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  جنبش كارگري در جوش و خروش بسر مي برد

این کارگران مبارز با اتخاذ تاکتيک صحيح به راھپيمایی در شھر .  مھمترین خبر کارگری ھفته ی گذشته به کارگران لوله سازی اھواز تخصص یافت
ھمـين امـر باعـث جلـب حمایـت مردمـی شـد کـه در طـول اولـين .  داخته و توانستند خواسته ھای به حق خود را بگوش مردم برساننداھواز پر

سپس در تداوم این مبارزات و راھپيمایی ھا بود که در روز چھارم، جمعی از کارگران صنعت نفـت و .  تظاھرات این کارگران به جمع آنھا پيوستند
البته چون ھميشه، حکومت سرمایه دار از این ھمبستگی به ھراس افتاد و از روز پنجم حمLت .  به اعتراضات ایشان پيوستند دانشجویان اھوازی

  .نفر از کارگران و مردم بازداشت شدند 50وحشيانه ای را عليه این کارگران و مردم حامی ایشان ترتيب داد که در این درگيری ھا 
گزارشات رسيده از قزوین حاکی است که کارگران .  ا کارگران لوله سازی اھواز نبودند که دست به راھپيمایی زدنداما، در ھفته ی گذشته، تنھ

بنا بر گزارشھای دریـافتی اتحادیـه آزاد . معترض چينی سازی البرز نيز اقدام به راھپيمایی و بستن جاده اصلی به شھرک صنعتی البرز کرده اند
دستمزدھایشان روز یکشنبه سوم  کارگران زن و مرد کارخانه چينی البرز در اعتراض به عدم پرداخت ھشت ماه از نفر از 200کارگران ایران حدود 
مقابل فرمانـداری بـه ظھر در 12زدند و ساعت  راھپيمائی فرمانداری شھر صنعتی البرز دست به  و نيم صبح از کارخانه تا 11آبان ساعت حدود 

بودند شعارھایی از قبيل حمایت دولت  حاليکه در حين راھپيمائی توسط نيروھای انتظامی در محاصره کارگران در  .مدت یک ساعت تجمع کردند
پرداخـت فـوری دسـتمزدھای  خواھـان سر می دادنـد  .... ... مدیر بی لياقت استعفا، استعفا و  -حمایت کارگر حمایت، -از کارگر دروغه، دروغه

نيروھای انتظامی و لباس شخصی مبنی بر سر  کارگران سپس به راھپيمائی در سطح شھر ادامه دادند و با وجود اخطارھای .معوقه خود بودند
  .حال تجمع بوده اند بل درب کارخانه درکارگران بقيه ھمکارانشان مقا به گفته خود. ادامه دادند ندادن شعار، ھمچنان به شعار دادن

ست، کارگران ھفت تپه بار دیگر اعتراضات خود را به شھر شوش و در مقابـل خبر دیگری که توسط جمعی از کارگران ایران خودرو به ما رسيده ا
یتی از کارگران ھفت در گزارشی حما» خودروکار«گزارش  در.  در این تظاھرات خانواده ی کارگران نيز ھمراه ایشان بودند.  فرمانداری کشيده اند

  .یکبار دیگر کارگران مورد یورش و حمله قرار گرفتند:  دوستان و ھمکاران گرامی« :ستتپه آمده ا
بنابه گزارشات رسيده از شوش، روز پنجشنبه نيروی انتظامی ھنگامی که کارگران ھمراه با خانوادھای خود از فرمانداری شوش به سـوی بـازار 

ورت وحشيانه ای یورش بردند، کارگران و خانواده ھایشان و بجه ھای خردسال آنھا را آماج ضربات باطومھای شھر در حال راھپيمائی بودند به ص
ر مقابل خود قرار دادند نيروی انتظامی عLوه بر نفرات پياده خود با ماشين به سوی جمعيت حمله ور شدند که تعدادی از کارگران با دراز کشيدن د

مانع حمله ور شدن به طرف خانواده ھا و بچه ھا و سایر کارگران شدند در اثر این حمLت وحشـيانه ایـن نيـروی  انتظامی ماشينھای این نيروی
دستور حمله به کارگران از طرف فرمانداری که نمایند دولت می باشند نشان داد دولـت در مقابـل  انتظامی تعدادی از کارگران جراتی بر داشتند

  .رگران فقط یک چيز را بلد است سرکوب و دستگيری کارگرانخواست بر حق کا
در بـر آورده کـردن  نفر از نمایندگان کارگران به بھانه تحریـک کـارگران آیـا غيـر از نـا تـوانی دولـت  6حمله به کارگران نيشکر و دستگيری بيش از 

پایـان ، مـاه اخيـر 2ان پرداخت حقوق معوقه خواست کارگر خواستھای بر حق کارگران می باشد مگر کارگران نيشکر چه می خواھند عمده ترین
برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفيعی و ھمچنين اعضای ھيئت مدیره این ، دادن به پرونده سازیھا و احضار فعالين کارگری به دادگاه انقLب

 .ی عليه کارگران نقش مستقيم داردبرکناری رئيس حراست شرکت فردی بنام زیبداری که در سرکوب، جاسوسی و پرونده ساز شرکت
ی دریافت ما کارگران ایران خودرو یکبار دیگریورش وحشيانه نيروی انتظامی، گارد ویژه ونيروھای اطLعاتی به کارگران و خانواده ھای آنھا که برا 

ھـای مـدافع حقـوق بشـر و در صـدر  زمانسـا حقوق معوقه خود اعتراض نموده به کارگران و خانوادھای آنھا را محکوم کـرده و ازھمـه کـارگران و
  سازمان جھانی کار خواھان دخالت فوری برای متوقف کردن نقض مستمر حقوق کارگران در ایران می باشيم آن

  باز هم همزباني اصالح طلبان با جناح كودتاچي

منتشر شده است، پس از حمله ھـای گسـترده بـه کمونيسـت ھـا، ) جرس(» راه سبزجنبش «اخيراًعطاهللا مھاجرانی در مطلبی که در سایت 
این رویکرد، از آنجا که می داند چنين ھدفی بـه « : او نوشته است که.  متھم کرده است مردم را به ھواداری از آمریکا و اسرائيلمبارزات 

را جلب کند و بـه زبـانی سـخن بگویـد کـه بـه گـوش آمریکـا و حتـی  آسانی به دست نمی آید، می کوشد حمایت آمریکا و غرب
  » .شعار نه غزه ، نه لبنان ھم با چنين پنداشتی شکل گرفت .اسرایيل شيرین بياید

و » مـرگ بـر آمریکـا«جالب اینجاست که در ھمان روز خامنه ای و tریجانی نيز به ھمين نکته اشاره کرده و ھمان نتيجـه را از حـذف شـعارھای 
نخبگان "آقای خامنه ای روز چھارشنبه طی سخنانی در ميان گروھی از  « :خبرھای رسيده گزارش می دھند که.  می گيرند» مرگ بر اسرائيل«

اصLح طلبان و نامزدھای آنھا در انتخابات اخير ریاست  در اشاره به حوادث پس از انتخابات و ظاھرا خطاب به چھره ھای ممتاز" فرھنگی - علمی
کنترل کنيد؛ مـی آینـد دیگـران سوءاسـتفاده مـی  پيغام دادم گفتم این را شما دارید شروع می کنيد، اما نمی توانيد تا آخر من: "جمھوری گفت

اشاره آقای خامنه  ."معنای این کار چيست؟ .مرگ بر آمریکا را خط زدند. مرگ بر اسرائيل را خط زدند. سوءاستفاده کردند حاt دیدید آمدند. کنند
از  معترضان به نتایج انتخابـات از آن بـرای بيـان اعتراضـات خـود و اعـLم نارضـایتی ای ظاھرا به تظاھرات مخالفان از جمله در روز قدس است که

این " :است به گزارش خبرگزاری فارس، علی tریجانی رئيس مجلس نيز روز پنجشنبه گفته....  .سياست ھای خارجی حکومت استفاده کردند
زنيم، بھتر است کسانی که تLش می کنند برخی شعارھا را به سمت  چه معنی دارد که روی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائيل خط می

ملت قرار دھند، چرا که سابقه دشمنی آنھا در طول  ببرند، توجه خودشان را به آمریکا و اسرائيل به عنوان دشمنان شناخته شده روسيه و چين
و در برخـی دیگـر از  در روز قـدس. موضوع تنھا چيزی نيست کـه باعـث ناخرسـندی رھبـران ایـران شـده اسـت این ".ریخ برای ما روشن استتا

 .سر داده شد که حساسيت ھای زیادی برانگيخته است" ایرانی استقLل آزادی جمھوری"تظاھرات ھای ضد دولتی شعار 

  ن در مقابل سرمايه جهاني رسمي شدعقب نشيني كامل ايرا

محمود احمدی نژاد در سخنانی که در سفر مشھد بيان کرده است عقب نشينی کامل خود را در مورد موضوع ھسته ای و غنی سازی اورانيوم 
او   ».المللی فراھم شده است ای در سطح بين ھای ھسته خوشبختانه شرایط برای ھمکاری «: او در این سخنان گفته است.  علنی کرده است

قدمی به عقب نگذاشته و این غربی ھا بوده اند که رفتار آمرانه ی خود را نسبت  در این سخنان ادعا کرده است که ایران در مذاکرات ھسته ای
ای ایران خطاب به  وی در سخنرانی خود در نخستين سفر استانی از دور سوم با اشاره به موضوع ھسته. به جمھوری اسLمی تغيير داده اند

د را کنيم و دستی که صادقانه به سمت ما دراز شو استقبال می خواھيد رفتارتان را عوض کنيد، ما از این امر گویيد که می امروز می«:غربيان گفت
  ».فشاریم می

امنيتی حکومت است، در زمانی گفته می -این سخنان که صرفاً مصرف داخلی داشته و استتار کننده ی عقب نشينی مفتضحانه یِ جناح پاسدار
کميتـه بانکـداری سـنا و کـه گزارشات حاکيست .  تھدید کرده اند بنزینواردات ان را به تحریم ھای بيشتر بانکی و شود که کشورھای غربی ایر

  .صادر می کنند را تصویب کردند نمایندگان آمریکا عصر پنجشنبه tیحه تحریم شرکتھایی که به ایران بنزین کميته روابط خارجی مجلس
اکرات اتمی جاری به شکست انجامـد، چنانچه مذ تصویب نھایی کنگره آمریکا به دولت باراک اوباما این امکان را می دھد که این tیحه در صورت

  .نفت و گاز ایران اعمال کند تحریم ھای بيشتری عليه صنایع
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  !ما مردم اندتنها مرجع حامي ! فعاالن كارگري! مبارز كارگران
  

  !کارگران مبارز و فعاtن کارگری
  

  .بيرون آمدباز ھم دست ھای خون آلود سرمایه داران و کارفرمایان از آستين دولت و  نيروھای سرکوبگر انتظامی و امنيتی 
قزوین و تھران با نيروھـای سـرکوبگر دولـت شوش و ته گذشته دیدیم که چگونه تحرکات اعتراضی کارگران، از اھواز و در خبرھای ھف

و بازداشـت ده خـانواده ھایشـان  و  کـارگرانخشونت آميز و خونين ضرب و شتم از در این خبرھا صحبت .  سرمایه داری مواجه شد
  .  بود شانکننده  ھا نفر از ایشان، ھمراه با مردم حمایت

متاسفانه خبرھا به ھمينجا ختم نشده، بلکه حکایت از محکوميّت فعاtن کارگریِ شرکت کننده در مراسم برپا نشده یِ اول ماه مه 
فعاtن کارگری ایکه تنھا جرمشان تـLش در تجمـع حـول خواسـته ھـای صـنفی طبقـه کـارگر در نھایـت .  داشت در پارک tله 1388

ز حکومـت سـرمایه دار کينـه تـوزی خـود را نسـبت بـه کـارگران و فعـاtن کـارگری نشـان داد و بصـورت در آن مراسم نيـ  .ودبآرامش 
وحشيانه ای به زنان و مردان حامی طبقه کارگر حمله بـرد و ده ھـا نفـر را سـرکوب و بازداشـت و بـيش از چھـل روز در زنـدان ھـای 

  .انفرادی اطLعاتی ھا نگاه داشت
  

مطرح شود، اینست که در زمانيکه مردم مبارز ایران در تظاھرات ھای ميليـونی خيابـانی قلـب نظـام  سوألی که باید برای تمامی ما
سرمایه داری را به چالش کشيده و ھر بار قاطعانه تـر از گذشـته، خواھـان برچيـده شـدن ایـن نظـام و حکومـت دیکتـاتوری آن مـی 

بصـورت ھـای اعتراضـی کـارگران حملـه ور شـوند و  مسئوtن حکومتی به خود جرأت می دھند که این چنين به صـفچکونه شوند، 
  ای به ضرب و شتم زن و کودک و مردان کارگر دست بزنند؟وحشيانه 

زمانيکه کارگران و فعاtن کـارگری درد خـود را ميـان مـردم .  پاسخ این سوأل را باید در رفتار جنبش کارگری و فعاtن آن جستجو کرد
و از سرکوب حکومتی به اداره ھای حکومت سرمایه داری را با تجمعات مشترک مطرح نکنند،  کشانشترمبارز نبرند و یا حتی درد م

، زمانيکـه تنھـا شکایت ببرند و یا نھایتاً به سازمان ھایی که سرمایه داری جھانی برای گمراھی کارگران ساخته اسـت رجـوع کننـد
و ھی از دربار ظلم کنندگان باشد و اقداماتشان به نامه نگاری و نشان دادن حمایت عکس العمل کارگران و فعاtن کارگری تظلم خوا

چه انتظاری می توان داشت؟  مسلم است که اینگونه گله و شکایت تظلـم خـواھی تـأثيری در قلـب مجازی ختم شود، محکومّيت 
ـرمایه داران و حکومـت سـرمایه داری نخواھـد داشـت ی دقـت در رفتـار طبقـه سـرمایه دار و امـا بـا کمـ.  سنگی و منفعت طلـب س

آنھا تنھـا زمـانی خـود را .  ندا در ھراسحکومت شان نشان می دھد که ایشان تنھا از اقدام مستقيم و متحدانه یِ کارگران و مردم 
قـدرت  مجبور به پاسخگویی و جلب رضایت مردم و کارگران می بينند که اقدامات ایشان نظم نظام و حاکمّيت شان را تھدید کـرده و

و محکوميّـت ھـای زرگـریِ » للیاتحادیه ھای بين الم«ھای کLمی  آخر از این ھمه نامه نگاری و حمایت.  شان را به چالش بکشد
ھمين رفتار را دارند، تا به حال و در این سالھا چـه عایـدتان شـده اسـت؟   ، رگران خودیه داری که خود با کادیگر حکومت ھای سرما

بـه مصـداق ایـن ضـرب المثـل قـدیمی از شـما مـی »  نيکی چه بدی داشت که یکبار نکردی؟/صد ھا بدی کردی و دیدی ثمرش را«
، بـا رجـوع بـه ادارات ر مثبتی از آن دیده اید؟  آیا حتی یکبارسال ھاست که دست به این اقدامات بی فایده زده اید، آیا تأثي:  پرسيم

عقـب افتـاده تـان  دسـتمزدھایسرمایه داران را به تضمين شغل تان و یا پرداخـت توانسته اید  و دادگاه ھای حکومت سرمایه داری
 و ھـای سـازمان ھـانگـاری مایه داری در مقابـل نامـه آیـا نمونـه ای از عقـب نشـينی سـرمایه داران و حکومـت سـر  مجبور سازید؟

اعتصـاب و اعتـراض و تظـاھرات و حکومت ھای بين المللی سراغ دارید؟  اما ھمواره شاھد بوده اید که با کـوچکترین قـدم در جھـت 
و ھمراھی و حمایت ایشان، سـرمایه داران و حکومـت سـرمایه داری را چنـان بـه وحشـت و ھـراس  ان با مردم مطرح خواسته ھای

گو اینکه تا زمانيکـه   !پس ایشان ھراسشان ز یگانگی و مبارزات مستقيم ماست.  که فوراً عکس العمل نشان داده اند مانداخته ای
، عکـس العمـل شـان بصـورت سـرکوب وحشـيانه باشددور از چشمان مردم این وحدت و یگانگی در محل ھای محدود و جدا از ھم 

اما در شرایط کنونی که ميليون ھا تـن از مـردم در .  دتر و سریعتر از ادامه و گسترش محدوده ی آن جلوگيری کننداست تا ھر چه زو
ميعادگاه ھای مبارزاتی تجمع می کنند و یکصدا عليه سرکوب و دیکتاتوری فریاد می زنند، دیگر ابزار سرکوب حکومت سـرمایه داری 

که دسته ھای چماقدار و گروه ھـای ضـد شـورش و یگـان ویـژه  ارنددزمانی تأثير ب ھا تنھا این سرکو.  نمی تواند جلوی ما را بگيرد
و نمـی  این ابزار در مجامع چندین صد ھزار نفره و ميليونی ھيچ کـارایی تداشـته.  دنروبرو باشاز ما شان با جمع کوچک و محدودی 

  .را بگيرندما توانند جلوی فریادھا و تحرکات انقLبی 
  

  !فعاtن کارگری! کارگران مبارز
  

برای اولين بار در صفوف منظم و خواسته ھای مشخص مـان در ميـان و در پنـاه ميليـون ھـا ھـم طبقـه ای و آبان  13در روز بيایيم و 
ھمگانی ی قلبی که خواسته » مرگ بر دیکتاتوری«عمومی  دیگر زحمتکشان و مردم مبارز شھرھایمان حضور یابيم و ھمراه باشعار

و دیگـر شـعارھای کـارگری » نـان مسـکن، آزادی«، » کارگر می ميرد، ذلت نمـی پـذیرد«، »مرگ بر سرمایه دار«شعارھای ، ماست
  .شرکت کنيممان ھمراه با پLکاردھا و بيرق ھای منقوش به خواسته ھای مشخص 

  
  شوراییحکومت  –نان،مسکن، آزادی 
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