمـريـکـا قـانـونـي را                  
تصويب کردند که شبيـه قـانـون اولـيـه              

. مصوبه مجلس نمايندگان آمريکا بود    
به موجب اين قانون کارفرماها موظف       
به کنترل ميزان آلودگـي هـواي مـعـادن          
شدند و يک صندوق مالي براي حمـايـت        
از کارگران مريض نـاشـي از بـيـمـاري               

کارگران مـعـدن     .   سياهي ريه ايجاد شد   
که روز بعد در شهر برکلي تجـمـع کـرده         
بودند گفتند که تا زماني که اين قـانـون      

فرمانـدار ايـالـت      "   آرچ مور" توسط آقاي 
از حزب جمهوريخواه امضـا، نشـود بـه           

. سر کارهاي خود باز نخـواهـنـد گشـت          
سرانجام آقاي مور تحت فشـار شـديـد،          
قانون مصوب مـجـالـس نـمـايـنـدگـان               
آمريکا را امضا، کرد و بـديـن تـرتـيـب             
کارگران در نتيجه اتحاد و مبارزه بطـور      
نسبي به خواسته هاي خود رسيدنـد هـر         
چند که سرمايه داران هميشه و در همـه         
جا به تعهدات خود عمل نمي کـنـنـد و            
قوانين خود پذيـرفـتـه را زيـر پـا مـي                   

 ..گذارند و نقض مي کنند

 
 صفحه اخبار بين المللي کارگري 

اعتراض گسترده كارگران 
 ساختماني در دبي

 داوود رفاهي
 تـن از كـارگـران           ٤٠٠٠بيش از      

ساختماني  در دبي متعلق به شركتهاي       
Sun Engineering                  و Al 

Habtoor Engineering    روزهــاي 
 اكـتـبـر در         ٢٨ و    ٢٧شنبه و يكشنبه    

هايشان در منطقه جبـل عـلـي از              كمپ
رفتن به سر كار خودداري كرده و دسـت          

اعتراض آنها به كـمـي       .   به تحصن زدند  
هـا و      دستمزد، وضعيت نامناسب كمپ   

نبود وسايط نقليه مناسب براي انـتـقـال         
كارگران كـه   .   آنها به محل كارشان است    

هاي محل اقامتشان را به اشـغـال           كمپ
خود در آورده بودند با دخالت پليس كـه         

آور وارد معركه شـده       با باتون و گاز آشك    
بودند، دست به شـكـسـتـن مـاشـيـن و                 

هـا و درگـيـري بـا پـلـيـس                 اموال شركت 

زدند كه متعاقب آن تعدادي از كارگـران        
دستگير و بـه زنـدان مـنـطـقـه عـويـر                     

 . شوند منتقل مي
اين كارگران كه اكـثـريـت آنـهـا از               
كشورهاي هند، پاكستـان و بـنـگـالدش         

 دالر   ١٤٩هستند، دستمزدي مـعـادل       
 ١٧٧در ماه براي غير متخصصيـن و           

دالر براي كارگران متخصـص دريـافـت         
انـد كـه        كارگران اعالم كـرده    .   كنند  مي

 ٣٢٦ دالر و   ٢٤۵دستمزدشان بايد بـه     
ــد           ــاب ــزايــش ي ــن       .   دالر اف ــال اي ــب ــدن ب

اعتصاب، وزير كـار امـارات مـتـحـده             
عربي، علي عبداهللا الكعـبـي، تـهـديـد           
كرد كه كـارگـرانـي كـه در اعـتـصـاب                  
شــركــت كــنــنــد از كشــور اخــراج                 

چند ساعـت بـعـد از ايـن             .   شوند  مي
سخنان، جانشين وزير كار عميـد بـن         
ديماس، اعالم كرد كه حـكـم اخـراج            

 كارگر صـادر شـده و        ٤٠٠٠بيش از   
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 زنده باد سوسياليسم 

تجمع اعتراضي كارگران 
  طبرستان٣نساجي شماره 

 
خبـرنـامـه    " طبق خبري كه وبالگ     

مـنـتـشـر كـرده        "   فعالـيـن مـازنـداران      
 ٣اسـت، كـارگـران نسـاجـي شـمـاره                

طــبــرســتــان روز دوم آبــان مــاه در                
اعتراض به تضييع حقوق خـود بـراي          
دومين بار در مـقـابـل فـرمـانـداري                

كـارگـران   .   طبرستـان تـجـمـع كـردنـد           
 ۵خواهان پرداخت حقوق و دستـمـزد         

ماه خود شدند و خواستار مالقات بـا        
 . فرماندار قائم شهر شدند

کارگران نساجي طبرستان عـالوه     

بر مطالبـه حـقـوق و دسـتـمـزدهـاي                 
مـعـوقـه خـود، از وضـعـيـت بـيـمــه                    
بيكاري و عدم امنيت شغلي در ايـن          
منطقه نيز ابراز نارضايتي كـردنـد و           
خواهان رسيدگي بـه ايـن وضـعـيـت              

 .شدند
 

كارگران عسلويه اتوبوس 
احمدي نژاد را محاصره 

 كردند
 

هـاي مـنـتـشـره،           بنا بـه گـزارش      
محمود احمدي نژاد كـه اوايـل آبـان              
ماه به منطقه علسويه رفته بـود، در         

هـاي     همان روزهاي اول كارگران پروژه    
پارس جنوبي و عسلويه، اتوبـوس وي      
را محاصره و مجبور كـردنـد كـه بـه              
ــاره وضــع بــد                 اعــتــراضــشــان در ب
معيشتي، افزايش اخـراج كـارگـران،          
بتعويق افتادن دستمزدها و جلوگيري     
از هرگـونـه تشـكـل كـارگـري گـوش                

هـاي     كارگران گفتند كه پـروژه     .   بدهد
حوزه پارس جنـوبـي و عسـلـويـه تـا                 

 هزار كارگـر و      ۵٠پايان دولت هشتم    
متخصص در خود بـه كـار مشـغـول             
داشتند، كه امروز اين جمعيت بـه كـم     

 . هزار نفر تقليل يافته است٢٧تر از 

کارگران را حقير ميشمارند و از سـوي            
کل کارگـرانـنـد کـه        :   " ديگربيان ميدارند 

سخن مي گويند، راه چاره مي جـويـنـد،          
احتياج به وحدت و همدلي و مـتـشـکـل           

تـاصـر   . " ( شـدن را انـديشـه مـي کـنـنـد               
" شـوراي کـارگـران     " ظاهرا ايـن       )   پايدار

است کـه کـارگـران را بـه ايـن هـمـدلـي                     
رهنمون ميسازد اما اين شـورا کـجـا و             
کي و طي چه پـروسـه اي بـايـد شـکـل                    
بگيرد معلوم نيسـت، چـون اصـال قـرار             

 .نيست تشکيل شود
خوشبختانه کارگران ايران بي توجـه      
به ايشان امر خود را پـيـش مـيـبـرنـد و                 

. همين ايشان را به پريشان بافي انداختـه     
ايشان براي اينکه ثابت کـنـنـد مـبـارزه              
کارگران راه به جايي نمـي بـرد و اصـال                
اهميت ندارد مدام تاکيد دارند کـه ايـن         
مبارزات تدافعي است و داراي  سـطـح            

کارگري که بـه نـان شـبـش            .   نازلي است 
: محتاج شده است و فرياد بـرمـيـکـشـد            

و مـيـدانـد کـه ايـن           "   گرسنه ايم گرسنـه " 
دولت با همه دم و دستگـاه امـنـيـتـي و            
نـظــامــي اش مــدافــع ايــن گــرســنــگــي            
کشيدن کارگران است و بـا هـمـيـن يـک               
شعار ساده و روشـن عـمـال خـواسـتـار                  
برکناري دولتي کـه ايـن گـرسـنـگـي را                 

نـمـايـنـده اش را          .   سازمان ميدهد است  
اين دولت ميربايد ترور مـيـکـنـد و بـه                
زندان ميفکند و کارگـر در هـر قـدم بـا                
دولت سرکوبگـر مـواجـه اسـت يـعـنـي                 
اينکه  عمال دارد کار سياسي ميکنـد و     

ايـن دو    .   خواسته سياسي مطرح ميکند  

طيف اصرار عجيبي دارند که مبـارزات      
کارگران را صرفا صنفي بداننـد و عـمـال          
با کوچک شمردن مبـارزه کـارگـران و بـا           
تحقير آن آب به آسياب دم و دسـتـگـاه                

کارگر ديگر چـگـونـه      .   بورژوازي ميريزند 
اسـاس نـظـم سـرمـايـه            "   بايد نشان دهد    

را هدف قرار داده تـا ايـن آقـايـان          "   داري
قانع شوند که اينـگـونـه اسـت؟ ايـن بـه                 

واقعـا  (   ظاهر فعالين کارگري گله دارند     
فقط گله دارند و گر نـه اصـال مسـئلـه                 
شان اين نيست؛  هر دو طيف به نـوعـي            
عالي ترين تشکل کارگري که حـزب او           
باشد موکول به محال ميکنند و نـاالزم     

کـارگـر   )   و روشنـفـکـر بـازي مـيـدانـنـد              
تشــکــيــالت نــدارد و هــنــگــامــي کــه              
کارگران اقدام به تشـکـيـل تشـکـيـالتـي            

مـبـادا کـار      :   ميکنند به خط ميـشـونـد      
سياسي بکنيد يا  سـنـديـکـا آخـر هـر                   
تشکيالتي است و يا در نکوهـش اقـدام       

عشـق  "   کارگران مـيـسـرايـنـد کـه ايـن                 
به سنديکا بـيـهـوده اسـت چـون               "   ورزي

و تـا جـا دارد         .   ايجاد نميکند "   همدلي" 
همه را به غير از خـودشـان مـتـهـم بـه                    

 . سکتاريست بودن ميکنند
سـنـديـکـا بـه        :   و کـالم آخـر ايـنـکـه         

شكل شناخته شده آن يعنـي عـدم اتـكـا           
هرروزه به مجمع عـمـومـي در مـبـارزه              
کارگران واحد نشان داد کـه تشـکـيـالت         

چـون عـمـال از      .   مطلوب کارگران نيست  
باالي سر کارگران تصميـم مـيـگـيـرد و              
براي توجيه خودش به همان قانوني پنـاه        
ميبرد که کارگران را سـرکـوب کـرده و              

همان سنديكا اگر بـه مـجـمـع            .   ميکند
عمومي يعني دخالت مستقيم كارگـران      
متكي شود و خـودرا صـرفـا صـنـفـي                  
تعريف نكنـد، اسـاسـا بـه تشـكـيـالت                 
ديگري تبديل ميشود و نقش متفـاوتـي        

به کـارگـران هـفـت تـپـه            .   را ايفا ميكند  
بايد  نشان داد کـه تشـکـيـالتـي واقـعـا                 
تشکيالت کارگري است که مستقـل از         
اسمش توده کارگران در تصمـيـم گـيـري           
آن به طور مداوم نقش داشته بـاشـنـد و              
گر نه مبارزه کـارگـران هـرز مـيـرود و                   

قـدرت کـارگـر در         .   سرکوب  مـيـشـود        
آيا سنديکا ميتواند ايـن     .   اتحادش است 

را به انجام بـرسـانـد؟ تـجـربـه خـود مـا                   
کارگران نشان داده که قـادر بـه ايـجـاد                

اما تشکيالتـي  .   اتحاد و تداوم آن نيست 
که مداوم در دسترس توده کارگر بـاشـد           
که بتواند در آن اعمال نظـر کـنـد بـر آن              
کنترل داشته باشد هـر اسـمـي هـم كـه                  
داشــتــه بــاشــد تشــکــيــالت مــطــلــوب            

مبـارزه کـارگـران هـفـت           .   کارگران است 
تپه به وضوح اين را نشان داد که مجمـع         
عمومي چنين تشکيالتي اسـت کـه بـا            
تکيه به آن تاکنون کارگران توانسته انـد          

غـش و    .   مبارزه خود را به پـيـش بـرنـد            
ضـعــف کــردن بــرخـي از شـنــيــدن نــام                 
سنديکا و لعن و نفرين کردن سنديکـا از    
سوي برخي ديگر، فـقـط نشـان از بـي                 

کارگـران بـايـد      .   افقي اين دو طيف است    
کار خود کنند و متحدانه امر خود را بـه     

و کارگران هفت تپه شايسـتـه     .   پيش برند 
بيشترين حمايت هسـتـنـد تـا بـتـوانـنـد                

 ..تشکيالت خود را سازمان دهند
 

 
 اخبار اعتراضي کارگري در ايران 

 
 ...  كارگران هفت تپه 

 . بزودي ويزهاي آنها باطل خواهد شد
يكروز بعد از اين واقعـه، يـعـنـي           

 اكتبر صدها كارگـر يـك        ٢٩دوشنبه  
شركت سـاخـتـمـان سـازي ديـگـري،               

توجـه بـه تـهـديـدات وزيـر كـار و                     بي
 صـبـح در        ٩جانشين وي، سـاعـت         

منطقه قصيص در دبي دست از كـار          
ــو                    ــد و جــاده اصــلــي جــل ــدن كشــي

 New Medicalبــيــمــارســتــان         
Centre      خـواسـت ايـن      .    را بسـتـنـد

كارگران نيز هـمـانـنـد هـمـكـارانشـان             
ايـن كـارگـران      .   افزايش دستمزد است  

گويند طـي دو سـه سـال اخـيـر                    مي
هزينه زندگي بشدت باال رفته اسـت و        

هاي ساختمـان     همچنين درآمد شركت  
سابقه ساختـمـان      سازي بدليل رونق بي   

سازي در دبي و كل امارات مـتـحـده           
بمراتب افـزايـش يـافـتـه، امـا هـيـچ                  

تغييري در وضعيـت دسـتـمـزد آنـهـا              
 . بوجود نيامده است

الزم به ذكراست كـه هـم اكـنـون             
 هزار كارگر مهاجـر در       ٧٠٠بيش از   

بخش ساختـمـان سـازي در امـارات             
متحده عربي مشغول به كار هستـنـد        

 هـزار نـفـر از           ٣٠٠كه از اين تعـداد      
 . آنها در دبي هستند

آخرين خبر اينكه بخشي از ايـن          
كــارگــران بــا وعــده رســيــدگــي بــه               

انـد    هايشان به سر كار برگشته      خواسته
 اكـتـبـر رئـيـس           ٣٠شـنـبـه        و روز سه  

پليس دبي، ضاحـي خـلـفـان، گـفـتـه               
 كـارگـر صـحـت          ٤٠٠٠است اخـراج    
 نفر از آنها كه ٢۵ تا ٢٠ندارد و تنها    

دست بـه تـخـريـب امـوال عـمـومـي                  
اند، محاكمه و اخـراج خـواهـنـد                زده
 ..شد

 
 ٨از صفحه  ...  اعتراض گسترده كارگران ساختماني 

خانـواده صـابـر نـواري  ومـردم                
آويهنگ، داغدار مـرگ ايـن کـارگـر             

 .هستند
يک کارگر اهل اويهنگ بـه اسـم            
صابر نواري که تا پنج  ماه  قـبـل در              
يک  کارخانـه در مـحـلـي دردمـاونـد                
کار ميکرده  و او را از کارخانه اخراج         
کرده بودند،  بعد از قطع اميـد از کـار     
در کارخانه  بناچاربراي  امرار معاش       
خود و خانواده به چاه  کنـي مشـغـول             
شده و متاسفانه چهارمـاه  پـيـش در             
جريان کندن چاه به داخل چاه  سـقـوط           
کرده و از ناحيه نخـاع  دچـار صـدمـه          
شــديــدي  شــده بــود و دريــکــي از                  
بيمارستانهاي تهران وي را بسـتـري            
کرده بودند اما با نهايت تاسف ديروز       

ســاعــت ١٣۸۶  –  ۷    -۸دوشــنــبــه     
چهار صبح جان باخت وجسد او را بـه         
روستاي  اويهنگ درحومـه سـنـنـدج            

 . انتقال دادند
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران ضمن ابراز همد ردي بـا        
خــانــواده صــابــر نــواري و تــمــامــي             
دوستان و بستگـان او از هـمـه ايـن                 
عزيزان ميخواهد کـه خـانـواده او را             

اين اولين بـار نـيـسـت         .   تنها نگذارند 
که کارگران در ايـران بـعـلـت ايـمـن                   
نبودن محـل کـار ونـبـود امـکـانـات               
ايمني به چنين سـرنـوشـت نـاگـواري             

اين واقعه دردنـاک بـار     .   دچار ميشوند 
ديگر اثبات ميکند که سرمايـه داري       
کمترين ارزش  و اهميتي بـراي جـان            

مـهـم   .     وزندگي کارگران قائل نيـسـت     
براي سرمايـه دار تـولـيـد سـود بـهـر                 

. قيمت و تحت هـر شـرايـطـي اسـت               
کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ايران از تمـامـي کـارگـران و             
مــردم آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب             
ميخواهد که براي ابـراز هـمـدردي بـا           
خانواده صابر نواري و اهالي روستـاي       
اويهنگ و براي نشـان دادن نـفـرت و             
انزجار خود عليه حکومـت سـرمـايـه          
داري  ضد انساني و ضد کارگـري در          

 .مراسم يادبود او شرکت کنيد
 

گرامي باد ياد و خاطره تمامي        
 کارگران جان باخته  

 
کميته کردستان حزب کمونيست       

 کارگري ايران
 

 ٢۰۰۷اکتبر  ٣۰
 

 
 مرگ يک کارگر بدنبال سقوط به چاه

٦از صفحه   
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فعالين كارگري نيشكر هفت 
 تپه بايد فورا آزاد شوند

 
همـانـگـونـه كـه قـبـال بـه اطـالع                    
رسانديم دوتـن از فـعـالـيـن كـارگـران                   
نيشكر هفت تپه قـربـان عـلـي پـور و                  

 و   ١٤محمد حيدري مصر در روزهاي     
 آبــان تــوســط مــامــوريــن وزارت             ١٦

اطـالعــات رژيــم دســتــگــيــر شــدنــد و            
كارگران اعالم كردند كـه اگـر ايـن دو               
فورا آزاد نشوند دسـت بـه اعـتـصـاب                

بـا اعـتـصـاب كـارگـران            .   خواهـنـد زد    
 آبـان، مـحـمـد        ١٦شيفت صبح در روز     

حيدري مصر در همين تـاريـخ هـنـگـام             
گـزارش دريـافـتـي مـا           .   شـب آزاد شـد     

حــاكــي از ايــن اســت كــه مــامــوريــن              
 آبـان   ١٧اطالعات صبح روز پنجشنبـه    

صبح ايـن    .   دوباره او را بازداشت کردند    
روز هنگاميکه کارگـران ديـدنـد قـربـان           
عليپور هـنـوز در بـازداشـت اسـت و                   
مــحــمــد حــيــدري مصــر نــيــز دوبــاره             

نمايندگـان خـود را      .   دستگير شده است  

. براي مذاکره سراغ مديريت فرسـتـادنـد       
بعد از مذاکره با مـديـريـت و مسـئـول               
حراست و مقامات مسـئـول ديـگـر بـه            
کارگران قول داده شد که تـا ظـهـر ايـن               
روز دو همکار آنـهـا را از زنـدان آزاد                  

اما در بعد از ظهـر پـنـجـشـنـبـه              .   کنند
کارگران مطلع شدند که گفته شده اسـت      
که قربان علي عليپور و محمد حـيـدري       

 ميـلـيـون     ٥٠مصر هر يک با قيد وثيقه       
. تومـان از زنـدان آزاد خـواهـنـد شـد                   

کارگران خشـمـگـيـن در مـقـابـل ايـن                   
تصميم اعالم داشتند کـه بـراي آزادي             
اين دو همکار خود دست به هر تالـشـي          

در همين رابـطـه يـکـي از              . خواهند زد 
کارگران نيشکر هفته تپه در گفتگـويـي        
با برنامه کارگران و يک دنياي بهتـر در           

 ، از همه کارگـران ،تلويزيون کانال جديد  
 معلـمـان و سـازمـانـهـاي             ،دانشجويان

جهاني خواستار حمايت و پشتيبانـي از       
خواست ها و مبارزات کارگران نيشکـر       

او گفت که مـا کـارگـران         .   هفت تپه شد  

 حـق    ،چيزي جز خواستهاي برحق خـود      
 حق تجمع و بـرپـايـي مـنـظـم                ،تشکل

مجمع عمومي و يـک زنـدگـي بـهـتـر                  
اينها خـواسـتـهـاي هـمـه            . نخواسته ايم 

کارگران در ايران است و ميخواهيم کـه       
 .  از ما حمايت شود

اکنون شرکت نيشکر هفت تپـه در         
فضايـي از اعـتـراض و الـتـهـاب بسـر                 

کارگران خـواهـان آزادي فـوري          .   ميبرد
همکارانشان هستند و رژيم با گذاشـتـن        
شرط وثيقـه بـراي آزادي آنـهـا چـمـاق                  
سرکوب را روي سر اين کـارگـران قـرار             

گذاشتن شـرط وثـيـقـه بـراي        .   داده است 
آزادي کارگران و تشکيل پـرونـده بـراي            
آنان يعني تهديد دائم کارگران بـه زنـدان         
و دستگيري و ايجاد رعب و وحشـت در     

با اين کار رژيـم مـرتـبـا       .   ميان کارگران 
 ،کارگران را تحت پيگرد  قرار مـيـدهـد         

به دادگاه احضار ميکنـد و مـيـکـوشـد            
بطور فرساينـده مـبـارزات کـارگـران را             
عقب براند و صف متحد آنـان را در هـم        

 . شکند
. بايد در مقابل اين توطئه ايسـتـاد       

اکنون که کارگران نيشـکـر هـفـت تـپـه               
متحد و مصمم به ادامه اعـتـراضـشـان          

 اکنون که نزديک به دوهـزار و           ،هستند
پانصد کارگر اين کارخانه امضـا جـمـع        
کرده اند تا سنديکاي خود را تشـکـيـل            
دهند و اعالم کرده اند کـه هـر هـفـتـه                  
جمع خواهند شد و مـجـمـع عـمـومـي               

 و خواست   ،خود را تشکيل خواهند داد    
تشکيل سنديکا خواست همه کـارگـران       

 بايد با اتکا به اين      ،در اين شرکت است   
اتحاد همبستگي در مـقـابـل تـعـيـيـن               
وثيقه بـراي آزادي قـربـان عـلـيـپـور و                   
محمد حيدري متحدانه بـايسـتـنـد  و              

آزادي بدون قيد و شرط آنها را به دولـت          
براي اين کـار تـنـهـا بـا              .   تحميل کنند 

اعتصابي قدرتمند است کـه کـارگـران            
خواهند توانست اين توطئه را خـنـثـي            

مبـارزه مـتـحـدانـه بـراي آزادي              .   کنند
بدون قيد و شرط اين کارگـران يـک گـام            
مـهــم بــراي مــتــحــد مــانــدن صــفــوف            
کارگران نيشکر هفت تـپـه و تـثـبـيـت                

كـارگـران   .   تشکل خود به دولـت اسـت         
زنداني بايـد بـدون قـيـد و شـرط آزاد                   

  .شوند
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد اتحاد كارگري
 آزادي برابري حكومت كارگري
 حزب كمونيست كارگري ايران
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 سه اطالعيه اخير در مورد مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه 

بدنبال دستگيري قربان 
عليپور کارگران هفت تپه 
 تهديد به اعتصاب کردند 

بنابه گزارشات رسيده غروب روز     
 آبانماه قربـان عـلـيـپـور يـکـي از             ١٤

فعالين نيشـکـر هـفـت تـپـه تـوسـط                 
وزارت اطالعات ربوده شد و به نقطـه        

کـارگـران   .   نامعلومـي انـتـقـال يـافـت         
نيشکر اعـالم کـردنـد کـه چـنـانـچـه                 
همکارشان تا سـه شـنـبـه شـب آزاد                
نشود از صبح چهارشـنـبـه دسـت بـه              
اعتصاب خواهند زد و تا آزادي او و          
تا زماني که بـه تـهـديـد کـارگـران و                 
دستگيري آنها پايـان داده نشـود بـه            

 .  اعتصاب ادامه خواهند داد
وزارت اطالعات قبال نيز يـکـي         
ديگر از فعالين نيشکر بنـام فـريـدون          
نيکـوفـر را دسـتـگـيـر کـرد کـه بـا                       
التيماتوم کارگران مجبـور بـه آزادي          

کـارگـران هـفـت تـپـه            .   فـوري او شـد     
بخوبي واقفند که درمقابل دستگيري     
همکـاران خـود بـعـنـوان يـک اتـفـاق                 
بسيار مهم بالفاصله دست به عکـس       

ايـن مـوثـرتـريـن راه           .   العمـل بـزنـنـد      
مــقــابلــه بــا تــوطــئــه هــاي وزارت               

مــبــارزه کــارگــران   .   اطـالعــات اســت   

نيشکر هفـت تـپـه الـگـوي روشـنـي                
مقابل کارگران در سراسر کشور قـرار       

 . داده است
کارگران نيشکر قبال در بـيـانـيـه           
شش ماده اي خود اعالم کـرده بـودنـد       
که مجمع عمومي خود را منظما هر       

ايـن بـراي     .   هفته تشکيـل مـيـدهـنـد        
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه حـيـاتـي               

تالش براي متـشـکـل شـدن و            .   است
جمع شدن منظم و هفتگـي کـارگـران          
به آنها امکان ميدهد که با آمـادگـي       
و اتحاد هرچه بيشتر بـه تـهـديـدات و         
توطئه هاي هرروزه کارفرمـا و وزارت       

بـهـردرجـه    .   اطالعـات پـاسـخ دهـنـد          
کارگران متشکل تـر بـاشـنـد وزارت            
اطالعات و کارفرما ترس بيشتري از      
 . توطئه عليه کارگران خواهند داشت

ــيــســت کــارگــري             حــزب کــمــون
دستگيري قربان علـيـپـور را شـديـدا             
محکوم ميکند و قاطعانه از مبـارزه        
کــارگــران بــراي آزادي او حــمــايــت              

قربان عليپور بايد فورا و بـي  .   ميکند
به دستگيري و   .   قيد و شرط آزاد شود    

اذيت و آزار کارگران و هر نوع پـرونـده          
سازي عليه فعالين کارگري نـيـشـکـر         

حـزب کـارگـران،    .  بايد پايان داده شود 
دانشجويان و همه مردم آزاديخـواه در       

سراسر کشور را به اعالم همبستـگـي        
با کارگران هفت تپـه و تـالش بـراي               
پايان دادن به اذيـت و آزار فـعـالـيـن                

 . کارگري فراميخواند
زنده باد همبستگـي و اتـحـاد کـارگـران         

 نيشکر هفت تپه
 آزادي برابري حكومت كارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
 حزب كمونيست كارگري ايران
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اعتصاب مجدد كارگران 

نيشكر هفت تپه براي آزادي 
 همكاران خود شروع شد

 
بنا بـه گـزارش دريـافـتـي امـروز                 

 آبـان كـارگـران شـيـفـت             ١٦چهارشنبـه   
صبح در كارخانه نيـشـكـر هـفـت تـپـه                 
دست به اعتصـاب زدنـد و بـه هـمـراه                  
شمار ديگري از همكاران خود مـقـابـل           
دفتر مديـريـت ايـن كـارخـانـه تـجـمـع                   

تعداد كارگران تجمع كنـنـده بـه         .   كردند
كارگران خـبـر داده        .    نفر ميرسيد ٥٠٠

عـلـي   )   رمضـان ( اند كه عالوه بر قربـان       
 آبان دسـتـگـيـر       ١٤پور كه روز دوشنبه     

شــده، امــروز صــبــح قــبــل از شــروع                
اعتصاب يكي ديگر از همكـاران آنـهـا       
بنام محمد حيدري مصـر نـيـز تـوسـط            

ماموران اطالعات جمهوري اسـالمـي        
كارگران اعالم كرده   .   دستگير شده است  

اند كه اگر تا امشب دو هـمـكـار آنـهـا                
 كـارگـر     ٤٠٠٠آزاد نشـونـد تـمـامـي            

نيشكر هفت تپه بطـور يـكـپـارچـه وارد           
كارگـران نـي بـر      .  اعتصاب خواهند شد 

 نـفـر     ٢٠٠٠نيز كه تعداد آنها به حدود       
ميرسد اعالم كرده اند كه از اين حركـت         
فعاالنه حمايت ميكنـنـد و آنـهـا نـيـز                 

اعتـصـاب   .   دست از كار خواهند كشيد    
امروز كارگران شيفت صبـح تـا پـايـان             

معاون مـديـر     .   وقت شيفت ادامه يافت   
كارخانه با ادامه تـجـمـع كـارگـران بـه                 
مــيــان كــارگــران آمــد و تــالش كــرد                

او در   .   كارگران را به سر كـار بـرگـردانـد         
مورد كارگران دستگير شده اظهـار بـي         

 . اطالعي كرد
بازداشت فعالين كارگـري نـيـشـكـر         
هفت تپه تقالي حكومت اسالمي بـراي       
خنثي كـردن پـيـروزي اخـيـر كـارگـران                 

.  روزه آنـهـاسـت        ١١بدنبال اعتصـاب     
كارگران توانستـنـد تشـكـيـل مـجـمـع                
عــمــومــي مــنــظــم، پــرداخــت فــوري             
دستمزدهاي معوقه و برخي خواستهـاي    

. ديگر را به مديريـت تـحـمـيـل كـنـنـد                
بعالوه كارگران حق تشكيل سنـديـكـاي        
كارگري را نيز به مديريت قبوالنده انـد          

و تالش براي تحميل و تشكيل چـنـيـن            
اين اعـتـصـاب    .   تشكلي در جريان است   

انعكاس بسيار گستـرده اي در مـيـان              
كارگران داشت و الگوهاي آموزنـده اي         

. را جــلــوي هــمــه كــارگــران گــذاشــت             
جمهوري اسالمي در تقالست كه همين      
دستاوردها را خنثي كند و مانع برپايي       
مجمع عمومي كـارگـران در روزهـاي             
پنجشنبه و شكـل گـيـري تشـكـلـشـان               

پاسخ به اين حكومت همان اسـت     .   شود
كه كارگران داده انـد يـعـنـي مـقـابلـه                   
! مــتــحــدانــه و قــاطــع هــمــه كــارگــران           

جـمــهــوري اســالمـي بـايــد بــدانــد كــه              
كارگران نيشكر هفت تپه متحدنـد و در        

 وسيعي را در مـيـان     عين حال حمايت  
كارگران در ايران و در سـطـح جـهـان              

قربان علي پـور و        .   بدنبال خود دارند  
محمد حيدري مصر بـايـد فـورا آزاد            
شوند و بـه فضـاي تـهـديـد و فشـار                   
بركـارگـرانـي كـه حـقـوق بـديـهـي و                    
ابتدايي خـود را مـيـخـواهـنـد، فـورا               

 . خاتمه داده شود
 !زنده باد اتحاد كارگري

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 !آزادي، برابري، حكومت كارگري
 حزب كمونيست كارگري ايران
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