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گسترده تر باد اعتصاب توده ای 

هکارگران شرکت هفت تپ  
آذر ماه آغاز  (۸۱) بنا به اطالع سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصابی که در شركت هفت تپه روز شنبه هیجده

به دلیل تداوم اعتصاب در . گسترده خانواده های کارگری ادامه یافت شركت ماه با آذر( ۹۱)نوزده شده بود روز یکشنبه 

و حضور توده اي خانواده هاي كارگري در آن، با وجود ترفندها و توطئه کارفرما و نیز كنترل نیروهای  هفت تپه 

   . درهم شکسته شدکارفرما فائق شد و ترفندها  اندازانه  سیاست های تفرقه  كارگران بر ۀامنیتی، مبارز

ابزارهای  حملبا  حالیکه بشدت خشمگین بودندکار در  تعطیل نمودنکارگران روزمزد و بخش کشاورزی شرکت با 
کار خود وارد کارخانه شدند و با بستن درب اصلی و درب ورود تریلرها، کوره های بخار و آسیابها را خاموش و 

او را نیز .ی آنها را اعالم نموده بودجاخرا و یکی از مدیران که ند به باد کتک گرفتتعدادی از مسئولین شرکت را 
وعلیرغم اقدام به فرار نامبرده به قسمت تراشکاری، وی را همانجا گیر انداخته و پس از  قرار داده  مورد حمله

  .شکستن درب اتاقی که در آنجا مخفی شده بود بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند

هفت تپه رو  ،افشار حیا کن" یکپارچه شعار دادند  به راهپیمایی دست زدند و  های مختلف کارخانهکارگران در قسمت  

در این اعتصاب حرکت فریب کارانه کارفرما که وعده پرداخت  . خواهان استعفا و برکناری مدیریت شدند و ".!رها کن

در حرکت همبسته توده ای کارگران داشت خنثی  چند نفر از کارگران را به منظور تفرقه انداختن بخشی از دستمزدهای 

که به این طریق  نشان دادند کارگران هفت تپه دراین اعتصاب اتحاد و یکپارچگی جمعی خود را به نمایش گذاشتند و. شد

                                                    . حامی آنها را به عقب نشینی وادار نمود می توان کارفرماها و دولت

بدنبال اعتصاب و عصیان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، حقوق مرداد ماه کارگران روزمزد پرداخت شد اما حقوق  
                           .کارگر نی بر پرداخت نشده است ۸۸۹۱ کارگر پیمانکاری و ۱۸۸مرداد ماه 

    رگران هفت تپه و استقبال از حضور گستردهکا نهادهای همبستگی ضمن حمایت و پشتیبانی از حرکت یکپارچه 

                      . اعتصاب كارگران را به اشکال مختلف منعکس می کند  خبر خانواده های کارگری در آن، مي كوشد

             

 !زنده باد همبستگی کارگری

 !درود بر کارگران متحد نیشکر هفت تپه

 
 ایران ـ خارج از کشورنهادهای همبستگی با جنبش کارگري 

http://nahadha.blogspot.com 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

 ۰۲۶۲دسامبر  ۶۶ برابر با ۶۹۳۱ آذر ۰۲دوشنبه 

 

 



!کارگران جهان متحد شویم  

       7931آذر                                    !متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                                   17شماره 

3 

درهای زندانها رامتحدانه   

!رژیم نیز بشکنیم بر سر این  
های الین جنبشرژیم ضد کارگر جمهوری اسالمی کماکان به دستگیری و زندانی کردن کارگران و دیگر فع

از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسالمی ایران هزاران انسان معترض و . اجتماعی مشغول است

  .ی اسیر بوده و هستندئمبارز از اقشار مختلف اجتماعی در چنگال این رژیم قرون وسطا

با دستگیری آنان داری جمهوری اسالمی، ترس و وحشت خود را از کارگران و فعالین کارگری رژیم سرمایه

 از دفاع جز جرمی چه شده، محاکمه و دربند فعالین و کارگران. گذاردتر به نمایش گذاشته و میعریان

 که کارگری مستقل های تشکل ایجاد برای تالش دلیل به آنها اند؟ شده مرتکب خود ای طبقه هم دوستان

 فعالین و نمایندگان و کارگران جای. اند هشد بازداشت باشد، آنها مدافع و نماینده هرشرایطی در بتواند

   نیست، هازندان در اجتماعی جنبشهای فعالین دیگر و کارگری

های رژیم دیکتاتوری شاه را شکسته و تمامی زندانیان سیاسی را مردم ایران همچنان که درهای زندان

-آن زمانی که درهای زندان توانند و دورنیست،های مخوف سلطنتی بیرون آوردند، میبردوششان از زندان

های جمهوری اسالمی را برسرشان خراب کنند و تمامی زندانیان سیاسی را به آغوش جامعه آزاد و انسانی 

. برگردانند  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران فعاالنه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی کوشش خواهد 

  7102دسامبر  01 – 0کارزار بین المللی توانند در شکلی که می خواند که به هران را فرامیگکرد و هم

برای آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی در  شرکت نموده و فعاالنه

کارزارهای اعتراضی که در شهرها و کشورهای مختلف برگزار میشود، همراه با دیگر فعالین کارگری و 

. بش کارگری شرکت نماینددوستداران جن  

 

!درهای زندان شکسته باد  

7102دسامبر   

 کشور خارج -درایران کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

nhkommittehamahangi@gmail.com 
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 مبارزات و زندگی به کوتاه نگاهی

 2017 درسال ایران کارگران
روستم طبقاتی برکارگران درتمامی جوامع سرمایه داری ، روزمره است ، امازمانیکه استثما

شود ، زندگی کارگران بمراتب  فشاروسرکوب امنیتی وپلیسی دولت نیز به مانند ایران برآن افزوده می

زندگی کارگران ایران . دشوارترمی گردد وحتی درخطر درهم پاشیدگی کامل ونابودی قرارمیگیرد

 : که روبه پایان می رود ، این چنین بوده است  درسالی

 :دستمزدهای زیر فقر 

ـ باتوجه به بحران اقتصادی حاکم برجامعه ، پایین بودن دستمزدهای کارگری و فزونی تورم وگرانی ، 

شرح زندگی کارگران را اززبان . فشارزندگی بر کارگران دراین سال بمراتب افزایش یافته است

نقل ازمصاحبه های روزنامه های جامعه فردا واعتماد با کارگران ) تپه بخوانیم  چندکارگرشرکت هفت

  :گویند کارگران می( اعتصابی هفت تپه ـ چاپ ایران 

بی توجهی به » : ، کارگران میگویند « شویم  اگرنامی ازمادراین گزارش برده شود، قطعٌا اخراج می» 

انواده هایشان را درگیرآسیب هائی میکندکه جبران وضعیت شغلی بسیاری ازاین کارگران ، آنها وخ

سال کاردراین شرکت رادارد، به شرایط سخت زندگی خودش  18علی که سابقه « … ناپذیر است 

همسرم مدتهاست با ناراحتی قلبی دست وپنجه نرم . سه تابچه دارم» : اشاره میکند ومیگوید 

های درمان همسرم طوریست که  هزینه. تادرمانش کنمام رافروخته ام  دراین چند سال تمام زندگی.میکند

. هزینه درمان وداروها را بدهم ( یورو 165تا  150) هزارتومان  700تا  600مجبورم ماهیانه حداقل 

 5ـ  4همین حاال که اینجا هستم ازسه جا وام گرفتم که هرکدامشان . ازبیمه تکمیلی هم خبری نیست 

این شرکت کاری بامن کرد که انگشتریادگاری … ام رافروختم  دگیتمام زن. قسط عقب افتاده دارند

نمیتوانم … برای کودک شیرخواره ام ... مادرم رافروختم تاغذای فرزند شیرخوارم را تأمین کنم

بعضی مواقع حتی پول . ها را پرداخت کنم یه مدرسه بچهازفشاربی پولی حتی نتوانستم شهر. شیربخرم

شاید باورتان نشود ولی بسیاری از کارگران ما روزانه دووعده غذا . دهم ها راندارم ب توجیبی بچه

اجاره خانه پرداخت کند که ( یورو 80) هزارتومان  320اومستأجراست وبایستی ماهیانه « میخورند

خودتون میدونین . گروه خونی ام ُا منفی است » :علی ادامه میدهد . چهارماه به تعویق افتاده است 

روز به نشانه قهررفت خونه  12ـ  10تصمیم داشتم کلیه ام رابفروشم که زنم فهمید و… چقدرکمیابه 

حاال . بچه هام گفتند ما حاضریم زیرچادرزندگی کنیم ولی تواین کارراباخودت نکنی. پدرش

ام به بهانه مأموریت هم که شده چندروزی به  ها تصمیم گرفته تازگی. هرروزفکرمیکنم که چه کنم 

. وکلیه ام رابفروشم ، شاید اززیربارفشارروانی ازدست دادن خانه تا چند ماه آینده خارج بشم اهوازبرم 

دردوماه ) … « یه نفرخودسوزی میکنه یکی هم مثل من کارش به کلیه فروشی می کشه . همینه دیگه

 پیش کارگری بنام نیکوفرد قصد داشت به علت تعویق دستمزدها ودرنتیجه فقر، خود وفرزندش را
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درمحیط شرکت هفت تپه به آتش بکشد که کارگران بهنگام این اقدام، مانع شدند وآنها رانجات دادند ـ 

 ( . توضیح ازما

اوبه روایت از همسرش . سال،  یکی ازدیگرکارگران شرکت  هفت تپه است  16محمد  باسابقه کار

مرغ راهم روی حساب . خرمها مرغ ب چندروزپیش رفته بودم مرغ فروشی تا برای بچه» :بازگومیکند 

شناسم هم درمغازه  دفتری که درآن مغازه دارم میبرم، دیدم  همسریکی ازکارگرانی که من اورا می

این زن .صحنه هائی رادیدم که بسیارتکان دهنده بود. مشغول چانه زنی برای خرید مرغ است

آنوقت می گویند اعتراض ...آید  شرمم می. حاضربود برای گرفتن چهارتکه مرغ تن به هرکاری بدهد

درمصاحبه ای دیگر،  کارگری زن که «  ...مگرمیشود این چیزها را دید وساکت نشست.هم نکنید 

ماه است حقوق  5شوهرم . من بیمارسرطانی ام» : چهره اش را با ماسک پزشکی بسته بود گفت 

ازاین وآن پول دستی .پول داروهای شیمی درمانی ام را بابدبختی جورمیکنم . نگرفته 

پول . به مدیرکارخانه گفتم سرطانی ام، اینهم پرونده پزشکی ام . صدایمان به هیچ جا نمیرسد ...میگیریم

من که نمیتوانم خرج نانم رابدهم، . چه وامی بگیرم.میگوید برووام بگیر. شیمی درمانی ندارم

یک سال است . هستیم  ما عضوصندوق بیمه تکمیلی کارخانه..چطورقسط بدهم؟ کی به من وام میدهد

بیمه تأمین اجتماعی هم پنج  ماه است قطع شده ، من .  مطالبات کارگران ازبیمه تکمیلی پرداخت نشده

 باچه امیدی درمانم را ادامه دهم؟ چرا باید آنقدرفالکت بکشم ؟ بابت چی؟

 : دستمزدهای عقب افتاده  

رانمیدهد تا حدی که برخی ازآنها دستمزدهای زیرخط فقر کفاف حداقل مخارج زندگی کارگران 

بدتراینکه ، سرمایه داران دربسیاری موارد ودرشرکتهای . شوند  مجبوربه فروش کلیه ویا خودکشی می

گوناگون حتی ازبموقع پرداختن همین دستمزدهای ناچیزنیزسربازمیزنند وفشاربرکارگران راتشدید 

: چند نمونه . تعویق درپرداخت دستمزدها میباشدامروزه اکثر اعتراضات کارگری درارتباط با . میکنند 

ماه دستمزدهای عقب  5کارگرشرکت هفت تپه درهمین ماه بمدت هفت روز با خواست پرداخت  1200

کارگر بازنشسته کیان تایر برای درخواست  500همچنین . افتاده  برای چندمین باردراعتصاب بوده اند 

میتینگ درجلوی کارخانه ودرجلوی مجلس ودفترریاست  مطالبات خود چندین باراقدام به برگزاری

کارگرشرکت  263. ماه دستمزد راطلبکارند 5کارگرشهرداری مهاباد  810. جمهوری کرده اند

ماه ، شرکت سنگ  11شرکت نورپالست درقزوین . ماه دستمزد عقب افتاده دارند  10دیاردرگلپایگان 

 ...ماه به کارگران بدهکارند و 18گ زاغ درفیروزآباد پاسارگارد درتاکستان وپیمانکاری راهسازی تن

 اخراجها وبیکارسازی 

اخراج کارگران تحت عناوین گوناگون فشاری مضاعف برکارگران بوده وهمچنان بشدت ادامه داشته 

دالیل  . کارگردرشرکتهای کوچک وبزرگ اخراج شده اند 3500بیش از 2017درده ماه سال .است 

تراضات کارگری وایجاد وحشت درکارگران ، افزایش بی رویه واردات وحتی اخراج  عبارتند ازاع

قاچاق توسط پاسداران که کاهش تولید داخلی رابهمراه دارد وسرمایه دارداخلی کاهش درآمد خودرا 

بااخراج تعدادی ازکارگران جبران میکند، اخراج کارگران رسمی وبخصوص سابقه داروجایگزینی این 

ان جدید که به علت بیکاری شدید درایران ،مجبور به امضای قراردادهای موقت تعدادرا با کارگر
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شوند که درنتیجه سودبری بیشترسرمایه داررا امکان پذیرمیکند، کمبود  ومزایای پائین تردستمزدی می

مواد اولیه که تعطیلی کارخانه ویاتقلیل تعداد کارگران رادرپی دارد، اعالم دروغین ورشکستگی 

ائی ازبدهکاریهای شرکت با کمک مقامات دولتی وبانکی ، تبدیل زمین تجارتی به زمین شرکت وره

 ...ساختمانی وفروش بمراتب گران تر آن و

     زنان کارگر

. کارگران زن درایران همچنان بشدت وبمراتب بیشترازمردان کارگر تحت استثماروستم قراردارند 

کلیه شاغلین برآورد % 11یست تعداد زنان شاغل حدود براساس آماردولتی که هیچ اطمینانی به آن ن

بخشی ازاین شاغلین دربخشنهای غیرتولیدی کارمیکنند ودرنتیجه نبایستی به عنوان . شده است 

آن بخش اززنانی نیز که درتولید شرکت دارند، عمدتٌا درکارگاههای .کارگران زن به حساب آورده شوند

قوانین کارمیباشند کارمیکنند ودرنتیجه عالوه براینکه دستمزد زیر ده نفرکه معاف ازاجرای مزایای 

بسیار کمتری ازکارگران مرد برای کارمشابه دارند ، ازبیمه درمانی وبازنشستگی ، حقوق بارداری 

هزارتومان  812درحالیکه بنابر مصوبه دولت ، حداقل دستمزد کارگری مبلغ . محروم اند ... وعیدی و

. ده است ، دستمزد واقعی کارگران دراکثرکارخانه ها کمترازاین مقداراست تعیین ش( یورو  210) 

اکثرزنان » : بنابر اقرارسهیال جلودارزاده که ازمدافعان ونورچشمی های رژِیم جمهوری اسالمی است 

کارگردربنگاه های افتصادی وتولیدی فاقد قراردادکارهستند واگرقرارداد درمیان است یک تاسه ماهه 

متأسفانه . « درماه کارمیکنند( یورو  73) هزارتومان  300هنوززنانی با مزدی کمترازو …است 

دهد ، مجبوربه  ها ویا همسرانشان کفاف مخارج زندگی خانواده را نمی بسیاری اززنانی که دستمزد آن

احکام وقوانین اسالمی .شوند ومورد خشونت وتجاوز جنسی نیز قرارمیگیرند  تن فروشی می

ی موارد فرهنگ سنتی وعقب مانده ، عوامل دیگری برتشدید ستم وفشاربرزنان بخصوص ودربسیار

زنان کارگر هم دربیرون ازخانه کارمیکنند وهم انجام کارخانگی را برعهده . کارگران زن میباشند 

 . دارند ، لذا تحت فشاری مضاعف قراردارند 

 کودکان کار

اری پدرومادریا درآمد اندک آنان که کفاف فقیرانه ترین تعداد کودکانی که به علل متفاوت ازجمله بیک

زندگی را نمیدهد ، مجبوربه کاربرای کمک مالی به خانواده هستند ازشمارش خارج است وآماردقیقی 

ها آنچنان روزافزون است که درهرگوشه  ازآنها درهیچ آماردولتی یافت نمیشود، اما تعداد آن

شستشوی شیشه اتوموبیلها، فروش سیگار، گل ویادرحال  وکنارشهرهای بزرگ  صدهاکودک درحال

کودکی که بایستی به مدرسه برود ودر س بخواند،  یا فن وحرفه ای یاد . باربری وگدائی آواره هستند 

بگیرد ، بعلت فقرخانواده مجبوراست برای گذران زندگی، سرگردان درخیابانها به کارهای طاقت فرسا 

اند وحتی مورد  انند کودک بی خانمان که حتی مجبوربه کارتن خوابی شدهبرای کودکان بپردازد وهزار

 . جاوزجنسی قراردارندت

  
 

  

http://www.irankargar.com/پیماننامه-حقوق-بین-المللی-کودک/
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 حوادث وسوانح کار

. کارمیباشند  اکثرکارخانه ها وبویژه کارگاههای کوچک وبخش ساختمانی محروم ازحفاظت ایمنی

سرمایه داران برای سود بری بیشترهیچگونه توجهی به سالمت جسمی کارگران ایران ندارند وبه تنها 

چیزی که می اندیشند، افزایش درآمد وسودبری است ، حتی اگرهمراه با مرگ یا مصدومیت کارگران 

های محروم ازایمنی ساالنه هزاران کارگردرایران جان خودرا درکارخانه ها یا ساختمان. باشد 

این سوانح ناشی ازبی ایمنی محیط های کار تا بدان . بینند  کارازدست میدهند یا بشدت صدمه جسمی می

مسعود قادی پاشا . اند حد افزایش یافته است که حتی مقامات  مسئول دولتی نیزمجبوربه ادعان آن شده

گ ناشی ازکار، نسبت به مدت مشابه مر» مدیرکل پزشکی قانونی تهران گفت که درده ماه سال پیش 

عالوه برمرگ کارگران، دراثرعدم امکانات ایمنی . « درصد افزایش داشته است  11/4سال گذشته 

شود  کار، بایستی به صدمات ناشی ازکارهای سخت وزیان آورنیزکه لطمات آنها درآینده مشهود می

نگام کاردرمخاطره شدید قراردارد بلکه حتی توجه داشت یعنی اینکه زندگی کارگران درایران نه تنها به

طبق آخرین » : همان مقام دولتی میگوید . درزمان بازنشستگی نیزبا خطرمرگ زودرس همراه است 

تحقیقات ، کارگران آلمان سی سال بعد ازبازنشستگی همچنان امید به زندگی دارند، اما کارگران ایران 

د سه سال بعد ازبازنشستگی  به علت بیماری فوت شاغل درکارهای سخت وزیان آورمعمواًل حدو

وی . « برابر حوادث ناشی ازکاراست 12تا  6درحا ل حاضربیماریهای شغلی منجربه فوت . میکنند

کارگردراستان تهران براثرحوادث کاری جان  183درپنج ماهه نخست سال جاری، » : اشاره دارد که  

 17تارنمای  میدان  ) ته چهل درصد افزایش نشان میدهد خود راازدست دادند که درمقایسه باسال گذش

 183حتی محاسبه یک انگشتی نشان میدهد که اگربنابراقراراین مقام مسئول بپذیریم رقم (. 2017اکتبر 

رکارگردیگردراثربیماریهای 2196تا  1098نفردستکاری وکمترازواقعیت اعالم نشده باشد ، حدود 

هران فوت میکنند که بامحاسبه سال وافزودن تعداد مرگهای فوری ناشی ماه دراستان ت 5ناشی ازکار در

. نفرمیشود  11700ازکار، تعداد قربانیان نااایمنی محیط های کارتنها دراستان تهران، سالیانه بالغ بر

حال اگربه همین ترتیب تعداد مرگ ناشی ازکاررادراستانهای دیگریعنی درسراسرایران محاسبه کنیم، 

رانی که سالیانه درایران به علت ناایمنی محیط کاربمنظورافزایش درآمد سرمایه دار، فوت تعدادکارگ

سرمایه دارنه تنها کارگررا استثمارمیکند وباسودناشی ازکارکارگر، . میکنند، دهها هزارنفرمیشود

زای برثروت خود می افزاید، باعدم پرداخت بموقع دستمزدها، بازهم دراندیشه فزونی ثروت خود به ا

فقروگرسنگی وبیماری کارگرمیباشد بلکه مرگ زودرس را نیزبه کارگر ٌ هدیه  ٌ میکند تا بازهم 

هرآنگاه . این است مفهوم وواقعیت ماهیت مالکیت خصوصی برابزارتولید . برثروت خود افزوده باشد

ومتی که کارگرزبان به اعتراض گشاید، چماق اخراج دردست سرمایه داراست وبیکاری وسرکوب حک

حتی وابستگان دولتی نیز درپی اوجگیری مبارزات کارگری مجبورشده اند به این . نصیب کارگران  

ناصر چمنی عضوهیأت مدیره کانون عالی انجمنهای . چماق سرمایه داروفشارحکومتی اعتراف کنند 

شدن  صنفی کارگری که تشکلی وابسته به جمهوری اسالمی است، تحت عنوان کارگران ازترس اخراج

قراردادهای موقت وزیرسئوآل رفتن امنیت شغلی » : به ناامنی کارگاه اعتراض نمیکنند، اقراردارد که 

درمحیط کارگاهی موجب شده تاکارگران نتوانند باخاطرآسوده نسبت به رعایت نشدن تمهیدات ایمنی 

نه کردن ایمنی کارفرمایان تصورمیکنند هزی...وخطرهای جانی مترتب برآن ازکارفرما گالیه کنند

کارگاه وتجهیزآن بیمورد وهزینه اضافی است ووقتی به این شرایط موقعیت نابرابر کارگران قراردادی 
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دولت هم … شود  وپیمانکاررا نیز اضافه کنیم ، طبیعی است که راه هرگونه انتقاد ازکارفزما بسته می

رکارگاهها واحقاق حقوق کارگران درنبود انجمنهای صنفی مستقل وسندیکا، عالقه چندانی به نظارت ب

 ( .  2017نوامبر 5تارنمای میدان ) « . ندارد

 دستگیری وزندان   

شدت . حکومت درجهان نام برد  ازرژیم اسالمی ایران میتوان به راحتی بعنوان یکی از ضدکارگرترین

تمامی  وگسترش سرکوب کارگران معترض درایران آنچنان شدید وگسترده است که اعتراض تقریباً 

اخراج . اتحادیه های کارگری دراکثرکشورهای جهان وهمچنین سازمان جهانی کاررانیزبرانگیخته است

ای متداول برای ترساندن کارگران ازتوسل به اعتراض  کارگران معترض ازسوی کارفرما که وسیله

خانه میشوند میباشد کفایت نمیکند بلکه دربسیاری ازموارد مقامات امنیتی وپلیسی وارد محیط کار

بارها کارگران هفت تپه . وکارگران رابه شدت مورد ضرب وشتم قرارداده و دستگیر وزندانی میکنند

بیشترین فشارحکومتی برفعالین کارگری . درچندین ماه گذشته مورد حمله قرارگرفته ودستگیر شده اند

کارگران وبخصوص کوشش  واردمیشود زیرا رژیم اسالمی از نفوذ فکری ومبارزاتی این فعالین دربین

فعا ل کارگری بهنام ابراهیم زاده دوران . آنها درجهت سازماندهی اتحادیه ای کارگران نگرانی دارد 

. فعال کارگری شاهرخ زمانی را درسال گذشته درزندان کشتند .ساله محکومیت زندان را میگذراند  11

دان چندین ساله مبتال به بیماری کشنده فعالین کارگری کورش بخشنده ومحمد جراحی را که بهنگام زن

شده بودند ، هیچگونه معالجه پزشکی نکردند بطوریکه پس ازآزادی  درهمین سال به علت عدم مداوای 

پزشکی دردوران زندان درگذشتند که درواقع امرمیباید رژیم جمهوری اسالمی را قاتل این دوفعا ل 

ران زندانی رامورد زشت ترین توهینها قراردهند زندانبانان وظیقه دارند کارگ. کارگری دانست 

کارگران معترض . ودرهرزمان که مناسب دانستند به آنان حمله ورشده وآزارجسمی وروانی دهند 

درچندین مورد ازجانب دادگاههای اسالمی به شالق محکوم شده واین احکام درباره آنها اجرا شده 

عدن آق دره ومعدن بافق درهمین سال محکوم به کارگران معترض دستگیر شده م: دونمونه . است

درهمین سال فعال کارگری سعید شیرزاد زندانی شده ودوتن ازاعضای هیأت مدیره . شالق شدند 

به نامهای ابراهیم مددی وداود رضوی، به دادگاه ( واحد ) سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران 

ضوهیأت مدیره کارگران سندیکای اتوبوسرانی تهران فعالین کارگری رضا شهابی ع. فراخوانده شده اند

ومحمود صالحی ازپایه گزاران اتحادیه خبازان سقزرا درچند ماه پیش دستگیر وزندانی (  واحد ) 

این دوفعا ل کارگری که تا کنون چندین باربه علت فعالیت کارگری وکوشش برای ایجاد . کردند 

محموصالحی ازبیماری کلیوی رنج میبرد . بیمارهستند سندیکاهای کارگری  زندانی شده اند، بشدت

های ناشی ازدستگیریها وضرب وشتم  رضا شهابی به علت ناراحتی. ومی باید هرروزه دیالیز شود

درزندان ، مبتال به بیماری شدید دیسک وستون فقرات وگردن است که چند بارتحت جراحی پزشکی 

مقامات زندان ازادامه معالجه این . د وفوری پزشکی دارد قرارداشته واکنون نیزاحتیاج به مراقبت شدی

اکنون زندگی رضا شهابی درخطر مرگ قراردارد ،  دوفعال زندانی خود داری کرده اند بطوریکه هم

دسامبردچارسکته  12بخصوص که رضا شهابی به علت عدم ادامه معالجه و ناراحتیهای زندان درروز

بیشرمی زندانبانان وفشارامنیتی براین فعا لین کارگری دراین . شده ودروضع وخیم جسمی قراردارد 

  .  بارتا بدان حد بود که دست وپای آنان را بادستبند وزنجیر به تخت بسته اند 
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درپی مبارزات هواداران جنبش کارگری درایران وخارج و پشتیبانی گسترده بسیاری ازاتحادیه های 

ون قید وشرط این فعالین کارگری ، رژیم ضدکارگری کارگری جهانی وکشوری با خواست آزادی بد

رضا شهابی همچنان درزندان است . اسالمی مجبور شد که محمود صالحی رااززندان آزاد کند 

وبخصوص پس ازسکته مغزی ، دروضعیت جسمی وخیمی بسرمیبرد که عدم آزادی فوری وی به 

اشد که با تشدید فعالیتها وپشتیبانی ب. معنای تصمیم رژیم جمهوری اسالمی برقتل عمدی رضا است 

 . جهانی بتوا نیم هرچه زودتر آزادی اورا به جمهوری اسالمی تحمیل کنیم 

 اعتراضات کارگری 

زندگی کارگران ایران وخانواده های آنان درمعرض چنان خطربزرگی قرارگرفته است که 

زمانیکه . کنجه باشد، ندارندبه جزادامه مبارزه حتی اگرهمراه با دستگیری وش باالجبارچاره ای

بینند که با دستمزهای اندک حتی قادربه سیرکردن شکم خود وخانواده شان نیستند  کارگران هرروزه می

ولی صاحبان سرمایه ومدیران آنها ماهیانه درآمدی صدها ودرمواردی هزاربرابرکارگردارند و باوجود 

داری میکنند وحتی ازحمایت دولت چنان درآمدهای هنگفت ازپرداخت دستمزد کارگران خود 

ومأموران امنیتی برخوردارند ، این کارگران پی میبرند که یگانه راه برای احقاق حقوق پایمال شده 

. شان، توسل به اعتراض است وازاینروست که هرماهه برتعداد اعتراضات کارگری افزوده میشود

است که امکان شمارش آن مشکل است  چنان افزایشی داشته 2017اعتراضات کارگران ایران درسال 

این . ایم  اعتراض کارگری درایران بوده 154دسامبر شاهد  10نوامبرتا 10تنها دریک ماهه ی . 

خبربسیاری ازاعتراضات به . اعتراضات تنها آن بخشی است که خبرآنها به خارج ازکشوررسیده اند

د امنیتی درجلوگیری ازرسانه ای شدن علت عدم ارتباطات گسترده سندیکائی درایران و خفقان شدی

حتی اگراعتراضات یکماهه را به طورنسبی درنظرگیریم . اعتراضات کارگری قابل محاسبه نیست

این . اعتراض کارگری  روبروهستیم  900میتوان بیان داشت که درایران درعرض یکسال با بیش از

تصاب چند ساعته تا درازمدت ، تجمع اع: اعتراضات دراشکال گوناگون میباشند  که ازآن جمله اند 

درمحیط کارواظهاراعتراض ، بستن دربهای کارخانه وممانعت ازورود وخروج مواداولیه یا تولیدات ، 

میتینگ درجلوی ادارات کار، شهرداری ، فرمانداری ، مراکزدولتی استانی ووزارتخانه ها، تظاهرات 

گاری به مقامات مربوطه دولتی ومجلس درسطح شهر، تحصن ، چادرنشینی ، مصاحبه ، نامه ن

چند ...ونهادهای جهانی کارگری ، جمع آوری امضاهای اعتراضی برای پخش یا ارسال به مجلس و 

تظاهرات واعتصاب چندین باره کارگران هفت : نمونه ازاعتراضات کارگران ایران درچند ماه گذشته 

نفری کارگران  500ک، تظاهرات تپه ، تظاهرات واعتصاب چندین باره کارگران هپکودرارا

پتروشیمی بوشهر، میتینگ هفت هزارنفری شرکت تراورس راه آهن دراسالم شهر، میتینگ ده 

نفری کارگران ذوب آهن اصفهان،  300هزارنفری کارگران پروژه های پارس جنوبی، اعتصاب 

 ... اند و تصاب بودهروزدراع 5 6نفری کارگران کیان تایر، کارگران کمباین سازی تبریز  500تحصن 

 

سرمایه داران اغلب درپی تداوم اعتراضات کارگری کوشیده اند عالوه براستفاده ازاهرم اخراج و 

حمایت امنیتی دولتی، ازطریق  تفرقه اندازی درمیان کارگران بمانند پرداخت بخشی ازدستمزدهای 

، جاسوسی درمیان کارگران  عقب افتاده به جمع کوچکی ازکارگران ومحروم ماندن اکثریت کارگران
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،ایجاد اختالفات قومی وبومی، کنترل ازطریق دوربین های مداربسته وتوهین به کارگران ، بدبینی را 

درمیان کارگران رواج داده ومعترضین بویژه فعاالن کارگری رامنفردساخته ومبارزه کارگری را 

پکو دراراک بهنگام اعتصاب مسعود رضائی ، یکی ازمدیران کارخانه ه. باشکست روبروسازند

وتظاهرات فشرده کارگران درچند ماه پیش، فعالین کارگری را تروریست خطاب کرد که مورد 

سیامک نصیری افشار، قائم مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه بهنگام . تمسخرکارگران قرارگرفت

واند که خشم اعتصاب واعتراضات درماههای ژوئن وژوئیه، کارگران معترض را اراذل واوباش خ

 .کارگران را برانگیخت وخواهان برکناری اوشدند که اکنون باپیگیری کارگران درحال انجام است

کارگران هفت تپه پس ازهفتمین روز با موفقیت نسبی ( ماه دسامبر ) اعتصاب واعتراض اخیر

ازدیگرمدیران یکی ازخواستهای کارگران برکناری قائم مقام مدیرعامل وبرخی . کارگران  پایان یافت

عالوه . شرکت بود که مدیریت واسد بیگی،  مدیرعامل کارخانه انجام چنین خواستی را قول دادند 

براین مدیریت تعهد کرد که پرداخت دستمزدهای عقب افتاده را ازهمین ماه آغازخواهد کرد ودرنیمه 

داد که درتبدیل کارگران همچنین مدیریت شرکت قول . ماههای آینده تا تسویه کامل ادامه خواهد داد

این توافقات برمبنای پافشاری کارگران درحضورفرماندارشهرشوش . روزمرد به قراردادی اقدام کند 

وبطورعلنی انجام گرفت وضمانت آنرا شورای شهربرعهده گرفت که بصورت بخشنامه اعالم خواهد 

اری وفداکاری ازخود نشان دادند این موفقیت نسبی را بایستی به کارگران مبارزهفت تپه که پاید. کرد

سرمایه داران . اما نبایستی ازترفندهای کارفرمایان شرکت ونیرنگهای دولتی غافل ماند. شادباش گفت 

نه تنها . اند  دغلکاری وپای بند نبودن خود به قول وقرارها را حتی اگرکتبی هم باشد بارها نشان داده

فقیت نسبی حاصل شده وبه قول وقرارکارفرما اعتماد شده درهفت تپه بلکه دراکثرکارخانه هائی که مو

اند که ازهفته آینده کلیه قولهای  کارگران هفت تپه اعالم داشته. اند  است، کارفرمایان عهد شکنی کرده

. کارفرمایان را زیرنظرخواهند داشت که درصورت عدم اجرا مجددًا اقدام به اعتصاب خواهند کرد 

دانند تا زمانیکه کارگران محروم ازسندیکای سراسری خود هستند ودولت  کارفرمایان به خوبی می

حامی سرمایه داران ازطریق قانون گذاری به نفع سرمایه داروتوسل به زورپلیسی مانع ایجاد تشکل 

سراسری کارگری میشود، میتوانند عهدشکنی کنند و نه تنها به تعهدات خود وفادارنباشند بلکه با 

کارگران ایران نیزامروز پس . قامات امنیتی به فشارفزونتر برکارگران بیفزایندپشتیبانی دولت وم

ایم ، به  ازتجربیات تلخ آموخته اند، همانگونه که بارها وبارها درکارخانه های گوناگون شاهد بوده

توان ونباید اطمینان کرد وهمواره می باید دراندیشه ی ادامه ی  قولهای کارفرما وسرمایه دار نمی

ای تمام عمری بین کارگروسرمایه داراست وتازمانی که حاکمیت سرمایه  این مبارزه. بارزه باشندم

بیمورد نیست که کارگران مبارزهفت تپه . وقفه ادامه خوهد داشت ای نیز بی موجود است چنین مبارزه

مبارزاتشان .  این ، نشان ازهشیاری این کارگران دارد. ای را اعالم داشته اند مهلت آزمایش یک هفته

 .       پیروز باد 

 زنده باد جنبش کارگری

 زنده باد سوسیالیسم
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  احکام صدور و سركوب تشدید
  !است محکوم سیاسی زندانیان علیه

 

كردن و صدورمحكومیت  یتعقیب، زندان ی،علیه اعتراضات كارگر سرکوب و خشونت
 . یافته استتشدید  یا سابقه یبه نحوه ب یكارگران و فعالین سیاس یسنگین برا یها

زندانهای جمهوری اسالمی مملو از زندانیان سیاسی است و اعدامها بیوقفه بطور مستمر 
اعتراض زندانیان سیاسی در زندانها و نیز دفاع از آزادی کلیه زندانیان . صورت میگیرد

سیاسی و اعتراضات علیه حکومت استبدای اسالمی هیچگاه خاموش نشده و در جریان 
   .است

 
دفاع از حق اعتراض، خواست حقوق انسانی، در نظام گندیده و فاسد جمهوری اسالمی، 

 حبس و زندان را بهمراه ...  و  ی، خواست حقوقهای عقب افتادهاشتغال و امنیت شغل
در شرایطی که ، گردیده تعیین آزادی زندانیان  یبرا یسنگین  میلیون یوثیقه ها. دارد

به صورت موقت و مشروط میشود، آزادی زندانیان  دانیانزن یآزادرژیم مجبور به 
 . است

 
، كارگران در تقال است که به اشکال مختلف یاسالم یسركوبگر جمهوروحشی و  رژیم 

كه  یتا زمان .مطالبات بر حق خود باز داردو خواست و مردم تحت ستم ایران را از بیان 
و مردم ایش مي یابد، کارگران كارگران و زحمتكشان هر روز افز فقر و بی حقوقی 

صابات محرومند، تتشکل مستقل، حق برپایی اجتماعات و اع از داشتن زحمتکش 
، یو دولت یو سایر سرمایه داران خصوص یامنیتنظامی وسردمداران حكومت، نیروهاي 

آنها هستند،  یو اجتماع یفرد یها یمردم و سركوب آزاد یها كردن سفره  یخال یدر پ
 .دست برنخواهند داشتاحقاق حقوق خود  یبرااز مبارزه اقشار تحت ستم كارگران و 

  
قید و شرط فعالین  یب یآزاد یها و اجحافات، برا یضمن محكوم نمودن دستگیر ما

  .سکوت نخواهیم کرد  یو نیز لغو احكام قضای یو زندانیان سیاس یكارگر
 

 !آزاد باید گردندقید و شرط  یب یزندانیان سیاسان زندانی و تمامی كارگر
 

:منتشر شد 35بولتن اخبار کارگری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران به زبان انگلیسی شماره   

                             AWNI             

E-Mail: solidarityciwm@gmail.com  Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAERghU8t8faNPoLsUQ 

mailto:solidarityciwm@gmail.com
https://t.me/joinchat/AAAAAERghU8t8faNPoLsUQ
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!شود برچیده باید  اسالمی جمهوری نظام کلیت  

 !تاس سیاسی زندانیان از مملو رژیم زندانهای
 

 با تشدید رعب و وحشت، زندان، شکنجه و اعدام، 

خواهد رژیم جمهوری اسالمی در ایران می   

!از بحران سیاسی و اجتماعی نجات دهد  خود را  

 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط  زندانیان سیاسی 

  !شویم متحد و متشکل

!پیروزی ما در اتحاد و سازماندهی ماست  

 زندان،کشتارواعدام علیه
 !بپاخیزیم متشکل و متحد

 
 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران

 7102دسامبر 
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ار بین المللی کارز  

برای آزادی کارگران زندانی 

 و دیگر زندانیان سیاسی

7112دسامبر  11 - 1  
کشورهای در فعالین کارگری و دوستداران جنبش کارگری 

با خواست آزادی فوری و بدون قید و  مختلف

شرط کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی به 

برگزاری تظاهرات، آکسیون، پیکتهای اعتراضی، 

 ...و  ، شبهای همبستگیجلسه، میز اطالعاتی

 .پرداختندمتحد و متشکل 

 تا آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی 

 کارزارهای بین المللی و اعتراضات سراسری ادامه

 .خواهد داشت 

کارزار بین المللی برای آزادی کارگران زندانی و سایر 

7171دسامبر  71 – 7زندانیان سیاسی   
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 اد سندیکا پاینده بادشهابی زنده ب

 شهابی شهابی آزاد باید گردد

 آزادی شهابی خواسته فوری ماست

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد

 شهابی، بهشتی، عبدی آزاد باید گردند

 کارگر زندانی معلم زندانی آزاد باید گردند

 کارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد

 ذرآب پاینده بادهپکو زنده باد آ

 از اراک تا تهران کارگران در زندان

 وزیر کار ایران دشمن کارگران

 !شهابی آزاد نشه این وضع ادامه داره
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  شهابی رضا ی سکته احتمال – 701 بیانیه

 !زندان پزشک نظر بر بنا

زندان که طبق روال معمول خانواده رضا شهابی برای مالقات وی به  0931آذرماه  77روز چهارشنبه 

بنابر اظهار خانواده . رجایی مراجعه کردند، مشاهده کردند که یک سمت صورت او دچار افتادگی شده است

ی رضا شهابی، هنگامی که وی به دلیل این عارضه به بهداری زندان مراجعه کرده، پزشک زندان با دیدن 

زندان هیچ واکنش و اقدامی در این اما با این وجود مسئوالن ! داده است سکتهعالئم و وضعیت رضا، احتمال 

 .خصوص نشان نداده و همچنان او را به حال خود رها کرده اند

سکته ی احتمالی رضا شهابی و افتادگی نیمه ی صورت او در حالی رخ داده که رضا شهابی در ماه های 

مراتب وخیم تر  پیش از عالئم و عارضه های گوناگونی رنج می برد که بسیاری از آنان خبر از اوضاع به

جسمی او در آینده میداد؛ عالئمی مانند خون دماغ شدن های مکرر، فشار خون باال، بی حسی و تورم شدید 

 ...نواحی مختلف بدن، مشکل کلیوی و 

کمیته دفاع از رضا شهابی در بیانیه های پیشین بارها نسبت به وخامت وضعیت جسمی وی هشدار داده بود 

قضایی نه تنها سالمت این کارگر زندانی برایشان کوچک ترین اهمیتی نداشته و ندارد،  اما مسئوالن امنیتی و

آنان نه تنها با ! بلکه شواهد حاکی از آن است که انگار پروژه ای تدریجی برای حذف او را سازمان داده اند

ن وضعیت ممانعت از مراقبت پزشکی رضا شهابی در یک مرکز درمانی، عمالً به سمت وخامت روزافزو

جسمی او گام بر میدارند، بلکه از طرف دیگر با تغییر مداوم تاریخ آزادی و روزهای باقی مانده از 

 .محکومیت رضا، تالش دارند تا شرایط روانی او و خانواده اش را نیز از هم بپاشند

ت، خواستار کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن محکوم نمودن جنایتی که در حق رضا شهابی در حال انجام اس

انتقال فوری و بی درنگ این عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

حتا اگر با . به بیمارستان ذی صالح و بررسی دقیق و جامع عارضه ی صورت و تمام مشکالت وی است

ایان محکومیت رضا شهابی گذشته محور خود زندانبانان نیز بنگریم، مدت ها از پ منطق ناعادالنه و سرمایه

است و نه تنها باید فوراً آزاد شود، بلکه سیستم قضایی باید در قبال گروگان نگاه داشتن رضا شهابی در زندان 

 !عواقب هر پیشامد مستقیماً بر عهده ی مسئوالن به اصطالح امنیتی و قضایی است. پاسخگو باشد

ه تداوم وضعیت وخیم رضا شهابی، که عمالً چیزی جز جنایت به هر شکل ممکن و با تمام توان و ظرفیت ب

 .نیست، اعتراض کنیم

 کمیته دفاع از رضا شهابی

 0931آذرماه  79

k.d.shahabi@gmail.com 

@shahabidefah 

https://t.me/komitedefashahabi 
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 خطر مرگ یک فعال سندیکایی درایران:سندیکای فرانسه5

 

 درباره وضعیت رضا شهابی در زندان  ی خامنه ایسندیکای فرانسه به عل 5نامه 

رضا شهابی، عضو  سازمان های سندیکائی فرانسوی امضاء کننده، توجه شما را نسبت به وضعیت 

مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یک زندانی شناخته شده در سطح  هیئت

  .ندانی، جلب می کندبرای احقاق حقوق کارگران ز جهان به علت فعالیت 

نارسائی کلیوی، فشار خون، درد کمر و پشت، )رضا شهابی که از بیماری های بسیاری رنج می برد 

آذر در زندان  77، در تاریخ (وخامت وضع چهار مهرهء پشت و هم چنین آرتروز شدید همراه با 

    . او می شود متأسفانه این حمله موجب فلج شدن نیمی از صورت. دچار سکته مغزی می شود

با این که رضا شهابی در دوران زندان قبلی تحت عمل جراحی مهم و حساس قرار گرفت معهذا پس 

از عمل جراحی او را به زندان اوین منتقل می کنند که در آن جا به خاطر عدم معالجه و فقدان 

 ..خدمات درمانی وضعیت سالمتی اش رو به وخامت می گذارد

ت جسمانی او درمان پزشکی فوری و مناسب را ضروری می سازد و این امر در حال حاضر وضعی

فوری و بدون فوت وقت او به بیمارستانی در خارج از زندان،  انتقال . در شرایط زندان ممکن نیست

  .مبرم و اجتناب ناپذیر است در تهران و یا در خارج از ایران، اینک امری 

انچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چن

می خواهند که به او  سازمان های سندیکائی فرانسوی از مقامات دولت ایران  داخل ایران نمی باشند، 

  .اجازه سفر به فرانسه را بدهند تا در فرانسه تحت معالجه قرار گیرد

 با تقدیم احترامات

   ۰۲۶۲دسامبر  ۶۱پاریس 

 :ت بهرونوش

 آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

 آقای صادق الریجانی، رئیس قوه قضائیه 

CFDT : preau@cfdt.fr 

CGT : fabienne.cru@orange.fr 

FSU : michelle.olivier@snuipp.fr 

Solidaires : contact@solidaires.org 

mailto:preau@cfdt.fr
mailto:fabienne.cru@orange.fr
mailto:michelle.olivier@snuipp.fr
mailto:contact@solidaires.org
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پیام سندیکای نیشکر هفت تپه به 

 کارگران اعتصابی
  هم زنجیران

همانطور که بار ها یاد اوری شده ایم  عامل تمامی این بدبختی ها و مشکالت برای  

. داری  است ن و تمامی زحمتکشان  و مزد بگیران، حاکمیت نظام سرمایهما کارگرا

داری  و تمامی ایادی آنها  ما چاره ای نداریم جز اینکه در مقابل  نظام  سرمایه

ما باید  بتوانیم با دیگر کارگران در هر کجای  ایران هستند . متحد و متشکل شویم

ه نیروی طبقاتی ما در بعد سراسری ما زمانی پیروز خواهیم شد ک. ارتباط بگیریم

با  نیروی متشکل و متحد و پیوند طبقاتی ما کارگران است که . به حرکت در آید

می شود در مقابل بی حقوقی ها ، نابرابری ها و تبعیض ها ایستادگی کرد و پیش 

شرط رهایی ما کارگران از فقر و فالکت و استثمار ، متشکل شدن و یک صدا شدن 

سرمایه داران در تمامی زمینه ها متشکل هستند و از . شکیالت استو داشتن ت

تمامی امکانات و ظرفیت ها برای سرکوب ما استفاده می کنند و سعی دارند به 

اشکال گوناگون مبارزه ما را به  انحراف و به  شکست بکشانند ،پس اتحاد و 

توحش نظام   همبستگی و پیوند کارگری پیش شرط پیروزی ما کارگران در مقابل

متحد شویم و صدا خود را با دیگر کارگران معترض، با . سرمایه داری است 

کارگران بیکار و شاغل،با بازنشستگان و معلمان با مالباختگان و تمامی 

مبارزه ضد سرمایه داری باید سراسری و متشکل شود ، . زحمتکشان  یکی کنیم

 .دکر باید این پیوند را ایجاد

  

 وند کارگران بر علیه نظام سرمایه داریزنده  باد پی

 سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

 7931آذر ماه  77
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 شرکت نیشکر هفت تپه، به کارگران   کارگری  پیام سندیکای

 هفت تپه، تشکل های و فعالین جنبش کارگری

 همرزمان کارگر؛  

آذر طی نشست نمایندگان کارگران با مسئولین کارخانه  79در مورخ  شروع شده بود 1931آذرماه  11اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه که از  

دراین نشست مسئولین به نمایندگان کارگران قول مساعد داده اند که حقوق های معوقه و مزایای   .وفرماندارشوش بصورت مشروط فعال پایان گرفته است

 تمام کارگران پرداخت خواهد شد

بوده است ونماینده گان کارگری براین امرپای " سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه"ین نشست به رسمیت شناختن یکی دیگر ازخواست های کارگران درا

اما شناخت . کارخانه و مسئولین به رسمیت شناخته شود، که مسئولین فعال با این خواست توافق کرده اند  فشرده اند که این سندیکا باید از طرف مدیریت

نظام سرمایه داری، وقتی خود را مجبوربه جوابگویی می دانند که ترس ازاعتصاب و اتحاد   آموخته است مسئولین و حامیان وتجربه، به ما کارگران

 .کارگری، سراپای آنها را به لرزه درآورده باشد

در صورت عدم اجرای خواست هایمان، باید به پس ما کارگران باید آگاه باشیم و فریب آنها را نخوریم وهمیشه به نیروی خود باور داشته باشیم وآگاه باشیم 

 .اعتراض و اعتصاب ادامه دهیم

تبریک به شما و همسران ودیگر اعضای خانواده های کارگری که . اما با توجه به تمامی موارد ذکر شده باید به کارگران هفت تپه تبریک وشادباش گفت

ه های تفرقه افکنانه آشکاروپنهان حامیان سرمایه، شما ازصف کارگری جدا نشدید و با اتحاد درچند روز گذشته در کنارهم بودید وبا توجه به تمامی دسیس

 .و همبستگی توانستید به صاحبان سرمایه، ثابت کنید که ما درد مشترک داریم و این دردمشترک تنها درمان نمی شود

یارموقت وهمچنین عقب نشینی موقت صاحبان سرمایه در این عرصه را به این پیروزی بس  "سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه" به این ترتیب ما اعضای 

 .شما شاد باش گفته ودست یکایک شما را به گرمی می فشاریم

 تشکل های کارگری و فعالین کارگری ؛

زطریق سایت های مربوطه ودیگر ما بعنوان سندیکای کارگرن نیشکر هفت تپه ازهمگی شما که دراین مدت اخبار اعتصاب کارگران را به اشکال گوناگون ا

تشکل ها و فعالینی که تالش کردند اخبار   همچنین از تمامی. صفحات اجتماعی ازجمله تلگرام ، فیس بوک و اینستاگرام انتشارداده اید بسیارممنون هستیم 

  بال کنند و این اخباررا ازطریق صفحه رسمیدن   @syndica_7tape  تلگرامی سندیکای هفت تپه  و گزارشات کارگران هفت تپه را از طریق کانال

 .تلگرام سندیکا بازانتشاردهند کمال تشکر را داریم 

از پیشروان  اما باید یادآور شویم که سندیکای هفت تپه طی یک مبارزه طوالنی و رو در رو وتحمل رنج ها و مشقات فراوان، اخراج و زندانی شدن تعدادی 

افرادی که خود رامدافع   اما متاسفانه اندک.تا کنون به کار وفعالیت خود ادامه داده است  تمام فشارهای امنیتی، این سندیکا کارگری ایجاد شد و با توجه به

 .باشد جنبش کارگری دانسته به هر دلیلی، آگاهانه نقش وجایگاه سندیکای کارگری هفت تپه را نادیده می گیرند که این نگاه کامال غیر کارگری می

 و فعالین جنبش کارگری باید کارگران را به ایجاد تشکل های مستقل کارگری رهنمود شوند و آنجا که تشکل های کارگری ایجاد شده اند، باید پیشروان

 .کارگران را تشویق به عضویت در تشکل محل کارکنند

پس باید با نگاه جنبشی به منافع طبقه . خوانی نداشته و نداردبنا براین باور ما براین است که منافع جنبش کارگری با نگاه های تنگ نظرانه و گروهی هم

ما در شرایطی زندگی می کنیم که سرمایه داری شمشیر خود را از رو بسته و . کارگرنگاه کرد تا بتوانیم در کنارهم، مبارزه طبقاتی کارگران را به پیش ببریم

که آشکارا قراراست بار   می باشد 32کند، دلیل گفته ما بودجه پیشنهادی دولت برای سال سعی می کند بیشتر از گذشته سفره بی رونق ما را بی رونق تر

پس الزم است با برنامه عمل کارگری، . تمام مشکالت را بردوش کارگران بیاندازد ونه تنها نان را از ما بگیرند بلکه همان خدمات ناچیز را از ما دریغ کنند

 .هستیم   ما بعنوان سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه خواستار اتحاد عمل هر بیشتر تشکل ها کارگری در ایران. یم برای داشتن نان و آزادی مبارزه کن

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران 

 نابود باد نظام سرمایه داری 

 سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه 

 1931آذر ماه 

@syndica_7tape 
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 تپه شركت نیشكر هفت گزارشی از اعتصاب كارگران 

هاي  در میان جمعیتي كه از خوف دوربین« .زنم نگاه نكن كه دارم حرف مي. ام من مرده! آقا! خانم 

ساله با  51اند، مرد  شان را با چفیه بسته هاي تپه، چهره مداربسته محوطه كارخانه نیشكر هفت

شان پیداست  هاي كه فقط چشمگوید كه مرده است، هم او و هم كساني  صورت باز و صداي بلند مي

انتظار حاال با خشم همراه شده، انتظار خودش را به مزارع . اند ماه حقوق معوق مانده 5در انتظار 

هاي حمل بار را خوابانده و  ُبران خالي كرده، ماشین وسیع نیشكر رسانده و آن را از جمعیت ني

 . كارخانه را به تعطیلي كشانده

شكر . شود شروع و تمام مي« ِشكر»چیز با  شوش در استان خوزستان، همهتپه، حوالي شهر  در هفت

ها یعني نان و حاال در تجمع كارگران دست از كار كشیده  براي مردان منطقه یعني كار، براي خانواده

تپه زندگي  براي جمعیتي كه در روستاها و شهرهاي حوالي شركت نیشكر هفت. یعني حق زندگي

كارخانه مساوي كلمه اقتصاد است، از هر خانواده دست كم یك نفر كارگر ها و  كنند، زمین مي

ها، تمامي جمعیت شهري و روستایي را درگیر خودش  جاست و همین شده كه عقب افتادن حقوق همین

هاي یكشنبه و دوشنبه، یعني روز دوم و سوم تجمع، خبرنگاران به میان كارگران معترض  روز. كرده

اي  هاي پوشیده در چفیه، كارگران ساده در پس چهره. ر را از نزدیك دنبال كندرفتند تا داستان شك

هشت سال خوزستان نگذاشت كه پاي دشمن به تهران برسد، حاال شما از تهران »: گفتند هستند كه مي

 «.اید صداي خوزستان شوید آمده

دار داده بودند به جمع مان در بین كارگران هش  هاي خبري قبل از اینكه به كارخانه برسیم رابط 

اي را به چشم جاسوس و  هستند كه هر آدم غریبه  گفتند كارگران آنقدر بدبین مي. معترضان وارد نشویم

پیشنهادشان . دهند اند كه به شما فرصت حرف زدن نمي گفتند چنان عصباني مي. بینند مي« كارفرما آدم»

شان  عد كه پراكنده شدند به صورت فردي سراغاین بود كه تجمع كارگران را از دور تماشا كنیم و ب

. احترامي به ما بودند دانستند و نگران بي هاي خبري، گروه ما را مهمان خود مي این رابط. برویم

ده دقیقه بعد از رسیدن به كارخانه، تا به خودمان آمدیم . ها كه گفته بودند پیش نرفت اوضاع به این بدي

 .حدود سیصد كارگر دورمان حلقه زده بودندباالي سكویي ایستاده بودیم و 

 :روز اول

آذر؛ در دومین روز متوالي از  73طور شروع شد كه ساعت نه و نیم صبح روز یكشنبه  ماجرا این

تپه، ما دورتر از در اصلي كارخانه  وصنعت هفت دور جدید اعتراضات صنفي كارگران مجتمع كشت

شش زن كه  -پنج. كردیم گیري بود را تماشا مي حال شكل ایستاده بودیم و تجمع كارگران كه تازه در

شان را با روسري پوشانده بودند در مقابل در ورودي كارخانه جمع شده بودند و با صداي  هاي صورت

تر شدیم و  نزدیك با احتیاط، كمي. زدند بلند با كارگراني كه قصد ورود به كارخانه را داشتند حرف مي

. ها كارگر قرار گرفتیم هایي متراكم از ده ن رد و بدل شد، ناگهان در وسط حلقهما چند كلمه اول كه بین

مان را دیدند و شروع به  هاي خبرنگاري كارت. ایم كنجكاو بودند بدانند از كجا و براي چه كاري آمده

 هاي مختلفي كه دورمان شكل تازه از راه رسیده بودیم و حجم اطالعاتي كه از حلقه. حرف زدن كردند
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اصرار . گرفته بود چنان زیاد بود كه گیج شده بودیم كه كارگران براي ورود زني راه باز كردند

هاي جواني، با صورتي كه با ماسك پزشكي  زني چادري در آخرین سال. داشتند كه با او حرف بزنیم

 :هایش را اینطور شروع كرد پوشانده بود حرف

ام را با  پول داروهاي شیمي درماني.  قوق نگرفتهشوهرم پنج ماه است ح. ام من بیمار سرطاني»

شوهر من در . گذارند روي هم ها پول مي همسایه. گیریم پول دستي از این آن مي. كنم بدبختي جور مي

ها را  خیلي. رسد مان به هیچ جا نمي صداي. میلیون تومان از كارخانه طلبكار است 71مجموع 

. پول شیمي درماني ندارم. ام ام، این هم پرونده پزشكي انيبه مدیر كارخانه گفتم سرط. اند خریده

توانم خرج نانم را بدهم چطور قسط بدهم؟ كي به  چه وامي بگیرم؟ منكه نمي. گوید برو وام بگیر مي

مان چند ماه است قطع  بیمه. كنند تپه را قبول نمي هاي اینجا ضمانت كارگران هفت بانك. دهد من وام مي

آذر  72هفته دیگر، . باالي یك میلیون تومان. ام را آزاد گرفتم وهاي شیمي درمانيماه پیش دار. شده

یك سال . ما عضو صندوق بیمه تكمیلي كارخانه هستیم. كار كنم دانم چه باز نمي. درماني دارم شیمي

 .بیمه تامین اجتماعي هم پنج ماه است قطع شده. است مطالبات كارگران از بیمه تكمیلي پرداخت نشده

 «من با چه امیدي درمانم را ادامه بدهم؟ چرا باید انقدر فالكت بكشم؟ بابت چي؟

هایي درباره خبردار  زد، ما بیرون از كارخانه ایستاده بودیم و زمزمه در زماني كه این زن حرف مي

خروج . شدن سایر كارگران و قصدشان براي خروج از كارخانه و پیوستن به ما در فضا پیچیده بود

هاي كارگري به آنها پیام  یكي از سردسته. مان نبود كدام ران معترض از كارخانه به نفع هیچكارگ

هرچند چند نفر از ماموران حراست كارخانه مخالف حضور ما . فرستاد كه از كارخانه خارج نشوند

ور اي كه كارگران د هاي متنوع سعي داشتند ما را از ورود منصرف كنند، با حلقه بودند و با لحن

اي از حیاط پهناور كارخانه  جمعیت ما را به سمت سكویي در گوشه. گروه ما تشكیل دادند وارد شدیم

ما براي شنیدن صداي كارگران باالي سكو قرار گرفتیم و حدود دویست كارگر دور . هدایت كردند

 .سكو جمع شدند

. ران را به گروه ما جلب كندیكي از نمایندگان كارگري هم باالي سكو بود و سعي داشت اعتماد كارگ 

گروهي صد نفره از كارگران با . اي از دورتر بلند شد اي نگفته بود كه صداي همهمه هنوز چند كلمه

چندین نفر از كارگراني كه دور ما ایستاده بودند براي آرام . دویدند خشم و فریاد به سمت ما مي

. آمدند با عصبانیت و فریاد به سمت ما مي شان به طرف آنها رفتند اما كارگران جدید همچنان كردن

كردند علت حضور  كارگران دیگري كه قبل از این در بیرون از كارخانه شاهد قضایا بودند سعي مي

كردند به ما  همزمان كارگراني كه دور سكو ایستاده بودند سعي مي. ما را به آنها توضیح بدهند

كاري با شما . اینها هم كارگرند. نترسید»گفتند  به ما مي. اند اطمینان دهند كه آنها دچار سوءتفاهم شده

تر از قبل، به جمع دویست كارگري كه دورمان حلقه  آرام وارد كمي  جمعیت صد نفره تازه« .ندارند

نماینده . رسید اما جو همچنان ملتهب بود و اوضاع خارج از كنترل به نظر مي. زده بودند پیوستند

هنوز چند كلمه نگفته بود كه ناگهان سنگي از طرف جمع به سمت ما . ردكارگران شروع به صحبت ك

كارگران به سرعت كسي كه سنگ را پرتاب كرده بود از جمع جدا كردند و با او درگیر . پرتاب شد

 .شدند
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اند كه قبل از این یك  كارگرها براي این عصباني»: یكي از كارگران به ما كه ترسیده بودیم توضیح داد

نوشت كارگرها . چرت و پرتاي الكي نوشت. محلي از ما گزارش تهیه كرد و دروغ نوشت  هروزنام

 «.شان خرد شده ها اینجوري اعصاب براي همین بچه. حقوق گرفتند

خواستند كارت خبرنگاري ما را  كارگران مي. تر شد با ادامه سخنراني نماینده كارگران جو كمي آرام

وگو  كارت را نشان دادیم و فضا براي گفت. ایم ن روزنامه محلي نیامدهببینند تا مطمئن شوند از طرف آ

 .با كارگران آماده شد

 :روز دوم

آذر، در سومین روز اعتراض بدون مشكلي با همراهي كارگران به كارخانه وارد شدیم و  71دوشنبه 

پانصد نفر یا حدود . كارگران بیشتري آمده بودند. مان قرار گرفتیم در باالي سكو، جاي دیروزي

اي سنتي زني با صداي  براي نخستین بار در جامعه. زني با صورت پوشیده هم از سكو باال آمد. بیشتر

بعد از هر جمله او كارگراني با . اي خطاب به پانصد كارگر حرف زد محكم و كلمات قاطع چند كلمه

ا شعارهاي حمایتي هاي مختلف كه همگي در تعصب اشتراك داشتند، جمالت این زن را ب قومیت

به گفته كارگران این نخستین بار بود كه زني براي جمع كارگران معترض . كردند همراهي مي

بعد از پایان این سخنراني و سخنراني یكي از مردان نماینده صنفي، گروه ما در . كرد سخنراني مي

زدند و در این  ميكارگران پراكنده حرف . وگو با كارگران كردند هاي سكو شروع به گفت كناره

 :آوریم اي كه بیان شده مي گزارش، سخنان آنان را به همان شیوه

  با حقوق. مان را بریدند اینها آمدند نان. اي است كارخانه را دادند بخش خصوصي یك سال و خرده»

. اند تهبین عرب و عجم تفرقه انداخ. دهند تا نمي دهند به ده به یكي مي. اند دادن بین ما تفرقه انداخته

. هام مریضند من بچه. حضرت عباسي دروغ. دروغ. گوید ده روز دیگر مي. گوییم آقا حقوق بده مي

 «.آورد ها چه بالیي سرما مي دانند این دروغ نمي

حاال هم پنج ماه است حقوق . را ندادند 39اسفند و بهمن . از دو سال پیش دو ماه ازش طلب داریم»

حكم دادستان به چه درد من . گوید باید حكم دادستاني بگیریم ییم حقوق بده ميگو به كارفرما مي. اند نداده

 «.من براي این كارخونه كار كردم اینجا باید حقوقم را بدهند. خورد مي

كاري  اضافه. شش ماه حقوق ما براي این آقایان پول خرد است. حقوق من همش یك و پانصد است»

 «.چند ماه است بیمه نداریم. زنند، اضافه كارمان را قطع كردند كنند، ده درصد از عیدي مي را كم مي

ما چي باید بخوریم؟ شما به . ایم پنج شش ماه است حقوقي نگرفته... االن، پنج، شش، هفت، هشت، نه»

ام مریض   گویم بچه هر چه مي. مان را قطع كرده اجتماعي بیمه تامین. دهد حق بیمه را هم نمي. جاي ما

گوید  مي. گیرم یك و دویست یك آمپول دارم مي. گیرند ویم بدون بیمه پول خون از ما ميهرجا بر. است

شما برو . شركت ورشكسته است. گویند نداریم كنیم مي براي مساعده اقدام مي. به ما مربوط نیست

. دهدتواند پول همه كارگران را ب شان بدهد مي حتي اگر فقط بخواهد كرایه. هاي كارخانه را ببین زمین

 «.اینجا خاكش طالست
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دیروز آمدیم دفترش سیگار روشن كرده و ما را آدم حساب . این آقا هر چه بگوییم جوابگو نیست»

شیخ هم . خواهد دوتا قبیله را به جان هم بندازد مي. المشایخ را آورده كه وساطت كند رفته شیخ. كند نمي

 «.دهد گذاشت و رفت دید كسي حرفش را گوش نمي

كاري كه همیشه بوده را حذف  جمعه... دهد دهد، بن نمي دهد، نه لباس كار مي سرویس مينه حق »

االن هم بدون . اي نداده است از برج یك تاحاال هیچ حق بیمه. مان پنج ماه عقب است كرده و بیمه

 «.ایم بیمه

ش را خواهد بازنشسته شود باید تعهد دهد كه سنوات خدمت كجاي قانون كار گفته كسي كه مي»

گیرد تا دو سال حق  خواهد؟ مدیرعامل از من كه طبق قانون تقاضاي بازنشستگي دارم تعهد مي نمي

خواهد بازنشسته شود توي  سنوات كارگر باید طبق قانون هر وقت كه مي. سنواتم را پیگیري نكنم

ها و  بچه عروسي. حساب كردیم روي این پول. سال كار كردم به امید این سنوات 71من . جیبش باشد

گیرد كه  حاال تعهد مي. هاي ضروري را گذاشته بودیم وقت گرفتن پول سنوات عمل جراحي و خرج

ما كه امضا كنیم و برویم از كجا معلوم تا دوسال دیگر اینها اینجا باشند؟ اگر . دو سال باید صبر كنیم

بودند كه مدیر بعدي تعهدات  مدیر بعدي زیر بار نرفت چه؟ مگر اینها زیر بار تعهدات مدیر قبلي رفته

 «اینها را قبول كند؟

 شهر قسطي

شان دارند، تصویر یك برگه و  هاي خیلي از كارگران این عكس را روي گوشي« . دهیم نان نسیه نمي»

تپه چسبیده تا دست رد به سینه مشتریاني بزند كه  هاي هفت نوشته رویش كه بر ورودي یكي از نانوایي

این زندگي قسطي سر از تمامي . گیرند شان را با قسط و قرض و نسیه مي زندگيتقریبا همه مایحتاج 

داران و  تپه در میان باشد، مغازه شهر و روستاهاي اطراف هم درآورده، هر جا پاي كارگران هفت

ها،  ها، روغن فروشندگان هم باید براي خودشان دفترهاي حساب و كتاب داشته باشند تا دانه به دانه نان

وقتي كارخانه حقوق بدهد . برند را یادداشت كنند هاي سیگاري كه ازشان به نسیه مي ها و حتي نخ میوه

شوند، اگر وضعیت مثل چند ماه گذشته وخیم باشد  آرام تسویه مي ها نصفه و نیمه و آرام این حساب

بگذارند و  شوند تا برخي از كسبه براي ادامه كارشان قانون و مقررات ها روي هم تلنبار مي حساب

 .شان سقف بگذارند هاي قسطي براي فروش

از آن . هاي بلند نیشكر است هاي غرق در ساقه ، نزدیك به یكي از بسیار زمین«ُحر»شهر كوچك 

. اش با كارخانه تعریف شده و بخشي از كارگران شركت هم ساكنان همین شهرند شهرهایي كه زندگي

شما را امروز توي ». ها نیست در میان دستارها و چفیههاي پوشیده  دیگر خبري از چهره« ُحر»در 

یكي از « .نوازیم ببخشید اگر سخت گذشت، ما همیشه این طوري نیستیم، خیلي مهمان. كارخانه دیدم

هایي كه  رویي است ساكن ُحر كه دانه به دانه مغازه هایي كه از پشت نقاب درآمده جوان خوش صورت

ها  صاحبان این مغازه. دهد؛ خواروبارفروشي، نجاري، نانوایي مي وكتاب دارند را نشان دفتر حساب

سه برادر . ها ها و شركت شوند به خریدار نسیه از كارخانه دهند و خودشان هم تبدیل مي نسیه مي

شان مستقیم و غیرمستقیم با نام نیشكر گره  هاي شهر هستند، زندگي صاحب یكي از سوپرماركت

شان  از آبیاران شركت است و به دلیل معوق ماندن حقوق، خواهرزادهخواهرشان همسر یكي . خورده
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از مهدكودك رفتن بازمانده چون در این شرایط تا قبل از رسیدن به سن مدرسه، هر كاري به نظر 

شان دفترهاي قطوري دارند با لیست  خودشان هم براي هر كدام از اجناس. آید خرج اضافي مي

كیلو  9كیلو نخود،  9آوردند پیشیمان كه مثال  ال هر ماه لیست جنس ميقب»: بلندباالیي از بدهكاران

تومان نخود بده، قبال هر ماه كه  111گویند قد دو هزار تومان لوبیا و یك هزار و  لوبیا بده، االن مي

آیند  هزارتومان بدهي گاهي مي 111كردند و حاال مثال از  شان را صفر مي دادند، حساب حقوق مي

ما هم . اینجا همه آشنا هستند، همه فامیل هم هستند. روند دهند و مي تومانش را ميهزار  711

 «.زنیم كه االن هم یك سال شده و هنوز بدهكاري زنگ هم نمي. دهیم توانیم بگوییم نمي نمي

هاي لواش  آن سمت خیابان حال و روز شاطر شهر هم مشابه است، اما صاحب نانوایي براي نان 

هزار تومان بدهي را از  11حقیقتش قرار شده دیگر باالتر از »: ف نسیه تعیین كردهتوماني سق 721

زند خودش  هزار تومان باالتر مي 11گوید كه گاهي وقتي حساب یكي از سقف  مي« .كسي قبول نكنیم

با همین اوضاع هم »: ها بگیرد پولش را از خانواده  گذارد تا بعد از دریافت حقوق باقي پول را مي

اینجا . كنیم را باید بگذاریم براي روز بعد اند، گاهي خمیري كه درست مي تریان نان خیلي كم شدهمش

گیرند، دیروز یك زني آمد و  كنند، وقتي حقوق ندهند مردم نان هم كمتر مي همه براي شركت كار مي

 «.دهي، برم وگرنه كه هیچ از اول گفت اگر نان قرضي مي

اش را در همین  این جمله را یكي از كارگران معترض گفته بود، نشانه« .مما فقیر نیستیم، پول نداری»

شهر كوچك مغازه دارد، خرید و فروش در جریان است، فقط در این میان به . توان دید شهر حر مي

را گرفته « لاير»قومیت و رابطه خانوادگي و همدردي در این شهر جاي . شود ندرت پول ردوبدل مي

از هر بچه در حال . كوچك در جریان وضعیت كارخانه و كارگران نیشكر هستنداز بزرگ تا . است

ها یا خودشان در خانواده این  بچه. زند بازي هم كه بپرسي حرف از حقوق معوق كارگران مي

راننده خطي اهواز، پسري . این داستان تا شهر شوش هم كشیده است. شان هاي كارگرانند یا همكالسي

تپه  پاید، همه تا اسم هفت فروشي را مي روي شهر نشسته و بساط سبزي در پیادهاش  كه روي دوچرخه

ها است، نام  اي كه سكونتگاه لرها و عرب در منطقه. كنند ماه را تكرار مي 1شنوند نام رمز  را مي

هاي قومیتي به  ها و اعتراضات، گهگاه صحبت در میان گالیه. آفرین است اي وحدت نیشكر به گونه

ها خیلي زود پشت نام كارخانه گم  اما این حرف. طورند طورند، لرها آن ها این عرب: آید يمیان م

روي عرب كه در تمام شهر همراه بود تا ساكنان حر به خبرنگاران اعتماد كنند  جوان خوش. شوند مي

در  تپه هایي كه در كارخانه یا در شهرهاي دورتر از هفت و حرف بزنند خیلي سریع در مورد تفاوت

هاي عرب و  شوند، توضیحاتي داد و بعد گفت كه همه این حرف ها قائل مي ها و غیرعرب میان عرب

دوست ندارم اصال از این . ایم مان زنده ایم، با وجدان ما با نمازمان زنده»: عجم را باید كنار گذاشت

رویم سر كار  وقتي مي .ایم و باید حفظش كنیم اما ما در خوزستان به همین اتحاد زنده. ها بزنم حرف

 «.مان حالل باشد، براي همین باید همه روي موضوع شركت تمركز كنیم باید طوري كار كنیم كه نان

 زهرا چوپانكاره -اسماعیل محمدولي 
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تن از اعضای سه با گفتگوهای کارگری گزارشگران  

  نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  
 

 گفتگو با علی رسولی –ها و قوتها ضعف: جنبش کارگری در ایران

 خواهیم گرفتار گرائی فرقه درچنبره ناچاراً  ، بنگریم هدف عنوان به بلکه وسیله عنوان به نه سیاسی تشکل به زمانیکه

 این، و اند کرده پیشه ا ر گرائی فرقه هستند، کشوری خارج عمدتاً  که ایرانی سیاسی تشکالت اکثر امروزه متأسفانه .شد

 خودرا نفره چند تشکل زمانیکه .میگذارند نیز کشور درون کارگری برجنبش غیرمستقیم یا مستقیم خودرا نفیم اثرات

 را خود وهیاهو، سازی وچهره شخصیت ازطریق بزرگنمائی با بگیریم، نادیده را دیگران بکوشیم و بدانیم جدابافته تافته

 زحمتکش سایراقشار و کارگران سازماندهی برای رهیابی اندیشهدر که ایم داده نشان ، بدانیم ازهمگان واالتر و بزرگتر

 یافت نخواهد تحقق نیز مؤثر پیشرفتی بلکه انقالب تنها نه سازمانی چنین بدون که

***** 

 بر را شکنجه و زندان و محرومیت و رنج دراز سالیان که شده شناخته کارگری فعال صالحی محمود دوباره دستگیری

 و کور نقاط بر افکندن روشنی .گفتگوهاست این انگیزه ,کند دفاع خود زنجیران هم و محرومان قحقو از تا کشید دوش

 و اندک تالش این دلیل خویش انسانی حقوق ترین ابتدائی  به دستیابی برای ایران کارگران میلیونی جنبش های ضعف

  .است گزارشگران سوی از سیاسی و کارگری فعالین از نظرخواهی

 در آتشفشان همانند گاه .است جریان در فزاینده بشکل سالهاست موجود های عدالتی بی به کارگری اتاعتراض موج

 نظام ستم و فقر زنجیر.میدهد تعلق بخود را ای رسانه و خبری فضای و میکند غلیان خدماتی و تولیدی مکانهای

 بی و وتعدی ظلم.میکشند خویش گرده بر را روزمر زندگی های هزینه و تورم گران بار و برپایشان داری سرمایه

 کارگران نمایندگان و فعاالن اما میان این در .دارد جریان و ادامه مرز بدون حاکم مسئولین سوی از آنان به حرمتی

 ها عدالتی بی این به معترض کارگران .دارند قرار زحمتکشان و کارگران دشمنان و نابکاران تیررس در همه از بیش

 خاموش مرگ به محکوم .کشند می را زندانی اسیران .کنند می شکنجه .افکنند می زندان به.میزنند قشال .کشند می را

 خبری فضای در آنها شکایات و اعتراض صدای.کنند می محروم شرافتمندانه زندگی حق از و بیکار را آنان .کنند می

 ایران کارگران با کشور از خارج گرانکار المللی بین همبستگی .میرسد کسی بگوش بندرت کشور داخل زده سرمایه

 این از رفت برون براستی .است مواجه حکومتی اندرکاران دست مطلق اعتنایی بی با اما است قدرتمند چه اگر

 .میکنیم گفتگو سیاسی و کارگری فعالین با اینرو از هم باشد؟ میتواند چگونه وضعیت

 می گفتگو او با است کشور خارج ـ درایران کارگری جنبش با همبستگی نهادهای عضو و کارگری فعال رسولی علی

  .کنیم

  

 : گزارشگران

 بخشی هرروزه .نیست دیگرممکن آنها شمارش .هستیم کارگری اعتراضات تصاعدی اخیرشاهدافزایش سالهای طی

 شما ارزیابی .نداخبارهست ازاین قسمتی تنها واینها یابند می خبری انعکاس وخدماتی تولیدی های درمحیط وقایع ازاین

 ؟ چیست درکشورمان کارگری جنبش ازموقعیت

* * *  

 :رسولی علی

  . مصاحبه این به دعوت از سپاس درابتدا
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 دوستداران ی همه صالحی محمود رفیق کارگری فعال آزادی خبر ، پاسخها وارسال مصاحبه به دعوت درفاصله

 نظیر کم وپشتیبانی کارگری فعالین با ازکشور خارجو درایران گسترده همبستگی . کرد شادمان را کارگری جنبش

 .بود محموداززندان وآزادی  اسالمی ضدکارگری رژیم راندن عقب دربه عمده عامل طبقاتی رزمندگان این از جهانی

 این وگسترش تداوم با اینکه بر امید و میگویم شادباش کارگری جنبش یاوران وتمامی شما به را محمود آزادی

   .بکنیم سیاسی وزندانیان کارگری فعالین تمامی آزادی به رامجبور اسالمی رژیم جهانی شتیبانیوپ همبستگی

 امکان آنها شمارش که است داشته گسترش آنچنان کردید اشاره شما که همانگونه درایران کارگری اعتراضات

 ودستاورد مثبت ی جنبه زونیف این .دانست اعتراضات درفزونی نباید را شمارش امکان عدم علت تنها. پذیرنیست

 و اند آمده بستوه کامالا  داران وسرمایه حکومتی وستم ازاستثمار کارگران که میدهد نشان و است کارگری جنبش ارزنده

 .فشارند می پای خود وصنفی اقتصادی برخواستهای اسالمی ضدکارگری رژیم وتضعیقات ازتهدیدات وهراس بیم بدون

 پیمائی راه ، عمومی واماکن مربوطه ادارات جلوی و کاری درمحلهای تجمع اعتصاب، شفاهی، اعتراض با کارگران

 وچه میکنند وعلنی میدارند اعالم را خود بحق های وخواست نارضایتی ...و وطومارنویسی نگاری نامه ، وتظاهرات

 ویا یابند نمی ربیرونیانتشا یا ازاعتراضات بسیاری لیکن .مییابند انتشار خبرعمومی بصورت که آنچه شمارند بی

 ومداوم الزم ارتباطات عدم به باید می یکم .دارند نقش مهم دوعامل درچیست؟ علت . میرسند گوشها به دیرهنگام

 کنترل . داشت اشاره حکومتی شدید کنترل ودوم کارگری فعالین ومابین کارگران میلیونی های توده با کارگری فعالین

 کاهش یا قطع انتظار و هست و بوده آنان حامی ودولت استثمارگرحاکم طبقات یادتس ابزار از یکی همواره حکومتی

 داری سرمایه کشورهای ترین دموکرات درباصطالح حتی. است بیهوده انتظاری آن پیگیرعلیه ی مبارزه بدون آن

 حکومتی نترلک علیه مبارزه برای .است رایج غیرقانونی وحتی قانونی بصورت حکومتی کنترل نوعی به نیز غربی

 که ساخت متقاعد را آنان و داد فزونی را کارگران سیاسی وآگاهی آورد کارگران میلیونی های توده به روی باید می

 وفشار کنترل تنها نه ، حاکم داری سرمایه رژیم وبراندازی داری سرمایه سیستم علیه متشکل سیاسی مبارزه بدون

 درمعرض همواره نیز واقتصادی صنفی مبارزه دستاوردهای تیح بلکه رفت نخواهد ازبین برکارگران سیاسی

  .خطرقراردارند

 دسترسی ، یابند نمی انتشارعمومی حکومتی وکنترل ارتباط عدم بعلت که کارگری اعتراضات تعداد آن اگربه حتی

ا  بیفزائیم انتشاریافته برتعداد وآنهارا یابیم  میتواند درایران ارگریک اعتراضات که رسید خواهیم نتیجه این به نهایتا

 اقتصادی اوضاع بهبود برای ایران کارگران نظیر کم واستقامت ازپیگیری ونشان بسیارخوب . باشد سابقه بی  درتاریخ

 ازطریق تنها که شد یادآور همزمان ولی آورد فرود سرتعظیم بایستی پایداری و فداکاری دربرابراینهمه . دارد آنان

 جای بر همچنان برکارگران ستم و واستثمار شد نخواهد حاصل ورفاه زندگی بهبود ، زادیآ ، واقتصادی صنفی مبارزه

 میگوئیم زمانیکه . اقتصادی وهم است تدافعی هم . است سطحی درچنین حاضر درحال ما کارگری جنبش .ماند خواهد

 مبارزات افزایش .ینیمب نمی را اعتراضات افزایش مگراینهمه که وسرزنش میکنند عبوس چهره برخی است تدافعی

 .هستند تعرضی یا دفاعی ی نشاندهنده آن وخواستهای اعتراض ماهیت بلکه ، شود تلقی نمیتواند تعرض بمعنای

 این .میباشند مدت وکوتاه امضاء سفید قراردادهای علیه وسپس  افتاده عقب دستمزدهای درباره کنونی اکثراعتراضات

 کارگران ودستمزدهای حقوق به غیرقانونی یا تحمیلی قانون ازطریق آن حامی ودولت دار سرمایه که است معنا بدان

 بودن تدافعی به زمانیکه .اند بوده است گرفته قرار تعرض مورد آنچه گرفتن بازپس خواهان وکارگران میکنند تعرض

 نگری ومنفی بافی یمنف ویا آنها دانستن ارزش کم یا ارزش بی معنای به وجه هیچ به داریم اشاره کنونی اعتراضات

 وچاره کافی مبارزات این که آورشویم یاد میدانیم ضروری مبارزات این دانستن پرارزش و بامهم بلکه نیست

 گفته .دردستورکارقرارداد ومداوم مصرانه دیگررانیز ای مبارزه بایستی می رهائی وبرای نیستند کارگران سازرهائی

 این . نیست آنها نستن دا ارزش کم معنای نیزبه بررسی چنین . ستنده اقتصادی ی درمحدوده کنونی اعتراضات شد

 کارگران رهائی ورهگشای نیستند کافی ولیکن کوشید ها آن درگسترش بازهم بایستی ومی هستند ارزشمند مبارزات

 حتی ویا تادهاف عقب دستمزدهای برای کارخانه درفالن اقتصادی مبارزه فالن گیریم . باشند نمی طبقاتی ازاستثماروستم
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 همواره که پیروزی یک اما ، است کارگری پیروزی یک خود بنوبه این . گیرد پایان موفقیت با دستمزد افزایش برای

 وغیرقانونی قانونی گوناگون ترفندهای اینان .قراردارد گرفتن بازپس درخطر آن حامی دارودولت سرمایه ازطریق

 .سازند محدود اقتصادی حوزه درهمان را کارگری ومبارزه وذهن راردهندق درفشاراقتصادی مدام را کارگران تا دارند

 سیستم وتازمانیکه است العمری دائم ای مبارزه داری سرمایه جوامع داردرکلیه سرمایه کارگرعلیه اقتصادی مبارزه

 بایست می دار یهاستثمارسرما ورفع کامل آزادی برای . داشت خواهد ادامه وکاهش فزونی با باشد، حاکم داری سرمایه

 درمحدوده اقتصادی مبارزات ی حوزه داد سازمان فراتر بمراتب خواستهائی دگروبا ای وحوزه درچارچوب را مبارزه

ا  کارخانه دارفالن سرمایه بین مناسبات ی  وحتی شود می خالصه مربوطه داران سرمایه با کاری رشته فالن ونهایتا

 مبارزه بازهم ، میدهد دارفزونی سرمایه نفع به را وفشاربرکارگران ابدشت دارمی سرمایه یاری به دولت که زمانی

 آزادی به رسیدن برای سیاسی سطح وبه میماند باقی مناسبات درهمان ولیکن گیرد بخود سیاسی نمای میتواند هرچند

 معضالت تمامی به دهی پاسخ ودرپی برد نمی سئوآل زیر به را موجود سیستم ،زیراتمامی یابد نمی ارتقاء طبقاتی

 درچنین اقتصادی مبارزه علت بهمین .نمیرود آنها حل برای ورهیابی جامعه اجتماعی و فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی

 ستم رفع برای سیاسی سطح به دموکراسی وسوسیال اکونومیستی نظریات برخالف وتنگ، محدود ای حوزه

  چیست؟ چاره . یافت نخواهد ارتقاء واستثمارطبقاتی

 وسیاسی صنفی ی دردوزمینه آنان راستین تشکالت ایجاد به رسانی ویاری کارگران سیاسی سطح ارتقاء طریق از جز

 ـ باشد بوده موقتی حتی ـ است رسیده پیروزی به که نیزدرهرآنجائی کارگران جهانی ومبارزات ندارد دگروجود راهی

 روشن )روشنفکر کشوروکارگران درون کارگری یانقالب فعالین بردوش راه باراین عمده .است کرده راطی راه این

 با تنگاتنگ وارتباط کارگران روزمره درمبارزات شرکت ازطریق تنها مهم واین میکند سنگینی (روشنگر ـ  اندیش

 چارچوب شود می اشاره زمانیکه .آمیزگردد موفقیت میتواند ، است همراه دولتی وکنترل بامشکالت که هرچند ، آنان

 را کارگران آگاهی سطح  اقتصادی ی ازمحدوده خارج روشنفکر کارگران بایستی ومی است تنگ ادیاقتص مبارزات

 آن اینکه ویا سپرد فراموشی به را اقتصادی مبارزه بایستی گویا که شود می بدفهمی دهند، ارتقاء سوسیالیستی سطح به

 آگاهی سیاسی سطح ارتقاء چگونگی ازلزوم بدفهمی تصور، دو این .است روشنفکرجامعه قشر ی برعهده  وظیفه

 است دارنهفته وسرمایه وکارگر کاروسرمایه بین درمناسبات اقتصادی مبارزه .است سوسیالیستی سطح به کارگران

 حتی فشاراقتصادی چون .کرد آگاه ای مبارزه چنین لزوم رابه کارگرساده حتی که نیست آن به احتیاجی وهیچ

 ی ازمحدوده فراتر نهایتاً  که اعتراضی بگشاید، اولیه خواستهای وطرح اعتراض به زبان که وامیدارد را کارگرساده

 که نیست براین ها بدفهمی آن برخالف منظور .نیست کارگری زندگی معضالت گشای وچاره رود نمی دی اقتصا تنگ

 مبارزات وگسترش تداوم درضمن یست با می که براینست بلکه میباشد آموزگارکارگران جامعه روشنفکر قشر

 وبابرنامه جدی نیزبصورت را جامعه دگرگونی برای مبارزه ، فراتررفت مبارزه نوع این ازچارچوب اقتصادی

 مجدانه کارگری طبقاتی سیاسی تشکل وبویژه کارگری صنفی سراسری تشکالت ایجاد ودرجهت دردستورکارقرارداد

 هرچندعمالا  فعالین این .باشند داشته نقش ایفای زمینه ازکشورنیزمیتواننددراین درخارج کارگری فعالین .برداشت گام

 پیروزمند مبارزات واقعی تجارب انتقال ازطریق توانند می ولی ندارند حضورجسمی کشور درون کارگری درمبارزات

 سیاسی وسازمانهای کارگری تشکالت حمایت جلب کشور، درون کارگری ازمبارزات دفاع ، سایرکشورها کارگری

 نزدیکی درجهت تالش ، کارگری اتقالب تئوری ـ مکررباشد هرچند ـ مداوم توضیح ، سکونت رمحلکشو انقالبی

 کارگر طبقه سیاسی راستین ستاد ایجاد به خدمت درجهت ازکشور،کوشش درخارج کارگری فعالین مشترک وهمکاری

  .باشند کشور درون ارگریک جنبش رسان یاری ...و ـ گرائی فرقه تشدید وبا فریبنده فرمالیستی عنوان با نه ـ

  

 : گزارشگران

 ببوسند را کارگران بسته پینه دست خواستند می اسالمی جمهوری رهبران واینکه میشد گفته علی عدل ازحکومت

 ضد نیروهای هست، اعتراضی هرجا .رفت وزحمتکشان برسرکارگران چه که دیدیم حکومت این تاریخچه ودرگذر
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 هستند آنها وحشیانه سرکوب ودراندیشه بندند می صف کشورمان انسانهای ترین دربرابرشریف بسرعت شورش

  چیست؟ وخشونت خصومت اینهمه ریشه .ندارند ابا جنایتی وازهیچ

* * * 

  :رسولی علی

 زحمتکشان وسایر کارگران چرابر که کرد تعجب نبایستی اما ، است وضدانسانی محکوم ، وخشونت خصومت اینهمه

 سرمایه . است نهفته داری سرمایه درماهیت این .کارگران با وخصومت خشونت یعنی داری مایهسر .میشود روا ایران

 نبایستی .هستند کارگران جنایت، این قربانیان اولین و کند فروگذارنمی جنایتی ازهیچ بیشتر سود حصول داربرای

 دار، بیشترسرمایه اطرسودبریبخ که کارگری . دانست محدود وشالق وزندان دستگیری به تنها را وخشونت خصومت

 حتی .است قرارگرفته وخشونت موردخصومت ، شود می فقیرانه زندگی به محکوم بسا وچه بیکاری ومجبوربه اخراج

 درکشورباصطالح . است رایج داران سرمایه ازجانب وخشونتی خصومت نیزچنین غرب داری سرمایه درکشورهای

 دولت طریق وازاین مجلس یکبارنمایندگان سال هرچهار آزاد درانتخابات دارند کشورحق شهروندان که آلمان دموکرات

 ونهایت میکند فراموش را انتخاباتی تبلیغی قولهای اکثر ازانتخابات پس که دولتی همان )   کنند انتخابات را مرکزی

 بیش گذشته درسال که پکرو ـ تیسن فوالد شرکت اخیراا  ( شوند تر ثروتمند داران سرمایه تا برد رابکارمی خود تالش

 بردوونیم لغ با سودی که درهندوستان تاتا سازی فوالد با که دارد دربرنامه است داشته سود یورو ازچهارمیلیارد

 خواهد درپی هزارکارگررا هشت حدود بیکاری ، آمیزی درهم این  .درآید آمیزی ودرهم شراکت به دارد یورو میلیارد

 حدود دربازارجهانی سودبری افزایش برای دارند دربرنامه دارند، سود یورو یمون ازشش بیش که دوشرکتی . داشت

 خشونت ، داران سرمایه وثروت سود هزارکارگربمنظورافزایش هشت بیکارسازی آیا .کنند اخراج هزارکارگررا هشت

 اخراج یشترتراب اندوزی وثروت بخاطرسود آزادم من کارگرمیگوید داربه سرمایه نیست؟ کارگران به نسبت وخصومت

 دولتی ، ام ثروتمندترشده دولتی باحمایت من که بعدی چهارسال در که آزادی وتوهم وفقربکنم بیکاری به ومحکوم

 تا آوردم را مثال این .دیگرودیگر چهارسالهای تا داشت خواهد ادامه کارهمچنان روال هم وبعد . کنی انتخاب دیگررا

 سیستم ازموجودیت ناشی مشابهی ومشکالت بامعضالت کارگران ری،دا سرمایه جوامع درتمامی که شود روشن

 داری سرمایه درکشورهای که مزیتی تنها .اند مواجه داری سرمایه وخصومت خشونت وبا درگیرند داری سرمایه

 صنفی تشکالت وموجودیت کشورها دراین آن ودستاوردهای کارگری مبارزات سابقه شکرانه به دارد وجود غرب

 فشرده صف به که نمیداند دارضروری سرمایه بنابردرخواست فعالً  دولت ، مترقی سیاسی تشکالت رخیوب کارگری

 کشورها درهمین .کند ورندانی دستگیر ، زخمی را وتعدادی کرده پلیسی حمله کروپ ـ تیسن هزارکارگرمعترض هشت

 .کرد نخواهند ابا اقدامی ازچنان ند،بدان الزم را جسمی وشتم ضرب به ضرورت آن حامی دارودولت سرمایه هرگاه نیز

 پلیس ودستورحکومتی بنابرصالحدید ، داری سرمایه کشورهای اجالس برگزاری بهنگام پیش چندی آلمان، درهمین

 آن اگر .کرد رادستگیر زیادی وتعداد زخمی را تن ودهها برد حمله کنندگان وتظاهر معترضین صفوف به وحشیانه

 سرمایه درسیستم خشونت و خصومت نهاد؟ آن بر بایستی نامی چه پس ندارد، نام وخشونت خصومت ، پلیسی توحش

 وضعف شدت با وخشونت خصومت باشد که ،درهرکجا پابرجاست سیسمتی چنین وتازمانیکه است شده نهادینه داری

  . داشت خواهد ادامه

 جامعه وزحمتکشان کارگران به نسبت جنایتی ازهیچ درایران آن حامی دارودولت سرمایه . ایران به بازگردیم

 وقوانین داردرکشور سابقه دیکتاتوری با اسالمی داری سرمایه رژیم . کنند فروگذارنمی اقشارمردمی سایر ومعترضین

 حاکم داری سرمایه رژیم توحش  آکندکی، این درپی که گفت ومیتوان است شده آغشته  اسالمی گرای عقب سنن ،

 .بود داده آن برقراری به وقول گفته سخن علی عدل ازحکومت اسالمی جمهوری .است برابریافته چند فزونی برایران

 عدل ؟ بود چه علی عدل . است وفاکرده خود قول این به اسالمی رژیم که کنیم واذعان باشیم منصف باید باره دراین

 علی عدل . زد نگرد را نفرازخوارج 4000 حدود روز دریک بطوریکه خود مخالفین کشتن از بود عبارت علی

 وبرده مرتد خودش بقول سایرکشورهای کردن ازویران بود عبارت علی عدل . وغارت ازجنگ بود عبارت
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 حرمسراهای وپرکردن فروشی برده درمیادین آنان وفروش مغلوب کشورهای وبچه وزن مرد هزاران وکنیزکردن

 همان یعنی علی سبک به اسالم .لوبمغ کشورهای اززنان وانصارشان واعوان وحسین حسن ازجمله ها، خودی

 حاکمیت دردوران .نشد اهالی وکشتارنصیب وزندان وزنجیر جزُغل یافت حاکمیت که درهرزمان علی عدل حکومت

 تا میداشتند گسیل اطراف صحراهای به را سفید اسب یک احمقانه هرروزه درحالیکه ، درسبزوارواطراف سربداران

 چاه به باسر را خطاکار خود بقول ویا هرمخالفی نشود، سبزواروارد به پیاده پای اب ظهور بهنگام شان دوازدهم امام

 اطراف ودهات شهرها وسایر درتبریز را مذهب نفرسنی هزاران علی عدل حکومت بنام صفویه درزمان .انداختند می

 پس .کشتارکردند را بابیان ، علی ازعدل تبعیت وبا اسالم بنام قجر حاکمیت دردوران .کردند آویز حلق یا زدند گردن یا

 بگوئیم بلکه نگیریم خرده آنان ادعای براین هستند علی عدل برقراری مدعی درایران حاکم مرتجعین که وقتی بپذیریم

 سرکوب یعنی علی عدل.اند گرفته درپیش درایران را وشیوه ره همان جماعت واین بود آنگونه علی عدل

 اسالمی جمهوری ...و آزادیها ترین ابتدائی وسلب خفقان سنگسار، چال، یاهوس شکنجه تاراج، وکشتاردگراندیشان،

 بلکه است کارگران با وخشونت خصومت تنها نه وشیوه راه چنین که است مسلم  .باشد می علی عدل واقعی وارث

 باشیم داشته بایدن ، هستیم شاهدش جزآنچه انتظاری اسالم به آغشته داری ازسرمایه . میباشد آن واقعی معنای به توحش

 واسالم اند برده پی اسالمی ازقوانین آکنده داری سرمایه ضدانسانی ماهیت به بیشتری تعداد هرروزه خوشخبتانه .

 وتحت کارگران بادست را سیستمی چنین بایستی .نیست کافی این .است ازهردیگرکشوراسالمی بیش درایران گریزی

  .تادفرس تاریخ دان زباله کارگربه طبقه رهبری

  

 : گزارشگران

 هم ازحقوق دفاع .اند وآزاربوده تهدید وشکنجه، وزندان درخطردستگیری هایشان وخانواده خود همیشه کارگری فعالین

 زمانی شاهرخ همانند ازآنها برخی شرایط دراین و دادن سنگین هزینه یعنی اسالمی درجمهوری ستم تحت قطاران

 درخطرجدی صالحی ومحمود رضاشهابی نیز امروزه .رسیدند بقتل متفاوت اشکال به جراحی ومحمد بخشنده وکورش

  چیست؟ برآنها جمهوری مسئوالن شدن زوم علت .هستند

* * *  

 :رسولی علی

 .بیند می چشم به را عمومی نارضایتی زیرا است دروحشت مردمی وحرکت ازهراعتراض اسالمی جمهوری

 به وحتی شعله به تواند وارمی جرقه حتی اعتراضی هرحرکت که تاس کرده وتجربه میداند بخوبی اسالمی جمهوری

 تاریخ دان زباله به را اسالمی داری سرمایه سیستم ی مجموعه بلکه کنونی سردمداران تنها ونه شود تبدیل آتشفشان

 داقتصا چرخ هستند، جامعه اکثریت کارگران زیرا دارد ازکارگران را وحشت بیشترین اسالمی جمهوری .بفرستد

 برای ترازهرقشری آماده ولذا واستثمارقراردارند ستم درزیرفشار،  ازهرقشراجتماع بیش ، چرخانند کشوررامی

 مبارزاجتماعی ترین ومصممانه پایدارترین پذیرهستند، وتشکل منضبط میباشند، انقالبی های افکاروبرنامه پذیرش

 که است دریافته اسالمی جمهوری ازاینرو .دارند المیاس داری سرمایه سیستم رادرسرنگونی منافع وبیشترین میباشند

  .قرارگیرند پیگرد بیشترین تحت  رژیم آن ازدیدگاه میباید پس میباشند، مخالف ترین سرسخت کارگران

 پیگرد،زندان، خطر تحت ازهرکارگردیگری بیش آنها .میباشند ای فزاینده کشورزیرفشاروتعدی درون کارگری فعالین

 کارگران دهی وتشکل  آگاهی ی وظیفه کارگری مبارزان این که ازآنروست واین قراردارند سیاسی قتل وحتی شکنجه

 وتشکل آگاهی رشد جلوگیر فشاروترفند انواع  به توسل با باید می که است دریافته اسالمی رژیم .اند گرفته برعهده را

 فعالین بر فشارمضاعف لذا باشد، داشه گریز میکند تهدید را اش حیات که خطری ازبزرگترین تا باشد کارگران

 کارگری فعالین بر بافشارمضاعف که پندارد می عبث به سرمایه اسالمی رژیم اما .  سازمیداند چاره را کارگری

 ، زمانی شاهرخ سیاسی قتل ، مبارزین این های وخانواده کارگری ودیگرفعالین صالحی ومحمود رضاشهابی همچون

 کورش شاهرخ، .سازد مسلط کارگری برجنبش را گورستان سکوت توانست خواهد یجراح ومحمد بخشنده کورش
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 وزندان داشتند گرامی همچنان بودند بسته کشورمان ستمدیده کارگران با که را عهدی به تعهد که اند داده نشان ومحمد

 رزمندگان پایداری واین نشدند راپذیرا خود طبقه با عهدشکنی ولی خریدند جان به را وفشاربرخانواده مرگ وشکنجه،

 ها، شاهرخ ها، محمود و رضاها که دارد زیراترس میدهد افزایش را حکومتی سردمداران ووحشت خشم  کارگری

 مبارزه اول صف به کارگری، فعالین این وایستادگی مبارزاتی ازراه پیروی با بیشتری ی ها محمد و ها کورش

 انقالبی یابی وسازمان ازتشکل اسالمی رژیم : کالم دریک .ندندبپیو کارگران وسازماندهی آگاهی برای کارگری

 داخل کارگری فعالین ازاینرو .باشد داردجلوگیرآن تالش  متفاوت طرق به ودرنتیجه است دروحشت کارگران

 تحت شدت به ، میباشند کارگران دهی تشکل درپی مجدانه که  را (روشنگر)روشنفکر کارگران  کشوریعنی

 .ارمیدهدقر فشاروپیگرد

  

 : گزارشگران

 هم سوسیالیسم فکری رهبران ازسوی .است دهروبروبو گرائی فرقه بنام ای بامقوله پیوسته کارگری جنبش تاریخچه

 سازمانی گروهی، وتمایالت منافع ن داد ارجحیت .است شده ارزیابی ضروری آن با ومقابله شده وسرزنش مذمت

 کارگری جنبش با ودرارتباطات امروزه آیا .است بوده انحراف ازاین نمودی کارگر، طبقه کل برمنافع وحزبی

  دانید؟ یم حضورآنرامحسوس درکشورمان

* * *  

 :رسولی علی

 وازآنها بریم می نام جنبش ازدستاوردهای که همانگونه . کرد اذعان کارگری جنبش ضعف این به بایستی متأسفانه

 بیان .نیست نارسائیها زدودن گشای ره ضعفها بر سرپوشی .کرد اشاره نیز واشکاالت ضعفها به باید می ، آموزیم می

 بهبود درپی آگاهانه نا یا آگاهانه باشد، داشته پنداری چنین که هرآنکس . نیست بافی منفی بمعنای ها وکمبود ضعفها

 برای و آنرادریابیم هاوعلل ریشه شد خواهیم قادر نورزیم ابا کمبود آن یا این به ازاشاره زمانیکه تنها . رفت نخواهد

 فرقه درچنبره ناچاراً  ، بنگریم هدف عنوان به بلکه وسیله عنوان به نه سیاسی تشکل به زمانیکه . کنیم همت آن رفع

 ا ر گرائی فرقه هستند، کشوری خارج عمدتاً  که ایرانی سیاسی اکثرتشکالت امروزه متأسفانه .شد گرفتارخواهیم گرائی

 تشکل زمانیکه .نیزمیگذارند کشور درون کارگری برجنتش یاغیرمستقیم مستقیم خودرا منفی اثرات واین، اند کرده پیشه

 سازی وچهره شخصیت ازطریق بزرگنمائی با بگیریم، رانادیده دیگران بکوشیم و بدانیم جدابافته تافته خودرا نفره چند

 کارگران سازماندهی برای رهیابی دراندیشه که ایم داده نشان ، بدانیم رابزرگتروواالترازهمگان خود وهیاهو،

 هرگاه.نیستیم ، یافت نخواهد مؤثرنیزتحقق پیشرفتی بلکه البانق تنها نه سازمانی چنین بدون که وسایراقشارزحمتکش

 وآرامش کاذب بزرگنمائی برای وتنها مسئولیت احساس بدون وحتی بدانیم مرکزعالم را خود تشکل که باشد براین تالش

 فعال آن یا این ـ تشکیالتی درون وچه باشد علنی چه ـ  عضویت مدعی نادرستی به خودی، هواداران خاطراندک

،  حزب ًً   به کشور درون کارگری  با را کارگری جانفشان آن یا این بدتربکوشیم وحتی باشیم خود گروه یا سازمان ًً

 هدف ، گروهی تنگ وبخاطرمنافع ایم زده دامن گرائی گروه به ، بنمایانیم خود سیاسی ازتشکل عضوی ونیرنگ دروغ

 نسبت خود تشکل واربه کرکس راکه ای جانباخته رفیق نزدیکانو یاران وبدتراینکه .ایم سپرده فراموشی به آگاهانه را

  . اندازیم خطرمی به آگاهانه نا ، میدهیم

 ضروری بلکه آنرابازگوکنیم تنهانادرستی  که نیست ازکشورکافی درخارج وچه درداخل چه گرائی گروه زدودن برای

 عملی گام راه وخودنیزدرآن کوشاباشیم رساند، ییار آن تقلیل حداقل یا زدودن به تواند می که رههائی درارائه است

 گام به ، اساسی اختالفات سازی روشن ، وعملی فکری وموردقبول مشترک ومسائل موارد به تکیه با باید می .برداریم

 درمحیط انقالبی درعمل شرکت و رفیقانه مشورت ازطریق بیشتر نزدیکی وایجاد آنها حل برای جدی برداری

 همه ًً   ومنظور معنا به وهمراهی همکاری ، نزدیکی منظورازاین که است روشن ناگفته .پرداخت زندگی کارومکان

 فریب برای را کارگردوستی دروغین ماسک که آنانی با مشترکی نکته هیچ کارگری راستین لین فعا . نیست  ًهم با
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 فرقه درزدودن بودن معیارجدی تنها .ندارند ـ باشند ازآن خارج وچه دولتی اپوزیسیون چه ـ دارند برچهره کارگران

 اساس بر مشترک عملی ومبارزه فعالیت وپیشبرد درسازماندهی جدی برداری گام وهمکاری، نزدیکی وایجاد گرائی

 . خورد می عملی محک گفتار، صداقت که دراینجاست . است اشتراکات

  

  : گزارشگران

ا  .هست سخنی جا همه ازهمبستگی  ازکشورازآن وخارج درداخل کارگری شده شناخته عالینوف نهادها تمامی تقریبا

 اماکمترملموس همبستگی .میشود دیده وپنهان عریان دربرابرآن ومقاومت گرائی فرقه ردپای اما میگویند واهمیتش

 داشته ازکشوردرپی درخارج ای انفجاررسانه که ایران کارگران میلیونی ازصفوف دردفاع نمایش هنوزیک .است

  بینید؟ می درچه را علت .است نشده دیده باشد،

* * *  

 :رسولی علی

 درخارج وچه درداخل چه خوشبختانه  ولی است نمایان گرائی فرقه حاکمیت وحتی موجودیت متأسفانه

 درخارج وچه درداخل چه شهابی ورضا صالحی ازمحمود دردفاع همبستگی . است برداشته َتَرک ازکشورتاحدودی

 جهانی گوناگون سندیکاهای ازسوی کارگری فعالین سایر و رفقا این از دفاع . است داشته عوسی نسبتاً  ابعاد ازکشور

 . است داشته پراهمیت نقشی محمود آزادسازی ودر بوده سابقه بی کنون تا واقعاً  که داشت ُبعدی آنچنان اواخر دراین

 درایران زندانی کارگری زفعالینا جهانی پشتیبانی درجلب جانانه بارتالش ازکشوراین درخارج کارگری فعالین

 همچنین اروپا، ازکشورهای دربسیاری اکنون هم .گرفت پی و آموخت آن از دانست، دستاورد آنرا بایستی ومی اند داشته

 آزادی برای دسامبر اول ی دردهه عملی مشترک مبارزه ی هفته برگزاری جهت مشترک سازماندهی وکانادا استرالیا

 قرارگرفته کارگری جنبش به وفادار ومنفردین ازتشکالت دردستورکارتعدادی ، ایران سیاسی انزندانی وسایر کارگران

 آن وگسترش درتداوم که باشد . است امیدبخش ، مشترک عملی فعالیتهای چنین مشترک برگزاری به بندی پای . است

  .باشیم وموفق کوشا

  

  : گزارشگران

  چیست؟ کشورمان کارگران حامیان صفوف همبستگی موانع از گذر برای شما پیشنهاد

* * *  

 :رسولی علی

 . باشیم عملی راه درپی باید می همبستگی وگسترش تحکیم یا ، وایجاد گرائی فرقه زدودن برای که داشتم اشاره درباال

 حل درجهت ، مشترک عملی فعالیت برای مشترک برنکات تکیه وبا بیابیم را مشترک نکات که نیست این جز ای چاره

 که نشست رفیقانه مشورت به بایستی موجود اختالفات حل برای . برداریم گام هستند مشترک فعالیت مانع که اختالفاتی

 برمبنای عملی مشترک فعالیت با همراه بایستی اختالفات حل برای مشورت . نیست ورهگشا کافی تنهائی به البته

 سعی که ماند خواهد باقی روشنفکرانه رنی گپ یک تنها ، مشترک ازعمل جدا وگرنه باشد وعملی فکری مشترکات

  . بیفزائیم  براختالفات  احتماالً  وحتی یکدیگربکشیم رخ رابه فردی های دانسته شود، می

 طبقه راستین دوستداران تمامی سوی به را  همکاری دست کشور، خارج ـ کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

  .درازمیکند کارگری ازجنبش ودفاع عملی فعالیت کارگربرای

  گزارشگران رفقای زحمات از فراوان باسپاس

 گزارشگران 

91.00.7102 

www.gozareshgar.com 

http://www.gozareshgar.com/


!کارگران جهان متحد شویم  

       7931آذر                                    !متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                                   17شماره 

31 

 گفتگو با سحر صبا ها قوت و ها ضعف: ایران در کارگری جنبش 
شناساندن رهبران علنی مبارزات، شیوه مبارزات و طرح خواستهایشان در چند  همبستگى بین المللى با كارگران ایران،

اعالم همبستگى با  .در خارج از كشورتقویت شده است سوسیالیستها کارگری و فعالین  سال اخیر و به یمن تالش
نه های برجسته اى دستگیری و زندانی نمودن فعالین کارگری و سایر زندانیان سیاسینمو به  كارگران ایران دراعتراض

در شرایط حاضر که سرمایه . که امروز به اشکال مختلف در داخل و خارج خود را نشان داده است است ازاین تالش
دریغ نمی کند بلکه هر روز به این توحش و  از هر نوع سرکوب و بی حقوقی در مورد کارگران ایران داری در

و برای این  ناچار است تنها به مثابه یک جنبش اجتماعی ظاهر شود بربریت دامن میزند، در مقابل آن، جنبش کارگری
پیش بردمطالبات و خواسته های  این تشکل ابزار .به تشکل توده ای و سراسری خود نیاز حیاتی دارد

ضامن اجرایی جلوگیری .تحمیل آن به کارفرماها و دولت سرمایه داری است اجتماعی و رفاهی، اقتصادی،
این  .در جامعه را تحقق بخشد قوانین ضد کارگری است وتنها ارگانی است که میتواند آزادیها حاف ودستگیری و اج از

اساس تشکلهای مورد نظر،  .تشکلها به مثابه حضور اجتماعی طبقه کارگر میتواند اتحاد پایدار کارگران را تامین کند
در مبارزه با  د منافع آنی و آتی همه کارگران راباشدتا بتوان طبقه کارگر میبایست بر مبنای سیاست مبارزه طبقاتی

 .سرمایه نماینده گی کند

 :داریم گفتگویی صبا سحر کارگری فعال با

 .با تشکر که این وقت را در اختیار من گذاشتید

:گزارشگران  

هرروزه بخشی . شمارش آنها دیگرممکن نیست. افزایش تصاعدی اعتراضات کارگری هستیم طی سالهای اخیرشاهد
ارزیابی . ازاین وقایع درمحیط های تولیدی وخدماتی انعکاس خبری می یابند واینها تنها قسمتی ازاین اخبارهستند

 شما ازموقعیت جنبش کارگری درکشورمان چیست ؟

 

 :سحر صبا

 

بسیار  علیرغم افزایش آن هم که هستیم ای ما هر روز شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری که در این شکی نیست،
و تالش برای تحقق خواسته ها و  طبقه کارگر اشکال مبارزه در روند این مبارزات اقتصادی،. چشمگیر است

در تناقض با  بیشتر میروند هر چه جلوتر سمت و سوی بیشتری بخود گرفته و نیروی خود با اتکاء به مطالباتش
تشدید تضادها الزاما به این معنا . دید میشوندتش هم بیشتر در این راست طبعا تعارض و تضادها .سرمایه قرار میگیرند

بگیرد، بلکه بر این معنا است  اعتصاب و اعتراضی صورت هر روز و مراکز تولیدی در خیابانها صرفا نیست که
در  را تری سواالت جدی و خواسته ها و مطالبات جدی طبقه کارگر را بهمراه دارد، حرکتهای هر روزه کارگران که

 .قرار میدهد امعهج دولت و برابر

 به دست همچنان اند، آمده ستوه به و ناراضی خود وضعیت از که آنها دارند، مشابهی های خواسته کارگران

 محوری عامل باشند اقتصادی خواه و سیاسی خواه اعتراضات و اعتصابات این .میزنند اعتراض و اعتصاب

  .است هم آنها طبقاتی آگاهی کسب برای جلو به قدمی بلکه هایشان خواسته برای تنها نه کارگران طبقاتی مبارزه

قطعا .سازمان یافته ایی حرکت کند خود، بطور مستقیم و به صورت حرکت اعتراضی بتواند در هر اگر طبقه کارگر

  .قدمی به متشکل شدن خود نزدیک خواهد شد

بخود  لتی قدرتمند تر و موثر ترحا و اعتراضات هر اندازه تضاد بین کار و سرمایه گسترده تر شود، اعتصابات

در چنین وضعیت بشدت نابرابر طبقه کارگر برای بقای خود چاره ایی جز نبرد طبقاتی با دولت سرمایه . میگیرد

  . ندارد

آنان  در بدترین حالت هم نمی تواند اقتصادی باقی بماند، بلکه مبارزات اقتصادی همیشگی کارگران علیه سرمایه داری،

در یک کالم، مبارزه اقتصادی، عاملی است که جنبش . ظه ایی از این مبارزه، سیاسی نگاه میداردرا در هر لح

  .و تقویت آن هم سوق میدهد مبارزه سیاسی یک بسوی کارگری را

طبقه کارگر ایران تا کنون به  .ما شاهد هستیم، که این اعتراضات و اعتصابات تا کنون هم بی ثمر نبوده است

شناخت نسبی از توازن قوای خود و اوضاع حاکم بر جامعه، با استفاده از تاکتیک های مبارزاتی از هر ٓاگاهی و  كمک

کارگران در تجمع های اعتراضی خود برای همراه کردن سایر . فرصتی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نموده است
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عضی از حرکتها و اعتصابات کارگری هم کارگران و جلب حمایت های مردمی و خانواده هایشان کوشیده اند و در ب

علیه خود را  و اعتراضی حرکتهای تهاجمی را بدست آورده اند امکان این هم برخی موارد و. موفق بوده اند

که توانسته اند تشکلهای ویژه و مورد نیاز خود را  آنگاه باالخره فعالین کارگری پیشرو .نمایند خنثی

بنا نهاده و با برقراری به موقع ارتباط با نهادها و سازمانهای بین  کمیته ها را  و هیٔیت های مٔوسس سندیکاها، مانند

 .المللی مربوطه از حمایت های این نهادها هرچند محدود نیز بهره مند شده اند

طبقه کارگر در شرایط فعلی همزمان با مشکالت و معضالتی روبرو است که حل هر کدام در گرو دیگری 

امنیت شغلی کارگران هر چند به مسایل اقتصادی و اجتماعی و بحران  دستمزدها، معضل افزایش :لبعنوان مثا .است

به حمایت تشکل های مستقل کارگری، صندوق  اما مناسبات و روابط کار موجود در جامعه گره خورده، های سیاسی،

سیاسی موج  –انهای اقتصادی در شرایطی که به علت بحر. های حمایت از بیکاران و بیمه بیکاری نیازمند است

بدون شک طبقه . گسترده بیکاری فرا گیر شده و خطر بیکار شدن هر روز تعداد بیشتری از کارگران را تهدید می کند

واقعیت این است که برون رفت از وضعیت كنونی و غلبه بر بحرانی که . کارگر از هر سو مورد تهاجم سرمایه است

  .ازمان یافتن جنبش كارگری در سطح وسیعی را داردنیاز به به س بر او حاكم ست 

بخشی از کارگران معضل جدی سازمان نیافتگی را در عدم رهبری و پراکندگی در مبارزات، نبود حمایت و غیره دیده 

دور اغلب ٓانها به یاد دارند که از گذشته های . و در عین حال فاصله خود را تا دست یابی به این تشکلها زیاد می بینند

تا به امروز هر نوع حرکت در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری در واحدهای مختلف و البته جدا از یکدیگر و 

روبرو بوده است؛ اما در عین حال دیده یا شنیده اند . . . پراکنده، با انواع موانع قانونی و غیر قانونی، فشار، اخراج و 

طور جدی برای ایجاد تشکل ویژه خود سندیکای کارگری یا نوع دیگری از آنجا هم که کارگران ٓاگاه بوده و به  که

تشکل مستقل کارگری تالش نموده و آن را متحقق نموده اند، فرصت ها و موقعیت های مناسب را به خوبی 

آن ها به درستی استفاده کرده اند سرانجام پس از تحمل محرومیت و سختی های زیاد موفق به  داده و از تشخیص

 .آن رسمیت داده اند و ایجاد تشکل کارگری مورد نظرخود شده و به رپائیب

و کارگاهها، که الزام و  صنایع مختلف بتواند بر شکاف و گسیختگی میان معضل اصلی طبقه کار گر این است که

 .اجبار سرمایه داری هر روز ان را عمیقتر میکند غلبه نماید

در  علیرغم اینکه از پتانسیل باالیی برخوردارند، اما از آنجائیکه ای اعتراضیاین حرکته که این را در نظر داشت باید
حرکت ها  و هدف اصلی و سمت و سوی این مبارزات و دهد محدوده یک کارخانه یا واحد صنعتی معین رخ می

ن تدافعی و در چارچوب خواسته های محدودی است و از همه مهمتر هیچ همبستگی و رابطه ارگانیگی بین ای
اعتراضات و اعتصابات موجود نیست این حرکتها تا کنون نتوانسته اند حتی در متحقق نمودن پاره ایی از خواسته های 

سرکوب  به بر میگردد البته بخش عمده گسل بین این حرکتها و در مجموع بین صنایع مختلف .کارگری هم موفق باشند
حضور و فعالیت همه  اما یک بخش دیگر ان بر میگردد به عدم .شدیدی که طبقه کارگر با آن بطور مداوم روبرو است

فعال بودن این دسته از پیشروان  .در درون طبقه و پیشرو کارگران آگاه و استراتژیکی جانبه، سازمان یافته
در کنار آگاهی ناشی از تجربه ی اجتماعی و مبارزاتی خود کارگران می تواند سبب ارتقاء آگاهی  کارگری
تعریف میکند، در جریان  آنها برای آگاه و سوسیالیست درون طبقه این وظیفه را وجود کارگران. آنان شود طبقاتی

آنها را به مسائل طبقاتی  تجارب خود با بسط دادن تجربه های اجتماعی مبارزاتی کارگران و انتفال مبارزات کارگری،
باید  کارساز می دانند روش از مبارزه را و کسانی که این و طوالنی دشوار آگاه نمایند و این امری است گریز ناپذیر،

اگر به امر مبارزه طبقاتی و ضرورت سازمان یابی و  .متحمل شوند سختی، محرومیت و محدودیت های بسیاری را
ت تشکل طبقه کارگر بطور استراتژیکی اعتقاد داشته باشیم به این امر هم واقف خواهیم بود که در پروسه فعل و انفعاال

 .ای طوالنی را می طلبد درونی طبقه کارگر در پیش گرفتن این روش و عملی نمودن آن مبارزه
که آگاهی طبقاتی  معتقدند  برخی از آنها بنا به ذهنیت حضور فعالین جنبش کارگری گاه در صحنه و گاه در حاشیه و یا

صورت گرفته به هیچ وجه  در این زمینه هایی کهتا کنون به رغم تالش میان طبقه برد، به از باالی سر طبقه باید را
اگر هدف تاثیرگذاری و یا کمک به تعمیق و . نبوده است طبقه کارگر از نیازهای موجود حداقلی پاسخگوی حتی بخش

تسریع یک جنبش اجتماعی است، برای نیل به این هدف باید استراتژی و سبک کار در خدمت به این استراتژی را 
از ابزارهای سازماندهی در رسیدن به آن گامهای جدی و استوار را  و بکارگیری با شناخت نظر داشت، و مد

 .در این راستا است که زمینه برای تشکل یابی قویتر خواهد شد .برداشت

و  امر تشكل یابى كارگری درایران .طبقه کارگر بیش از هر زمان دیگر نیاز به ایجاد تشکلهایش را دارد
و  کارگری پیشرو فعالین طبقه کارگر و بویژه ى كارگرى امرى تاریخى و دائمى در میانتشكلها شدن متحقق

تضمین کنندهاستقالل  باید  گرایشات حول و حوش تشكل یابى كارگرى صرف نظر از اشكال و. سوسیالیست بوده است
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سیاسى طبقه کارگر باشند، قطعا در - اقتصادی منافع بیان ظرف تا چه اندازه ایی این تشکلها اینکه .آنها هم باشد طبقاتى
این  توده اى شدن تشكلها، سراسرى شدن پیشبرد اهداف مطالباتی کارگران موثر خواهد بود، اما مهمترین بخش

که نه تنها به پراکندگی و ضعفهای جنبش کارگری تا حدود زیادی پایان  .کل طبقه میباشد پیشبرد مبارزات در تشکلها،
تشکل آنها هم بورژوازی لجام گسیخته را به مصاف طلبیده و می تواند آن را به عقب نشینی خواهد داد بلکه قدرت م

 .وادارد

 

: گزارشگران  

خواستند دست پینه بسته کارگران را ببوسند  ازحکومت عدل علی گفته میشد واینکه رهبران جمهوری اسالمی می
هرجا اعتراضی هست، نیروهای ضد . ان رفتودرگذر تاریخچه این حکومت دیدیم که چه برسرکارگران وزحمتکش

شورش بسرعت دربرابرشریف ترین انسانهای کشورمان صف می بندند ودراندیشه سرکوب وحشیانه آنها هستند 
  ریشه اینهمه خصومت وخشونت چیست؟. وازهیچ جنایتی ابا ندارند

 

 :سحر صبا

تحت هر عنوان عوام فریبانه ایی که معرفی از حکومت جمهوری اسالمی  شخصا ارزیابی من بعنوان یک سوسیالیست
در جامعه طبقاتی ایران تضاد بین دو طبقه کار و سرمایه کامال . شود، آن را یک حکومت سرمایه داری می دانم

اینکه حکومت جمهوری اسالمی نمایندگی منافع سرمایه ایی را میکند که چهار دهه . محسوس و هر روزتشدید می یابد
کارگر و زحمتکش را به بردگی کشیده، سرکوب و زندانی نموده، آنها از حق ایجاد تشکلهایشان و است که میلیونها 

ابتدائی ترین خواسته های انسانی محروم نموده، فقر و فالکت و بیکاری، اعتیاد و فحشاء را به طبقه امان و سایر 
  .جنبشهای اجتماعی تحمیل نموده است شکی در آن نیست

را درجامعه  است، سرمایه داری وجود طبقات اجتماعی را که ناشی از موجودیت و حیات اقتصادی امروزه ما به عینه
در واقع مبارزه . کشمکش طبقاتی را در عرصه های مختلف اجتماعی ناگزیر میکند تضاد بین دو طبقه می بینیم، ایران

به معنایی دیگر کارگران . جامعه است حکومت سرمایه جمهوری اسالمی دینامیسم تغییر طبقاتی طبقه کارگر بر علیه
حتی در تالش برای برپائی تشکلهای توده ای و صنفی اشان باالجبار در تقابل با طبقات و نیروهای اجتماعی سرمایه و 

  .ارگانهای سرکوبگرش قرار میگیرند

قطعا می تواند پاسخگوی نه که  بیشتر بر نیرویی اجتماعی طبقه کارگر حاکم است، طبقه ایی آگاهانه اختناق رژیم حاکم
به همین دلیل است که کارگران در مبارزه هر روزه  .تنها خواسته های طبقه اش بلکه اقشار مختلف جامعه هم باشد

 .شدیدترین سرکوبها و خشونتها از طرف مزدوران نظام سرمایه جمهوری اسالمی روبرو هستند اشان با

* * * 

: گزارشگران  

دفاع ازحقوق . د وخانواده هایشان درخطردستگیری وزندان وشکنجه، تهدید وآزاربوده اندفعالین کارگری همیشه خو
هم قطاران تحت ستم درجمهوری اسالمی یعنی هزینه سنگین دادن و دراین شرایط برخی ازآنها همانند شاهرخ زمانی 

محمود صالحی  شهابی و امروزه نیز رضا. وکورش بخشنده ومحمد جراحی به اشکال متفاوت بقتل رسیدند
  علت زوم شدن مسئوالن جمهوری برآنها چیست؟. جدی هستند درخطر

* * *  

 :سحر صبا

عدم امنیت اقتصادى،  فعالین کارگری و خانواده هایشان که در واقع بخشی از میلیونها کارگر و زحمتکشی هستند که با

روز بروزعرصه را بر كارگران تنگ  تصادیاوضاع وخیم اق نه تنها .روبرو هستند فقر و گرسنگى، اخراج و بیكارى

کارگران در وضعیت فالکت باری قرار  .نموده است دستمزدها را بازتر  بلكه دست سرمایه دارى براى كاهش کرده تر

اند، از سوی دیگر به بهانه عدم سوددهی کارگاه و  سویی از دریافت همان حداقل دستمزد ماهها محروم از دارند،

با . قرار داد موقت مجبور به کار میشوند نها، توسط کارفرما اخراج و در جایی دیگر با مزد کمتر وکارخانه و بستن آ

مسئله خصوصی سازیها با استثمار وحشیانه  سرمایه داخلى،  توجه به نیاز حركت جهانى سرمایه در ایران و نقش

  .بیشتری بدهد ان است رسمیتآن چه نیاز پایه اى سرمایه در ایر کارگران همراه بوده و سبب میشود به

  

شکی نیست که  این در .یک مسئله بازدارنده در حرکتهای طبقه کارگر بوده است ایران استبداد در دوم اینکه اختناق و
از  را سرکوب پلیسی در سراسر حیات ننگین رژیم اسالمی بیوقفه ادامه داشته و در این میان هم بیشترین قربانیان
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سرکوب فعالین کارگری، زندانی و یا حتی بقتل رسیدن آنها در زندان از  .است گرفته ارگریکارگران و فعالین ک
حکومتی که هزاران کمونیست و انقالبی و آزادیخواه را بقتل رسانیده، نه تازگی دارد و نه اینکه تضمینی خواهد بود 

  .که دوباره به این اعمال شنیع و غیر انسانی دست نزند

 

ز پراکندگی کارگران و بی تشکلی آنها نهایت بهره برداری را در سرکوب این طبقه از زندان و جمهوری اسالمی ا
تنها متشکل شدن کارگران در تشکلهای طبقاتیشان و بطور سراسری خواهد توانست به . سرکوب تا قتل عام می نماید

  .خاتمه دهد تا حدود زیادی این وضعیت

 

: گزارشگران  

ازسوی رهبران فکری سوسیالیسم هم . مقوله ای بنام فرقه گرائی روبروبوده است یوسته باتاریخچه جنبش کارگری پ
تمایالت گروهی، سازمانی  ارجحیت دادن منافع و. مقابله با آن ضروری ارزیابی شده است سرزنش شده و مذمت و

باطات با جنبش کارگری ارت در آیا امروزه و. منافع کل طبقه کارگر، نمودی ازاین انحراف بوده است وحزبی بر
  محسوس می دانید؟ آنرا درکشورمان حضور

* * *  

 سحر صبا

جا . در پاسخ این سوال قبل از اینکه به میزان فرقه گرائی این چپ در رابطه با جنبش کارگری سخنی بمیان آوریم
 .در مورد وضعیت خود اپوزیسیون چپ و سیاستهایش بپردازیم تا حدودی دارد

از گذشته از پاسخ دادن به  تر نموده اند، اماهر بار ناتوان برای اتحاد عمل تالش ن چپ ایران بارهانیروی اپوزیسیو
طلبی بدون حضور  سرنگونی آنها با شعار .خاتمه داده اند معضالتی که با آن روبرو است، نا موفق به اتحاد عملشان

 .امعه آزاد و عاری از ستم و استثمار را ایجاد نمایدکه یک ج بوده اند به این نیت ،طبقه کارگر منسجم و سازمانیافته

ساز درون این احزاب و سازمانهای چپ بر بستر کدام مبارزه طبقاتی شکل  مکانیزمها و سوخت و ؟ سوال این است
 این جریانات آیا بازتابی از مبارزات طبقاتی جنبش کارگری را منعکس نمایند؟ اند توانسته آیا تا به امروز گرفته، و

به این شفافیت دست یا فته اند، که بتوانند به بخشی از  دهه سه بیش از سبک کار مبارزاتی بعد از از نظرسیاسی و
سوخت و  در چپ موجود بیشتر جریانات به این دلیل .نه است مشخصا   معضالت جنبش پاسخ دهند؟پاسخ این سوال

عینه  چنین به و ندارند، و هم دخالتگری نداشته اند یردکه بر این بستر شکل می گ ساز درونی طبقه کارگر و مبارزاتی
اند حتی توجه بخش کوچکی از جنبشهای اعتراضی داخل  نتوانسته مدت، چپ در این "ها و احزاب سازمان" که  دیده ایم

سازمان و یا  با این تفاصیل، .یک انسجامی به خود بدهند حتی قادر نبوده اند. را به خود جلب نمایند، و تاثیر گذار باشند
هایش اعتراف کند؛ سازمان و یا حزبی که  ها و تاکتیک سه دهه، نمی خواهد بر نافرجامی سیاست بیش از حزبی که طی

دارد؛ سازمان و یا حزبی که کمترین رد پایی درعرصه مبارزه طبقاتی از خود بر جای نگذاشته است،   خود بحران
به شکل گیری یک قطب "که  تر را پی گیرد و مدعی شود ست عمومیتر، سیا  تواند در ابعادی گسترده چگونه می

به  و قادر است "سیاسی چپ در مقابل رژیم اسالمی و کل نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون بورژوایی یاری می رساند
 کمکی نماید؟ جنبش بحران موجود در

دار، و دست  میدان نکه بحران داردعلیرغم ای راست چپ، گمی و سر در که در اثر عدم انسجام نیست، شکی در این
ای را در مقابل  وظایف غیر واقعی و غیرعملی است که از سر ناعالجی و استیصال چپ بیهوده نیست. باال را دارد

نماید، و بجای اینکه معضالت  خود را تعریف می"حزب" و یا "سازمان" ای سکتاریستی گونه دهد و یا به  خود قرار می
ری هم وغم هر روزه اش باشد و کار مشترک در جهت تقویت جنبش کارگری را سازمان دهد، و مشکالت جنبش کارگ

ی   و تالش نماید از راهکارهای مختلف در امر متشکل نمودن طبقه کارگر استفاده نماید،و فضای سالمی از مبارزه
ک نماید ، از سرنگونی رژیم ایدئولوژیک و تئوریک راه بیاندازد که به پاالیش و تقویت تئوریهای سوسیالیستی کم

 !!!گوید ی سوسیالیستی سخن می جمهوری اسالمی بدون حضور طبقه کارگر و برقراری جامعه

به این وسیله راه بجائی نمیبرد بلکه با ایجاد کشمشکی در درون طبقه کارگر سد و مانعی در راه اتحاد عمل  نه تنها
 .ایجاد می نماید را هم طبقه کارگر و فعالیتهایش

 

  :گزارشگران

آن  از کشور تقریباٌ تمامی نهادها وفعالین شناخته شده کارگری درداخل وخارج از. ازهمبستگی همه جا سخنی هست
همبستگی . آن عریان وپنهان دیده میشود برابر مقاومت در اهمیتش میگویند اما ردپای فرقه گرائی و و
رسانه ای درخارج  میلیونی کارگران ایران که انفجار صفوف دفاع از یک نمایش در هنوز. ملموس است کمتر اما

  چه می بینید؟ علت را در. پی داشته باشد، دیده نشده است در ازکشور
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* * *  

 :سحر صبا

بسر  در یک پراکنده گی سازمانها و احزاب، اکثریت فعاالن چپ در طول این سالها می توان این نتیجه را گرفت که،
اجتماعی و کمترین تغییری در تعادل قوای طبقاتی  تاثیر جدا از مبارزات طبقاتی و بدون و عمدتا در این عرصه برده

یک درک واقعی از واقعیات موجود به مبارزه  بجای گرایی و سکتاریستی آرمان در شرایط کنونی، و به تبلیغ
بنابراین، .تعریف نموده اندسازمان و تشکیالتی که با آن تعلق دارند  فعالیت خود را با حزب و هر کدام و مشغولند
نه ناشی از مبارزات واقعی و جاری طبقاتی موجود در ایران و پاسخ به نیازمندی های طبقه  فعالیتهایشان و سیاستها

هویت سیاسی خود  .می کنند دنبال خود را بدون ارتباط با وضعیت موجود اهداف زحمتکش؛ بلکه توده های کارگر و
اگر مبارزه ایی . بشدت جنبه سکتاریست بودنشان را تقویت می نماید تعریف می نمایند که خود را در سازمان و حزب

حذف و  به موجود، تاثیرگذاری در واقعیات بدون در بیشتر مواقع این مبارزات هم از طریق آنها صورت گرفته باشد،
ه منفعت جنبش کارگری را به بجای اینک. به پراکندگی بیشتر آنها دامن زده است و شده، هتک حرمت یکدیگر منتهی

بدون درک واقعی از مبارزه طبقاتی بیشتر به  .امر خود تبدیل نمایند، منفعت سازمانی و گروهی ارجحیت داشته اشت
آنطوریکه باید  نیز، و سازمانها حتی در درون خود بعضی از محافل .مبارزه فرقه گرایانه درون خود غلطیده اند

یک فعل و  حول پیش می آید برخوردار نیستند، نی نظرات و تاکتیک هاوحدت در مبا از انتظار داشت
مباحثات  بدون مثمر ثمر؛ شکل می گیرند و با عدم پیشروی و یا فعالیت های این سازمانها و محافل بیرونی، انفعاالت

دون م گسترش می یابد و بهمین لحاظ پس از تالش های بسیار و این تشکیالتها در درون نظری مبارزات و
پس از چند سال مبارزه خود را در همان جایی که ایستاده بودند و بدون مداخله عملی در مبارزات  تئوری، نمودن

در خود رفتن را به گردن  بی افقی و و در نهایت علت ختم میشود انشعابات پی در پی گاهاً هم به و موجود می بینند،
ی کارگر و  درک توده ها آگاهی و نهایتا به عدمو  دیگر جریانات، با مخالفت از خود، عوامل خارج

از احزاب و سازمانهایی که با چنین بی افقی به حیات خود ادامه میدهند چطور می توان انتظار  .اندازند می زحمتکش
 ؟داشت که در همبستگی سراسری با هم و یا با دیگر نهادها و جریانات مدافع طبقه کارگر بر آیند

 

  : گزارشگران

  اد شما برای گذر از موانع همبستگی صفوف حامیان کارگران کشورمان چیست؟پیشنه

* * *  

 :سحر صبا

 مرحله مدت، دراز اهداف تدوین با کارگری، تشکلهای شکل به یافتن سازمان طریق از جز طبقاتی مبارزه حالیکه در

 را خود که فعالینی.ندارد مفهومی جودمو طبقات های قدرت توازن جابجایی طریق از و تغییر با جز و ها تاکتیک و ای

 و مبارزه توانند نمی است، هایشان اولویت ء|جز کارگری جنبش از حمایت و دانند می جنبش و طبقه این از جزئی

 ایده فقط تابع توانند نمی کارگری سوسیالیسم فعالین. باشد کارگران روزمره مبارزه و اهداف از جدا امری اهدافشان

 واقعی شرایط در ریشه سوسیالیسم که بود واقف این به باید بلکه کنند پیدا اجتماعی پایه برایش ایندنم تالش و باشند

 که نمایند، عبور کارگری جنبش به خدمت در همبستگی موانع از توانند می زمانی. دارد کارگران مبارزه و زندگی

     .باشند داشته نقش تیطبقا مبارزه اءقوارت سازماندهی امر در طبقه این با همراه و همگام

 

  گزارشگران رفقای زحمات از فراوان باسپاس

 گزارشگران 

 

www.gozareshgar.com 

 

 

 

http://www.gozareshgar.com/


!کارگران جهان متحد شویم  

       7931آذر                                    !متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                                   17شماره 

36 

ره شروین با گفتگو ها قوت و ها ضعف, ایران در کارگری جنبش  

 ا

سازمانها و احزاب  چپ در اپوزیسیون  بارها  تالش کرده اند که  اتحادی قوی شکل دهند و از سکتاریسم دست شویند 

ولی از آنجا که بر بستر طبیعی مبارزات کارگری قرار ندارند نه تنها به آن دست نیازیده اند همانا خود دچار انشعاب و 

چند دستگی شده و اعضا از دست داده اند . هستند جریاناتی که  در تالش برای تاثیر گذاری بر سیر مبارزات کارگری 

هستند ولی همچنان آغشته به سنت های غیر سوسیالیستی هستند . به نظر من  جنبش کارگری برای اجتماعی شدن نه 

 تنها به سیاست های سوسیالیستی  نیاز دارد بلکه منطبق با آن می بایست سنت های عملی اش هم سوسیالیستی باشد

*****  

 گزارشگران:

 بر را شکنجه و زندان و محرومیت و رنج دراز سالیان که شده شناخته کارگری فعال صالحی حمودم دوباره دستگیری

 و کور نقاط بر افکندن روشنی .گفتگوهاست این انگیزه ,کند دفاع خود زنجیران هم و محرومان حقوق از تا کشید دوش

 و اندک تالش این دلیل خویش انسانی وقحق ترین ابتدائی  به دستیابی برای ایران کارگران میلیونی جنبش های ضعف

 .است گزارشگران سوی از سیاسی و کارگری فعالین از نظرخواهی

 در آتشفشان همانند گاه .است جریان در فزاینده بشکل سالهاست موجود های عدالتی بی به کارگری اعتراضات موج

 نظام ستم و فقر زنجیر.میدهد تعلق ودبخ را ای رسانه و خبری فضای و میکند غلیان خدماتی و تولیدی مکانهای

 بی و وتعدی ظلم.میکشند خویش گرده بر را روزمر زندگی های هزینه و تورم گران بار و برپایشان داری سرمایه

 کارگران نمایندگان و فعاالن اما میان این در .دارد جریان و ادامه مرز بدون حاکم مسئولین سوی از آنان به حرمتی

 ها عدالتی بی این به معترض کارگران .دارند قرار زحمتکشان و کارگران دشمنان و نابکاران ررستی در همه از بیش

 خاموش مرگ به محکوم .کشند می را زندانی اسیران .کنند می شکنجه .افکنند می زندان به.میزنند شالق .کشند می را

 خبری فضای در آنها شکایات و اعتراض ایصد.کنند می محروم شرافتمندانه زندگی حق از و بیکار را آنان .کنند می

 ایران کارگران با کشور از خارج کارگران المللی بین همبستگی.میرسد کسی بگوش بندرت کشور داخل زده سرمایه

 این از رفت برون براستی .است مواجه حکومتی اندرکاران دست مطلق اعتنایی بی با اما است قدرتمند چه اگر

  .میکنیم گفتگو سیاسی و کارگری فعالین با اینرو از هم د؟باش میتواند چگونه وضعیت

 با شروین رها ـ فعال کارگری گفتگو داریم

*****  

 گزارشگران:

طی سالهای اخیر شاهد افزایش تصاعدی اعتراضات کارگری هستیم. شمارش آنها دیگر ممکن نیست. هر روزه بخشی 

از این وقایع در محیط های تولیدی و خدماتی انعکاس خبری مییابند و اینها تنها قسمتی از این اخبار هستند. ارزیابی 

 شما از موقعیت جنبش کارگری در کشورمان چیست؟

 شروین رها:

همچنان که واقعیت نشان داده است و شما نیز به آن اشاره کردید اشکال مختلف مبارزات  جاری کارگری در ایران 

غیر قابل شمارش است واین در تاریخ اعتراضات کارگری در ایران بی سابقه بوده است . حتی می توان به جرئت 

گفت از لحاظ کمی و نیز کیفی طبقه کارگر در ایران که بخشی از طبقه کارگر جهانی است در حال حاضر در یک 

گذر تاریخی بسر می برد . به این معنا که در مبارزات مطالباتی اش اشکال متنوعی را تجربه کرده است ، از آن 

درس می گیرد و روز از پی روز به سطح باالتری از مبارزه گذر می کند . اعتراضات چندی پیش کارگران در 

شرکت آذر آب و هپکو در اراک و نیز فراخوان سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پی اعتصاب غذای 

رضا شهابی موید این واقعیت است . اگر چه این مبارزات هنوز سراسری  نیست و همچنان پراکنده است ولی روند 

عینی نشان میدهد که مبارزات در حال هماهنگ شدن است و در دل این مبارزات است که کارگران به ضرورت 

  متشکل بودن پی میبرند.

 گزارشگران:

از حکومت عدل علی گفته میشد و اینکه رهبران جمهوری اسالمی میخواستند دست پینه بسته کارگران را ببوسند و در 

گذر تاریخچه این حکومت دیدیم که چه بر سر کارگران و زحمتکشان رفت.هر جا اعتراضی هست نیروهای ضد 
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شورش بسرعت در برابر شریف ترین انسانهای کشورمان صف میبندند و در اندیشه سرکوب وحشیانه آنها هستند و از 

 هیچ جنایتی ابا ندارند.ریشه اینهمه خصومت وخشونت چیست؟

 شروین رها:

اساسا ریشه خصومت و خشونت در بطن نظام استثمارگرانه سرمایه داری قرار دارد . نظامی کارمزدی که در آن 

اکثریت جوامع یعنی کارگران برده مزد هستند ، تولید و سازنده گی بر دوش آنهاست و خود از آن بی بهره هستند، چرا 

که در مقابل دریافت مزد مجبورند نیروی کارشان را بفروش برسانند. آنچه توده عظیم کارگران تاریخا در تجربه 

گذران زنده گی اشان با گوشت و پوست خود لمس کرده اند بیان موجز آن در کاپیتال مارکس دربررسی علل خشونت 

در نظام سرمایه داری موجود است وکارگران سوسیالیست در هر مقطع تاریخ مبارزاتی ناگزیر از رجعت دوباره به 

آن خواهند بود . در ایران نیز هر چند طبقه کارگر با یکی از هارترین و جنایتکارترین حکومت ها یعنی رژیم 

جمهوری اسالمی رودر رو است ولی استراتژی سیاسی  طبفه کارگر در ایران صرفا در مبارزه ضد رژیمی خالصه 

نمی شود ، بلکه مبارزه علیه رژیم برای طبقه کارگر می بایست در مسیر استراتژی ضد سرمایه داری قرار گیرد. 

گرایشات سیاسی غیر کارگری و خرده بورژوایی  در اپوزیسیون که تقریبا سیاست تمامی سازمان های چپ را در بر 

می گیرد بر استراتژی مدرنیستی و ضد رژیمی استوار است ومبارزات کارگری در ایران نیز از چنین منزلی عملن به 

نیروی فشارچنین استراتژی تبدیل می شود. گرایشات بورژوایی لیبرال و سوسیال دموکرات  نیزکه اجحاف به طبقه 

کارگر را درسیاست های رژیم اسالمی یا بخشی از آن خالصه می کنند هدفشان حفظ نظام سرمایه داری است . 

سوسیالیست کارگری که متحد شدن طبقه کارگر، استقالل طبقاتی وبه قدرت رسیدنش را پی می گیرند انعکاس مبارزه 

طبقاتی علیه سرمایه داری است که نماینده یا حافظ آن یا رژیم سلطنتی است ) مثل دوران حکومت پهلوی ( و یا رژیم 

اسالمی است ) مثل دوران حاضر (. خصومت و خشونت علیه کارگران و سرکوب آن توسط رژیم اسالمی را می 

بایست از این زاویه دید و مبارزه کارگران و طبقه کارگر علیه رژیم حاکم را با این چشم انداز می بایست بررسی 

کرد.عروج یکی از هارترین رژیمهای صحنه سیاسی تاریخ ایران مترادف است با عروج اجتماعی طبقه کارگر در 

 ایران که  با اعتصاب های خود رژیم شاه ودودمان پهلوی را بزیر کشید.

سرمایه داری با سقوط رژیم شاه توسط نیروی اجتماعی کارگران  به  ارتجاع مذهبی و خمینی که توانست  گرایش 

ارتجاع توده ای در ایران را سازمان دهد نیاز مبرم داشت . با این حال و به بهای اعدام و ترور و کشتار وبگیر و ببند 

آزادیخواهان ، زنان و اقلیت ها ارتجاع هار اسالمی اکنون چهل سال است در حفظ منافع سرمایه داری دوام آورده 

است . سرمایه داری  از طریق رژیم ارتجاع مذهبی در ایران بر خشونت متکی است وتنها با انقالب اجتماعی ضد 

  سرمایه داری طبقه کارگر  می توان جامعه رااز رژیم حاکم و خشونت سرمایه در ایران جاروب کرد.

 گزارشگران:

فعالین کارگری همیشه خود و خانواده هایشان در خطر دستگیری و زندان و شکنجه، تهدید و آزار بوده اند. دفاع از 

حقوق هم قطاران تحت ستم در جمهور اسالمی یعنی هزینه سنگین دادن و در این شرایط برخی از آنها همانند شاهرخ 

زمانی و کورش بخشنده و محمد جراحی به اشکال متفاوت بقتل رسیدند. امروزه نیز رضا شهابی و محمود صالحی در 

 خطر جدی هستند. علت زوم شدن مسئوالن جمهوری اسالمی بر آنها چیست؟

 شروین رها:

این یک سوال کلید ی است ومشخصا به مبارزات اجتماعی در ایران و نیزنقش و سازماندهی طبقه کارگر در آن بر 

 می گردد .

در جامعه با این همه اعتراض و مشخصا بااعتراضات کارگری که با وجود سرکوب و کشتار و بگیر و ببند آنان 

توسط رژیم همچنان فزونی گرفته است و راههای جدیدی را برای مبارزاتش پیدا می کند، اتهام زدن و دستگیری و 

پرونده سازی و کشتن فعالین اجتماعی کارگران نشان دهنده  قدرت رژیم اسالمی نیست . نشانه هراس رژیم و سرمایه 

داری از عروج قدرت اجتماعی طبقه کارگر است . سرمایه داری و رژیم طی چهل سال گذشته تجربه اندوخته اند ودر 

مقابل می دانند که  چنانچه نیروی بالقوه طبقه کارگر در ایران بالفعل شود کارشان ساخته است . مبارزات کارگری تا 

زمانی پراکنده است می توان به نوعی بی آزارش کرد ولی مبارزاتی که سازمان یابد و در بعد اجتماعی سراسری شود 

مهارش آسان نخواهد بود . در دهه شصت  در تجمع عده ای از کارگران سنندج که برای روز کارگر قطعنامه ای 

قرائت شد جمال چراغ ویسی را اعدام کردند ولی آن دوره گذشت . اینک رژیم با مبارزاتی مواجه است که در خود 

اعتراضات و جمع ها و تشکل ها و فعالین کارگری دارد وبا کشتار و زندانی کردن و بگیر و ببند عقب نشینی نکرده 

است. نیاز سرمایه در ایران به کار ارزان و کارگر خاموش است و این تنها با از صحنه خارج کردن مبارزات متشکل 
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و سازمانیافته کارگری میسر است. رژیم اسالمی هم خوب میداند که  در چنین مسیری  جاروب خواهد شد . زوم شدن 

 رژیم با انواع دسته بندی های درونی اش بر فعالین کارگری را عملن در چنین چهارچوبی باید جستجو کرد.

  

 گزارشگران:

تاریخچه جنبش کارگری پیوسته با مقوله ای بنام فرقه گرایی روبرو بوده است. از سوی رهبران فکری سوسیالیسم هم 

مذمت و سرزنش شده و مقابله با آن ضروری ارزیابی شده است. ارجحیت دادن منافع و تمایالت گروهی، سازمانی و 

حزبی بر منافع کل طبقه کارگر نمودی از این انحراف بوده است.آیا امروزه و در ارتباطات با جنبش کارگری در 

 کشورمان حضور آن را محسوس میدانید؟

  

 شروین رها:

سوال شما را می توان بر دو بخش کرد . بخش اول اینکه آیا در جنبش اجتماعی طبقه کارگر که کارگران منافع 

مشترک دارند و بنا به ضرورت مبارزه طبقاتی بر علیه سرمایه داری  وارد مبارزه  مشترک شده اند فرقه گرایی و 

سکتاریست جایی دارد به نظرم نه ولی اینکه کارگران یا فعالین کارگری می توانند به چنین بیماری مبتال شوند باید 

گفت  متاسفانه بله. به هر درجه که مبارزات کارگری اجتماعی شود واز درون آن تشکل ها و نماینده هایی  منعکس 

کننده چنین مبارزاتی  تولید و باز تولید شوند به همان درجه امکان رخنه  فرقه گرایی و سکتاریست و فرد گرایی کمتر 

خواهد شد . فرقه گرایی خاص طبقات غیر کارگری امثال بورژوازی و خرده بورژوازی است ودر سطحی که جنبش 

 کارگری ایران در حال حاضر در آن قرار دارد این ویروس محو نشده است .

سازمانها و احزاب  چپ در اپوزیسیون  بارها  تالش کرده اند که  اتحادی قوی شکل دهند و از سکتاریسم دست شویند 

ولی از آنجا که بر بستر طبیعی مبارزات کارگری قرار ندارند نه تنها به آن دست نیازیده اند همانا خود دچار انشعاب و 

چند دستگی شده و اعضا از دست داده اند . هستند جریاناتی که  در تالش برای تاثیر گذاری بر سیر مبارزات کارگری 

هستند  ولی همچنان آغشته به سنت های غیر سوسیالیستی هستند . به نظر من  جنبش کارگری برای اجتماعی شدن نه 

تنها به سیاست های سوسیالیستی  نیاز دارد بلکه منطبق با آن می بایست سنت های عملی اش هم سوسیالیستی باشد . 

طبقه کارگر در ایران فاقد تشکل سیاسی اش است و ایجاد آن دارای ملزومات خاص شرایط ایران و نیز در نظر گرفتن 

تاریخ طبقه کارگر در سطح جهان است . آنها که از دریچه تنگ احزابشان به جنبش کارگری می نگرند شابلون خود 

را برمبارزات کارگری گذاشته اند . بر عکس این جنبش کارگری است که  می تواند حزب و یا هر گونه تشکل سیاسی 

 خود را از درون مبارزاتش و بنا به ضرورتش ایجاد کند.

به هر درجه که سوسیالیست ها رفتار و کردار سیاسی اشان بر منافع پایه ای  و اجتماعی طبقه کارگر گره خورد  و 

بهر درجه که کارگران در مبارزاتشان منسجم تر شوند فرقه گرایی در میان کارگران جایی نخواهد داشت . هنوز در 

جنبش کارگری  ایران این تحول ایجاد نشده است ولی با پیش گفته های فوق این مهم صورت خواهد گرفت. با شکل 

گیری رهبری جمعی در تشکل  سیاسی طبقه کارگر می توان امیدوار بود که فردیت و نخبه گرایی و فرقه گرایی که 

 بر سازمانهای چپ غیر کارگری حاکم است از جنبش کارگری رخت برخواهد بست.

 گزارشگران:

از همبستگی همه جا سخنی هست. تقریبا تمامی نهادها و فعالین شناخته شده کارگری در داخل و خارج از کشور از آن 

و اهمیتش میگویند. اما رد پای فرقه گرایی و مقاومت در برابر آن عریان و پنهان دیده میشود.همبستگی اما کمتر 

ملموس است.هنوز یک نمایش در دفاع از صفوف میلیونی کارگران ایران که انفجار رسانه ای در خارج از کشور در 

 پی داشته باشد،دیده نشده است.علت را در چه می بینید؟

 شروین رها:

همچنان که در پاسخ به سوال قبلی اشاره شد و در سوال شما آمده است با وجود صحبت از همبستگی فراگیر توسط نه 

تنها فعالین کارگری بلکه دراحزاب و سازمانهای چپ اما خال این امر حیاتی کماکان محسوس است . با هر درجه از 

رشد مبارزات کارگری در امر همبستگی و ایجاد تشکل و هماهنگی در ایران انعکاس طبیعی آن در خارج از ایران 

 نیز آثار خود را نشان خواهد داد .

برای کارگران سوسیالیست  امر مبارزه و همبستگی و استقالل طبقه کارگر تا به قدرت رسیدنش ، روندی از مبارزه 

دائمی و سازمانیابی طبقاتی علیه سرمایه داری است .در این مسیر ارتقا سطح مبارزه تا ایجاد جنبشی فراگیر نیاز به 

اتحاد عمل بر سر مسائل کلیدی دارد که عملن می تواند به اهداف طبقه کارگر یاری رساند . در سوال قبلی اشاره شد 
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که طیف چپ علی العموم برای اتحاد از امال و ارزوهای خود حرکت کرده و می کند تا از نیازهای عینی جنبش 

کارگری و به همین جهت با هر درجه از حسن نیت نتوانسته این اتحاد را شکل دهد و بر عکس شکننده شده است . 

ایجاد جنبش فراگیر که بر بستر مبارزات عینی طبقه کارگر در ایران شکل بگیرد و با چنین ارزیابی بتواند اتحاد عمل 

هایش را سازمان دهد نتایجی دیگر و در جهت اتحاد طبقاتی کارگران خواهد داشت . نالش برای اتحاد عمل  در داخل 

ایران و نیز خارج از ایران در مواردی صورت گرفته است ولی در مقابل جان سختی سیاست های غیر کارگری و 

منجمله فرقه گرایی نتوانست به امری ماندگار تبدیل شود . اما پس از مدتها اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و نیز 

کارگر سندیکای واحد رضا شهابی  در سطحی وسیعی منعکس شد و حول آن نوشته و نا نوشته اعتراضاتی به اشکال 

مختلف صورت گرفت که خود آن ذهن  جمع ویسی از فعالین را بخود معطوف کرد.  این حرکت در حد انعکاس 

طبیعی جنبش کارگری بودو نشان داد  در صورت هر چه اجتماعی شدن جنبش کارگری در ایران پتانسیلی در خارج 

خواهد داشت . البته علت فراگیر نشدن اعتراضات در خارج از کشور را قبل از اینکه در جان سختی سنت های غیر 

کارگری احزاب جستجو کنیم می بایست در عدم انسجام جنبش کارگری در ایران دید . بهر درجه ای که گرایش به 

اتحاد عمل بر مبنای منافع طبقه کارگر رشد کند یقینا خود مرکزبینی و خود محوری های کاذب سنت های غیر 

  کارگری کمرنگ تر خواهد شد.

 گزارشگران:

 پیشنهاد شمابرای گذر از موانع همبستگی صفوف حامیان کارگران کشورمان چیست؟

 شروین رها:

همبستگی در جنبش ها و اینجا مشخصا در جنبش کارگری بدرجه ای اجتماعی شدن آن است وبا عملیاتی کردن روش 

های اجتماعی و فراگیر جنبشی می توان آن را فراهم کرد . مبارزه کارگران و نیز جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه در 

ایران  خواست و مطالباتش وسیع است وبا تشخیص درست و به موقع آنها در فراهم کردن برای اتحاد عمل فراگیر می 

توان موانع سر راه همبستگی را کنار زد . دستگیری فعالین اجتماعی و زندانیان سیاسی در ایران ، سطح نازل معیشت 

در ایران ، و در کنار این ها مسائل مختلف اجتماعی که زمینه های همکاری را در جامعه تقویت می کند ) منجمله 

زلزله اخیر در منطقه غرب ( می تواند در جهت تقویت و رشد همبستگی قرار داشته باشد . مشخصا موانع همبستگی 

طبقه کارگر در واقع همان موانعی است که سر راه اتحاد و پیشرقت طبقه کارگر قرار دارد . استبداد هار اسالمی در 

ایران ، ستم مضاعف  و مردساالرانه از نوع  ارتجاعی ترین آن یعنی مذهبی بر زنان ، فقر و معیشت  و مزد بسیار 

نازل ، تحمیل انواع روش های نئولیبرالیستی بر کارگران و مزدبگیران ، عدم تشکل های کارگران ، زندانی کردن 

نماینده های کارگران و فعالین کارگری به منظور مرعوب کردن طبقه کارگر و باالخره ایجادتفرقه آشکار بین 

 کارگران تحت عنوان ایرانی و افغانی و ... مشکالتی بر سر راه اتحاد طبقه کارگر فراهم کرده است .

اما با این وصف  و با توجه به شرایط عینی ،  بحران سرمایه داری و نیز بحران حکومتی نه تنها  با برجام تخفیف 

نیافت بلکه در شرایطی بدتر قرار گرفته است . مبارزه کارگران و معلمان و بازنشستگان و غیره هر چه بیشتراز 

دیوارهای استبداد عبور کرده و به ضرورت متشکل شدن برای تامین مطالباتشان در عمل رسیده اند . تالش 

برای  سراسری کردن و عمومی کردن شعارها و اعتراضات ورساندن سطح مبارزه، به حدی که اتکای مبارزه به 

نیروی جمعی خود برسد، می تواند باپتانسیل عظیم طبقه کارگر در ایران آن را به یک نیروی اجتماعی موثر در 

 جامعه سوق دهد. نیرویی که نوید رفاه و آزادی برای اکثریت مردم در ایران است .

  

 باسپاس ازشما وامید که کارگران وحامیان راستین کارگران ایران موفق باشند.

 گزارشگران
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اجتماعی ی ون کارگرفعاال ،پیشروانبا  سخنی چند  

زلزله مهیبی که در مناطق مرزی غرب ایران اتفاق افتاد ، با کمال تاسف و اندوه خسارات مالی وجانی زیادی را   

منطقه ای که از نظر محرومیت اقتصادی  تاریخی را پشت سر دارد، و ساکنان آنجا همیشه درفقر و فالکت . ببار آورد

حوادث دلخراش .  آسیب دیده در زلزله با  بی اعتنائی کامل دولت روبرو شدند در ابتدای فاجعه مردم. بسر می برده اند

ناشی از این تراژدی حس همیاری و انسان دوستی را در بیشتر اقشار جامعه ایران ،بخصوص مردم تحت ستم و آزاده 

حرکت خود جوشی  درجه همبستگی در یاری رساندن به مردم آسیب دیده منطقه به. کردستان ، بار دیگر بر انگیخت

توده های زحمتکش از هر آنچه در توان داشتند دریغ ننموده و از . تبدیل شد که از پتانسیل باالیی برخوردار بود

این همبستگی و همدلی همگانی و سراسری چنان سران رژیم را به . زوایای مختلف به یاری مردم مصیبت دیده شتافتند

با نظامی نمودن . گان جای خود را به بسیج نیروهای مزدور در منطقه دادوحشت انداخته بود که کمک به زلزله زد

منطقه مردم به خشم آمده ،که در حدود چهار دهه است که از سرکوب و استبداد و فقر و فالکت سرمایه داری و 

اض و جمهوری اسالمی رنج میبرند، با فرصت بدست آمده در مقابل سران بازدید کننده جمهوری اسالمی به اعتر

صرف نظر از تمام کمکهای انساندوستانه، همدلی و فداکاریهایی در این راستا صورت گرفت که . افشاگری پرداختند

می توان گفت در نوع خودش بینظیر بوده است، اما آنچه قابل توجه و تعمق بود پتانسیل باالی شکستن فضای 

ردم ازحکومت دزد و جنایتکار جمهوری اسالمی عمال به ضمن ابراز انزجار و نفرت م. استبدادزده در این منطقه بود

با توجه به تمام . جنبش انقالبی کردستا ن جان تازه ای بخشید، اتحاد و همدلی سراسری آن را وارد فازنوینی نمود

نکات قوت و برجسته ای که این جنبش خود بخودی بهمراه داشت، اما آنچه که غایب بود و می توان به عنوان یک 

. و کم کاری به حساب آورد عدم حضور فعالین پیشرو در امر سازمانیابی و سمت و سو دادن به این حرکت بودضعف   

 اما اهمیت حائز زده زلزله مردم با همدردی و همیاری اعالم و ایران در کارگری تشکل چند طرف از اطالعیه دادن

 گفت بتوان شاید. بود ضروری بسیار اجتماعی حرکت این در تشکلها این نمایندگان حضور این از فراتر نبود، کافی

 کارگری فعاالن که بود موقعیت بهترین. رفت دست از براحتی دلخراش حادثه و رخداد این در فرصتها بهترین از یکی

 می آمده خشم به های توده نمودن متشکل و سازماندهی صرف را خود انرژی و نیرو تمام اجتماعی جنبشهای دیگر و

 که دهیم قرار این بر را مبنا اگر. بود قوی بسیار ای توده تشکالت گیری شکل زمینه گفت توان می حتی. نمودند

 و کاال عادالنه تقسیم به منجر توانست می آنها عملکرد از حاصله نتایج اما بود، می مقطعی و کوتاه تشکالت عمراین

 با توانست می همچنین و. باشد داشته بر در خودشان نظارت با را گان دیده آسیب عموم مشترک منافع که بشود خدماتی

 برای یاری و کمک. باشد داشته بهمراه را مردم مستقیم گیریهای تصمیم و اراده ای توده یابی تشکل قوی سنتهای ایجاد

 و حاکمیت افکنانه تفرقه عملکرد هرگونه از برخود مردم مستقیم حاکمیت براعمال عالوه تشکالتی چنین گیری شکل

 پشتوانه با تشکالت این. رساند خواهد حداقل رابه آن یا و کرد خواهد جلوگیری طلب فرصت و سودجو جریانات

 به خسارات پرداخت و بازسازی برای تا فشارآورند حاکمیت به باید و توانند می دارند که وسراسری محلی مردمی

 بوده گان دیده آسیب به کمک از کنارکشیدن تحاکمی گی همیشه سیاست. کنند واقدام شده واردعمل گان دیده آسیب

 آن توان می باشد داشته همراه به را مدیریتی خود اگرنهادهای است آمده وجود به که وهمبستگی اتحاد با بار این. است

 شویم متحد ، باشیم کنارهم در. ندارد را متحد مردم شکست توانایی قدرتی هیچ میدانیم خوبی به ما. کرد برآب نقش را

 بیکاران و بازنشستگان پرستاران، معلمان، کارگران،. رساترکنیم را مطالباتمان و ها وخواسته اعتراضمان وصدای

 به رسیدن برای و استبداد نابودی بار،برای نکبت زندگی این به دادن خاتمه برای کشیده ورنج ستمدیده مردم وتمامی

 اجتماعی ابعادی درچنین ای توده سازماندهی تقویت و وایجاد آگاهانه بادخالت. شویم برابرمتحد و انسانی زندگی یک

 خواهد الزم استحکام دارای حاکم رژیم و ایران در داری سرمایه علیه کارگر طبقه اجتماعی و سیاسی مبارزه که است

.بود   

 جمعی از فعالین کارگری ـ  خارج از ایران

7102ـ نوامبر 31آذر   

:آدرس تماس   

Jame-faale-kargar@web.de 
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 برای کمک به آزادی رضا شهابی" پزشکان بدون مرز "نامه نهادهای همبستگی  به 
 

 "مرز بدون پزشکان" به

  

 شما بر درود

 

 .که مسئولیت انسانی بزرگی را در سطح بین المللی برای کمك به نجات جان انسان ها به عهده گرفته اید" پزشکان بدون مرز"به شما 

 

 ..."رد می سپارد جان آی آدم ها، یک نفر دا"

 

رضا شهابی کارگر ایرانی که یك فعال سندیكایي است و عضو هئیت مدیره سندیكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني 

سال اسارت در زندان های جمهوری اسالمی که مبتال به انواع بیماری ها و چند عمل جراحی  3تهران است، پس از 

پس از  این بازداشت، در اعتراض به آن به مدت او. مجددا زنداني شده است( 7102اگوست ) ۸٩٣١شد، در مرداد ماه 

ایشان با . این اعتصاب منجر به ایجادعوارض وخیمي براي سالمتي  وی شده است .روز دست به اعتصاب غذا زد ٠۸

خود را موقتًا  قول های مقامات رژیم که مدعي شده بودند، به زودی به خواست هایش رسیدگی می کنند، اعتصاب غذای

پایان داد و اکنون که حدود سه هفته از آن می گذرد، زندانبان ها نه تنها به هیچ یک از خواست های ایشان رسیدگی 

نکردند، بلکه از انتقال او به بیمارستان علیرغم این كه هر لحظه وضعش وخیم تر می شود نیز خودداری می کنند، تنها 

تبند و پابند ظاهرًا به بیمارستان ببرند که شهابی حاضر به پذیرش چنین توهین بی یک بار قصد داشتند او را با دس

 !!!شرمانه ای نشد و لذا از او خواستند که کتبًا امضاء کند که حاضر به رفتن به بیمارستان نیست

تشدید عوارض جسمیش، نظیر شاهرخ به روشنی پیداست که مسئولین جمهوری اسالمی با این شیوه و اتالف وقت می خواهند او را در نتیجۀ 

 . زمانی و همچنین محمد جراحی  در زندان از بین ببرند و به قتل برسانند

تن از زندانیان در  ٠۸وخیمي قرار ندارد، چنانكه هم زمان با اعتصاب او حدود . البته الزم به ذكر است كه تنها رضا شهابي در چنین شرایط

و عده بسیاري از زندانیان سیاسي در ایران اكنون نیازمند معالجه و درمان هستند، امري كه . ب غذا بودندهمان زندان گوهردشت در حال اعتصا

مین روز اعتصاب  27محمد نظری زندانی سیاسی نیز در . زندانبانان با اختالل در آن موجبات فشار بیشتر به زندانیان را فراهم مي آورند

سعید شیرزاد فعال حقوق کودکان، همچنان در حال اعتصاب غذاست و در وضعیتی بحرانی به . بردغذایش در شرایط جسمی وخیمی به سر می 

 ...سر می برد 

ما از شما می خواهیم  هر چه سریعتر بنا به مسئولیتی که به دوش دارید، برای نجات جان این انسان ها و انتقال فوری رضا شهابي به 

را به پزشکی متخصص اریم که در صورت لزوم با کمک گرفتن از سازمان ملل، مجوز اعزام یک هیئت از شما تقاضا د. بیمارستان، اقدام کنید

وی ). زندان هاي ایران دریافت کنید و به هر طریق که امکان پذیر است موجبات معالجه زندانیان سیاسي و از جمله رضا شهابي  را فراهم کنید

همچنین به علت دو . اال و خون دماغ  شدن است و بدن و صورتش نیز دچار تورم  شده استمبتال به درد و سوزش شدید معده ، فشار خون ب

 (عمل جراحی سنگین مهره های کمر و گردن در دورۀ قبلی اسارتش، نیم بدن و پاهایش بی حس و نیم دیگر به شدت درد می کند

 . ن هایی براي تامین مالِي این كار، اداي سهم نمائیمدر صورت نیاز به كمك مالي در این باره ما آماده ایم تا با برپایي كمپی

 پیشاپیش از تالش های انسانی شما برای نجات جان زندانیان سیاسي ایران و نیز رضا شهابي سپاسگزاریم

 

 .جهت اطالعات بیشتر با آدرس ایمیل ما تماس بگیرید

 خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

solidarityciwm@gmail.com 

 

71.01.7102 

 رونوشت به عفو بین الملل

 

mailto:solidarityciwm@gmail.com
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!گذشت یوسفی شهرام درگذشت از سال یک  
 
 
 
 
 
 

، مبارز و پیشرو در جنبش و سوسیالیست کارگری فعالین شهرام یوسفی از که رفیق عزیز ما یکسال استدرست 
و چهار دهه تاریخ  در راه آرمانهای واالی طبقه کارگر تالشهای خستگی ناپذیرش. ما رفته است ی ایران، از میانکارگر

شهرام از آن دست فعالین کارگری بود که تا . پر افتخار مبارزاتی که با آن عجین شده بود براحتی پرشدنی نخواهد بود
. رای رهایی خود و طبقه کارگر مبارزه نمودآخرین لحظه زندگی بدون توهم به دشمن طبقاتی و بطور آشتی ناپذیری ب  

شهرام به عنوان یک فعال کارگری از دل طبقه ایی بیرون آمده بود، که عشق به زندگی را فقط در مبارزه ایی خستگی 
ناپذیر بر علیه نظام استثمارگرانه سرمایه داری جستجو می نمود، او بر این عقیده بود که طبقه کارگر بدون متحد شدن و 

یجاد تشکلهای مستقل طبقاتیش نخواهد توانست  نه به مطالبات و خواسته هایش بطور واقعی دست یابد و نه خواهد ا
. توانست در مقابل ترفندهای ریاکارانه بورژوازی قد علم کند  

قه بر گرچه با مرگ شهرام جنبش کارگری یکی از یاران صادق و آشتی ناپذیر خود را از دست داد، اما مبارزه این طب
فعالین کارگری مبارز، بهای سنگینی از دستگیری و زندان و شکنجه گرفته، تا ! علیه استثمار و نابرابری ادامه دارد

.بیکاری و گرسنگی برای آن تا کنون پرداخته اند  

ند به این امید روند این مبارزه طبقاتی همانطور که خواست قلبی شهرام و هر فعال کارگری سوسیالیست است، بتوا
.هزاران کارگر مبارز مثال آنها، و نسلهای جوانتر کارگری، را در خود بپروراند  

خالء از دست دادن شهرام و رهروان راه سوسیالیسم و برابری هیچوقت پر نخواهد شد، اما تجارب مبارزاتی این 
کارگر غفلت ننموده، لحظه ایی عزیزان به ما می آموزد که لحظه ایی از مبارزه برای متحد شدن و استقالل طبقاتی طبقه 

.از مبارزه برای آزادی کارگران مبارز و دربند درنگ نکنیم  

بیائیم به یاد شهرام و دیگر رفقای رزمنده ایی که دیگر در میان ما نیستند، صدای اعتراضی خود را برای آزادی فعالین 
.کارگری در بند و دیگر زندانیان سیاسی رساتر نمائیم  

خارج کشور یاد رفیق شهرام یوسفی و دیگر رهروان راه سوسیالیسم و  -با جنبش کارگری در ایران  نهدهای همبستگی
!آزادی را با ارج نهادن به آرمانهای واالی بشری و مبارزه بی امان بر علیه بربریت سرمایه را گرامی میدارند  

!یادش همواره گرامی باد و راهش پر دوام    

0202نوامبر  02  

 

 کشور خارج – ایران در کارگری جنبش با مبستگیه نهادهای 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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 باد گرامي آزادي راه پیكارجوي و محرومین یار درویشیان اشرف علي یاد

 

 

علی اشرف درویشیان نویسنده مبارز و مردم دوست و راوي زندگي و آالم و رنج های فرودستان و 

او با قلم توانایش همواره و همیشه در . زحمتكشان پس از یک دوره طوالنی بیماری درگذشت

  .ودستان مي نوشتخدمت مردم ستمدیده بود و برای همبسته نمودن فر

به دلیل  ٠۸در دهه  او . علی اشرف درویشیان از همان جواني گرفتار زندان و شكنجه شد

در آخرین . از آموزش و پرورش اخراج و چند بار دستگیر شد های فرهنگي و سیاسی فعالیت

راه هم ۴۵آبان   و در گرماگرم انقالب در. سال زندان محکوم گردید ۸۸به  ۴۵درسال  شیدستگیر

  .آزاد شد با دیگر زندانیان سیاسی

و  درویشیان در تمام عمر نویسندگی اش علیه سانسور مبارزه کرد و در پیكار براي آزادی بیان 

او حتي در بستر بیماري هم از جوش و خروش باز نایستاد و در . عدالت اجتماعي خوش درخشید

لیه صاحبان قدرت و ثروت و دشمنان ایستاده بود و ع برابر رژیم ضد انساني جمهوري اسالمي 

که قلمش همواره درخدمت محرومان جامعه  نام او به عنوان یک نویسنده مردمی. مردم مي گفت

 .بود، در ادبیات ما جاودانه خواهد ماند

محرومین را به خانواده، پیكارجو و بیانگر زندگي اشرف درویشیان این نویسنده  درگذشت علی ما

گوئیم  ندگان و همه کسانی که برای برابري و آزادي مبارزه می کنند، تسلیت میدوستان، کانون نویس

  . و خود را با آنان هم درد مي دانیم

 یادش گرامي باد

 رخارج از كشو -نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ایران

 

 ٧١۹٢اكتبر ، ۹٩۱١آبان ماه 
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 !تبازداشت محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری قویا محکوم اس

 

ظهر روز شنبه در حالیکه محمود صالحی از فعالین جنبش کارگری ایران از بیمارستان پس از انجام دیالیز کلیه بر می گشت و  ۶۰ساعت 

ابل بیمارستان توسط تعدادی از نیروهای امنیتی که لباس شخصی به تن داشتند دستگیر و به زندان وضعیت جسمانی مناسبی نداشت در مق

 .مرکزی شهر سقز منتقل شد

 انسانی غیر برخوردهایی چنین. است جدی خطر معرض در زندان در او سالمتی و دارد قرار بدی شرایط در جسمی نظر از صالحی محمود

 ادامه آنان علیه سازی پرونده و کارگری جنبش فعاالن بر فشار ادامه با که اسالمی جمهوری سرمایه ومتحک سرکوبگر نیروهای طرف از که

 .بازدارد شان حقوق کسب برای ازمبارزه را کارگری فعالین که است تالش در ترفندها این با رژیم و شده، امنیتی و دشوار شرایط سبب دارد،

مسئولیتش مستقیم  شود،و سالمتی او در خطر جدی است، هر اتفاق و عواقب ناگوار گریبان گیر او  محمود صالحی نیاز به درمان مداوم دارد

 . به عهده مزدوران جمهوری اسالمی خواهد بود

رژیم اسالمی با متوسل شدن به اذیت و شکنجه، دستگیری، صدور احکام زندان و بگیر و ببند فعالین کارگری و معلمان، تا کنون توانسته به 

اما قطعا با اعتراض هایی که در رابطه با بیکار سازیها، حقوقهای معوقه و سرکوبها و دستگیریها که هر . وجودیت خود مشروعیت بدهدم

کارگران، معلمان و توده های زحمتکش وتهیدست در چنین شرایطی چاره ایی جز . روز هم گسترده تر می شود نخواهد توانست مقابله کند

به بند . پاسخ رژیم به این اعتراضات و مبارزات، ضرب و شتم کارگران و دستگیری و زندانی کردن آنها است.  دارنداعتراض و اعتصاب ن

کشیدن محمود صالحی، رضا شهابی، و دیگر فعالین جنبش کارگری ایران، تنها خشم و نفرت بیشتر کارگران و  توده های زحمتکش علیه 

  .رژیم را دامن خواهد زد

ب و خفقان و دستگیری فعالین کارگری و معلمین و سایر انسانهای آزاده ای که در زندانهای رژیم سرمایه جمهوری اسالمی بسر ایجاد جو رع

باید با کارزاری وسیع و پیگیر در . ها بپا خیزیمیمی برند، این وظیفۀ را جلو ما میگذارد که با تالشی گسترده و همگانی  بر علیه این دستگیر

افکار عمومی بخواهیم که با فشار به رژیم خواهان آزادی بی قید و شرط محمود صالحی، رضا شهابی و دیگر زندانیان  سطح جهانی از

 .سیاسی گردد

 بی و فوری آزادی خواهان و میکند محکوم قویا را صالحی محمود دستگیری کشور خارج – ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

شان و تالش برای نجات آنها از زندان، وظیفۀ فعالین جنبش کارگری، حمایت از فعالین کارگری، کمک به حفظ سالمتی.  میباشد او شرط و قید

هواداران این جنبش و تمامی آزادیخواهان است، با مبارزه و اعتراض همگانی و سراسری تالش نمائیم جان محمود صالحی و رضا شهابی را 

 . نجات دهیماز چنگال آدمکشان جمهوری اسالمی 

 ۲۱۱۲ اکتبر  ۲٨ -  ۱٣۶۶آبان  ۶  شنبه

 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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 محمود آزاد شد

 

سرانجام تالش های پیگیرانۀ نیروهای مترفی آزادیخواه و عدالت طلب و سوسیالیست در سطح کشور 

بعد از ظهر محمود با  7امروز ساعت . شست و شاهد آزادی محمود عزیز شدیمو بین المللی به ثمر ن

 .آزاد شد است نقدی جریمۀ به زندان سال یک تبدیل بابتمیلیون تومان که  9تآمین 

این آزادی و موفقیت در نجات او را به همۀ تالشگرانی که در آزادی او نقشی داشتند، صمیمانه 

 .شادباش می گوئیم

ترین ه و متحد، می توان حّتا درنده خوشان داد که با تالش های پیگیر، همسو، گسترداین تجربه ن

 .داشت و چنین مبارزاتی یقیناً به ثمر خواهد نشست دشمنان طبقاتی را به عقب نشینی وا

 دیگر و لنگرودی بهشتی محمود عبدی، اسماعیل شهابی، رضا شرط و قید بدون و فوری  آزادی

 و هاکارزار نیازمند اما ،بوده روبرو خارج و داخل سطح در اعتراضات با هگرچ زندانی کارگران

  .میباشد المللی بین و خارج سطح در وسیعتری کمپنهای

 پرندگان در قفس برای آزادی می خوانند،"

 "پرندگان آزاد به سوی خورشید پرواز می کنند

ای تا کنونی همراه با محمود و سایر به ندای سایر پرندگان در قفس گوش فرا دهیم و در تداوم تالش ه

 پرندگان آزاد شده به سوی خورشید آزادی و پیروزی پرواز کنیم

 7171نوامبر  71 – 7931پنجشنبه دوم آذر 

 

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

http://nahadha.blogspot.com  

nhkommittehamahangi@gmail.com 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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 مصوبات

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

  خارج کشور

 "اشتراکات ما :" الف 

نهادهای همبستگی با کارگران ایران دفاع از خواسته ها، مبارزات و تشکالت مستقل  -0
انعکاس اخبار و مبارزات کارگری . دکارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانن

 .و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف  این نهاد ها می باشد
در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاعی و  این نهادها -7

شا و اف. ضد کارگری و عوامل آنها در سطح کشوری و بین المللی مرزبندی قاطع و روشن دارند
مبارزه بر علیه این نیروهای ارتجاعی و همچنین افشا و جلوگیری از بهره برداری های نیروها 
 .و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها می باشد

تالش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و   -9
ایت و همبستگی وسیعترین نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری ایران، دفاع از جلب حم

مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کارگران و سایر اقشارمحروم اجتماعی در سطح 
 .جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران است

ژیم جمهوری اسالمی و حاکمیت سرمایه در ایران نیز از تبلیغ ضرورت سرنگونی ر -4
 . جمله وظائف ماست

تبادل نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای  -5
همبستگی کارگری در خارج از کشور  به صورت مشترک در برابر دشمنان طبقه کارگر و به 

 . ماست ویژه رژیم جمهوری اسالمی ازجمله وظائف مشترک
جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف  -1

 . نهادهای همبستگی با کارگران ایران است 
 

 "ارگان ها :" ب 

 مجمع عمومی: یک 

مجمع عمومی عالی ترین ارگان برنامه ریزی و تصمیم گیری نهاد های همبستگی  -0
نشست و یا مجمع . یک بار  تشکیل می یابدماه  6این مجمع عمومی  هر. کارگری است

 .عمومی حضوری سالی یکبار برگزار میگردد
پشنهادات، تغییر یا  مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگی و واحد ها، -7

را تکمیل مواد یا مبانی همکاری ها، برنامه ریزی آینده و انتخاب هئیت هماهنگی آینده 
 . بعهده دارد

حضور تمامی اعضا نهادها . ر دو سوم نهادها رسمیت می یابدمجمع عمومی با حضو -9
 . در مجمع عمومی ضروری و آزاد است

به پیشنهاد نصف بعالوه یک نهادها و شرح ضرورت آن مجمع عمومی فوق العاده  -4
 . فراخوانده میشود
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بررسی و پذیرش تقاضای پیوستن نهادهای جدید براساس قبول موازین مشترک جمع  -5
 . ی یک نهاد صورت می گیردمعرفحداقل و 

شود که درصورت  این تقاضا ازطریق کمیته هماهنگ کننده برای همه نهادها ارسال می

 .توافق نصف به عالوه یک نهادها درمدت یک ماه، آن نهاد به عضویت در می آید

ازجانب نهادی درمورد عدم صالحیت نهاد متقاضی عضویت ،  درصورت ارائه سند –تبصره 

 .ی برعهده اولین مجمع عمومی  میباشدتصمیم گیر

 :میهمانان درمجامع عمومی عبارتند از – 6

رفقائی که هیئت هماهنگ کننده ازفعاالن کارگری داخل وخارج ازکشوردعوت به عمل  –الف 

شرکت این میهمانان درمجمع عمومی با تائید دوسوم هیئت هماهنگ کننده صورت .می آورند

 .میگیرد

المللی وارتباط با گرایشات چپ کارگری  مناسبات همبستگی بینا ب ائی که دررابطهرفق –ب           

رفقای دعوت شده میتوانند  .شهری از طریق رفقای تدارک دهنده مجامع عمومی دعوت می شوند

 وبعنوان مشاوروانتقال تجربه درمباحثبا بحث و تبادل نظرات . حضور نماینددرتمامی طول جلسات 

 .رای مشورتی دارند شرکت نمایند و

 . ی مساوی برخوردار هستندهمه اعضای حاضر در مجمع عمومی از حق را - 7

شود که حد اقل ازسه عضوتشکیل شده ودرپیوند بامحیط  نهاد محلی به نهادی گفته می - 8

ایران درفعالیتی مستمربرای جلب حمایت ازجنبش کارگری ( کشوریاشهر) استقرارخود 

 . داشته باشد

 ئیت هماهنگ کنندهه: دو 

مجمع عمومی برای هماهنگ کردن فعالیت ها و پیگیری مصوبات ، برنامه ها و رابطه بین نهاد - 1 

 . ها  یک هیئت هماهنگ کننده  سه نفره انتخاب میکند

روز یکبار تشکیل جلسه داده و وظایف را بر حسب مورد بین خود  14هیئت هماهنگ کننده هر  -2

سایر اعضای نهادها نیز میتوانند بدون حق رای وتنها باحق مشارکت . میکند یا اعضای دیگر تقسیم

دراین نشست ها شرکت کرده و درچهارچوب دستورجلسه تعیین شده توسط هیئت هماهنگ کننده 

 . ها معین می شود، نظرات مشورتی خودراابرازکنند ودرمحدوده زمانی که برای اظهارنظرات آن

ز نیست به اقدامات یا برنامه هائی خارج از مصوبات مجمع عمومی هئیت هماهنگ کننده مجا -3

هر پیشنهاد یا برنامه جدید . همچنین حق نقض ویا تغییر تصمیمات مجمع عمومی را ندارد. بپردازد

 .باید به اطالع تمامی نهادها رسیده و با توافق نصف بعالوه یک آنها قابل اجرا خواهد بود

مجری هیچ برنامه ای نیست بلکه میکوشد با درگیر کردن تمامی رفقا  هیئت هماهنگ کننده راسا -4

 . و تقسیم کار مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری فعالیت های عملی را هماهنگ کند
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گزارشات مجامع عمومی ، مصوبات، اطالعیه ها و اخبار مربوط به مجموع نهادها تنها از طریق  -5

 . و از طریق ایمیل گروهی توزیع درونی می شود نی می یابدهیئت هماهنگ کننده انتشار بیرو

که  جلساتدر این . نهادها برگزارمیشوداعضای عمومی از  جلساتبا توجه به نیاز و ضرورت، -6

معادل مجمع عمومی نبوده وازاختیارات مجمع عمومی برخوردارنیستند، نهادها گزارش فعالیتهای 

ل نظر و مشورت پیرامون پیشنهادات و فعالیتهای جاری صورت خود را ارائه داده و نیز بحث، تباد

بعهده هیئت هماهنگ کننده بوده و گزارش این جلسات را تهیه و  جلسات عمومیاداره این . میگیرد

 .به نهادها ارسال میکند

هر شش ماه یکبار  در مجمع عمومی سه نهاد به طور دوره ای و چرخشی برای تشکیل هئیت -7

هر یک ازاین نهاد ها یک نفر را برای شرکت در هئیت هماهنگی . انتخاب میشوند هماهنگ کننده

 .    معرفی میکند

هیا ت هماهنگ کننده می باید بصورت کامال  پیگیرخواهان ارسال گزارشا ت  شش ماهه  – 8

نهادهابشود وبعد ازبررسی، آن گزارشاتی راکه برای انتشاربیرونی مناسب هستند به مجمع عمومی 

 .رائه دهد تادرمورد آنهاتصمیم گیری شودا

، ضروری است یک دبمنظورانتقال تجربه ازهیات هماهنگ کننده قبلی به هیات جدی – 9

نفرازاعضای هیات پیشین، درجلسات هیات هماهنگ کننده جد ید به مدت یکماه بعنوان مشاور 

 . حضورداشته باشد

ساعت گردش  48ت هماهنگ کننده بامکانیزم مسئولیت انتشاربیا نیه واطالعیه ها با هیئ – 10

 . ونظرخواهی دردرون نهادها میباشد

رچهارچوب مصوبات وسیاست داطالعیه وبیانیه ها بایستی حتی االمکان کوتاه وروشن : تبصره یک 

 .وبدون واردشدن به مباحث پلمیک ونظری باشند کلی نهادها

نگ کننده ارسال وازآنجا به همه نهادها اطالعیه ها بصورت پیش نویس به هیئت هماه:تبصره دو

اگرنهادی مخالفت یا مالحظه ای درمورد بیا نیه  .ومنفردین برای نظردهی فرستاده می شوند

چنانچه نهادی باکلیت  .واطالعیه داشته باشد، بایستی مورد اصالحیه اش رامشخص نماید وارائه دهد

هد، تا نام وامضای آن نهاد درپائین بیانیه درج می باید اطالع د بیانیه واطالعیه مذکورمخالف باشد،

زمان مورد . دلیل برموافقت بابیانیه پیشنهادی است نشود واگرنهادی دراین رابطه جواب نداد،

 . ساعت می باشد 48نظربرای نظردهی درباره بیانیه واطالعیه ها 

شد، اسامی سا یرنهادها درصورتی که نهادی با بیا نیه یااطالعیه ای توافق نداشته با: تبصره سه 

نهادها، اکثریت درصورت توافق . بدون ذکر نام نهاد مخالف،درزیربیانیه واطالعیه آورده می شود

  .ذکرنام تمامی نها دها ضرورتی ندارد

 ضوابط همکاری ها –پ 
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هریک از نهادها متشکل از افرادی با گرایشات سیاسی گوناگون می باشند، لذا این  -0
ندگرایشی و مستقل از احزاب و سازمانهای سیاسی است و به هیچ مجموعه ، جریانی چ

وجه گرایشی مجاز نیست خودرا بر این مجموعه تحمیل کرده و یا به نوعی این نهادها را 
 .زیر مجموعه خود محسوب نماید 

، سمت و سو و تمرکز اصلی آنها همکاری جمعی استمناسبات بین نهادها بر اساس  -7
در چنین روندی جهت انسجام و صیقل . عملی است و همکاری بر شرکت در فعالیتها

بخشیدن به مسائل فکری در زمینه های نظری، مباحث سیاسی ـ اجتماعی بر مبنای اهداف 
جنبش کارگری را در مسیر همکاریهای خویش قرار خواهیم داد ولی  تصمیمات سیاسی ـ 

 . نظری گرفته نمیشود
ل بوده و میتوانند راسا و یا با شرکت هر نهاد مترقی نهادها در سطح محلی کامال مستق - 3

همچنین در صورت عدم توافق با یک  برنامه جمعی . دیگری فعالیتهائی داشته باشند

 .پیشنهادی به هیچ وجه ملزم به تبعیت و اجرای آن نیستند

ی بحث و اقناع ماحترام، تصمیم گیریها بین نهادها بر اساس تفاهم، اعتماد متقابل،  - 4

در مواردی که نیاز به رای گیری باشد، توافق نصف به عالوه یک اعضای شرکت . باشد

 .کننده درنشست ضروری است

نهادها داوطلبانه در فعالیتهای عملی مشترک شرکت میکنند، ودر صورت شرکت،  - 5          

 .باشند متعهد به  انجام آن و سپس دادن گزارش کتبی فعالیت های خود به مجمع عمومی می

هیچ نهادی حق ارائه بیرونی اسناد و گزارشات جلسات درونی نهادها و همجنین  - 6

 .در سطوح مختلف ،بدون توافق کلیه نهادها را ندارد سمینارهاو جلسات عمومی

این گزارشا ت می باید یک . نهادها موظف به ارائه گزارش اقداما ت شش ماهه خود میباشند – 7

پالتاکی به هیئت هماهنگ کننده ارسال شوند تا برای اطالع  ی حضوری یاماه پیش ازمجمع عموم

 .دراختیا رنهاد ها گذاشته شود

نهادهای همبستگی باجنبش کارگری، بنا به تعریف، جمع نهاد ها ست وترجیح وتشویق آن  – 8

بن با ا. برایجا د نهادهای متشکل درکشورها وشهرهای مختلف وپرهیزازانفراد وتک یاختگی است

حال خود را ازتوان وتجربه فعا لین کارگری درخارج ازکشورکه به هردلیل بصورت نها د محلی عمل 

 . کنند بی نیازنمی داند وآنا ن رابه همکاری دعوت می کند نمی

واحد های محلی نها دها ی همبستگی درسطح کشورها برای امکان همکاری وهماهنگی میا ن 

تر وفراگیرترازتک تک نهادهاایجا د شود، یعنی روش  ع بزرگاند تا یک جم نهادها ایجا د شده

همکاری منفرد ین باجمع نهادها  .کارنهادها نباید درجهت تائید انفرادگرائی ومیدان داد ن به آن باشد

برقبول این اصل بنیادی وبدیهی استواراست که نها دها شالوده این تجمع وهمکاری را تشکیل 

وهمکاری بامنفردین درهیچ موردی نبا ید اسا س موجودیت نهادی میدهند وموازین وشرایط کار

 .  راتحت الشعاع قراردهد

 . هرمتقاضی عضویت انفرادی را می باید حد اقل یکی ازاعضای نها دها معرفی کند – 9
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عضو منفرد می بایست بصورت فعال دریکی ازفعالیتهای عمومی نهادها ازجمله کمیسیونها   –10

تنها  غیرفعال بودن درفعالیتهای عمومی نهادها، صورت در عضومنفرد .شرکت داشته باشد

جمعی ونهادی و   شود بمنظوراهمیت فعالیت دسته توصیه می.  برخوردارازحق رأی مشورتی است

پیشبرد بهتراین نوع فعالیتها ، از هر نهاد حداقل یک رفیق دریکی ازفعالیتهای عمومی شرکت فعال 

 .داشته باشد

اما میتواند  تواند به عضویت هیئت هماهنگ کننده نهادها انتخاب شود  فرد نمیعضومن – 11

 .برعهده گیرد و گروههای کاری رامسئولیت کمیسیون های 

هرنها د . مناسبات در درون نهادها می باید برشفافیت وصداقت وصراحت استواربا شد – 12

ت تصمیمات ویا اختالفات موجود، به وعضونهاد وهرعضومنفرد حق دارد دررابطه با مباحث وتدارکا

طرح آزادانه نظرات خود وجلب نظرد یگران بپردازد اما این کا رباید با انتشارعلنی متن مربوطه 

 .درجمع نها دها ودعوت عمومی به امضای موافقین آن با شد

ها پروسه شوند، برای پذیرش دوباره درنهاد یا به هردلیلی جدا می کسانی که ازنهادها اخراج و - 13

 . می نمایندعضویت منفردین مستقل را طی 

هرعضووهرنهادی که درهرنشست امپریالیستی وآلترناتیوسازی بورژوازی که درچهارچوب  – 14

 . تائید نهادها قرارندارد، شرکت کند، بایستی پاسخگودربرابرنها دها باشد

هیت نشست درآن شرکت کرده چنا نچه رفیق یا نهاد شرکت کننده درچنین جلساتی، با آگاهی ازما

وازاین     عمل خود د فاع نماید، بال فاصله عضویت فرد یا نها د مربوطه ازطرف هیئت هماهنگ 

 .کننده تا مجمع پیش روبه تعلیق درمی آید وتصمیم قطعی درمجمع عمومی گرفته خواهد شد

ین خواهد کرد اولین مجمع عمومی پس ازتعلیق، وضعیت قطعی رفیق یا نها د مربوطه را تعی

 .وصورت مسئله برپایه گزارش هیئت هماهنگ کننده درسطح جنبش انتشا رداده می شود

دارد، چنانچه به  ای، فرد یا نها دی که تمایل به شرکت درآن را  درصورت برگزاری چنین جلسه

 صورت نهاد همبستگی شرکت میکند، می با یست به هیئت هماهنگ کننده اطالع دهند تا آ ن اجالس

 .ویا نحوه شرکت درآن، مورد توافق مجمع عمومی نهادها قرارگیرد

چنانچه درشرایط ایجاد شده کوچکترین ناروشنی وجود داشته باشد، هیئت هماهنگ کننده موظف 

العاده بدهد تا  تصمیم گیری، فراخوانی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق است پیش ازهرعمل یا

 .گیردمسئله درآن مجمع، مورد بررسی قرار

 درقالب بیانیه واطالعیه ویا در واکنش مقتضی را نهادها حتما  باید درپنج مقطع زمانی معین، – 15

اول ماه مه، سا لگرد کشتارزندانیان سیا سی : اینهاعبارتنداز. دستور گذاشتن یک کمپین، نشان دهند

 . ی کارگران زندانیدهه شصت، سا لگرد کشتارکارگران خاتون آبا د، هشت مارس، کمپین برای آزاد
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 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط

  کارگران زندانی
!بکوشیمبه هر شکل که میتوانیم،  دیگر زندانیان سیاسیو  

  رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی

.با زندانیان سیاسی رفتار می کند  

 رژیم سرمایه داری

 شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی، 

.ندانیان سیاسی اعمال میکندعلیه ز  

 رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و

سالها بازداشت برای کارگران زندانی و    

 شروط و وثیقه های سنگینی 

.برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند  

رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، جریمه های نقدی سنگینی را بر 

.آزادی از زندان تحمیل می کندکارگران برای   

.رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند، اعدام می کند  

.تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار  نماید  

. باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت. باید  بر علیه این وضعیت برخاست  

کشور  خارج –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

را فرامیخواند که به ... همه کارگران و فعالین کارگری، سازمانها، تشکلها ، گروهها و 

 هرشکل و با هر توانی که دارند 

کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی 

،شرکت نمایند نموده و  

نیانتا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندا  

. سیاسی هرچه بیشتر، فراهم گردد  
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 !کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید به کمپینهای آزادی

کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران 

 !را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم
  !مرزی ندارد نهمبستگی جهانی کارگرا

 نی کارگران، همبستگی و پشتیبا

 سندیکا ها، اتحادیه های کارگری، 

 ...و  نهادهای مترقی و سوسیالیستی

برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی 

 !ضروری است
باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی 

جود و توده ای اش، پایان دهنده زندان، شکنجه،  اعدام و کلن نظم مو

برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه، در جهت . اجتماعی است

 در خارج و داخل ایران آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم

این یک گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی . بکوشیم

 .سرمایه داری است

  آزادی کارگران زندانی

 و تمامی زندانیان سیاسی

 درگرو 

 !رش مبارزه متحدانه ماستگست
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 که ... و استثمار ستم، شکنجه، زندان، اعدام، به انقالب، شکست با اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم

و  حمله رسیدنش، قدرت به بدو از رژیم این .داد ادامه بود، نیزرایج پهلوی سلطنت و شاه زمان در

 اکنون و است داشته دستور در را مترقی اجتماعی دیگرنیروهای و کارگری تشکلهای و سرکوب کارگران

 بیکاری، با را بحران بار خود نجات برای اما است، رفته فرو عمیقی اقتصادی و بحران سیاسی در

هیچ جناح و دسته و گروه و  .است گذاشته جامعه اکثریت بردوش خانمانی بی و فقر، گرسنگی گرانی،

 . کلیت این نظام باید برچیده شود. شان نیستجمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتک

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

 
 نهادها، کارگری، فعالین و کارگران کشور، خارج – ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

 در که فرامیخواند را گریکار جنبش هواداران و دوستداران تمامی و مترقی احزاب تشکلها، سازمانها،

 در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای با همراهی در هستند، که کشوری و شهر منطقه، محل کار، هر

 سازماندهی را ... و اعتراضی تجمعات و تظاهرات اعتراضی، پیکتهای آکسیونها، خارج کشور،–ایران

 .شویم سیاسی زندانیان تمامی و زندانی کارگران شده، دستگیر کارگران آزادی وخواهان کرده

 

 زندانیان سایر دستگیرشده، کارگران تمامی آزادی تا

 .دارد ادامه بیوقفه مبارزه سیاسی،
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برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به 

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

!بپیوندید  

ادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام کمپینها و کارزارهای دفاع از آز

!زندانیان سیاسی، تا آزادی همگی این عزیزان، بیوقفه ادامه دارد  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین، هوادارن و 

دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با 

رگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی خواست آزادی بی قید وشرط کا

برگزارکرده و نیز در جریان است، سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به 

پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده  و کارزارها این کمپینها

این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی . و میکنند

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در . داشت سیاسی ادامه خواهد زندانیان

ایران همگان را فرا میخواند که به هرشکل که میتوانند، در هر کجا که هستند، 

با هر توانی که دارند به ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و 

تگی با جنبش به هرشکل که میتوانند به ادامه کمپینها و کارزارهای همبس

.کارگری در خارج کشور یاری رسانند  

برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و  

. نامی که میتوانیم، بکوشیم  

آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی، برای همبستگی  کارزارها، به کمپینها،

ان زندانی و تمامی هرچه بیشتربا جنبش کارگری در ایران و نیز آزادی کارگر

زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها و 

  .اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!


