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به  آارگران این نشریه متعلق 

  راستای لذا در خودتان است و

ما . تقویت آن ما را یاری نمایيد

سعی داریم نشریه جنبش 

آارگری هم بازتابی باشد 

ازجنبش طبقه آارگر  و هم 

چراغی باشد در مسير 

  . پيشرونده جنبش آارگری 

اگر هر آدام از ما  آارگران  

زات و گزارشات مبارم اخباربتواني

آارگران را و همچنين آموزش 

به هم طبقه ای  الزم های

هایمان را به درون آارگران 

ببریم ،گام بزرگی در راستای 

اتحاد و همبستگی جنبش 

باید بدانيم .مای برداشته آارگری

چگونه ممكن است متشكل 

است  ممكن چگونهشویم؟

   آنيم؟چگونه آمكر گبيكدی

اعتراضات دسته جمعی در 

م سرمایه داری به مقابل تهاج

سفره آوچكمان انجام دهيم 

؟چگونه در مقابل قراردادهای 

موقت و سفيد امضا اعتراض 

 م اعتراضنمایيم؟ چگونه ميتواني

  اعتصاب موفقی داشته باشيم؟و

 

  

  

  

 ی چرا هر روز فاصله طبقات

 شود؟ و باالخره راه یشتر ميب

 ، ی عدالتینهمه بیدن ايبرچ

  ...  وی ، سرگردانیكاريفقر ، ب

 یه جنبش آارگرینشرست؟يچ

استا و ن ری است در ایتالش

ن تالش موثر واقع نخواهد شد یا

 شما یاریمگر با همت و

  .آارگران اگاه

شرو از يه آارگر پین نشريهمچن

ن پس با انحالل خود تمام یا

ار يتوان و امكاناتش را در اخت

 یه قرار داده آه طین نشریا

 اعالم یا ه جداگانهياطالع

  . د شدخواه

ون يسيجاد آمین پس از ايهمچن

 به یزنان آه در مجمع عموم

د و بر اساس يب رسیتصو

ن ی ، از اییئت اجرايه هيبیتصو

 یك ستون و در واقع بخشیپس 

ون يسيار آميه در اختیاز نشر

زنان و همه زنان آارگر قرار 

 یخواهد گرفت تا در راستا

 و یاهداف مشترك چنبش آارگر

 .  گرفته شودجنبش زنان به آار

 
 

 ، روز جهانی کارگرگرامی باد اول ماه مه   
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 اول ماه یدر آستانه برگزار

  ٨٧مه سال 

 یگر در آستانه برگزاریكبار دی

 ٨٧مراسم اول ماه مه سال 

 آارگر یروز جهان.  ميقرار گرفت

عتر يهر سال با شكوهتر و وس

ا ياز سال قبل در سراسر دن

ن روز یدر ا.  گرددیبرگزار م

 یابانها ميونها آارگر به خيليم

 نه یه داریماند تا به سریا

 ییاي دنیید بر پایند و نویبگو

هر چند هنوز ما . بهتر را بدهند

ا م اميپراآنده و جدا از هم هست

 شود آه ین روز ثابت میدر ا

 ی و نژادیتي ملی از تفاوتهافارغ

 آه ی آاذبیو با وجود مرزها

م یجاد شده است قادرین ما ايب

 متحد ی و مبارزه ایبا همبستگ

 داران هیدر مقابل سرما

ن روز ممكن یاگر در ا. ميستیبا

ا نقاط است آه آارگران در اقس

ند و یايابان بيا به خيدن

 یه داریاعتراضشان را به سرما

نشان دهند حتما ممكن است ، 

ز مبارزه ي سال نیگر روزهایدر د

. شان را  ابراز دارنديو همبستگ

 ما آارگران به یمبارزه طبقات

ط  شود و فقین روز خالصه نمیا

 از مبارزه ین روز تبلوریدر ا

 آار در یاردوگاه بزرگ و جهان

  . د ی ایبوجود مه یمقابل سرما

ل يگر در آشور ما بدلی دیاز سو

 یممانعتها و سرآوبها برگزار

 ین روز به دشواریمراسم ا

د تصور یاما نبا.  شودیانجام م

ن ی مراسم ایم آه برگزاریينما

ر ي تاثیروز هر چند محدود ب

در چند سال گذشته . بودخواهد 

 روز آارگر در  مراسم یبر گزار

ابانها يتهران و آردستان به خ

امده و با وجود سرآوبها و 

  از دامنه یمشكل اطالع رسان

 برخوردار بوده ینسبتا خوب

گر ی در دین آارگريفعال. است

 توانند  مراسم یز ميشهرها ن

ن روز را با توجه به یا

وا طشان و مسئله توازن قیشرا

د تصور گردد ینبا. ندیبرگزار نما

ن روز در ی مراسم ایآه بر گزار

 یا گلگشت و پارك بیسالن و

ن شكل از یا. ر است يتاث

ت و در تداوم ی در نهایبرگزار

ش شرآت یخود، با افزا

ابان ينده به خیدر ا ي آهآنندگان

و نتيجه مي دهد د امد نخواه
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د ي و بعی طوالنین راهیا

  .ستين

ه ی سرمایر پاین زيزمن روز یدر ا

 لرزد و یا ميداران در تمام دن

 یروي از نیآارگران گوشه ا

ش یشان را نماي جهانیهمبستگ

 ید تضادهایبا تشد.  دهندیم

 یه داری سرمایاي در دنیطبقات

 ینه برايش زميش از پي، ب

 طبقه آارگر فراهم یشرويپ

ن امر با یران ایدر ا. شده است 

 آارگران گره یریتشكل پذ

ن آشاآش یورده و در اخ

م ي اگر ما قادر باشیطبقات

م و يخودمان را سازمان ده

م هر ي توانیم ، میمتشكل شو

ل یروز را  به روز آارگر تبد

   . میينما

* * *  
  

  چرا در مراسم روز آارگر

د شرآت یبا) اول ماه مه( 

  م؟ یينما

 ی همكارینقل از بولتن شورا( 

 به – ین آارگريتشكلها وفعال

  ) اول ماه مهمناسبت

شتر يه داران آه هر روز بیسرما

 ی آارگران را م ما یگلو

 ما را یفشارندو ذره ذره زندگ

 آنند، ی منافع خود خرج میبرا

 همه گونه امكانات رسانه یدارا

 و انواع احزاب و یغاتي و تبلیا

ارگانها ابراز نظر در جامعه 

اما ما آارگران از . هستند

 ابراز ین امكانات برای ترییابتدا

 ، . ميو طرح مطالبات محرومنظر

ار ما ي در اختیچ رسانه جمعيه

م آه چگونه یيست تا بگوين

 موقت ما را به یقراردادها

روزنامه و .  آشانده استیتباه

ند آه ی گوی نمیات رسمینشر

 ی خانمان سوزی چه بالیكاريب

 فاقد محل و یما حت. است 

م دور يم آه بتواني هستیمكان

 یو در باره هم جمع شده 

. ميم حرف بزنيمطالباتمان بتوان

 ی ما را در گلو خفه میدرد دلها

نند تا مبادا ما با هم متحد آن

 را بوجود یی رسای و صدامیشو

  اما در روز اول ماه مه. میاوريب

ن سدها یما همه ا) روز آارگر ( 

 یم و چون تن واحديزنيرا آنار م

هر آنچه  م و یي آیابان ميبه خ

ر گلو خفه شده است ، را  آه د

مان ی هایگر هم طبقهای دیبرا

جاد یما مطالبه ا. ميزنياد میفر
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 موقت ، یتشكل ، لغو قراردادها

 یتوقف اخراجها ، دستمزد مكف

...  و یت شغلي ، امنیو انسان

 یابان ميما به خ. ميزنياد میفر

 یم آه زندگيد دهیم تا نویيآ

 ین همه مصائب بشریفارغ از ا

 یابان ميا به خممكن است، م

و  ميم ما هم انسانیيم تا بگویيآ

.  از رفاه حق ما استیبرخوردار

م یيم تا بگویي آیابان ميما به خ

ل شده به ما  انباشت يفقر تحم

 حد وحساب ی آالن وبیثروتها

االخره و ب. ه داران استیسرما

م یيم تا بگویي آیابان ميما به خ

 ممكن است و با یگری دیزندگ

 یمه آارگران مهمراه شدن ه

   . میم آن را بسازيتوان

* * *             
  
   :یاخبار و گزارشات آارگر  

ش از ده روز است آه آارگران يب

ك يالست(ریان تايآارخانه آ

 ، در اعتراض  به ) البرزیساز

شان یق افتادن دستمزدهایتعو

دست به اعتصاب زده و در 

. مقابل آارخانه  تجمع نموده اند

ن مدت نه تنها یااما با گذشت 

 نشد یدگيبه اعتراض انها رس

 ی انتظامیروهايورش نیبلكه با 

.  از انها بازداشت شدندیتعداد

ش ی آه تورم افزایطیدر شرا

ابد و ما آارگران هر روز ی یم

ش تحت فشار قرار يشتر از پيب

ا سهممان از از یم، آیري گیم

م بازداشت ی سازی آه مییايدن

رگران ا ما آایو سرآوب است؟ آ

م به عدم ی حق نداریحت

ز اعتراض يپرداخت دستمزدمان ن

ر اعالم یان تايآارگران آم؟ یينما

دن به مطالبه ينموده اند تا رس

پرداخت دستمزد معوقشان 

 دارند و یدست از اعتراض بر نم

در مقابل تهاجم مدافعان 

 ی نمیه اران از پایسرما

 از یارين بسيهمچن. نندينش

ه بر ضرورت ن آارخانیآارگران ا

 آه بتواند یجاد تشكل آارگریا

د يد، تاآیانها را متحد نما

گر ین مورد با دیداشتند و در ا

 یآارگران آارخانه گفتگو م

ش یز به سهم خويما ن. آردند

دن ي رسیم آارگران برایدواريام

به مطالبات بر حق خود بتوانند 

تشكل مناسب و مورد نظرشان 

 یهن تنها رایا. ندیجاد نمایرا ا
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است آه ما آارگران را در مقابل 

شتر يه داران آه هر روز بیسرما

 ی میبه سفره ما چنگ انداز

   .دینماي و متحد میآنند، قو

 از آارگران آارخانه ی تعداد

 بوشهر جند ماه یران صدرایا

كار شده اند و ياست آه از آار ب

بارها در اعتراض به اخراجشان 

در مقابل آارخانه تجمع نموده 

، اما تا آنون به مطالبه اند

 یدگيبازگشت بكارشان رس

ران صدرا تنها یآارگران ا. نشده 

دن را ادامه يجه رسيراه به نت

آنها تا .  دانندیاعتراضشان م

 یآنون موفق شده اند صدا

 از یارياعتراضشان را بگوش بس

ز ين نيمردم برسانند و مسئول

ن مسئله هراس دارند يآه از هم

 ،اما د دادهان به انهاییوعده ها

تاآنون به آنها عمل ننموده 

ما ضمن محكوم نمودن .اند

ران صدرا بر یاخراج آارگران ا

 مبارزه و اعتراضات انها تداوم

  . میي نماید ميتاآ

صفحه     اخباردر   53ادامه

 

   

* * *             
                                

  

  

  

فراخوان آمك مالی به 

  ....آميته هماهنگی 

  

    !، رفقا و فعالين آارگرینآارگرا

در راستای ... آميته هماهنگی 

پيشبرد اهداف جنبش آارگری 

در این مقطع با مشكل مواجه 

شده ونياز به آمكهای مالی 

آمكهای خود را از . شما دارد 

هر طریق ممكن به دست ما 

برسانيد و در این را بطه ما را 

 . یاری نمایيد

                                                 

هيئت اجرایی آميته 

برای کمک به هماهنگی 

  ایجاد تشکل های کارگری 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  
 آزادی ،مسکن، نان    
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گزارش مجمع عمومی  

آميته هماهنگی برای 

آمك به ایجاد تشكلهای 

  یآارگر

  
 مجمع عمومی 23/1/87در تاریخ

با حضور ...  آميته هماهنگی

 نفر از اعضا و 100حدود 

تعدادی . برگزار گردیدمهمانان 

از اعضا نيز آه به دالیلی 

نتوانسته بودند در مجمع شرآت 

آنند با دادن وآالت به بعضی از 

اعضاء بطور غير مستقيم در 

 . مجمع شرآت داشتند

ابتدا مجمع با یك دقيقه سكوت 

به یاد جانباختگان راه آزادی  

طبقه آارگر و سپس تبریک به 

 مناسبت آزادی محمود صالحی،

" با تأکيد بر نقش ارزنده ی 

کميته ی دفاع از محمود 

، شروع بكار نمود و "صالحی

سپس مباحث زیر به ترتيب در 

  :دستور آار قرار گرفت

گزارش هيئت اجرایی و بحث 1-

  در مورد آن 

 سازماندهی جدید و بحران 2-

  ...آميته هماهنگی 

بحث در مورد اساسنامه 3- 

  پيشنهادی 

 ایی جدید انتخاب هيئت اجر4-

سپس، گزارش هيئت اجرایی 

توسط یكی از اعضای آن به 

در این رابطه . مجمع داده شد

نقاط قوت و ضعف هيئت اجرایی 

مورد بحث قرار گرفت تا در آینده 

. از این تجربيات استفاده شود

بطور آلی شرآت فعال آميته 

هماهنگی در شورای همكاری، 

فعاليت در راستای برگزاری 

ه مه سال مراسم اول ما

گذشته، فعاليت  و تالش برای 

پایان دادن به بحران آميته 

هماهنگی از جمله نقاط قوت 

هيئت اجرایی بود آه به ان 

اشاره شد،  در این گزارش هم 

چنين  با اشاره به شرکت 

اعضاء در برخی از اعتراضات 

کارگری، آم آاری و ضعف 

کميته در آمك به ایجاد 

قاط تشكلهای آارگری از جمله ن

ضعفی بود آه مورد اشاره قرار 

حاضرین پس از استماع . گرفت

جمعبندی و گزارش مختصر 
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هيئت اجرایی، آن را مورد انتقاد 

قرار داده و بعضی از اعضا آن را 

همچنين آم . ناآافی دانستند

آاری بعضی از اعضا ی هيئت 

اجرایی نيز مورد انتقاد قرار 

  .گرفت

در مورد سازماندهی و بحران در 

آميته هماهنگی مدت زیادی 

بعضی از اعضاء با . بحث شد

اشاره به طوالنی شدن مباحث 

جاری در کميته، پرداختن به 

چنين مباحثی را جزو 

دستاوردهای کميته دانسته، 

چرا که طرح آن مباحث موجب 

مرزبندی با نگاه انحرافی در 

اما . کميته ی هماهنگی شد

ادامه ی بيش از حد بحران و 

برگزاری مجمع عمومی تاخير در 

باعث شد تا نيروی آميته 

هماهنگی تا حدود زیادی گرفته 

شود و نتواند جایگاه واقعی خود 

را در جنبش آارگری داشته 

بعضی از اعضاء نيز بر . باشد

غير ضروری بودن و طوالنی 

شدن مباحث معترض بودند و بر 

ضرورت قرار گرفتن آميته 

هماهنگی در بطن جنبش 

بسياری . د داشتندآارگری تاآي

از اعضا بر این مسئله آه می 

بایست بحران را تمام شده 

دانست و بجای پرداختن به 

مجادالت فکری، با اعضایی آه 

عمال از آميته هماهنگی خارج 

شده اند، بر ضرورت حضور در 

اعتراضات آارگری در راستای 

آمك به ایجاد تشكل های 

  . آارگری تاآيد داشتند

مایه داری بودن  اعضا بر ضد سر

تشكل تاآيد داشته و تعبير غلط 

اعضای خارج شده از آميته را 

مورد نقد قرار داده و در حد 

هم . زمان ممكن به آن پرداختند

چنين تفاوت آميته هماهنگی با 

احزاب و تشكلهای رفرميستی 

از جانب بعضی از رفقا مطرح و 

توضيح داده شد و در مورد اینكه 

ه باید در آميته هماهنگی چگون

راستای کمک به ایجاد 

تشكلهای آارگری فعاليت نماید 

و این مسئله را بطور واقعی و 

عملی در دستور آار خود قرار 

  . دهد در جمع حاضرین بحث شد

با توجه به بحران داخلی کميته 

ی هماهنگی و عدم اتخاذ 

سياستی مبنی بر پذیرش 

تقاضای عضویت در کميته، 
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فع مجمع تصميم گرفت، با ر

بحران و تصویب اساسنامه ی 

پيشنهادی، در جهت پذیرش 

اعضای جدید از تمام ظرفيت 

هایش در راستای اهداف جنبش 

آارگری و تشكل پذیری آنان 

با این توضيح که  . استفاده نماید

آميته هماهنگی، باید هم چنان 

موقعيت خودرا به عنوان تشکلی 

بستر ساز برای کمک به ایجاد 

  .ی حفظ نمایدتشکل های کارگر

در مورد اساسنامه پيشنهادی 

ابتدا در رابطه با تغيير نام 

آميته هماهنگی آه در این 

. اساسنامه امده بود بحث شد

اساسنامه پيشنهادی نام 

آميته هماهنگی برای ایجاد "

آميته "را به " تشكل آارگری

هماهنگی برای آمك به ایجاد 

تغيير داده " تشكل های آارگری

 آن را تاآيدی بر این بود، و دليل

امر می دانست که، آميته 

هماهنگی نمی خواهد با 

برخورد از  باال و به جای تشكل 

های آارگری فعاليت نماید، 

بلكه در راستای ایجاد آن می 

تواند و باید به تشکل پذیری 

هم چنين . آارگران آمك نماید

در ادامه ی مباحث مربوط به نام 

ز کميته ی هماهنگی، تعدادی ا

اعضاء از تغيير این نام در 

اساسنامه ی پيشنهادی دفاع 

کردند، اعضای مذکور با تأکيد بر 

این که ایجاد تشکل کارگری با 

مشارکت محوری و مؤثر خود 

کارگران امکان پذیر است، بر 

نام : این نکته تأکيد داشتند که

کميته ی هماهنگی نباید به 

صورتی باشد که تداعی کننده 

 کارگری، توسط ی ایجاد تشکل

اعضاء در . این کميته تلقی شود

دفاع از تغييرات مزبور خواهان 

کميته ی " کميته از تغيير نام 

 ایجاد تشكل هماهنگی برای

کميته ی " به " - آارگری

برای کمک به ایجاد هماهنگی 

 شدند، این  - تشکل های کارگری

تغيير نام با رای اآثریت اعضا به 

  .تصویب رسيد

مباحث، حول در ادامه ی 

تغييرات اساسنامه ای، تعدادی 

از اعضاء با اشاره به خالء 

فعاليت های مربوط به زنان 

کارگر، پيشنهاد تشکيل 

کميسيون زنان را مطرح نموده و 

خواهان قرار گرفتن این 
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کمسيون در ساختار کميته ی 

این پيشنهاد . هماهنگی شدند

مورد استقبال اعضای حاضر قرار 

پيشنهاد ایجاد هم چنين . گرفت

کميته ای برای هر استان از 

  .طرف اعضا رد شد

 اساسنامه ی پيشنهادی پس 

از بحث و بررسی و اصالحات 

این . الزم به تصویب مجمع رسيد

مجمع در ادامه با انتخاب 

اعضای هيئت اجرایی اصلی و 

علی البدل و بازرسين در یک 

فضای صميمی و با اميد به 

ار پيروزی جنبش کارگری به ک

  . خود پایان داد

  

هيئت اجرایی کميته "

هماهنگی برای کمک به 

  "ایجاد تشکلهای کارگری

       

            1387/2/2 

 اساسنامه مصوب مجمع   

عمومی

 

: 

اساسنامه ی کميته ی "

هماهنگی برای آمك به 

  "ایجاد تشکل های کارگری

  

امروزه حق ایجاد، تشکل، یکی 

از بدیهی ترین و شناخته شده 

رین حقوق مسلم کارگران در ت

در دنيای . سراسر دنياست

امروز، کارگران تشکل های خود 

را با کسب اجازه از دولت ها 

آنان هر زمان . ایجاد نمی کنند

که الزم ببينند به ایجاد تشکل 

های کارگری، بدون اجازه از 

دولت اقدام می نمایند و دولت 

ها نيز طبق استانداردهای 

دارند که آن جهانی تنها وظيفه 

تشکل ها را ثبت نموده و به 

  .رسميت بشناسند

دولت ایران اما به رغم عضویت 

در سازمان جهانی کار و با وجود 

 در آن 98 و 87مقاوله نامه های 

سازمان در ارتباط با آزادی ایجاد 

های مستقل  تشکل

غير دولتی و (آارگری

همه جا در مقابل )غيرکارفرمایی

رگران این مطالبه ی برحق کا

مانع ایجاد می کند و با تمام 

. توان در مقابل آن می ایستد

لذا در ایران، کارگران از حق 

داشتن تشکل های آزاد، 

مستقل و طبقاتی خویش 

  .محرومند
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با این وجود آنان نشان داده اند 

که حاضر نيستند تحت هر 

شرایطی از این سياست ضد 

و هر کجا . کارگری تبعيت نمایند

تشکل های مورد نظر که بتوانند 

خود را با اتکاء به نيروی خود 

  .ایجاد خواهند کرد

در همين رابطه و در راستای 

اصل پایه ای آزادی ایجاد 

هرگونه تشکل مستقل و 

طبقاتی کارگران، ما نيز به 

عنوان جمعی از کارگران و 

کميته ی " فعاالن کارگری

هماهنگی برای آمك به 

را " تشکل های کارگری  ایجاد

جاد کرد ه ایم تا ضمن یاری به ای

شکل گيری انواع تشکل های 

آزاد، مستقل و طبقاتی 

کارگران، از راه های گوناگون و 

استقبال از تشکل یابی آنان، به 

 و   سهم خویش، در ایجاد ارتباط

هماهنگی های الزم 

تشکل های موجود، جهت   ميان 

یکپارچگی و وحدت جنبش 

کارگری، تا رسيدن به تشکل 

ری و طبقاتی کارگران، و سراس

دستيابی به اهداف مندرج در 

 این اساسنامه تالش 4ماده ی 

  .و فعاليت نمائيم

از نظر ما، مناسب ترین ساختار 

برای تشکل های کارگری، 

اما بر . ساختار شورایی است

این باوریم که انواع دیگر تشکل 

های کارگری، مانند سندیکا ها، 

... کميته ها، انجمن ها، و

روط بر این که وابسته به مش

دولت و کارفرمایان نباشند، نيز 

می توانند در راستای یکپارچگی 

و وحدت جنبش کارگری 

مشارکت نموده، با ساز و کار 

  .آن همراه و هم سو گردند

      

   نام و تعریف- فصل اول

    

کميته "  نام این تشکل- 1ماده 

ی هماهنگی برای کمک به 

" ایجاد تشکل های کارگری

که از این پس در این است 

کميته ی " اساسنامه به اختصار

  . می شود "هماهنگی

 کميته ی هماهنگی، - 2ماده 

جمع متشکلی از کارگران و 

فعاالن کارگری است که برای 

تحقق اهداف مندرج در ماده ی 
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 این اساسنامه فعاليت و 4

  .مبارزه می کند

 حوزه ی فعاليت کميته - 3ماده 

ا جنبش ی هماهنگی در ارتباط ب

  .کارگری ایران می باشد

   اهداف- فصل دوم  

    

 کميته ی هماهنگی، - 4ماده 

همراه با جنبش کارگری ایران، و 

در کنار بخش های مختلف این 

 و   جنبش و تشکل های زیربط

فعال در آن، برای احقاق حقوق 

و منافع کارگران و مزدبگيران 

تحت ستم، بهبود وضعيت 

 زندگی و معيشت آنان، برابری

حقوق زنان و مردان، لغو کار 

کودکان و به رسميت شناختن 

حقوق انسانی آنان و سرانجام 

از ميان برداشتن همه ی 

نابرابری های بشری و استثمار 

انسان از انسان، که به نوبه ی 

خود رهایی از مصائب و مشقات 

زندگی بشری از قبيل بيکاری، 

فقر، بی حقوقی، اعتياد، فساد 

وب آزادی تن فروشی، سرک  و

را ... های مدنی و اجتماعی و

به دنبال می آورد، فعاليت و 

ا  مبارزه ا ً  کن       

همين منظور تشکيل گردیده 

کميته ی هماهنگی، به . است

 موجود   سهم خویش، در شرایط

این اهداف را از راه های زیر 

  :پيگيری می کند

 آمك به بستر سازی و - 4- 1

اشاعه ی فرهنگ و روحيه ی 

تشکل پذیری در ميان کارگران از 

راه های مختلف از جمله تبليغ، 

ترویج، آموزش و مساعدت به 

ایجاد تشکل های فرهنگی، 

هنری، ورزشی و زنان کارگر در 

و همچنين تشکل ... محالت و

های مستقل کارگری، در مراکز 

توليدی و خدماتی کارگران و 

محالت و مراکز زندگی و نشو و 

 همين رابطه، نمای آنان، و در

گسترش این تشکل ها و 

فعاليت ها، از طریق ایجاد 

ارتباط و هماهنگی الزم ميان آن 

ها و انتقال تجربيات و 

دستاوردهای مبارزات روزمره و 

تاریخی جنبش کارگری، در ميان 

بخش ها و رشته های مختلف 

کارگری و حمایت از تحرکات و 

اعتراضات کارگران، از قبيل 

عات، راهپيمایی اعتصابات، تجم

ها و اقدام به کنترل کارخانه ها  سا  به  س د، و              می
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به ویژه کارخانه ها و مراکز 

بحران زده ی توليدی و خدماتی 

  .و نظایر آن ها

 فراهم نمودن زمينه های - 4- 2

گذار از اشکال غير علنی 

فعاليت، به شکل های فعاليت 

علنی، متناسب با توازن قوای 

طبقاتی و همراه با درایت، 

تگی الزم، برای شکيبایی و پخ

بسيج هر چه بيشتر توده ی 

کارگر جهت یکپارچگی و وحدت 

در جنبش کارگری ایران، به 

انحاء و طرق مختلف، از جمله 

ایجاد شرایط مساعد برای 

فعاالن کارگری صاحب نفوذ و 

مورد اعتماد کارگران، در عرصه 

ی علنی مبارزه ی طبقاتی و 

  .محيط های کار و زیست

سایر جنبش های ارتباط با  - 4- 3

اجتماعی مانند جنبش زنان و 

دانشجویان، در جهت کمک به 

ایجاد تشکل های مستقل و 

مرتبط با این جنبش ها و حمایت 

  .مؤثر از آنان

    

 عضویت و وظایف - فصل سوم

  اعضاء

    

 عضویت کليه ی کارگران - 5ماده 

کمتيه ی "و فعاالن کارگری در

هماهنگی برای آمك به ایجاد 

آزاد " ارگریتشکل های ک

 و هيچ کس را نمی   است

 به قبول عضویت در آن   توان

  .مجبور و یا از قبول آن منع کرد

 هر کارگر یا فعال - 6ماده 

کارگری که اساسنامه ی کميته 

ی هماهنگی را بپذیرد، حق 

عضویت بپردازد و متعهد شود 

که برای تحقق اهداف آن مبارزه 

کند، می تواند به عضویت کميته 

  .نگی درآیدی هماه

کسی که عضویت :1تبصره

کميته ی هماهنگی را می 

پذیرد، متعهد می شود که در 

قبال مسئوليت ها و وظایف 

  محوله پاسخگو باشد

اعضای آميته ی :2تبصره

هماهنگی در شرایط موجود از 

محدوده ی جغرافيایی ایران 

  .عضوگيری می شوند

  

 تمام اعضای کميته ی - 7ماده 

در هماهنگی می توانند 

جلسات عمومی آن شرکت کنند 

و در تمام تصميم گيری های آن 
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نقش داشته باشند، انتخاب 

همه ی . کنند و انتخاب شوند

اعضای کميته ی هماهنگی از 

  .حق رأی مساوی برخوردارند

 کميته ی هماهنگی - 8ماده 

خود را موظف می داند که از هر 

کارگر یا فعال کارگری که در 

قاق حقوق جریان مبارزه برای اح

کارگران و به کرسی نشاندن 

خواست ها و مطالبات آنان از 

کار اخراج یا بازداشت شده 

باشند، اعم از این که عضو 

کميته ی هماهنگی باشند یا 

نباشند، به تناسب توان و 

این . مقدورات خویش دفاع نماید

دفاع باید حتی المقدور تالش 

کميته برای بازگشت به کار 

 و یا آزادی از کارگر اخراج شده

زندان کارگران و فعاالن کارگری 

زندانی را از راه های مختلف، از 

جمله بسيج کارگران برای 

حمایت از آن ها، جلب 

پشتيبانی کارگری سازمان های 

کارگری جهانی، شکایت به 

نهادهای حقوقی داخلی و بين 

المللی، گرفتن وکيل برای آنان 

و نيز کمک به خانواده های 

از جوانب مختلف در بر شان را 

  .بگيرد

 اعضای کميته ی - 9ماده 

هماهنگی موظفند به طور منظم 

در جلسات عمومی آن شرکت 

کنند و هر ماه حق عضویت 

  .بپردازند

چنان چه هر یک از : تبصره

اعضاء بدون عذر موجه در 

جلسات عمومی آن شرکت نکند 

و یا حق عضویت نپردازد در 

داده مرتبه ی اول به آن ها تذکر 

و در صورتی که بدون . می شود

عذر موجه برای بار دوم در 

جلسه ی عمومی شرکت 

 و یا حق عضویت نپردازد،   نکند

. می شود  عضویت آنان لغو

پذیرش مجدد عضویت این افراد 

مستلزم تأیيد و تصویب اکثریت 

نسبی اعضای کميته ی 

  .هماهنگی می باشد

 هر عضو کميته ی - 10ماده 

د در هر زمان، هماهنگی حق دار

به صالحدید خود استعفا کند و 

آن را آزادانه به اطالع کميته 

  .برساند

 هرگاه به تشخيص دو - 11ماده 

سوم اعضای کميته ی 
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هماهنگی، عضوی فاقد شرایط 

عضویت شده باشد، عضویت وی 

در صورت وقوع . لغو می شود

چنين امری، شخص مورد نظر 

حق دفاع از خود را در باالترین 

 -  تشکيالتی این کميتهرکن

  . دارا خواهد بود- مجمع عمومی

    

   ارکان تشکيالتی- فصل چهارم

    

 ارکان تشکيالتی - 12ماده 

کميته ی هماهنگی برای ایجاد 

تشکل های مستقل کارگری 

 - 2 مجمع عمومی- 1: عبارتند از

  . بازرسان- هيئت اجرایی 

 مجمع عمومی، عالی - 13ماده 

ترین رکن تشکيالتی کميته ی 

ماهنگی و به این اعتبار مهم ه

ترین مرجع تصميم گيری آن به 

مجمع عمومی . شمار می رود

به دو شکل عادی و فوق العاده 

  .می گردد  برگزار

 مجمع عمومی عادی - 14ماده 

به روال معمول، در پایان یک 

دوره ی یکساله ی فعاليت   

کميته ی هماهنگی تشکيل 

شده و وظایف و اختيارات ذیل را 

  :ده داردبر عه

برنامه ریزی و تعيين خط   - 1

مشی کلی و ساالنه ی کميته، 

در فاصله ی بين دو مجمع 

  .عمومی عادی

تصویب اساسنامه ی کميته   - 2

ی هماهنگی و اصالح یا تغيير 

کليات یا بندهایی از آن، در 

  .مواقع ضروری

 بررسی گزارشات، اظهار - 3

نظرات و مجموعه ی عملکرد 

یا هيئت اجرایی، بازرس 

بازرسان کميته، و دیگر اعضای 

آن، و اتخاذ تصميمات مقتضی 

  .در این رابطه

انتخاب هيئت اجرایی و   - 4

  .بازرس یا بازرسان کميته

بررسی وضعيت مالی کميته   - 5

ی هماهنگی و تصویب تراز 

  .مالی آن

تعيين نشریه و ایجاد سایت،   - 6

به منظور درج نوشته ها و 

مقاالت کميته ی هماهنگی در 

  .آن

تعيين ميزان حق عضویت   - 7

ماهانه ی اعضای کميته ی 

  .هماهنگی
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تصميم گيری در خصوص   - 8

انحالل کميته ی هماهنگی و 

  .انتخاب هيئت تسویه

تأیيد یا تصویب همکاری با   - 9

به (دیگر تشکل های کارگری 

و یا پایان دادن ) اشکال مختلف

  .به همکاری با آنان

   

 جلسات مجمع - 15ماده 

ادی، با حضور نصف عمومی ع

بعالوه ی یک اعضای کميته 

در صورتی . رسميت خواهد یافت

،برای )عادی(که نشست ساالنه

 نصف - بار اول به حد نصاب الزم

 نرسد، جلسه - اضافه ی یک  به 

 روز 60ی بعدی آن، با فاصله ی 

تشکيل، و این بار با حضور 

حداقل یک سوم اعضای کميته 

ی هماهنگی رسميت خواهد 

 تصميمات این نشست .داشت

نيز با حضور اکثریت نسبی 

اعضای حاضر در جلسه، رسمی 

  .خواهد بود

در صورتی که هيئت : تبصره

اجرایی کميته ی هماهنگی، از 

دعوت اعضا برای برگزاری 

نشست مجمع عمومی عادی یا 

ساالنه ی کميته، در حول و 

حوش موعد مقرر، استنکاف 

ورزد، این مجمع می تواند به 

بازرس یا بازرسان کميته، دعوت 

و یا یک سوم از اعضای آن، 

  .تشکيل گردد

 مجمع عمومی فوق - 16ماده 

  :العاده

  
این مجمع در صورت نياز، بنا به 

دعوت هيئت اجرایی، بازرسان و 

کميته ی   یا یک سوم از اعضای 

هماهنگی، در رابطه با حل 

فوری و عاجل مشکل یا 

مشکالتی که بوضوح سير 

قی حرکت این طبيعی و منط

کميته را دچار کم تحرکی یا 

اخالل نموده است تشکيل می 

بنابراین، مجمع عمومی . گردد

فوق العاده پس از تشکيل، بطور 

طبيعی می بایست موضوع یا 

موضوعاتی را که در واقع 

موجبات اصلی فراخوان جلسه 

یا جلسات این مجمع را فراهم 

نموده است در دستور کار خود 

 بيشترین وقت قرار داده و

. جلسه را به آن اختصاص دهد

عالوه بر این، مجمع عمومی 

می تواند در خصوص   فوق العاده
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مسایل و موضوعات ذیل نيز 

  :اتخاذ تصميم نماید

 بررسی اظهار نظرات، - 1

گزارشات و مجموعه ی عملکرد 

هيئت اجرایی، بازرس یا 

بازرسان کميته و دیگر اعضای 

د آن، و اتخاذ تصميم در مور

  .تمامی آن موارد

اصالح و تغيير کليات و یا   - 2

بندهایی از اساسنامه ی کميته 

  .ی هماهنگی، برحسب ضرورت

عزل کليه ی اعضای هيئت   - 3

  .اجرایی و یا تعدادی از آن ها

عزل بازرس یا بازرسان   - 4

  .کميته

ترميم یا جایگزینی اعضای   - 5

هيئت اجرایی و بازرسان کميته، 

  .در صورت نياز

تأیيد و یا تغيير احتمالی   - 6

ميزان حق عضویت ماهيانه ی 

  .اعضا

تأیيد یا تصویب همکاری با   - 7

به (دیگر تشکل های کارگری 

و یا پایان دادن ) اشکال مختلف

  .به همکاری با آنان

انحالل کميته ی هماهنگی و   - 8

انتخاب هيئتی برای پيگری و به 

  .فرجام رساندن کار

    

 جلسات مجمع - 17ماده 

ومی فوق العاده با حضور عم

حداقل دو سوم اعضای کميته 

ی هماهنگی، رسميت می یابد 

و تصميمات آن نيز با حداقل دو 

سوم آراء حاضر رسمی و نافذ 

  .خواهد بود

چنان چه نشست مجمع : تبصره

عمومی فوق العاده، برای بار 

اول به حد نصاب الزم نرسد، 

 60جلسه ی بعدی به فاصله ی 

ا حضور حداقل روز تشکيل و ب

نصف بعالوه ی یک اعضا 

تصميمات . رسميت خواهد یافت

نيز با )نشست دوم(این نشست

اکثریت حداقل دو سوم آراء 

اعضای حاضر در جلسه، معتبر و 

  .نافذ خواهد بود

 اخذ رأی در مجامع - 18ماده 

عمومی، به جز در مواردی که 

در اساسنامه پيش بينی شده 

 است، با تصميم اکثریت نسبی

اعضای حاضر در جلسه، به 

صورت مخفی و یا علنی خواهد 

  .بود

 اعضایی که به دالیل - 19ماده 

مختلف نمی توانند در مجامع 
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عمومی شرکت کنند، می توانند 

به  ً     کتبا  

    .دیگری واگذار نمایند

عضو                        نمایندگی خود را   

ش ور و اخذ تصميم در  ُ               هرگاه      

هر یک از اعضای حاضر : تبصره

در مجمع، تنها می تواند 

اعضای نمایندگی یک نفر از 

عضو حاضر در .غایب را بپذیرد

مجمع می بایست نامه ی کتبی 

عضو غایب را در اولين فرصت به 

هيئت رئيسه ی مجمع تحویل 

  .دهد

 انتخاب اعضای هيئت - 20ماده 

اجرایی و بازرس یا بازرسان 

 صورت   کميته، با رأی مخفی

  .خواهد گرفت

 ترتيب اداره ی - 21ماده 

  :جلسات مجامع عمومی

ع عمومی توسط هيئت  مجام- 1

یک رئيس، : رئيسه ای مرکب از

دو منشی و دو نفر ناظر 

این اشخاص از . می شود  اداره 

بين اعضای حاضر در جلسه، با 

  .اکثریت آراء انتخاب می شوند

2 -        

خصوص یکی از موضوعات مهم و 

اصلی مجمع خاتمه نيابد و 

ن تصميم گيری و اخذ نتيجه در آ

مورد از اهميت ویژه و عاجلی 

برخوردار باشد،در این صورت 

هيئت رئيسه ی مجمع می 

تواند با تأیيد و تصویب اعضاء 

حاضر در جلسه، ادامه ی کار را 

به نشست بعد ی مجمع که 

حداکثر تا یک ماه پس از 

نشست اول تشکيل خواهد 

شد، موکول نماید و در جلسه 

ی مورد نظر، کار را به اتمام 

نصاب الزم برای  حد. ساندبر

رسميت یافتن جلسه ی بعدی 

مجمع، همان حد نصاب جلسه 

  .ی قبل خواهد بود

 از مذاکرات و تصميمات - 3

مجامع عمومی صورت جلسه ای 

توسط منشيان جلسه تنظيم و 

به امضای هيئت رئيسه خواهد 

  .رسيد

 تمامی صورت جلسات، - 4

ليست اسامی اعضای حاضر در 

یج انتخابات و مجمع، اعالم نتا

تأیيد صحت آن ها نيز باید به 

امضای هيئت رئيسه ی مجمع 

  .برسد

 مجامع عمومی، در واقع - 5

نماینده ی قانونی کليه ی 

اعضای کميته ی هماهنگی می 

باشند و تصميمات آن در مورد 
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همه ی اعضای کميته، اعم از 

حاضرین یا غائبين در جلسات 

  .مجمع نافذ و معتبر خواهد بود

   

 هيئت اجرایی، طرز - فصل پنجم  

  تشکيل، وظایف و اختيارات

    

 هيئت اجرایی، پس از - 22ماده 

مجامع عمومی، باالترین نهاد 

تصميم گيری کميته ی 

هماهنگی است، که بر همين 

اساس کليه ی امور و فعاليت 

های مربوط به این کميته را، در 

رابطه با مسایل جنبش کارگری، 

ع در فاصله ی بين دو مجم

ا   وم  ُع            

اساسنامه و تصميمات متخذه از 

جانب مجامع عمومی عادی و 

فوق العاده اداره و سرپرستی 

  .می نماید

 

فاد  م دی، براساس ع ی              م

رای  ن  ت بر ظا               کميته و 

ن                    این کميته ، و نظارت بر

 تعداد اعضای اصلی - 23ماده 

 9هيئت اجرایی در شرایط حاضر

نفر و تعداد اعضای علی البدل 

 نفر می باشند که برای 2آن 

مدت یک سال، از ميان اعضای 

 هماهنگی، در مجامع کميته ی

  .عمومی، انتخاب می شوند

تعداد اعضای هيئت : 1تبصره

اجرایی می تواند تحت اوضاع و 

  .موقعيت های متفاوت تغيير کند

 وظایف هيئت اجرایی - 24ماده 

کميته ی هماهنگی به شرح زیر 

  :می باشد

هيئت اجرایی کميته ی   - 1

هماهنگی، برای اداره و 

سرپرستی کليه ی امور و 

اليت های مربوط به این فع

اج ر ح س ٌ       ن       

آن، جلساتی را در هر ماه 

جلسات . برگزار خواهد کرد

هيئت اجرایی با حضور حداقل 

دو سوم اعضای آن، رسميت 

یافته و تصميمات آن با اکثریت 

نصف بعالوه ی یک آراء حاضر، 

  .رسمی و معتبر خواهد بود

این هيئت همچنين به : تبصره

ور هماهنگی بيشتر در منظ

بخشهای مختلف فعاليت های 

ُ   ح س        

اجرای آن ها ، هر فصل یکبار  

جلساتی را با حضور نمایندگان 

کميته های مناطق برگزار 

 . خواهد کرد

اداره ی نشریه و سایت   - 2

  .اینترنتی کميته ی هماهنگی
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تصميم به همکاری با دیگر   - 3

 به اشکال - تشکل های کارگری

 و یا پایان دادن - و صور مختلف

  .به همکاری با آنان

 

هيئت اجرایی همچنين از   - 4

ميان اعضای خود فردی را تحت 

عنوان سخنگوی کميته ی 

هماهنگی، با وظيفه ی اعالم 

مواضع این کميته، در چهارچوب 

اسناد پایه ای و مصوبات 

جلسات مجامع عمومی عادی و 

 می فوق العاده ی آن، انتخاب

  .کند

هيئت اجرایی منتخب، در  - 5

اولين جلسه ای که حداکثر تا 

بيست روز پس از قطعی شدن 

انتخابات تشکيل می شود، زیر 

مجموعه هایی با نام 

مثل کميسيون (کميسيون

ارتباطات، کميسيون تبليغات و 

انتشارات، کميسيون تشکيالت، 

کميسيون آموزش، کميسيون 

 تشکيل و مسئولين... ) زنان و

آن ها را برای انجام فعاليت 

. های معين انتخاب می کند

مسئولين هر یک از این 

کميسيون ها نيز موظفند که هر 

ماه گزارشی از فعاليت های 

    

  .کميته ی هماهنگی ارائه دهند

کتبا  به هيئت اجرایی           ً               خود را

هيئت اجرایی منتخب کميته  - 6

ی هماهنگی همچنين مکلف 

ز است تا حداقل یک ماه قبل ا

پایان دوره ی یکساله ی فعاليت 

خود، اعضای این کميته را از 

تاریخ تشکيل جلسات مجامع 

اعم از مجامع عمومی - عمومی

 مطلع - عادی یا فوق العاده

سازد و از آنان برای شرکت در 

جلسات یاد شده دعوت به عمل 

  .آورد

 انتخاب مجدد اعضای - 1تبصره

هيئت اجرایی، برای دوره های 

  .انع خواهد بودمختلف، بالم

 تا تعيين هيئت اجرایی - 2تبصره 

جدید، کليه ی مسئوليت های 

کميته، بر عهده ی اعضای 

  .هيئت اجرایی قبلی خواهد بود

 غيبت اعضای هيئت - 3تبصره 

اجرایی، در دو جلسه ی 

متوالی، یا چهار جلسه ی 

متناوب، بدون عذر موجه، 

موجبات لغو عضویت عضو مورد 

رایی کميته نظر را از هيئت اج

در . ی هماهنگی خواهد کرد

صورت وقوع چنين اتفاقی، 
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اعضای علی البدل هيئت 

اجرایی  می توانند به نسبت 

بيشترین آرایی که در مجمع 

عمومی کسب کرده اند، به 

ترتيب جایگزین عضو یا اعضای 

لغو عضویت شده در هيئت 

  .اجرایی گردند

 تشخيص موجه یا غير - 4تبصره 

ت عضو یا موجه بودن غيب

اعضای غایب، بر عهده ی هيئت 

  .اجرایی خواهد بود

 

    

 کميته های - فصل ششم

  مناطق

    

 برای تأثيرگذاری و - 25ماده 

دخالت بيشتر اعضا در روند 

تصميم گيری کميته ی 

هماهنگی، این کميته به شش 

منطقه ی شمال، جنوب، شرق، 

غرب، مرکز و منطقه ی تهران 

  .تقسيم  می شود

 یک از مناطق فوق،  هر- 26ماده 

بوسيله ی هيئت های اجرایی 

اداره و   منطقه ی مورد نظر خود 

باالترین . سرپرستی می شوند

رکن تشکيالتی کميته های 

مناطق، جلسات عمومی اعضای 

آن است که بر حسب شرایط و 

موقعيت منطقه، تعيين خواهد 

  .شد

 وظایف و اختيارات - 27ماده 

هيئت های اجرایی کميته های 

اطق، در مجموع متناسب با من

روح حاکم بر برنامه ها و ضوابط 

کميته ی هماهنگی و عبارت 

اداره و : خواهد بود از

سرپرستی کليه امور این کميته 

اج ر  س ُ        ن    

ها، اعم از انتخاب هيئت های 

اجرایی مناطق، تنظيم نشست 

های جلسات عمومی اعضای آن 

 ، بررسی گزارش ها، اظهار

نظرات و عملکرد اعضای این 

کميته ها، بررسی وضعيت مالی 

آن ها و در صورت لزوم، عزل و 

جایگزینی کليه ی اعضای هيئت 

اجرایی و یا تعدادی از آن ها و 

 بندها و موادی   به ویژه رعایت

از اساسنامه ی کميته ی 

 22هماهنگی، از جمله ماده ی 

 آن، همراه با تبصره های 23و 

اسنامه و تبصره  اس24ماده ی 

  .31 و 28هایی ازمواد 

رای آن  ن  ح ت بر ظا                 ها و 

  :به طور مشخص
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هيئت اجرایی کميته های   - 1

مناطق، برای اداره و سرپرستی 

منطقه ی یاد شده و فعاليت 

های مربوط به آن و نظارت بر 

ل ُ          س  

. را در هر ماه برگزار خواهد کرد

جلسات یاد شده با حضور 

حداقل دو سوم اعضای آن، 

سميت یافته و تصميمات آن با ر

اکثریت نصف بعالوه ی یک آراء 

حاضرین رسمی و معتبر خواهد 

  .بود

 

ساتی  ج ها، ن اجرای آن                ح

منتخب منطقه،   اجرایی هيئت- 2

در اولين جلسه ای که حداکثر 

تا بيست روز پس از قطعی 

شدن انتخابات تشکيل می 

شود، زیر مجموعه هایی به 

روال فعاليت هيئت اجرایی 

کميته ی هماهنگی با نام 

کمسيون های منطقه تشکيل 

  .خواهد داد

 هيئت اجرایی منتخب کميته - 3

های مناطق، همچنين مکلف 

خواهند بود، تا حداقل یک ماه 

قبل از پایان دوره ی یکساله ی 

فعاليت های خود، اعضای کميته 

 مناطق را از تاریخ تشکيل   های

مجامع عمومی خود مطلع 

سازند و از آنان برای شرکت در 

د شده دعوت به عمل جلسات یا

  .آورند

انتشار نشریه و ایجاد : تبصره

سایت، تنها در حوزه ی 

اختيارات هيئت اجرایی کميته 

  .ی هماهنگی خواهد بود

  

 بازرسان، طرز - فصل هفتم

  تشکيل، وظایف و اختيارات آن

  

 کميته ی هماهنگی - 28ماده 

در جهت پيشبرد هر چه بهتر و 

اصولی تر فعاليت های کارگری 

ش، از طریق مجامع خوی

 نفر را به 1عمومی، تعداد 

 1عنوان بازرس اصلی و تعداد 

نفر را به عنوان بازرس علی 

البدل، برای مدت یک سال 

  .انتخاب می نماید

انتخاب مجدد بازرسان : تبصره

  .بالمانع خواهد بود

 وظایف و اختيارات - 29ماده 

بازرس یا بازرسان کميته 

  :عبارتند از

فراخوان و تشکيل  اقدام برای - 1

 اعم از عادی یا - مجامع عمومی

 در صورت نياز به - فوق العاده

22 1 شماره -جنبش کارگری



تشکيل آن، مطابق تبصره ی یک 

 16 و ماده ی 15ماده ی 

اساسنامه ی کميته ی 

  .هماهنگی

 رسيدگی به شکایات اعضاء - 2

و تهيه ی گزارش از آن ها، برای 

ارائه به هيئت اجرایی و یا 

  .مجامع عمومی

 گزارش های  رسيدگی به- 3

اه ص  ّ ک         

ها، جهت ارائه به مجامع 

  .عمومی

حت آن  ی ميته و گو                  مالی 

ه کميته  ن  چن  رسيدگی به دفاتر، اوراق و - 4              اجرایی و

 اعم - اسناد کميته ی هماهنگی

و نظارت بر ... از اسناد مالی و

  .حفظ و نگهداری آن ها

 تهيه و تنظيم گزارش از - 5

عملکرد بازرسان، هيئت اجرایی 

و یا تنی چند از اعضای آن 

ائه ی آن به مجامع عمومی ار  و

  .کميته ی هماهنگی

  

 امور مالی کميته - فصل هشتم

  ی هماهنگی

  

 هيئت اجرایی - 31ماده 

همچنين مکلف است حداکثر 

ظرف مدت یک ماه پس از 

انتخابات حسابی را با امضای 

مسئول امور ( نفر2مشترک 

مالی و یکی از اعضای منتخب 

در یکی از بانک ) هيئت اجرایی

 باز نموده و وجوه های کشور

متعلق به کميته ی هماهنگی 

را به حساب مورد نظر واریز 

  .نماید

برداشت از حساب : تبصره

بانکی کميته ی هماهنگی، با 

امضای مسئول امور مالی 

کميته و عضو منتخب هيئت 

ر م  ي ُ     هم         

  .معتبر خواهد بود

 مجموعه ی امور مالی - 31ماده 

 و مسئوليت کميته ی هماهنگی

های آن برعهده ی مسئول 

اهم . مالی این کميته می باشد

وظایف و مسئوليت های آن 

  :عبارتند از

تهيه و تنظيم دفاتر مخصوص   - 1

مالی و حفظ و نگهداری آن ها 

  .به نحو احسن

دریافت و جمع آوری حق   - 2

عضویت اعضاء و کمک های 

مالی به کميته ی هماهنگی، 

  . آن هادر قبال تحویل رسيد به
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رسيدگی و نظارت بر   - 3

مجموعه ی عملکرد مالی 

  .کميته

رسيدگی و نظارت بر کليه ی   - 4

اموال و دارایی های کميته ی 

هماهنگی و حفظ وجوه و اسناد 

مالی این کميته، و همچنين 

پيش بينی بودجه ی سال آتی و 

تسليم آن به هيئت اجرایی و 

  .بازرسان کميته

ی  تهيه و تنظيم تراز مال- 5

کميته ی هماهنگی جهت ارائه 

به هيئت اجرایی و بازرسان 

  .کميته

 رسيدگی و نظارت بر اسناد و - 6

مدارک ارائه شده در مورد 

مجموعه ی دریافت ها و  

پرداخت ها، اعم از حق عضویت 

اعضاء و کمک های مالی به 

  .کميته ی هماهنگی

مسئول امور مالی : تبصره

موظف است در هر مورد بنا به 

  ضای بازرس یا بازرسان، تقا

  

  

  

 

  

کليه ی دفاتر و اسناد مالی 

کميته ی هماهنگی را برای 

رسيدگی در اختيار آنان قرار 

  .دهد

    

   انحالل- فصل نهم  

  
 در صورتی که کميته - 32ماده 

ی هماهنگی به هر دليل، منحل 

شود، اموال منقول و غير منقول 

آن با رأی اکثریت اعضاء، صرف 

ه ی اهداف مشابه کميت

هماهنگی برای آمك به ایجاد 

  .تشکل های کارگری خواهد شد

 این اساسنامه با یک - 33ماده 

 16 ماده و 33 فصل، 9مقدمه، 

تبصره در مجمع عمومی مورخه 

 کميته ی 1387/1/23ی 

. هماهنگی به تصویب رسيد

بدین وسيله اساسنامه ی قبلی 

  1385/1/25این کميته به تاریخ

  .ملغی اعالم می گردد

  

  

                                    

  تشکل کارگری را به نيروی خود ایجاد کنيم     
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          یافق جنبش آارگر

  87در سال 
  

خ ین مقاله در تاریا:  ح يتوض

 نوشته شده و در 87/1/15

خ چند نكته اشاره یان تار

 شده 

مود  محیازادمسئله مثل ( 

 ان  بحران ی ، وپایصالح

تحقق ) یته هماهنگيآم

 یحاتيافته بود و لذا توضين

رد آه به آن زمان وجود دا

  .  گرددیمربوط م

                       

  موقعيت کنونی جنبش کارگری

برای بررسی افق جنبش 

 ضروری 87کارگری در سال 

است ابتدا نگاهی به روند 

مبارزه طبقاتی در چند ساله 

بدون نگاه . اخير داشته باشيم

واقعی به موقعيت جنبش 

کارگری،قادر نخواهيم بود افق 

آنرا ببينيم و در نتيجه واقعی 

تبيين ما از افق جنبش کارگری 

 به دور از 87در آینده و سال 

پس از دو .  واقعيت خواهد بود

دهه رکود وخفقان شدید از 

 ، جنبش کارگری 87 تا 60سال 

بار دیگر به حرکت درآمد و به 

طی این چند سال . صحنه آمد

شاهد دهها اعتصاب و اعتراض 

 نتيجه این در. کارگری بوده ایم

اعتراضات و اعتصابات زمين زیر 

پای سرمایه داران لرزید و از هر 

امکانی استفاده نمودند تا بار 

دیگر این جنبش را به عقب 

اما دیگر دوران . برانند

 60سرکوبهای سياه دهه 

سپری شده و نمی توانند 

روزانه دهها نفر را قتل عام 

مبارزه طبقاتی به پيش . کنند

وردهایی داشته رفته و دست آ

 در 83پس از مراسم سال. است

سقز و تهاجم  به آن دور 

جدیدی از مبارزه برای ایجاد 

تشکلهای طبقاتی آغاز شد و در 

جریان این کشاکش طبقاتی 

چندین کميته کارگری ایجاد شد 

و فعالين جنبش کارگری 

.  بيشتری به صحنه آمدند

و کميته ... کميته پيگيری 

کميته های اتحاد ... هماهنگی 

کارگری، شکل گرفتند و 

سندیکای شرکت واحد بدون 
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مجوز موجودیت خود را اعالم 

نمود و اعتصاب بزرگی را در 

تعدادی چهره . تهران انجام داد

های علنی و نيمه علنی فعالين 

کارگری به صحنه آمدند و 

مراسم روز جهانی کارگر از خانه 

ها بيرون آمد و در خيابانها 

  شکل گيری .برگزار گردید

شورای همکاری تشکلها و 

فعالين کارگری یکی دیگر از 

دست آوردهای جنبش کارگری 

تعداد .  در این دوران بود

اعتصابات کارگری و اعتراضات 

خيابانی آنها در این چند سال 

رشد قابل توجهی داشته و چند 

گام حکومت سرمایه داران را به 

کارگران نيشکر هفت . عقب راند

 اعتصاب بزرگشان تپه پس از

تالش نمودند تا سندیکای خود 

را ایجاد نمایند،که با بازداشت 

همه . نمایندگانشان روبرو شدند

اینها بيانگر رشد تضادهای 

طبقاتی  است،اما ضروری است 

ببينيم پيشروی جنبش کارگری 

به چه مدارجی رسيده و در چه 

آیا در . موقعيتی قرار داریم

دوران اعتالی انقالبی 

یا توازن قوا به ما هس تيم؟آ

اجازه می دهد تا تاکتيکهای 

تعرضی را در دستور کار قرار 

دهيم؟آیا سطح مبارزه کارگران 

از مدار سرمایه داری فراتر 

رفته؟چه درصدی از کارگران وارد 

مبارزه عملی وسيعی شده 

اند؟و باالخره آیا طبقه کارگر در 

تمام جبهه ها وارد نبرد با 

   است؟سرمایه داری شده

مبارزه کارگران را از چند جنبه 

.  قرار دهيمیباید مورد بررس

اوال بيشتر مبارزات کارگران در 

چند سال گذشته در ارتباط با 

دستمزدهای معوقه و یا 

. تعطيلی  کارخانه ها بوده است

البته نباید فراموش نمایيم که 

مطالبه طبقه کارگر هميشه 

ریشه در بحران سرمایه داری 

ا شکل بروز آن و وسعت دارد،ام

و دامنه آن مسئله ای بسيار با 

. اهميت و تعيين کننده است

یعنی  اگر همين دستمزدهای 

معوقه و تعطيلی کارخانه ها در 

بيشتر صنایع وجود می داشت، 

طبيعتا جنبشی همه گير و 

سراسری بوقوع می پيوست، 

اما این وضعيت اقتصادی 

سيستم سرمایه داری در ایران 
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به عبارتی دیگر این . نيست

شکل از بحران دامنگير اکثر 

صنایع نيست و حکومت سرمایه 

دارای ایران به پشتوانه بودجه 

نفتی، از بروز چنين شکلی از 

بحران در مقياس سراسری آن 

جلوگيری کرده است، اما به 

هيچ وجه قادر نبوده ونيست تا 

در کارخانه های تعطيل شده و 

 دارای بحران مشکالت را حل

طی چند سال گذشته . نماید

شاهد دهها اعتراض، تجمع، و 

بستن جاده ها توسط کارگرانی 

که یا کارخانه شان تعطيل شده 

بوده و یا دستمزدشان را در 

در اکثر . یافت نکردند،بوده ایم

موارد دولت سرمایه دارای ایران 

راه حلی جز سرکوب برای آن 

بنابر این . نداشته است

در جيب بزرگ دالرهای نفتی  یا 

سرمایه داران گم می شود یا 

صرف هزینه های سرسام آور 

نظامی می گردد و یا فقط تا 

حدودی به سر پا نگهداشتن  

صنایع بزرگ و مادر کمک کرده 

هر چند مبارزه  طبقه . است

کارگر ایران در چند سال گذشته 

فقط به کارخانه های بحران زده 

محدود نگردیده و مبارزه برای 

ش دستمزد، برای لغو قرار افزای

ز در ين... دادهای موقت و 

جریان بوده، اما این مبارزات به 

مراتب نمودهای کمتری به 

نسبت کارخانه های بحران زده 

بنا بر این، در . داشته است

ميدان مبارزه بخش کوچکتر 

طبقه کارگر به شکل گسترده و 

وسيعی حضور داشته و اکثریت 

بروزی آن در صفوفی عقبتر و با 

از .  کمرنگتر حرکت کرده اند

یکسو مبارزه کل طبقه کارگر در 

یک سطح نبوده و از سوی دیگر 

مطالبات آن بيشتر حول دریافت 

دستمزدهای معوقه دور زده 

هر چند که در جریان . است

مبارزات کارگران و در گيری 

هایی که بوقوع پيوست، 

مبارزات رنگ و بوی سياسی به 

 هميشه خودش گرفت و اساسا

مطالبات کارگران چاشنی 

سياسی به همراه دارد، اما این 

به معنای یکی دانستن نعل به 

نعل  مبارزه اقتصادی و سياسی 

مبارزه  دارای مدارج  . نيست

متفاوتی است، و در جریان 

تکامل خود می تواند شکل 
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مبارزات . سياسی   پيدا کند

 ۵٧طبقه کارگر هنوز مثل انقالب 

ابات و تظاهرات به مدارج اعتص

  نرسيده و حول محور یسراسر

مطالبات ابتدایی طبقه کارگر 

  . حرکت می کند

یک نکته قابل تعمق دیگر، 

مسئله مبارزه پراکنده و 

خودبخودی جنبش کارگری 

مبارزات کارگران بدون . است

ارتباط و تداوم صورت می گيرد و 

بر این مبنا دچار ضعف و 

در جریان . ناپيگيری است

اض و اعتصاب کارگران یک اعتر

واحد صنعتی، دیگر بخشها به 

حمایت از آن وارد کارزار نمی 

گردند و در نتيجه ضربه پذیری 

از سوی . آن افزایش می یابد

دیگر چون مبارزه کارگران خود 

آگاه نيست، تداوم نمی یابد و 

ما . خود جوش و مقطعی است

شاهد تعداد زیادی اعتصاب و 

 که بدون اعتراض کارگری بودیم

ارتباط با هم و بدون حمایت از 

یکدیگر تحقق یافتند و این عدم 

ارتباط  جنبش را دچار افت 

نموده و در سير تکاملی آن مانع 

طبيعتا آنچه . ایجاد می نماید

می تواند جنبش را از این حالت 

خودبخودی و پراکندگی بيرون 

. بياورد، متشکل شدنش است

تالشی که طی چند سال 

وسط بخشهایی از گذشته ت

کارگران و فعالين جنبش کارگری 

پيگيری شده و در مقابل نيز با 

هر . سرکوب مواجه شده است

چند مبارزه برای متشکل شدن 

خود دست آورهای زیادی تا 

کنون داشته است،اما به هر 

شکل تا به حال تحقق نيافته و 

طبقه کارگر همچنان طبقه ای 

بی تشکل است و این مسئله 

بر روند مبارزه طبقه شدیدا 

. کارگر تاثير منفی می گذارد

رابطه مبارزه کارگران با تشکل 

طبقاتيشان ، یک تاثير متقابل 

هر چه کارگران متشکلتر . است

شوند، می توانند سير مبارزات 

و ارتباط بين آنها را بيشتر کنند 

و در نهایت سرمایه داران را به 

اما مبارزه . سرعت عقب برانند

ی یک روند صعب و خودبخود

طوالنی است، که چشم انداز 

. مبهمی در آن وجود دارد

متشکل شدن کارگران نه تنها 

روند مبارزه را تسریع می نماید، 

  28 1 شماره -جنبش کارگری



بلکه زمينه بسيار مساعدی 

برای آگاهی سوسياليستی در 

  . کارگران نيز هست

مجموعه واقعيتهای ذکر شده ما 

را به موضوع توازن قوا می 

ی دیگر موقعيت رساند، به عبارت

طبقه کارگر به عنوان یک نيروی 

اجتماعی در مقابل سرمایه، 

هنوز به مدارجی نرسيده تا 

. بتواند دست به تعرض بزند

مبارزه بين پرولتاریا و بورژوازی 

دقيقا همانند جنگی است که 

باید تمام جوانب ان و در نهایت 

باید . توازن قوا را محاسبه نمود

تا کجا در دید چه تعداد نيرو و 

شرایط حاضر در مقابل سرمایه 

باید همه . داری مبارزه می کنند

امکانات ، موقعيتها و شرایط 

تنها در . بررسی  شوند

شرایطی که کارگران از یکدیگر 

حمایت کنند و اکثریت آنها در 

ميدان عملی مبارزه باشند و 

مطالباتشان، به مطالبات 

سياسی و وسيعی رسيده 

یط را اعتال باشد می توان شرا

دید و تعرض را در دستور کار 

در واقع تعرض و تدافع . قرار داد

نه بر اساس اراده جریان 

سياسی خاصی ، بلکه بر 

مبنای سير واقعی مبارزه 

طبقاتی  بوجود  می آید و 

مطالبات طبقه کارگری که به 

 پارامترهای ميدان آمده یکی از

. با اهميت در این رابطه است

بنابر این طبقه کارگر در 

موقعيتی قرار ندارد تا بتواند 

تاکتيکهای تعرضی  در دستور 

ممکن است . کارش قرار دهد

این سئوال پيش بياید که مگر 

 طبقه کارگر متشکل 57در سال 

بود ؟ مگر سير تکاملی که من 

در اینجا گفتم را طی کرد؟ بله 

 است در شرایطی جنبش ممکن

کارگری بدون تشکل همانند 

 برآمد نماید و یا ممکن 57سال 

است جنبش کارگری در یک 

فاصله زمانی کوتاه و تحت 

 وارد 57شرایط خاصی مثل سال 

مدار اعتال و حتی موقعيت 

انقالبی شود، اما همه اینها 

دليل بر این نمی شوند که ما 

وضعيت فعلی جنبش کارگری و 

که هر یک به نوبه خود عواملی 

می توانند موثر باشند را در نظر 

اعتال یعنی شرایطی که . نگيریم

بخش قابل توجهی از کارگران با 
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مطالبات پيشرو به ميدان آمده 

باشند ودست باال را در مقابل 

حکومت سرمایه داری داشته 

توده ها حاضر نباشند . باشند

مثل گذشته زندگی کنند و 

ند مثل گذشته حاکمان نيز نتوان

تنها در چنان . حکومت کنند

شرایطی است که طبقه کارگر 

در موقعيت تعرض قرار می گيرد 

و دولت در موضع ضعف خواهد 

اما پس همه تغيير و . بود

 به بعد 80تحوالتی که از سال 

بوجود آمده چه تاثيری داشته 

است؟ دهها اعتصاب ، اعتراض 

،راه بندان و تجمع چه تاثيری 

شته؟و مگر همينها را بجا گذا

نمی توان دال بر اعتالی جنبش 

کارگری دانست؟ مبارزات 

کارگران چه برای مطالباتشان و 

همه .... چه برای ایجاد تشکل و

در راستای مبارزه ضد سرمایه 

داری هستند که پيشروی 

جنبش کارگری را نشان می 

اما موضوع بر سر حدود . دهند

. این پيشروی و توازن قوا است

ه مبارزه طبقه کارگر، باعث بل

گردیده فضای رعب و وحشت و 

 ب دو دهه شکسته شود و سرکو

سرمایه داران چند گام به عقب 

اما این بدان معنا .  اند رفته

نيست که در موضع ضعف و 

سرمايه . دنشکست قرار دار

 هنوز ظرفيتهای سرکوب و داري

قدر قدرتی را در خود دارد، و به 

 شده و ندزبان ساده تيغش ک

،اما هنوز کمتر از قبل برش دارد

 در واقع هر چند جنبش .مي برد

به مرحله اعتال و تعرض نرسيده 

است اما  در یک روند رو به 

اعتال حرکت می کند و طی چند 

سال گذشته پيشروی نموده 

  . است

سال  در  های کارگری    87تشکل 

ن يت مبارزات فعالیآنچه در اولو

 یشروان جنبش آارگريو پ

 خواهد ماند، یچنان باقهم

 یرويجاد تشكل به نیآمك به ا

 آار یطهايخود آارگران در مح

 چند ی آه طیمبارزه ا. است

سال گذشته انجام شده و با 

ه داران یسرآوب دولت سرما

عتا نه يمواجه شده است، طب

افت بلكه به یتنها ادامه خواهد 

 وتا ی طبقاتیل رشد تضادهايدل

ن شرواي متشكل بودن پیحدود

 یته هاي در آمیجنبش آارگر
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 تر یرانه تر و جديگي  پیآارگر

ار يبس. افتیتداوم خواهد 

 ینيش بيمشكل است آه پ

 جنبش یم تا چه حدیينما

 موفق خواهد شد یآارگر

د، اما یخودش را متشكل نما

م یيم بگويي توانیقاطعانه م

 متشكل شدنش از یط برایشرا

ر يس. گذشته فراهمتر است

ن ضرورت را ی ایمبارزه طبقات

ش برجسته نموده و يشتر از پيب

مبارزه آارگران شرآت واحد و 

 یشكر هفت تپه نمونه هاين

ن یدر ا. ن مسئله اندی از ایبارز

ن جنبش يرابطه هر چه فعال

 برنامه و ی دارایآارگر

 ی برایشتري بیسازمانده

متشكل نمودن طبقه آارگر 

باشند،امكان متشكل شدن 

 بود و شتر خواهديآارگران ب

شتر به مسائل يچنانچه ب

 خود  توجه ی و گروهیه ايحاش

آنند آمتر قادر خواهند بود به 

هر . ندین مسئله آمك نمایا

 یچند آه روند مبارزه طبقات

ن خواهد آرد آه تا چه حد ييتع

 توانند در مقابل یآارگران م

 یشرويه داران پیحكومت سرما

 یطیند، اما در هر شراینما

وع برخوردشان ن و نينقش فعال

د یبا. ده گرفتی توان نادیرا نم

ان هر اعتراض و اعتصاب یدر جر

جاد تشكل را ی ضرورت ایآارگر

ن رابطه یبر جسته نمود و در ا

 خاص یی توان تابع الگوینم

ط و یبسته به شرا. ميباش

 یط آارگري هر محی هایژگ  یو

 متانسب با ان را ید تشكلیبا

. در دستور آار قرار داد

كا و ی،سندیته آارگريآمشورا،

 توانند در خدمت یك میهر ... 

ن یرند و ايطبقه آارگر قرار گ

مسئله نه بر اساس انتخاب ما 

ت يط و موقعیبلكه بسته به شرا

 و با توجه به یمبارزه بطور آل

 یط آاگريط خاص هر محیشرا

  . د برجسته گرددیبا

 آارگران یرويجاد تشكلها به نیا

ط يك محی تواند فقط به یم

.  مشخص محدود نگرددیآار

 از موارد یاري در بسیعنی

 قادر یشروان آارگرين و پيفعال

 یط آاريك محیستند در ين

ند و در یجاد نمایتشكل خود را ا

ع آارگران بر يت وسیواقع از حما

اما ممكن است .ستنديخوردار ن
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 آه در یگر آارگرانیبتوانند با د

گر ی در دین رشته صنعتيهم

شغول بكار آارخانه ها م

جاد ی را ایهستند، تشكل

شرو در  يمثال آارگران پ. ندینما

 ی متعدد داروسازیآارخانه ها

 توانند با متحد شدن و یم

 خود یرويگر نیكدی با یهماهنگ

ش دهند و تشكل یرا افزا

جاد ی ها را ایآارگران داروساز

در چند سال گذشته ما . ندینما

 از جانب یادیشاهد مبارزات ز

م، ی بودیع نساجیصناآارگران 

اعتصاب و تجمع آارگران 

ت جهانشهر ي چی هاینساج

 قائم شهر، یآرج، نساج

اما با ... س آردستان و یپرر

توجه به سرآوب و اخراجها و 

جاد یسطح مبارزات انها قادر به ا

 نشدند، یريدار و فراگیتشكل پا

 ییشروياما چنانچه آارگران پ

ن آارخانه ها تالش یآه در ا

جاد ی تشكل خود را انمودند

ند با هم، هم گام و متحد ینما

جاد تشكل ی شدند، احتمال ایم

ادتر یآارگران نساج به مراتب ز

 شد و ممكن بود جامع عمل یم

ن رابطه نقش یدر ا. بپوشد

 متشكل در ین آارگريفعال

 ی و شورای آارگریته هايآم

.  تواند موثر باشدی میهمكار

ارد  از مویهر چند انها در پاره ا

 آه اعتصاب و یبا آارگران

اعتراض نمودند ارتباط گرفتند و 

 را یجاد تشكل آارگریضرورت ا

 انها برجسته نمودند، اما یبرا

ط ، چون تعداد یبا تو جه به شرا

ن آار ی آه اقدام به ایآارگران

ا مورد ینمودند معدود بود و 

د و سرآوب قرار گرفتند یتهد

جاد ینتوانستد تشكل خود را ا

ن تعداد ين هميند، اما اگر بینما

شرو يگر آارگران پیآارگران با د

ع مشابه ارتباط بر قرار یدر صنا

جاد تشكل ی شد امكان ایم

مثال تشكل (  مشتركیآارگر

ار يبس)  ها یآارگران نساج

 بود ین نكته ایا.  شدیاد میز

 از ان غافل یآه ما تا حدو د

 ی آن می برا87م و در سال یبود

همانطور . میه نمام مبارزيتوان

 یآه در باال تر اشاره نمودم نم

كسان ی واحد و ییتوان الگو

جاد همه تشكلها در نظر ی ایبرا

م آه یيد تصور نماینبا. گرفت

ط يك محید تشكل در یحتما با
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جاد گردد و سپس آنها ی ایآارگر

گر آارگران در ی توانند با دیم

ع هم رشته خود متحد یصنا

 در یسيپلژه و   یط ویشرا. شوند

د آه ی نمایران ما را وادار میا

 را در ی مختلفیالگوها و راهها

اگر . ميدستور آارمان قرار ده

ت ي نفر در آارخانه چ10مثال 

ن تعداد در  آارخانه يآرج، و هم

 ی قائم شهر و نساجینساج

س آه قادر یآردستان و پرر

ط آارخانه خود ينبودند در مح

ند در یتشكلشان را برپا نما

 توانند یت متحد شدن مصور

 ها را یتشكل آارگران نساج

ند و سپس آارگران یجاد نمایا

ط آارشان را جذب يگر در محید

م ی نماید ميند و باز هم تاآینما

 ین آارگريآه نقش فعال

 ی آارگریته هايمتشكل در آم

 یجهت بر قرار(ن رابطهیدر ا

ار موثر و ي تواند بسیم) ارتباط 

  . ن آننده باشدييتع

  از جمله ی آارگریته هايم آ

 ی است آه میگری دیشكلها

جاد ی آار ایطهايتواند درمح

شرو ي از آارگران پیاريبس. گردد

ند تا تشكل فرا ی نمایتالش م

ند، یجاد نمایط آار اي در محیريگ

 آه ذآر شد یاما با موانع

مواجه هستند و تا آنون موفق  

نشدند تا به هدف خود برسند، 

 نفر در ٣ با یحت توانند یآنها م

 یته آارگريمحل آار خود آم

ند، آه هم در مبارزات یجاد نمایا

 داشته باشند و هم ینقش فعال

ر يجاد تشكل فراگی ایدر راستا

ك یدر واقع . ندیت نماي فعالیتر

 هر چند هم آه یته آارگريآم

ط آار يك محیآوچك باشد در 

 از تشكل است آه یخود نوع

 به ل شدنیت بال قوه تبديقابل

ا آمك آردن به یر و يتشكل فراگ

 یته هايآم. آن را در خود دارد

 یكی یط آنونی در شرایآارگر

ن نوع ی تریاز قابل دسترس

 هستند آه در یتشكل آارگر

 ی آار و با تعداد اندآیطهايمح

جاد گردد ی تواند ایاز آارگران م

 مبارزه یو در خدمت سازمانده

جاد تشكل یط آار و ايدر مح

در جنبش . رديرار گر قيفراگ

ن ین ايان فعالي و در میآارگر

نوع از تشكل آمتر شناخته و 

 یبكار گرفته شده است و ضرور
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 یشتري بیروي ان نیاست برا

  .گذاشته شود

 از یكی آه ی آارگریشوراها

 ین نوع تشكلهای تریعال

ع ي هستند، در سطح وسیآارگر

ط بر آمد جنبش و یدر شرا

 یبخصوص دوره انقالب شكل م

 قادرند قدرت یرند و حتيگ

. رنديز در دست گي را نیاسيس

 آارگران از یهر چند آه شوراها

 یگر آارگریهر نوع تشكل د

شرو تر و آاملتر است، اما يپ

 ی آن فضایريط  شكل گیشرا

 است آه در دوره یاسيباز س

ع يا در برآمد وسیانقالب و 

.  گرددیجاد می ایجنبش آارگر

گردد جاد ی ایی است فضایضرور

ندگان یتا آارگران بتوانند نما

ط ي خود را آزادانه در محیواقع

ر يند و تحت تاثیآار انتخاب نما

. رندي قرار نگیسي پلیرويچ نيه

 الزمه اش یكردین رويعتا چنيطب

 در یه انقالبيبوجود امدن روح

هر چند آه . ان آارگران استيم

ط  و سطح جنبش یما بنا به شرا

 یاهام شوري توانی نمیآارگر

 یاس سراسري را در مقیآارگر

م ، اما یيجاد نمای آن ایو واقع

 یی خاص و استثنایدر موارد

 شود و ارزش ین امر ممكن میا

د از آن غافل ی دارد آه نبایادیز

در چند سال گذشته بنا به . شد

 ی بودن جنبش آارگریتدافع

ند یايشوراها نتوانسند بوجود ب

 معدود آارگران ی درمواردیول

ن ندگان خود را یستند نماتوا

 خود را یند و شورایانتخاب نما

جاد یهر چند تحت فشار ا

د دارو و چند يآارگران تول. ندینما

 یگر از جمله مواردیآارخانه د

 چند سال گذشته یبودند آه ط

دند و آنرا ين امر را تحقق بخشیا

 یبه دست آورد جنبش آارگر

 یدر موارد. ل نمودندیتبد

ندگان ی نماآارگران با انتخاب

مثل آارخانه (  خودیواقع

هر چند آه ) شكر هفت تپهين

نام شورا برآن نگذاشتند اما در 

 یندگان رهبرین نمایعمل ا

مبارزات و مذاآرات را در دست 

 آنها تداوم یندگیداشتند و نما

 هر چند ین خود نوعیداشته و ا

 ی آارگریف از شوراهايضع

ان یم در جري توانیما م. است

ط آارمان ، يدر محمبارزات 

ندگانمان را انتخاب و با ینما
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ت آارگران نقش آنها را یحما

 موقت و آم یندگانیفراتر از نما

م یهر چند رژ. میار ببرياخت

شه يه داران همیسرما

ندگان آارگران را مورد ینما

 دهد، یتعرض و سرآوب قرار م

اما با قدرتمند شدن آارگران و 

 از یتی حمایجاد ضمانتهایا

 توان در مقابل ی آنها مجانب

اگر .  نمودیستادگین تهاجم ایا

م با انتخاب يما قادر باش

 آار و یطهايندگانمان در محینما

 یك اعتراض آارگریان یا در جری

نقش آنها را پررنگ و ادامه دار 

م یم، در واقع قادر شده ایينما

م آه در یاوري را بوجود بییشورا

 تواند نقش به مراتب ینده میآ

ر از آنچه االن به عهده شتيب

هر چند . رديدارد، را بدوش بگ

ن شكل از شوراها بر یآه ا

 در ی سطح جنبش آارگریمبنا

ستند ي قادر نیط آنونیشرا

ا مطالبات ی و یاسيمطالبات س

ند، ی را مطرح نمایهمه جانبه ا

 یاما به هر شكل به نوع

 یمبارزات آارگران را سازمانده

 یعد سیبا. ندی نمای میو رهبر

ان انتخاب یم در جریينما

ط آار يندگانمان در محینما

 ین آارگران براي را بییضمانتها

ت در صورت تعرض  بكار یحما

 به سرمايه داريد ینبا. میببر

 و هر زمان آه خواست یراحت

ندگانمان را بازداشت یبتواند نما

 یكی. گرد قرار دهديا مورد پیو 

 ین ضمانت میجاد ایاز اشكال ا

ندگان یسط خود نماتواند تو

جاد شود و با مشروط نمودن یا

ت آارگران یشان به حمايندگینما

 یگرد  ميدر صورت بازداشت و پ

  .ابدیتواند تحقق 

   شرآت واحدیكایسند

 شرآت واحد یكایجاد سندیبا ا

توسط آارگران بدون مجوز از 

دولت و مبارزات واعتصابشان 

 ما آارگران یگر برای دییالگو

 ممكن ی در هر جابوجود آمد، تا

. م یياز آن استفاده نما

 آارگران ییكایالت سنديتشك

شرآت واحد در همان سال اول 

 فاصله یستي رفرمیاز الگوها

ت خود و ي رسمیگرفت و هم برا

ش ی مطالبه افزایهم در راستا

 یدستمزد اقدام به مبارزه ا

كال نمود و هر چند با یراد

د  مواجه شد، اما یسرآوب شد
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شان یها یم طبقه اگر هیبه د

 توان به ینشان دادند آه م

الت ساخت و ي خود تشكیروين

.  مطالبات مبارزه نمودیبرا

 شرآت واحد یكایكرد سندیرو

ران ی ایخ مبارزه طبقاتیدر تار

 ی برایثبت شده و رهنمون عمل

هر چند دستگاه . ما خواهد بود

 از  رانند ه یاريسرآوب بس

 شرآت واحد را وادار به یها

كا نمودند اما یشدن از سندجدا

كا همچنان پابر جا ین سندیا

 یگریت دياست و در هر موقع

  . دی تواند مجددا بر امد نمایم

 یريبا گذشت زمان موضع گ

ر  منصور اسانلو در ي اخیها

كال یتناقض با مبارزه راد

 شرآت واحد قرار یكایسند

ت از سه یابتدا با حما. گرفت

ن يي تعی براییجانبه گرا

ستم يزدها ، عمال سدستم

 ن دستمزد ييآامال نابرابر تع

ك ی متشكل از، یونيسيآم( 

ك ینده از جانب آارفرما، ینما

 بزرگ ینده از جانب آارفرماینما

نده یك نمای دولت، ویعنی

 - ن از جانب آارگران يدروغ

  ی اسالمینده شورا هاینما

را ياخ. رفتیرا پذ ) - آارخانه ها

ندان  آه در زیز با مصاحبه اين

آه ( ت نوروز انجام دادهیبا سا

)  نباشد یدوارم واقعيالبته ام

شرآت در انتخابات مجلس 

ه نمود و راه ي را توصیاسالم

 دادن به ینجات مملكت را را

البته .  ها دانستیدوم خرداد

گر ی دی شهابیدر مقابل آقا

ره شرآت واحد ، یئت مديعضو ه

 و ی اصولیريك موضعگیدر 

ن مصاحبه ی اكال در مقابلیراد

اظهار نظر نمود و نشان داد آه 

كال در ی و رادیجناح آارگر

 شرآت واحد هنوز یكایسند

 یعيت طبیدر نها. وجود دارد

ن تناقض در یاست آه ا

 تداوم و ، شرآت واحدیكایسند

ن يافت و فعالیتكامل خواهد 

 در یكال جنبش آارگریراد

د ی شرآت واحد نبایكایسند

شكل ن تی ایهمه دست اوردها

 را آنار یو در واقع جنبش آارگر

ا ي احیستيبگذارند وراه رفرم

. رندي بگیكا ها را پیگران سند

 شرآت واحد تا آنون یكایسند

جاد تشكل ی ایبا مبارزه برا

 خود یرويبدون مجوز و به ن
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 آه اآثر یآارگران و با اعتصاب

ر قرار داده  يآارگران را تحت تاث

ز م ایدواريشناخته شده، و ما ام

ن يز با چنين پس نیا

 شناخته شود آه ییكردهایرو

 یشروي تواند در خدمت پیم

  . باشدیجنبش آارگر

 ین جنبش آارگرياما  ما فعال

م نسبت به تناقض ي توانینم

 شرآت یكایبوجود امده در سند

 یم و ضروري تفاوت باشیواحد ب

سم يكالیاست در حد توانمان راد

م و در مقابل یيت نمایآنرا تقو

 ید نقد هایسم ان بايمرفر

. م ي انجام دهیروشنگرانه ا

 شرآت واحد یكاین سنديفعال

ت و يد بدانند آه موقعیبا

 انها در سطح ی هایريموضعگ

جنبش در حد خود موثر است و 

 ی توان نسبت به ان بینم

  .    تفاوت بود

  ین آارگري فعالیته هايآم

 سه سال گذشته نقش یط

 ین آارگري فعالیته هايآم

 یر و تحوالتييتر شده و تغشيب

ت انها بوجود امده يدر روند فعال

 یرشد مبارزه طبقات. است

ن جنبش يباعث شد تا فعال

ز بتوانند خود را  ي نیآارگر

 یشتريند و نقش بیمتشكل نما

. ندیفا نمای ایدر جنبش آارگر

 آه یستيش راست و رفرمیگرا

كا ها یا گران سنديدر قالب اح

جاد ی ایه جنبش آارگريدر حاش

 یته هايشده بود، با رشد آم

ه يش به حاشيش از پي بیآارگر

 در یرفت و نتوانست نقش مهم

. دیفا نمای ایجنبش آارگر

آه با .... یريگيته پيكرد آمیرو

ت ي برسمیتقاضا از اداره آار برا

شناختن خود شروع شده بود، و 

جاد ی راست در مقابل ایكردیرو

 خود یروي به نی آارگریتشكلها

رگران داشت به سرعت آنار آا

ته يجاد اتحاد آمیا. زده شد

 یته هماهنگي و آمی آارگریها

ته ها را در روند ينقش آم... 

. شتر نمودي بیجنبش آارگر

 ی در ابتدایريگيته پيآم

كرد راست یحرآتش هر چند رو

را آنار زد اما وجه مشخصه 

 و یكرد انحصاریگرش روید

 ی شد آه نمیستیسكتار

ن جنبش يفعالتوانست همه 

در .  دهدی را در خود جایآارگر

ته با نوع بر ين آمی راه ایابتدا
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ن ي از فعالیاريخوردش بس

 را از خود راند و یآارگر

 همه ی براینتوانست ظرف

 ی جنبش آارگریكالهایراد

كرد هم ثابت ین رویاما  ا. باشد

 آه یر و تحوالتيينماند و با تغ

 از یاريدر آن بوجود آمد، بس

ته ين آمیست از ای سكتارعناصر

جه در يخارج شدند و در نت

 بهتر از قبل قرار یتيموقع

ته ياز جمله شرآت  آم. گرفت

 ی همكاریدر شورا ... یريگيپ

ن راستا یك گام به جلو در ای... 

 در یريگيته پياما آم. بود

 است ی تنها ظرفیط آنونیشرا

 تواند در یآه حد اآثر م

گر ی اتحاد عمل با دیراستا

 گام بر ین جنبش آارگريعالف

ك ین یشتر از آن و ايدارد و نه ب

 یته و مانعين آمینقطه ضعف ا

 یش محسوب میشروي پیبرا

 بنا به یريگيته پيآم. گردد

مالحظات و چار چوب نوشته 

ست ي آه دارد قادر نینشده ا

ن يت فعالی اآثری برایظرف

شتر ي باشد و بیجنبش آارگر

بر  خاص و محدود را در ینيفعال

 هر یريگيته پيآم. ردي گیم

ته در يك آمیچند به عنوان 

 است، اما یخدمت جنبش آارگر

 ی میته باقيك آمیفقط در حد 

ل شدن یماند و چشم انداز تبد

وستن به يرو پي فراگیبه تشكل

  . گر تشكلها  را در خود نداردید

آه در مدت  ... یته هماهنگيآم

ل، تعداد ي پس از تشكیآوتاه

گر ی چند برابر د آن بهیاعضا

د  وهدفش آمك يته ها رسيآم

 به ی آارگریجاد تشكلهایبه ا

 خود آارگران بود،به یروين

 شد آه یسرعت دچار بحران

دا با یك سال است شدیش از يب

. بان استیآن دست به گر

ته يش درون آمیكرد دو گرایرو

 هر چند بطور موقت یهماهنگ

ته در ين آمی ایشرويمانع پ

، اما مباحث  هدفش شدیراستا

ن يگر فعالین ان و دي فعالیعلن

 در ارتباط با یجنبش آارگر

، یه داریتشكل ضد سرما

 را آشكار یاريموضوعات بس

 در یت گام بزرگینمود آه در نها

 به ی جنبش آارگریشرويپ

ش یگرا. ندی آیحساب م

ه ی آه مبارزه ضد سرمایميحك

 با جنبش ی را مساویدار
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زاب  و در تقابل با احیخودبخود

ك ی ید طی دی میاسيس

ن ين فعالي بیپروسه مبارزه نظر

ه ي آامال به حاشیجنبش آارگر

هر چند ظاهرا . رفت و طرد شد

ش انجام ی دو گراییهنوز جدا

نكار ینشده است اما عمال ا

 در یت معدوديانجام شده و اقل

ته ي از آمیميدفاع از حك

 جدا شده اند  تا یهماهنگ

د ی بان بحران رای ایاريحدود بس

ار ياما بس. افته دانستیان یپا

ته به ين آمی است آه ایضرور

د سازمان آند و از یسرعت تجد

 ی آه خمودگیبحران طوالن

ن یا. دیايرون بي اورد بیبوجود م

چشم انداز وجود دارد آه به 

 سال با یسرعت و در ابتدا

 بحران ی مجمع عمومیبرگزار

 خود را یعيابد و روند طبیان یپا

 یته هماهنگيآم. ردياز سر گ

 آه یتيط و موقعیبنا به شرا

 ی باال برایتي  ظرفیدارد  دارا

 یشتري بی آارگریروهايجذب ن

ن یز ايدر واقع اآنون ن. است

ته يك آمی فراتر از یزيته چيآم

ست نفره است و هم به يا بیده 

ش و یشتر اعضايل تعداد بيدل

ن با يل شرآت فعاليهم به دل

 ی توانیراته داين آمینفوذ در ا

ته يك آمیشتر از يبه مراتب ب

همانطور آه از .  استیآارگر

ته مشخص است، ين آمینام ا

جاد ی آمك به ایهدف اصل

با .  استی آارگریتشكلها

د ين امیافتن بحران ایان یپا

ته يد آه آمی ایبوجود م

ن راستا ی بتواند در ایهماهنگ

 انجام یشتر و موثرتريت بيفعال

 آه در یته هماهنگيآم. دهد

ز نفوذ ي از شهرستانها نیبعض

جاد ی ای تواند در راستایدارد م

ا حد اقل ی و ی آارگریتشكلها

ان مبارزات یطرح آن در جر

. دیفا نمای ایادیآارگران نقش ز

 یته هماهنگين رابطه آمیدر ا

ق و ي دقیزی تواند با برنامه ریم

جاد یغ ضرورت ايمنسجم تبل

 را در ی مستقل آارگریتشكلها

 آار انجام دهد و یطهايمح

 یجه به مراتب بهتريعتا نتيطب

  . ردي قبل بگینسبت به سالها

ته يهمانطور آه اشاره نمودم آم

 چه بخواهد و چه یهماهنگ

ته يك آمینخواهد، از حد 

 فراتر رفته و در واقع یمعمول
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ن ي  تشكل فعالیخود نوع

گر ی است آه جدا از دیآارگر

 آارگران ی طبقاتیتشكلها

 خود ی هایژگیو فقط وست ين

با  ... یته هماهنگيآم. را دارد

خارج شدن از بحران به سرعت 

 خود را یقادر است تعداد اعضا

را یز. به چند برابر برساند

ن جنبش ي از فعالیاريبس

ش یل حضور گراي به دلیآارگر

 و دوستانش یمي حكیانحراف

وستند و از يته نپين آمیبه ا

فتن ایان یگر در انتظار پای دیسو

ته يآم. بحران بوده و هستند

ز با وجود ين ...  یهماهنگ

 ی برایاري بسیبحران تقاضاها

 یت داشت اما چند ماهیعضو

ل بحران موجود از ياست آه بدل

 ید خودداری جدیرفتن اعضایپذ

د یچ وجه نبايبه ه. نموده است

 یوستن اعضايتصور نمود آه پ

جاد ی با اید منافاتیجد

بلكه بل .  داردی آارگریتشكلها

 از یاريوستن بسيعكس با پ

ن ی به این جنبش آارگريفعال

 تر و بزرگتر ی قوییرويته نيآم

 یجاد تشكلهای ایدر راستا

جاد ی آار ایطهاي در محیآارگر

اگر ما به اندازه . خواهد شد

 را در هر ین آارگري فعالیآاف

م ي داشته باشیمنطقه و شهر

م در همه اعتراضات یقادر

م و يابی حضور یآارگر

جاد ی ای الزم برایرهنمودها

ان ي را به میتشكل آارگر

  . میآارگران ببر

ن چشم انداز یبه اعتقاد من ا

وجود دارد آه بال فاصله پس از 

 یته هاياتحاد آم" ان بحرانیپا

 دو سال یكیآه در "یآارگر

ن یشترينكه بیل ايگذشته بدل

 ... ی همكاریش در شورایروين

ش  نقیصرف شده و تا حدود

افته است ی در جنبش یآمرنگ

. وندديبپ .. یته هماهنگيبه آم

ت به مراتب ياما انچه آه ظرف

 یته هماهنگي آمی برایشتريب

جاد نموده است امكان یا

، ین آارگريوستن نه فقط فعاليپ

 از یوستن بخشيبلكه امكان پ

 آه در یآارگران( شرويآارگران پ

 در ییشروي آارنقش پیطهايمح

 اعتراضات یمبارزات و رهبر

با . ته استين آمیبه ا) دارند 

توجه با خالء موجود در جنبش 

 در ارتباط با تشكل یآارگر
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 یم .. یته هماهنگير، آميفراگ

 یاري بسی باشد برایتواند ظرف

ط يشرو آه در محياز آارگران پ

جاد یآارخود هنوز قادر به ا

در واقع . ستنديتشكل ن

 یارتباطات قابل توجه اعضا

ن ی تواند ای میاهنگته هميآم

ت را به يار با اهميمسئله بس

البته آارگران . دیل نمایعمل تبد

ا یشرو شامل هزارن نفر و يپ

ون نفرند و يليك میش از ي بیحت

 ین مورد فقط بخش آوچكیدر ا

. از انها ممكن است جذب شوند

د یچ وجه نباي است آه بهیعيطب

گر ی دی جایته هماهنگيآم

 در  آه ممكن استییتشكلها

رد يند را بگیايط آار بوجود بيمح

كرد و نگاه ین رویو اساسا هم ا

وجود .. یته هماهنگيدر آم

ندارد و منظور  فقط امكان 

 است ییشرويوستن آارگران پيپ

آه بطور پراآنده در آارخانه 

 آنند و با ی مختلف آار میها

ته يوستنشان به آميپ

گر اعضا ی و با آمك دیهماهنگ

ط ي در محجاد تشكلیامكان ا

 یشتر ميآارشان چند برابر ب

 یوستن بخشيدر صورت پ. گردد

ته ي به آمیشروان آارگرياز پ

ن ي بیپل ارتباط ... یهماهنگ

 به یته و جنبش آارگريآم

 گردد و در یمراتب بزرگتر م

رون اوردن جنبش از ي بیراستا

 یز مي ان نیشكل خودبخود

در . ار موثر باشديتواند بس

جاد یان ا امكیتين موقعيچن

ط آار به مراتب يتشكلها در مح

ته ي گردد و آمیشتر ميب

 تواند حضور ی میهماهنگ

 در جنبش یشتري بیعمل

  .  داشته باشدیآارگر

همه نكات ذآر شده فوق در 

 ... یته هماهنگيمورد آم

  در سال یمسائل قابل تحقق

 باشند مشروط بر آنكه ی م87

 همه یم و برايبر آنها آگاه باش

 با برنامه  انجام یارزه اآنها مب

 ی میته هماهنگيآم. ميده

 در ی به وزنه ا87تواند در سال 

ل گردد و ی تبدیجنبش آارگر

 از آنچه یشترينقش به مراتب ب

  . ردياآنون دارد را بر عهده بگ

ته دفاع از محمود يآم"

آه پس از حكم زندان او "یصالح

ك سال گذشته یجاد شد، در یا

 و هم ینه خبر رسانيهم در زم
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فا نمود ی ای نقش فعالیافشاگر

 را یت محمود صالحيو وضع

لحظه به لحظه بگوش مردم و 

البته .  از آارگران رساندیاريبس

 محمود ی ازادیمبارزه برا

... ته دفاع ي فقط به آمیصالح

 شود و بنا یخالصه نشد و نم

تش  ي، وضعیط  ویبه شرا

غات جنبش يهمواره در راس تبل

ت در داخل و  قرار داشیآارگر

ت ين فعالیشتريخارج آشور ب

م انجام ی فشار آوردن به رژیبرا

 از رهبران یكیاو بعنوان .  دیگرد

 ی چهره ای جنبش آارگریعمل

نها در ی  شد و همه ایجهان

ت مستمر و يجه فعالينت

ارزشمند همه دلسوزان جنبش 

. دیران انجام گردی ایآارگر

همانطور آه اشاره نمودم 

سهم قابل ..." ته دفاع يآم"

فا نمود ین رابطه ای در ایتوجه

 از آن ی توان به سادگیآه نم

 یالبته مبارزه برا.  گذشت

 از زندان فقط  به محمود یآزاد

 یغاتي خالصه نشد و تبلیصالح

ان يگر زندانی دیآه در مورد تمام

ان ی، از اسانلو گرفته تا دانشجو

 در حد خود موثر و یزندان

عتا يبط. ارزشمند بوده است

 فقط در یه داریمدافعان سرما

ط یر شرايي و تغیمقابل افشا گر

 مجبور به یبوده آه تا حدود

ن ی در ایی هاینيعقب نش

اما نكته قابل . نه شده انديزم

ته دفاع ينجا نقش آمیبحث در ا

پس از همه افشا . است... 

ن ی آه ایی ها و تالشهایگر

 انجام ی صالحی ازادیته برايآم

 سال و با اتمام یداداد، در ابت

، یت محمود صالحيمدت محكوم

ن ی از طرف ایفراخوان تجمع

ته در مقابل زندان سنندج و يآم

سپس در مقابل دادسرا داده 

الت يط تعطیشد آه با وجود شرا

 با یو مشكل خبر رسان

 مواجه یاستقبال نسبتا خوب

ن گام ممكن در ید و بزرگتریگرد

 ی آزادی فشار آوردن برایراستا

.  برداشته شدیمود صالحمح

 یته توانست تا حدودين آمیا

گر ی را از دین آارگريگر فعالید

ز به تجمع فرا بخواند يشهرها ن

 ین شكل  همبستگیو بد

 ین آارگرين فعالي بیشتريب

ن شكل یعتا ايطب. شكل گرفت

 محمود یاز مبارزه تا ازاد
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افت، اما ی ادامه خواهد یصالح

ته يآنچه را آه در رابطه با آم

د الگو و چشم انداز یبا... دفاع 

ته در ين آمیقرار داد، نقش ا

ك فعال ی بودن یارتباط با زندان

 یپس از آزاد.  استیآارگر

 یته مين آمی ایمحمود صالح

ته دفاع از آارگران يتواند به آم

 یا الگوهایل گردد و ی تبدیزندان

 ین رابطه می را در ایمشابه

م ياناگر ما بتو. جاد نمود یتوان ا

 یته دفاع از آارگران زندانيآم

ته يم تا همانند آميداشته باش

 ی و حتیدفاع از محمود صالح

 ی آزادیفراتر از آن بتواند برا

د یت نماي فعالیآارگران زندان

 مقابله با ی در راستایگام بزرگ

البته . میم بر داشته ایتهاجم رژ

 محمود ی آزادیمبارزه برا

  از یكی آه خود به یصالح

 ی مبارزه جنبش آارگریحورهام

د تا یل شده است را بایتبد

 نمود و در یريگي او  پیازاد

 ین الگو میت با تكامل اینها

 در مبارزه ی تریتوان ابزار قو

ه داران  بوجود یه سرمايعل

 ی برایته ايجاد آمیبا ا. میاوريب

 در سال یدفاع از آارگران زندان

 ی برایم سپر دفاعي توانی م٨٧

جاد ی ایجنبش آارگرن يفعال

 با یك گام عملین یم و ایينما

ارزش و رو به جلو در جنبش 

  .  خواهد بودیآارگر

 و یه آارگران  اخراجیاتحاد" 

در واقع نه در حد واندازه "كاريب

 آه دارد بلكه ی نامیواقع

 یته هاي از آمیكیبعنوان 

ن مدت ی، در این آارگريفعال

د یتش با دو مشخصه بايفعال

 یكردیاول رو. ودشناخته ش

گر یاست آه با فاصله گرفتن از د

 ین آارگريته ها و فعاليآم

آنها در .  شودیشناخته م

جاد یتشان و با اي فعالیابتدا

حاضر نشدند ... ی همكاریشورا

وندند و با آن ين شورا بپیبه ا

با وجود انكه در . ندی نمایهمكار

 ی همكاریپروسه حرآت شورا

ل ماه ان اویو بخصوص در جر... 

ن شورا ثابت یمه سال گذشته ا

 تواند در خدمت ینمود آه م

، منشاء اثر یجنبش آارگر

باشد، اما تا آنون به شورا 

چگونه يگر هیوسته واز طرف دينپ

 از جانب ی و اتحاد عملیهمكار

ن جنبش يگر فعالیانها با د
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ن نقطه یده نشده و ای دیآارگر

 ین تشكل به حساب میضعف ا

دوار بود آه يامد ید و فقط بایآ

ن ین تشكل بتوانند با این ايفعال

كرد یند و رویكرد برخورد نمایرو

 حرآت خود ی را مبنایجنبش

گر با ی دیاز سو. قرار دهند

 یابتكار آنها در خصوص جمع آور

ش دستمزد ی افزایامضاء برا

 در جنبش یمناسب حرآت مثبت

جاد نمودند، آه نه ی ایآارگر

ران گیت دید مورد حمایتنها با

 تواند یرد، بلكه ميقرار گ

ن سبك ی ای باشد براییالگو

 ی آه در جنبش آارگریابتكارات

منشاء اثر است و آارگران 

ل حرآت  ي را دخیاريبس

ن ابتكار یا. دی نمای میجنبش

ن جنبش يره عمل را از فعالیدا

 فراتر برد و آارگران یآارگر

ش ی در خواست افزای پایاريبس

 ی و مدستمزد را امضاء آرده

  .                              آنند

 تشكلها ی همكاریشورا"

همچنان ظرف "ین آارگريوفعال

 ی باقین آارگرياتحاد عمل فعال

 87اما در سال . خواهد ماند

ن ی تر شدن ایچشم انداز قو

اتحاد عمل و گسترش ان وجود 

 ی شورایريبا شكل گ. دارد

ن باور ی بر ایاري بسیهمكار

 و اتحاد ین همكاریبودند آه ا

 نخواهد داشت و یعمل دوام

اما با . شكست خواهد خورد

ن یوجود تمام مشكالت و موانع ا

شورا در حد خود در رابطه با 

با . د بودياتحاد عمل موثر و مف

 ی پایگذشت زمان شورا جا

ن باور یخود را محكم نموده و ا

تواند يم ... ی همكاریآه شورا

 یگرن آاريمرآز اتحاد عمل فعال

 یباشد تا حدود قابل توجه

 ی برگزاریبرا. بوجود امده است

شتر يمراسم اول ماه مه، ب

 ینگاهها به جانب شورا

 شود و در ی متمرآز میهمكار

ن ی ایواقع هر روز نقش عمل

 ی میشورا در جنبش آارگر

  .ش باشديشتر از پيتواند ب

 نه فقط در ی همكاریشورا

تواند ي میجبهه مبارزه عمل

اند بلكه با برجسته فعال بم

نمودن ضرورت اتحاد عمل و 

 تواند هر یرامون ان ميبحث پ

 را ین آارگريشتر فعاليچه ب

د و عده یك نمایگر نزدیكديب
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 را ین آارگري از فعالیشتريب

  .   تواند جذب خود آندیم

گر با توجه به ی دیاز سو

ط  و ی تر شدن شرایسيپل

 یتيتجربه تهاجم دستگاه امن

 یان، شورایجوم به دانشیرژ

 یته هايگر آمیو د... یهمكار

ش در معرض يشتر از پي بیآارگر

ن ید از ایتهاجم قرار دارند آه نبا

ن يدر چن. مسئله غافل بود

شتر يق بي ضرورت تلفیطیشرا

 یت علني با فعالیآار مخف

 تداوم ی شود و برایبرجسته م

 توان همه آس و یت نميفعال

.  نمودیتها را علنيهمه فعال

نطور آه قبال هم اشاره هما

نمودم، بنا به مسئله توازن قوا 

ست و يآه هنوز به نفع ما ن

متشكل نبودن آارگران، همواره 

ن یم و اير هستیما ضربه پذ

مان يت را در هر گام عمليواقع

اتخاذ . ميد فراموش آنینبا

ت ي متناسب با واقعییكهايتاآت

شتر در يو توانمان ما را هر چه ب

فوظ نگه مقابل تهاجم مح

ن نسبت آه يبه هم. دارديم

 یكال جنبش آارگریجناح راد

 تر شده، یفعالتر و قو

 یه داریان سرمايت حاميحساس

ن یبنا بر ا.  گرددیشتر ميز بين

 سطح جنبش ید بر مبنایبا

م و همواره یي حرآت نمایآارگر

 ی را حتیتيت مسائل امنیرعا

 ی و شورای آارگریدر تشكلها

 .  ميی فراموش ننمایهمكار

  
   در آردستانیجنبش آارگر

 در یبدون شك جنبش آارگر

 یشتاز جنبش آارگريآردستان پ

ش یران است و گرایدر ا

 در جنبش یستياليسوس

.  داردی نفوذ قابل توجهیآارگر

 در آردستان یجنبش آارگر

 دارد آه ی محكمی پایجا

 و یحاصل مبارزه  حاد طبقات

  یستياليش  سوسینفوذ گرا

ت و يعالسالها ف. است

له ي و مبارزه عیسازمانده

 و یانات انحرافیجر

 را یست جنبش آارگريوناليناس

كال و ی بار رادیش دارايش از پيب

اما هنوز .  نموده استیانقالب

ت تعرض و تهاجم همه يدر موقع

 قرار یه داریجانبه به سرما

 ی است راههایندارد و ضرور
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شتر را بطور ي هر چه بیشرويپ

  . میي نمای بررسیواقع

 تواند ی آه می از عواملیكی

 را در مقابل یجنبش آارگر

د و ی مقاوم نمایه داریسرما

 ی به ان بدهد بیشرويامكان پ

هر . شك متشكل شدن است

ش یچند در آردستان گرا

 از ی خود بخشیستياليسوس

 را متشكل نموده یجنبش آارگر

ط  یاست، اما با توجه به شرا

 ی توده ای است تشكلهایضرور

 یاريجاد گردد آه بسی ایرگرآا

از آارگران را حول مطالبات 

ته يآم. دیج نمايشان بسیاقتصاد

 ی در آردستان اعضایهماهنگ

ته ين آمی دارد اما ایقابل توجه

 ی همه تشكلهای تواند جاینم

رد و ي آارگران را بگیضرور

 در خدمت ییشتر امكان قويب

گر آارگران یمتشكل نمودن د

جنبش هر چند آه سطح . است

 در آردستان باالتر از یآارگر

 یژگیگر مناطق است اما وید

ز وجود دارد آه ي نیگری دیها

جاد یبدون در نظر گرفتن انها، ا

 در آردستان ی توده ایتشكلها

آردستان . ممكن نخواهد بود

ست ودر ي نی صنعتیمنطقه ا

آنجا فقط چند آارخانه وجود 

ن آارخانه يهر چند در هم. دارد

ات و اعتصابات ها  اعتراض

  داشتند اما همچنان یاريبس

 باشند و داشتن یفاقد تشكل م

 ی انها آافینده برایچند نما

 توان تشكل یدر آنجا م. ستين

  را به آمك یآارگران نساج

ته ي و آمین آارگريفعال

جاد ی منطقه غرب ایهمانگ

گر ین در ديو همچن. نمود

جاد یآارخانه ها امكان آمك به ا

گر یفراهمتر از د یتشكل آارگر

اما انچه آه به . مناطق است

 منطقه آردستان باز ی هایژگیو

 نبودن ی گردد همانا صنعتیم

 از یاريبس. ن منطقه استیا

 یروهاي نیآارگران آه حت

 آار ی هم هستند برایمتخصص

گر ی به دی فصلیمهاجرتها

.  دهندیمناطق  انجام م

 یكار و عده اي آارگران بیاريبس

 پراآنده در یتآارگران خدما

 پنهان یكاريب. شهر هستند

 امرار ی از آارگران را برایاريبس

ا ی و یمعاش به دست فروش

ل ي آاذب آشانده و خیشغلها
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مه پرولتر ها را ي از نیميعظ

 یادیتعداد ز. بوجود اورده است

از آارگران در روستاها با اجاره 

ا آار ی و ی آشاورزین هايزم

ن گران اموراتشاین دي زمیبرو

 ی گذرد و آشاورزان تهیم

ز در آنار ي نیاريدست بس

 یآارگران وجود دارند آه دارا

 به آارگران یكیمنافع نزد

 ، با یژگین ویبنا به ا. هستند

 مبارزه در یوجود سطح باال

شتر آارگران يآردستان ب

جه به يستند و در نتيمتشكل ن

روند مبارزه انها لطمه وارد شده 

. دارد وجود یادی زیو پراآندگ

ش یهمانطور آه گرا

 و بر ی  به درستیستياليسوس

ش آلتر يكرد انقالبی رویمبنا

و جنبش را در آردستان ينات

حكومت شوراها قرار داده است، 

 است امكان تحقق انرا یضرور

 ی هایژگیط و ویبا توجه به شرا

هر . میي نمایآردستان بررس

چند در آردستان آارگران 

ن یو ا وجود ندارند یادی زیصنعت

 انجا ینقطه ضعف جنبش آارگر

است، اما همانطور آه گفته 

 ی جنبش آارگریشد سطح باال

ن نقطه ضعف را ی تواند ایم

 شود در یم. دیجبران نما

 ی، شوراهایمحالت آارگر

ن شورا ها یا. جاد نمودیمحالت ا

 ی برای توانند ظرف مناسبیم

 مطالبات آارگران یگريمبارزه و پ

ن يچن. پراآنده باشند

، آارگران پراآنده را ییشوراها

د و ی نمایمنسجم و متحد م

 انها ی تواند مطالبات عمومیم

 ین شوراها میا. دیرا مطرح نما

توانند فراتر از مطالبات محل 

 مثل یحرآت آنند و مطالبات

ش مناسب دستمزد و لغو یافزا

ز يرا ن...  موقت و یقرار دادها

ن يجاد چنیا. ندی نمایريگيپ

ن آارگران را ي ارتباط بییشوراها

 قابل یروي دهد و نیش میافزا

د تا به ی نمایج مي را بسیتوجه

. ندیاي مبارزه بیصحنه عمل

جاد ی ای مبارزه برایحت

ان ي محال ت در میشوراها

جاد خواهد آرد یآارگران تحرك ا

 ی بر انها بجا میر مثبتيو تاث

 در یمبارزه طبقات. گذارد

در  آه یطیآردستان بنا به شرا

ازمند يدا  نیآردستان دارد شد

  است تا بتواند ین ظرفيچن
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 یر صنعتي از غی ناشیپراآندگ

 از یاريبس. دیبودن را جبران نما

 شغل ی دارایآارگران حت

ستند ين منطقه نی در ایرسم

 هستند ی آارگران باربریوعده ا

 ها یآه در استخدام قاچاچ

قراردارند و اساسا آارشان 

 ی برایاعده . ستي نیقانون

امرار معاش و بدست اوردن 

د و ی مبادرت به خریلقمه نان

ن قاچاق یل و بنزیيفروش گازو

مه پرولتر ينها نی آنند،ایم

 هستند آه راه چاره ییها

 امرار معاش ندارند ی برایگرید

 در آردستان یادیآارگران ز. 

گر استانها ی را در دیچند ماه

شتر در پروژه ي آنند و بیآار م

 بعنوان آرماتوربند، ین عمرایها

... قالب بند،آارگر ساده و 

مشغول بكارند و خانواده 

شان در آردستانند و یها

 و یكاريخودشان در مدت ب

. استراحت در آردستان هستند

ز در آردستان يكاران نيتعداد ب

نها را یعتا همه ايطب. اد استیز

ط آارشان ي توان درمحینم

 یمتشكل نمود و شوراها

 تواند یدستان ممحالت در آر

.  آنها باشدی برایظرف مناسب

 توان همه یانه نمیاما اراده گرا

د ید و باينها را تحقق بخشیا

 ی هر محل و شهری هایژگیو

ممكن . ز در نظر داشتيرا ن

ك شهر آوچك بتوان یاست در 

جاد ی شهر ای آارگریك شورای

 شهر ها و یا در بعضینمود و 

م يمحالت ممكن است قادر نباش

جاد ی ایی شوراتا

انه یراصرفا اراده گرایم،زیينما

 توان در همه مناطق ینم

جاد یآردستان شورا ها را ا

نه ي مناطق زمیدر بعض. نمود

جاد شوراها وجود ی ایالزم برا

 است جنبش یندارد و ضرور

 انجام دهد تا یشتري بیشرويپ

د، یايبستر مساعد ان بوجود ب

 بكار یگرید ابتكار دیلذا با

  . میريگ

ا ی محالت وی آارگریته هايآم

 آوچك و روستا ها یشهر ها

 ی براین خوبیگزی توانند جایم

 باشند آه یان موارد و مناطق

 یجاد شوراهایبلفعل امكان ا

ته يآم.  وجود ندارندیآارگر

ا هر ی محالت و ی آارگریها

ن ی در دسترس تریمنطقه ا
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ن ي ارتباط بیشكل بر قرار

 است و خود ین آارگريفعال

 ی تشكل است آه هم میوعن

د ی نمایتواند با شورا ها همكار

عتا يطب. ته هايگر آمیو هم با د

 است ی  تشكلیته  آارگريآم

سه با شورا در یآه در مقا

 قرار دارد و بر ینتریي پایسطح

 و دخالت همه آارگران یند رایا

 یست، اما ظرفيك منطقه نیدر 

 یط میاست آه با توجه به شرا

ر خدمت جنبش  دیتواند بخوب

 یكسو میاز . ردي قرار گیآارگر

 باشد و هم یتواند هم مخف

هم  . یمه علني و نیمه مخفين

 تواند در تالش و مبارزه یم

جاد شورا باشد و هم ی ایبرا

 تشكل است آه در یخود نوع

در . د ی ای بكار میت فعليوضع

 یته هماهنگين رابطه آمیا

ن يگر فعالیا دیمنطقه غرب و 

 توانند نقش ی میرجنبش آارگ

.  داشته باشندیقابل توجه

ته يته منطقه غرب آميآم

 ، ممكن است بتواند یهماهنگ

ته رادر ي آمیشتريتعداد ب

د و یجاد نمایمناطق آردستان ا

ته ها در ين آمیالبته چه ا

 باشند و چه یته هماهنگيآم

ت در یمستقل از ان در نها

 جنبش یشرويخدمت به پ

 ی میی سهم بسزایآارگر

ته يجاد آمیا. ندیفا نمایتوانند ا

 را در ی آارگریها وشوراها

چ وجه يمناطق آردستان به

ا آم ید دور از دسترس و ینبا

در صورت . ت قلمداد نمودياهم

ته ها يجاد شورا ها و آمیا

محالت و شهرها و روستا ها 

 یشه ای ری دارایجنبش آارگر

 و محكم خواهد شد و در یقو

وازن قوا  تینده مبارزه طبقاتیا

 تواند یرا به نفع آارگران  م

 یدر آردستان امادگ. ر دهدييتغ

 یری تشكل پذی برایذهن

د یشتر بايآارگران وجود دارد و ب

 با توجه به یاشكال مناسب

. افتی ان یط برايط و محیشرا

 بودن و یر صنعتيبا توجه به غ

 آارگران در آردستان یپراآندگ

 ی آارگریته هايجاد آمی ایالگو

ن ی ایاري تواند تا حدود بسیم

 را به حد اقل رسانده یپراآندگ

  .و به آارگران تحرك ببخشد

افق  زنان آارگر در جنبش 

 زنان
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ران همانند یجنبش زنان در ا

گر جنبشها ی و دیجنبش آارگر

 ها و یشروي به بعد پ80از سال 

 ی قابل توجهی اجتماعینمودها

ن یاما انچه ا. داشته است

ش از یهايژگیوجنبش را جدا از 

 دور آرده است،  یجنبش آارگر

.   آن استیستيت پوپوليموقع

 یشات مختلفیهر چند آه گرا

ن جنبش وجود دارد و یدر ا

ز در آن يست نيالين سوسيفعال

 دارند اما ینقش قابل توجه

ل نداشتن صف مستقل و يبدل

  خاص خود، یال تيظرف تشك

ت محسوس و برجسته يموقع

ف ي آه طییروهاين.  ندارندیا

 یستيانات پوپولی جریگسترده 

 ی دهند و حتیل ميراتشك

ر ي آه نگاه غیبراليشات لیگرا

غ ي را در جنبش زنان تبلیطبقات

ند به عنوان مدافعان ی نمایم

ون امضاء صف يليك مین يآمپ

جه از ي نموده اند و در نتییارا

ت متشكلتر و با برنامه يموقع

مطالبات .  برخوردارندیتر

ون يليك مین يمپمدافعان آ

 از اصالحات در چارچوب امضاء

 رود و فقط  ی فراتر نمظامن

ر ی را زین حقوقيبخشا قوان

 تواند فراتر یسئوال برده و نم

اما زنان آارگر . از آن برود

ار ي بسیازمند طرح مطالباتين

 ها مطرح ینيفراتر از آنچه آمپ

  .  آنند هستندیم

 توان حول مطالبه لغو حجاب یم

ن مطالبه یا. ج شديبس یاجبار

 است آه هم فراتر از یا

 ین اسالمياصالحات در قوان

 یاست و هم مطالبه ا

از .  استی و واقعیاجتماع

گر مطالبه زنان آارگر و ی دیسو

شه در ی ری زنان بطور آلییرها

 یه داریساختار و روابط سرما

ن يت قوانيدارد، آه تحت حاآم

ن مسئله شكل یران ای اییقضا

 به یده تريچيه مراتب پو ابعاد ب

ران حدود یدر ا. خود گرفته است

ن ی در صد زنان شاغلند و ا14

 یآمار عمق فاجعه را نشان م

ز با ي از زنان نیاريبس. دهد 

ار يوجود آار برابر دستمزد بس

 آنند و از یافت می درینازلتر

 به یط به مراتب بد تریشرا

بر . نسبت مردان بر خوردارند

ط یلبه شران مبنا طرح مطایا

ز نه ي برابر با مردان نیاقتصاد
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 یت زنان میتنها مطالبه اآثر

باشد، بلكه مناسبات و روابط 

ر سئوال یز زي را نیه داریسرما

ه یت آه سرماين واقعیا. برد یم

ن یشرفته تري در پی حتیدار

ت يست وضعيشكل خود قادر ن

 زنان را آامال با مردان یاقتصاد

ت يآمط حاید، در شرایبرابر نما

ران چند برابر ی ایه داریسرما

محسوستر و پررنگتر است و لذا 

ن یج زنان در اي توان با بسیم

 در یز صف مستقليمورد ن

برال يه پردازان لیمقابل نظر

 یجاد نمود و برایجنبش زنان ا

 زنان به همراه ی واقعییرها

 را ی مبارزه ایجنبش آارگر

چشم انداز مبارزه . سازمان داد

ن امكان را یان ادر جنبش زن

بوجود اورده تا گسست از 

ن يسم در دستور آار فعاليبراليل

رد و در  يست قرار گياليسوس

گر ی دیكردیجنبش زنان  با رو

  . ندیت نمايفعال

 هر چند تعداد زنان آارگر 

 ی آارگریته هايمتشكل در آم

كرد یك رویست اما با ياد نیز

 از ی توان بخشیمناسب م

 جنبش ی براته ها رايت آميفعال

زنان آارگر اختصاص داد تا به 

 جنبش یموازات مبارزه برا

 به مسائل جنبش زنان یآارگر

ن شكل یز پرداخته شود و بدين

 بودن جنبش زنان ینگاه طبقات

 آه خود یزنان. را پررنگ نمود

 یند با سازماندهیفعال آارگر

 ین آارگري از تشكل فعالیبخش

 توانند در هر دو یته ها ميآم

جنبش  ( یه مبارزه طبقاتجبه

ت يفعال)  و جنبش زنانیآارگر

كال ین شكل بار رادیند و بدینما

. ش دهندی را افزایمبارزه آارگر

گر از زنان آارگر و ی دیاريبس

ا در یر آه بطور مستقل ويمزد بگ

ت يك فعالي دمكراتیجمعها

 هر چه یريدارند، با ارتباط گ

 و یشتر با جنبش آارگريب

متشكل در  ین آارگريفعال

ته ها قادرند بار مبارزه يآم

شتر يجنبش زنان را هر چه ب

ن جنبش يد بینبا. ندیكال نمایراد

وار ی دیزنان و جنبش آارگر

د تصور نمود ید و نباي آشینيچ

 تواند جدا ین دو مبارزه میآه ا

از هم و بدون ارتباط با هم 

هر چه . ان داشته باشدیجر

ك و از جمله ي دمكراتیجنبشها
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 ی زنان از جنبش آارگرجنبش

 داشته باشد، یشتريفاصله ب

سم در آن يبراليامكان نفوذ ل

ارتباط جنبش . شتر خواهد بوديب

 نه تنها یزنان با جنبش آارگر

ر یاستقالل جنبش زنان را ز

 برد، بلكه باعث یسوال نم

ت هر دو جنبش خواهد یتقو

 یت متقابل جنبشهایحما. شد

گر یكدی و جنبش زنان از یآارگر

 هر دو آمك قابل یشرويبه پ

جنبش .  خواهد نمودیتوجه

 یش میشروي پیزنان برا

ست در چند جبهه مبارزه یبا

 لغو یكسو مبارزه برایاز . دینما

گر ی دی ، از سوین ارتجاعيقوان

 با ی اقتصادی برابریمبارزه برا

مردان و  باالخره مبارزه در داخل 

 ثابت نمودن یجنبش زنان برا

 زنان در ییرهات آه ين واقعیا

ه ی مناسبات سرمایگرو نابود

سم تمام يبراليل.  استیدار

 آند تا جنبش یتالش خود را م

 جدا یزنان را از جنبش آارگر

 ید و هر گونه رنگ و بوینما

برال يل. ردي را از آن بگیطبقات

 زنان یستها با ارائه تئورينيفم

 دارند یك طبقه، سعیبمثابه 

 یقعآنها را جدا از مناسبات وا

 موجود نشان دهند و یطبقات

مانع ان شوند آه زنان در مبارزه 

 رو به رشد شرآت یطبقات

ن یشتر ايد هر چه بیبا. ندینما

ت را ثابت نمود آه زنان يواقع

آارگر قادرند هم در جنبش زنان 

فعال باشند و هم در جنبش 

ن دو را نه متناقض ی و ایآارگر

د یگر بایكدیهم بلكه مكمل 

  . دانست

 توانند در یان آارگر مزن

 ی همكاریشورا" مثل ییجمعها

ن يها و فعال تشكل

نده داشته باشند و ینما"یآارگر

 خود یالتيضمن استقالل تشك

ز در ارتباط ي نین آارگريبا فعال

 توانند با اتحاد یآنها م. باشند

، ین جنبش آارگريعمل با فعال

ند و یت نمایجنبش زنان را  تقو

ت ين واقعیشتر ايد هر چه بیبا

را برجسته نمود آه جنبش 

ست ي مردانه نی جنبشیآارگر

د آارگران بدانند آه  بدون یو با

 یحضور زنان در جنبش آارگر

          .  باشدیممكن نمت يموفق

فروردین  15      نيمحمد  حس

87                      
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کارگریادامه :ا     خبار

گزارش برگزاری مراسم اول 

  ماه مه  در سنندج

  

ماه  اردیبهشت12روز پنج شنبه

 در 2008می 1برابر با 87 سال

پی فراخوان کميته برگزار کننده 

 دقيقه صبح در  10/30، ساعت 

چهار راه سيروس  سنندج ، 

جنب سازمان تاميين اجتماعی 

، تجمعی با شرکت بيش از صد 

در .  از کارگران برگزار گردید نفر

کارگر، : " این مراسم شعارهای 

 –" معلم  اتحاد اتحاد دانشجو،

 –" کارگران جهان متحد شوید"

تشکل تشکل حق مسلم "

عليه فقر و تبعيض " ،" ماست

  به چشم .... و" بپا خيز بپاخيز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در ادامه این مراسم . می خورد

 ، قطعنامه کميته بر گزار کننده

توسط یکی از حاضرین قرائت 

مراسم با استقبال خوب . گردید 

  مردم حاضر  و کارگران فصلی 

که در محل حضور داشتند روبرو 

در حاشيه مراسم چهار . شد

: نفر از کارگران به نامهای 

شيوا خير آبادی ، سوسن 

رازانی ، غالب حسينی و عبد 

اهللا نجا ر توسط نيروهای 

الزم . امنيتی بازداشت  شدند

به ذکر می باشد ، بروشورهای 

شورای " 2008ویژه یک می 

ها و فعالين  همکاری تشکل

 در سطح شهر و در "کارگری

  . بين کارگران توزیع گردید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کميته هماهنگی "تا ایجاد سایت جدید
رای کمک به ایجاد تشکل های ب

،کليه نوشته ها و اطالعيه های "کارگری
این کميته، از طریق وب سایت کميته دفاع 

  . از محمود صالحی انتشار می یابد
  

com.blogfa.kdmahmodsalehi.www            
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گزارش برگزاری مراسم اول ماه 

  مه کارگران نيشکر هفت تپه

کارگران نيشکر هفت تپه با تجمع 

نه ، چند صد نفره  در محوطه کارخا

. مراسم روز کارگر را جشن گرفتند

ابتدا یکی از کارگران تاریخچه اول ماه 

مه را قرائت کرد ودر مورد مبارزات 

کارگران شيکا گو برای کاهش 

 ساعت کار در روز 8ساعات کار به  

سپس کارگران در .  توضيحاتی داد

باره مطالباتشان و مبارزاتشان در 

د کارخانه نيشکر هفت تپه  حرف زدن

در انتهای برنا مه قطعنامه  قرائت . 

که مطالبات کارگران از جمله . شد

بخصوص حق (مطالبه ایجاد تشکل 

ایجاد تشکل مستقل کارگران نيشکر 

، حق اعتصاب ، لغو ) هفت تپه

قراردادهای موقت ، امنيت شغلی ، 

دستمزد برابر زنان کارگر با مردان، 

تعطيلی رسمی روز کارگر،ضرورت 

توليد داخلی شکر و مبارزه حمایت از 

بند ...   با مفيای وارد کننده شکرو 

 . های قطعنامه بودند

 

 

 

 

 

  

 زاده را یمی بهروز آریزادآ

 و ییبه جنبش دانشجو

 یك      می تبریجنبش آارگر

 !!!میيگو

تنها پس از گذشت چند ماه از 

     یبازداشت دانشجو

 مراسم روز یخاطر برگزار

ان  ی از دانشجویاددانشجو، تعد

 زاده ، یمیاز جمله بهروز آر

 ین فشارهایدتریتحت شد

. گرفنند قرار ی و جسمیروح

ت با اعتراض یاما در نها

شتر يان و آارگران بیدانشجو

 زاده یمیآنان، از جمله بهروز آر

زان ین عزی ایما آزاد. آزاد شدند

ان، ی دانشجویرا به همه 

ك یخواهان تبریآارگران و آزاد

 ی بیزاد م و خواهان آیيگو یم

ان ی دانشجوید و شرط همه يق

  .مي هستیو آارگران زندان

صرفا   به        َُ   ان ،
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  یک قرن"کتاب 

  مبارزه طبقاتی
  " ایراندر
  )جلداول( 

  . منتشر شد
  

  سينحمحمد :تاليف   
  

جهت دریافت به 
سایت های کارگری 

 .مراجعه نمائيد 

کارگران آگاه و 
  !مبارز

با ارسال مقاالت 
،گزارشات و اخبار 
کارگری نشریه 

جنبش کارگری را 
  .یاری نمائيد 

 

  آدرس تماس با       
    :اهنگیهمکميته    

  
hamahangi.Komite

com.yahoo@      

 شماره -جنبش کارگری
 عليه سرمایه دار ، کارگر اتحاد اتحاد 
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