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  دجسنن و تهران ،قزوين ،اعنراضات كارگري در اهواز

نکتـه ی بسـيار مثبتـی کـه ایـن .  نفر از کارگران لوله سازی اھواز به اعتراضات خود ادامه دادنـد 250طبق خبرھای رسيده دیروز نيز 
کـه  این کارگران برای دیدن مسئو;ن شـھری بـه سـمت مسـجدی.  کارگران به آن دست زده اند اعتراض ھمراه با راھپيمایی است

البته آنچنان که واضح بود از مسئو;ن شھری چيزی عایدشان نشد و ایشـان حتـی در .  آنھا در آنجا حضور داشتند راھپيمایی کردند
اما نماینده شھر در مجلس به ميان کارگران آمد و وعده داد بزودی مبلغ یک ميليارد و نيم تومـان بـه .  جمع کارگران نيز حاضر نشدند

اما او از بيـان اینکـه در چـه تـاریخی .  می شود تا مدیریت شرکت بتواند به وعده ھای خود به کارگران عمل کند این شرکت پرداخت
  .این مبلغ قرار است در اختيار مدیریت قرار گيرد، شانه خالی کرد

وفقيّـت آميـز بـوده اما ھمانطور که گفتيم این راھپيمایی نکته بسيار مھمی در مبارزات ایشـان اسـت کـه در جھـت اصـلی بسـيار م
آنھا با اقدام در راھپيمایی توانسته اند نظر مردم را در مسـيرھای گـذر شـان بـه خواسـته ھـای خـود جلـب کننـد و حمایـت .  است

در گزارشات به دست آمده از این راھپيمایی ھا مردم به صف کـارگران پيوسـته بـا دادن شـعار از .  عملی ایشان را به دست بياورند
کارگران لوله سازی اھواز باید تا به حال فھميده باشندکه وعده و وعيد ھای نمایندگان مجلس و مدیریت و .  کرده اندایشان حمایت 

امـا اگـر ایشـان بتواننـد بـه ھمـين .  حتی مسئو;ن دولتی دردی از ایشان دوا نکرده و ایشان را به خواسـته ھایشـان نمـی رسـاند
ھمکارانشان در کارخانه و کارگران دیگر را به دست بياورند، فشار بـر روی مسـئو;ن صورت روزھای گذشته حمایت مردم و بخصوص 

ایـن کارخانـه . شھری و دولت مرکزی به حدی خواھد رسيد که مدیریت را مجبور به قبول و اقدام جھت جلب رضایت کارگران بنماینـد
  .راھپيمایی شرکت کردند تن از این کارگران در اعتراض و 250کارگر است که روز گذشته  700دارای 

ھمچنين در نقطه دیگری از کشور، در قزوین، بار دیگر کارگران چينی سازی البرز دست به اعتراض زدند و بـرای جلـب توجـه مـردم و 
طبق این گزارشات، اعتراض کـارگران بـه .  فشار بر کارفرمای خصوصی خود، اقدام به بستن جاده اصلی شھرک صنعتی البرز کردند

امـا .  این کارگران در مبارزات پيشين خـود موفـق بـه مصـادره موجـودی انبارھـا شـده بودنـد.  لفِ وعده یِ کارفرما بوده استعلت ُخ
کارفرما به ایشان وعده داده بود که با فروش موجودی انبارھا پرداخت چھار ماه حقـوق .  متأسفانه گول وعده ھای کارفرما را خوردند

اما اینک که مدنی است از فروش این موجودی می گذرد، کارفرما حقوق عقـب افتـاده ایشـان را .  ندمعوقه ایشان را پرداخت می ک
  .پرداخت نکرده است

اند در  دانسـته به آنچه روزمزد شـدن كاركنـاننوش  ارم پخششركت قسمت توزيع و  جمعي از كاركنان ،در ھمين روز در تھراندوباره 
شـان  شـان بـا وجـود سـابقه كـاري چندساله كاھش شـديد حقـوق و مزاياي ن امر را منجر بهاي  ھا آن. محوطه وزارت كار تجمع كردند

سـاعت كـار در  13اي كـه بـا  انـد بـه گونـه به صـورت روزمـزد درآوردهپس از چند سال را این کارگران ریت شرکت یمد . كنند مي عنوان
ثابـت حـذف شـده و فقـط پورسـانت را در نظـر  شـود؛ در واقـع حقـوق ھـزار پرداخـت مي 17ري آل حداكثر براي يـك روز كـا ايده حالت
ھـا را بـه  ھا به وزارت كار، امروز آن شكايت آن ھاي اين كارگران حذف شده و به دليل تمام پاداش و سنوات و بن ھمچنين،  .اند گرفته

 .كند اي پخش محصو;ت خود استفاده ميشركت مذكور از كارگران انبار بر اند و داخل شركت راه نداده
 کارگرانطبق این خبر، . کارگر نانوایی ھای آن شھر رسيده است 3000نيز خبر اعتصاب ھشدار دھنده یِ چند ساعتی  سنندج زا

و بی توجھی مسوو;ن استان به وضعيت  ميزان دستمزد و حقوق ماھيانهخبازیھای سنندج صبح روز دوشنبه در اعتراض به 
جلوگيری  اعتصاب امروز کارگران خبازیھای سنندج براساس اعrم قبلی و برای .کردند معيشتی خود به مدت چھار ساعت اعتصاب

و عرضه آن را  مجددا کار پخت نان 9خبازان از ساعت  .داشت صبح روز دوشنبه ادامه خواھد 9از بروز مشکل برای مردم تا ساعت 
؛ خبازیھای سنندج روز پنجشنبه  قرار است در صورت ادامه بی توجھی مسوو;ن به وضعيت حقوقی کارگران خباز . آغاز می کنند

ی برای کارگران خباز سنندج اعتصاب محدود روز دوشنبه را ھشدار .نان خودداری کنند به طور کامل اعتصاب کرده و از پخت و عرضه
سنندج حدود . وضعيت فعلی جدی است دانسته اند تا آنھا بدانند که تصميمشان برای اعتصاب نامحدود در صورت ادامه مسوو;ن

  . كارگر دارد 3000خبازي با بيش از  400
متأسفانه کارگران ما ھمواره از ساده لوحی و صداقت خود و اعتماد به وعده ھای کارفرمـا و مسـئو;ن حکومـت سـرمایه داری ضـرر 

کـارگران چينـی البـرز، مـورد در .  ز این اعتماد برداشته و سرنوشت خود را بدست بگيرندزمان آن رسيده که ایشان دست ا. دیده اند
قبول کرده بودند که کارفرما تا فروش موجودی ھای انبار نمی تواند حقوق شان را بپردازد، می بایستی تـا زمانيکـه ایشان حتی اگر 

کارگران لوله سازی اھواز و دیگر کارگران بایـد .  داین موجودی در اختيار ایشان بود، خودشان مستقيماً اقدام به فروش آن می نمودن
بگيرند و با تشکيل جلسات عمومی کارخانه و جلب حمایت تمـامی کـارگران ھـر واحـد، بـر کـل عملکـرد مالـک و  رسداز این تجربه 

حفظ منافع خود و دیگر کـارگران سـریعاً تصـميم مدیریت کارخانه نظارت کامل داشته باشند و در صورت دیدن تخلفات، جھت تأمين و 
  . گيری و اقدام کنند

  

  هم دخالت نيروهاي سركوبگر در حمايت از سرمايه داراز ب
خصوص عدم پرداخت ده ماه حقوق خود اقدام به تجمـع و راھپيمـایی در کارگران لوله چدنی اھواز در چھارمين روز اعتراضات خود در 

متری و طالقانی اھواز کردند، نيروھای انتظامی که در طی روزھای قبل تنھا نظاره گر ایـن اعتراضـات  30چھارراه نادری و خيابانھای 
 .ران شدندبودند در طی اعتراض روز جاری خواستار پایان یافتن اعتراضات و پراکنده شدن کارگ

با عدم قبول این خواسته نيروھای انتظامی از سوی کارگران معترض، این نيروھا به جمعيت کارگران یورش برده و با این اقدام تجمع 
کارگر دیگر نيز گـزارش  50را به خشونت کشاندند، در این رابطه عrوه بر تعدادی از کارگران که زخمی شده اند، دست کم بازداشت 

  .ز سرنوشت کارگران بازداشت شده اطrعی در دست نيستا. شده است
مـا  الھاست که سازشکاران و نادانان سـعی دارنـد بـهس.  ایه داری استدر نظام سرم ولتدکومتی بيانگر نقش حدخالت ھای این 

و در صـورت رجـوع مـا بـه ایشـان سـعی بـی طرفنـد ...بقبو;نند که که دولت و دم و دستگاه وزارتخانه ھا و نيروی پليس و بسـيج و 
بار که اعتراضات ما به کارفرما نتيجـه ای نـدارد و مـی خـواھيم قـدم ھـای قاطعانـه ای در ھر .  خواھند کرد که طرف عدالت رابگيرند

ار و یا نماینـدگان ز اداره کار و فرماندپيدا می شود که برویم و حق مان را ا داناعمال فشار مستقيم برداریم، سر و کله یِ این پير مر
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و  تا به حال حتـی یکبـار ھـم محـض نمونـه ایـن اقـداماتِ کـارگری و دریـوزگی حـق و حقـوق از کارفرمـااما .  مجلس و دادگاه بگيریم
ماه اسـت کـه حقـوق شـان بـه تعویـق افتـاده  13کارگران لوله سازی اھواز بيش از .  حکومت سرمایه داران به جایی نرسيده است

مانی نشان می دھد کـه حکومت سرمایه دار چھره اش را ز  .عمل دزدی حق استتاین .  کارفرما ھر که می ھواھد، باشد.  است
  .را مضروب کرده به زندان می بردما .  ، به دزد زده حمله می کنداعتراض به دزدیبه جای 
لوله سازی اھواز باید تا به حال فھميده باشند که تا زمانيکه این حکومت دیکتاتوری بر ما اعمال زور می کند، ھيچ حقـی را کارگران 

داران بر خrف کارگران می دانند که این حکومت متعلق به خودشان اسـت و بـا پشـت گرمـی سرمایه .  فرما گرفتنمی توان از کار
دوسـتان و ایـن .  رگران را پرداخـت نکنـداست که به خود جرأت می دھـد تـا بـرای یکسـال حقـوق کـاھمين حکومت قدرت سرکوبِ 

این مردم نيـز از ھـم طبقـه ای ھـا و  چرا که.  حمایت مردم از خواسته ھایشان را نيز تجربه کرده اند ،رفقای ما در لوله سازی اھواز
چـه ، مردم دور نگاه دارنـدمبارزات کسانيکه سعی دارند ما را از تمام .  نھا تکيه گاه ما می باشندزنان و فرزندان خودمان ھستند و ت

مـراه بـا ھھمه بایـد ما .  منافع ما از منافع مردم جدا نيست  .در عمل به کارفرمایان و حکومتش خدمت کرده اندبدانند و چه ندانند، 
  .عليه دیکتاتوری حکومتی و دستگاه ھای سرکوبگرش شرکت کنيم مبارزات خودمان، در مبارزات مردمادامه 

  !غيور اھواز ماندمر ومبارز لوله سازی کارگران 
بـه .  آبان، روزی که ميعاد مردم برای اعتراض به حکومت دیکتاتور و دولت کودتاچيان مـی باشـد در کنـار ھـم شـرکت کنيـد 13روز تا 

که با اتحاد شما دولـت باشد .  دیگر کارگران کارخانه ھای متعدد اھواز نيز رجوع کرده و آنھا را نيز به تجمع مبارزاتی خود دعوت کنيد
  !و با اتحاد خود آماده رزم عليه زور و ستم اند ان و مردم اھواز تنھا نيستندرسرکوبگر حریف واقعی خود را یافته و بفھمد که کارگ

  

  آمادگي حمايت از مبارزات كليه اقشار را دارندمردم 

از آغاز مبارزات مردمی و ایجاد ھمبستگی بين اقشار مختلف شھری، آمادگی حمایت مردم از مبارزات کليه اقشار بوضوح دیده پس 
خبرھای ھفته گذشته دیدیم که چگونه مردم دلير اھواز به حمایت از تظاھرات کارگران لوله سازی با شـعارھای خـود در .  می شود

نيـز در جانباختگـان و مفقـود ا;ثـر ھـا زندانيان سياسـی و مردم از خانواده ھای بازداشت شدگان و حمایت .  دست به حمایت زدند
در مورد اعتـراض دانشـجویان سـتاره دار دانشـگاه عrمـه خبرھای رسيده . کليه یِ مراسم این عزیزان و در تظاھرات ھا واضح است

رسيد كه بrفاصله نيـروي  به گوش از خانه ھاي اطراف نيز صداي شعارعrمه دانشگاه  دانشجويان تجمعمحض  بهحاکی است که 
  .تـا مــانع از گســترش اعتــراض و ھمـه گيــر شــدن آن شــوند ندخيابانھــاي اطــراف را بســت و سـريعا نــدانتظـامي محــل را قــرق كرد

  .دامه دادندااز دانشجويان خود  حمايت هبمردم  ندفضاي امنيتي كه نيروي انتظامي بوجود آورده بوداین عليرغم  ماا
  

  ؟احمدي نژاد استقالل كشور را بر باد داد
به خاطر داریم که در دوره مبارزات انتخاباتی ریاست جمھوری نھم، احمدی نژاد بـا حملـه بـه سياسـت ھسـته ای اصـrح طلبـان و 

ھسته ای که به آژانس انرژی ھسته ای اجازه بازدید از تأسيسات ھسته ای ایران محمد خاتمی آنھا را به علت قبول متمم پروتکل 
برای کشف اقدامات احتمالی خrف با پروتکل ممنوعيت سـاختن سـrح ھـای ھسـته ای مـی داد را وطـن فروشـی ذکـر کـرده و از 

زر خریـد خـود را بـه » طرفداران«م موضع بود که در پی این اعr.  پروژه غنی سازی اورانيوم ایران بعنوان نماد استقrل کشور نام برد
را به شعار مرکزی تظاھرات ھای حامی دولت تبدیل کرد و با اتخاذ ایـن » !انرژی ھسته ای حق مسلم ماست«خيابان آورد و شعار 

از آنکـه دولـت و  ھمه مـی دانـيم کـه ایـن تحـریم ھـا بـيش.  رویه ایران را در معرض انواع تحریم ھا و سياست ھای انزوایی قرار داد
چه کارخانـه ھـا و مراکـز توليـدی دیگـری بـه علـت عـدم .  سرمایه داران را محدود کند، مردم را آزرد و زندگی شان را در تگنا قرار داد

دریافت مواد اوليه و قطعات یدکی و اعتبار بانکی ;زم از خارج از کشور که تعطيل و ھـزاران ھـزار کـارگر بيکـار نشـدند و شـغل ھـای 
  . ید بوجود نيامدندجد

یابی اینک در خبرھا آمده است که ھنگام به خطر افتادن منافع دولت کودتا و سرمایه داران ایرانی و خارجی در اثر آغاز مبارزات مردمی و جھت 
سراسيمه تمام  مستقل و انقrبی آن، ھمين دولتی که غنی سازی اورانيوم نماد استقrل و عدم وابستگی اش به سرمایه جھانی بود، اینک

حق «ادعاھای خود را پس گرفته و درھای تأسيسات ھسته ای ایران را به روی نمایندگان آژانس ھسته ای باز کرده و حاضر گشته است که از 
تعطيل کند ایرانيان در مقابل حمایت خارجی ھا از دولتش بگذرد و به پيشنھاد روسيه و فرانسه تن داده و پروسه غنی سازی را در ایران » مسلم

باز ھم در خبرھای امروز آمده است که سران کشورھای آمریکا، فرانسه و روسيه این .  و اورانيوم غنی سازی شده را از این کشورھا وارد نماید
  .عقب نشينی دولت کودتا را به خود تبریک گفته و پاداش احمدی نژاد را با اعrم حمایت از وی پرداخت کردند

ز ریـزش نيروھـای اعقب نشينی حکومت اسrمی، عليرغم ژست ھای خامنه ای که اسـتفاده ی تبليغـاتی درون حکـومتی دارد تـا شتاب اما 
را در نوردیده » خطوط قرمز شان«ن سرعت یافته و آنچنا لوگيری کند،ت ھستند، جه دستان شان در خيابان ھا و محrافراطی که ھمان چماق ب

این جلسه در پشت «: ھاآرتس در ادامه نوشتخبرھای رسيده، طبق .  نکرداست که مrقات ایشان با حکومت اسرائيل ھيچکس را متعجب 
فرصت برای مباحثاتی صریح و  جلسه کامr محرمانه باقی بماند تا اجازه و کنندگان متعھد شدند که این شرکت درھای بسته برگزار شده و تمام

ھاآرتس نوشت که ھيئـت انـرژی .«در این کشور درز کرد The Age استراليایی به روزنامه با این حال این مطلب توسط منابع. شفاف داده شود
 .ره ھيچگونه اظھارنظری نکردبا در این ای برگزار شده، ولی اتمی اسرائيل تایيد کرد که چنين جلسه

اسـرائيل در سـه سرفصـل بيـان شـده کـه ھرکـدام از ایـن  ھای رد و بدل شده بين نمایندگان ایـران و حرف«: ھاآرتس در ادامه افزود
اعـrم خاورميانـه بـه  ١٫: این سـه سرفصـل عبارتنـد از. بوده که جامعه جھانی درباره آنھا نگران است ھا شامل موضوعاتی سرفصل

ای بـرای اھـداف  آوری ھسـته توسـعه فـن ٣٫. سـrح اتمـی در منطقـه ممانعـت از انتشـار ٢٫. ان منطقه خـالی از سـrح اتمـیعنو
است این را به وطن فروشی احمدی نژاد نسبت دھند، اما احمدی نژاد در حقيقت ھمان سياست  البته خيلی ھا ممکن.«آميز صلح

اما در مورد عدم استقrل حکومت دیکتاتوری اسـrمی، وطـن فروشـی و وابسـتگی .  و توصيه ھای اصrح طلبان را اجرا کرده است
ـرس قـدرت اش به سرمایه جھانی در ھمان سی سال پيش در نشست گوادالوپ صـورت گرفـ ت کـه سـرمایه داران جھـان غـرب از ت

بازرگان را پی ریزی کرده و پير نوفل دو شاتو نشـين  –گيری مردم ایران و تعيين سرنوشتشان به دست خود، نطفه حکومت خمينی 
   .ارتقا دادند سياسیرا تا حد یک رھبر 


