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  ر برابر خانه خرابي است اعتصاب ، واكنش طبيعي كارگران د : مصاحبه بهروز خبازبا راديو ندا
  

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد ” بهروز خباز از اعضاي:ندا  راديو
در گفتگو با راديو ندا پيرامون بيانيه پنج تشكل ” كارگري تشكل هاي

جنبش كارگري با تهديد و ارعاب از ادامه ي “ كارگري با عنوان
ئي كه در اول ماه بعد از دستگيري ها  :گفت” مبارزه باز نخواهد ماند

اخيراً احضاريه هائي براي   در پارك الله صورت گرفت،١٣٨٨مه 
شده بودند  همين دستگير شدگان كه به قيد وثيقه و كفالت آزاد

 فرستاده شده كه تعدادي تبرئه شده اند ولي تعدادي در شرف اين
هستند كه محكوم بشوند كه از جمله آقاي محمد اشرفي به يكسال 

جمع , در واكنش به اين حركت ضد كارگري. شده اند مزندان محكو
تشكل كارگري تصميم گرفتند كه حركتي را  امضاكنندگان بيانيه پنج

 به ١٣٨٨اي كه در اول ماه مه  در راستاي مطالباتي كه در قطعنامه
 كارگري رسيده بود براي تصويب بسياري از گروههاي ديگر و فعالين

  .ه هاصورت دهند اعتراضات به محاكمات و احضاري
سركوب ها , ادامه دستگيري ها, خباز با اشاره به وضعيت فعلي كشور

ما االن شاهد “: را محتمل دانست و به راديو ندا گفت و محاكمات
كساني را صرفا ً بواسطه فعال كارگري بودن  هستيم كه در روز روشن

ير در آن نبودند در خيابان دستگ به اتهام حضور در حركتي كه اصالً
اين نشان . فرزاد احمدي مثال ً آقاي پدرام نصرالهي و آقاي. ميكنند

حداقل امنيتي  ميدهد كه فعالين كارگري و فعالين اجتماعي ديگر آن
حاال  .كه داشتند ندارند و همان حداقل را هم بمرور از دست ميدهند

, ما شاهد هستيم كه فعالين كارگري مثل آقاي علي نجاتي و ديگران
 ميكنند انكه بواسطه دفاعي كه از هم طبقه اي هايشاين ضمن

پيشاپيش از كار هم اخراج , ميشود برايشان حكم زندان بريده
حداقلي ميتواند باشد در  بنظرم اين بيانيه در حال حاضر يك. ميشوند

فزاينده اي در حال  واكنش به اين دستگيري ها و سر كوبها كه بطور
در  :نان خود خاطر نشان كردوي در بخش ديگري از سخ. رشد است

جامعه ما اين انتظار وجود دارد كه كميته ها و تشكل هاي مستقل 
نحوي از انحاء و به هر شكل ممكن به اين سركوب ها  كارگري به

انتظار ميرود كه تشكل ها و فعالين  و در كنار آن. پاسخ بدهند
چرا . دتوجه ويژه داشته باشن كارگري در ديگر كشورها هم به اين امر

هر حال  كه مسئله جنبش كارگري مسئله يك كشور نيست و به
 طبقه كارگر جهاني در مقابله با زياده خواهي هاي حكومت ها و در

تقابل با سرمايه داري جهاني حتما ً و حتما ً به تشكل و همبستگي 
 . داردنياز

بهروز خباز در پاسخ به اين پرسش كه بطور مشخص كدام اقدامات را 
كارگران مفيد و موثر ميداند، با اشاره به موثر بودن  ايت ازدر حم

داني از تمامي اقدامات صورت گرفته كنوني  هراقدام حمايتي و قدر
راهي هستيم كه تاثير ملموس و  اگر بدنبال: در جاي جاي دنيا، گفت

دولتمردان ايران نسبت  موثري داشته باشيم در تغيير سياست هاي
دانشجويان، بنظرم  عالين اجتماعي، زنان ،به فعالين كارگري و ف

هاي  ميرسد كه آن تغيير و تاثير از كانال عملكرد موثر تشكل
كارگري ديگر كشورها و واكنش كارگران ِ عضو تشكل هاي كارگري 

  .ئي كه ارتباط اقتصادي با ايران دارند، است در كشورها
” ارگريكميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي ك”اين عضو 
:  از جمله ١٣٨٨مطالبات كارگران در قطعنامه اول ماه مه  با اشاره به

اعتصاب و ايجاد تشكل هاي توده اي و مستقل  برخورداري از حق” 
با حداقل هاي يك زندگ  كارگران، افزايش دستمزدها متناسب

بيمه هاي  انساني، برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي و انواع
 فوري حقوق هاي معوقه كارگران، برابري كامل همگاني، پرداخت

مردان و زنان در همه ي شئون اجتماعي، از جمله كار و توليد،  ميان
حقوق و آزادي هاي سياسي و دموكراتيك مانند آزادي  برخورداري از

و نشر، آزادي اجتماعات و راهپيمائي و  انديشه و بيان، آزادي طبع
خاطر ” ،ويژه كارگران زنداني بهتظاهرات، آزادي زندانيان سياسي، 

 مطرح بوده است كه اين مطالبات در سالهاي پيش همنشان كرد
 . نيست 1388وصرفا خواست ويژه اول ماه مه سال 

اين فعال كارگري با اشاره به اينكه از ديد حكومت كنندگان حركت 
ما : بر هم زننده امنيت اجتماعي است، ياد آور شد  هاي كارگري
البته اگر منظورشان . اجتماعي نيستيم هم زننده امنيتكارگران بر

كارگران را به شيشه كرده اند؛  امنيت صاحبان سرمايه باشد كه خون
اينكه اين نمي شود  براي. من معتقدم كه اين امنيت بهم مي خورد
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بكنند و ما  كه اين آقايان بيش ازپيش به سفره خالي كارگران حمله
او در .  درست واكنش نشان ندهيمنسبت به اين تهاجم به شكل

برگزاري اول ماه مه : ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد  قسمت
 كارگران است و دولت ها نمي توانند به زور حق مسلم و طبيعي

  .سركوب واسلحه اين حق را از كارگران سلب كنند 
ما هر روز شاهد آن هستيم كه اعتصابات : آقاي خباز در پايان گفت

اينجا و آنجا صورت ميگيرد و اين اعتراضات هم به حق و   دركارگري
براي اينكه كارگر كارخانه شاهد اين است . است هم بديهي و طبيعي

در آن كار مي كند زده ميشود،  كه چوب حراج به كارخانه اي كه
كارخانه از صنعتي به  ماشين آالت كارخانه فروخته ميشود و كاربري

. كارگران مي شود اقعا ً باعث خانه خرابيتجاري عوض ميشود و اين و
معلوم  بنا براين معلوم است كه كارگران مي آيند اعتراض مي كنند،

واكنش ها واكنش هاي طبيعي . است كه مي آيند اعتصاب مي كنند
آنچه كه اينها بايد روي . واكنش ها هم رو به افزايش است است و اين

و ه  امنيت صاحبان سرمايگذاشتند، بايد مي گفتند كه آن انگشت مي
88/10/1   .دولتي كه از آنها حمايت مي كند بهم مي خورد 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 كميته هماهنگي

 درد دلي با سه خانواده ي كارگر زنداني هفت تپه

 سه خانواده كارگر زنداني "طي روز هاي اخير ، بيانيه اي از جانب 
خانواده هاي آقايان فريدون نيكوفرد ، رمضان عليپور و  ( "هفت تپه 

 در خصوص مشكالت بوجود آمده ، با عنوان " ) محمد حيدري مهر
 جذب كمك "انتشار يافته است كه ظاهراً از  !!! "حمايت هاي مالي 

 ــ كه به شكل ِ شفاف و "هاي مالي ، براي اين نمايندگان زنداني 
آشكاري ، از سوي طيف هاي گسترده اي از كارگران و فعالين 

م شده از جانب رئيس كارگري ، جمع آوري و به شماره حساب اعال
) آقاي علي نجاتي ( هيئت مديرة سنديكاي كارگران نيشكرهفت تپه 

 مشكالت "ارسال مي شود ــ گله مند بوده و اين كمك ها را موجب 
 محروم شدن شان ، از فرصت هاي قانوني ِ " براي خود و "بيشتر 

 البته با توجه به ادعا و بنا بهاعطاي مرخصي براي همسرانشان ، 
  . !!!! دانسته اند " فته قاضي پروندهگ

 ": اين سه خانوادة محترم ، در بيانية خويش تأكيد كرده اند كه 
براي پيگيري پرونده ، به دادگاه مراجعه كردند ، تا شايد . . . وقتي 

با كمال مقدمات اعطاي مرخصي براي همسرانشان را فراهم كنند ، 
 شماره ") چون : ( فت قاضي پرونده به آنان گ!!! ) ؟(  ، تعجب

حسابي از طرف رئيس هيئت مديره سنديكا در سايت هاي اينترنتي ، 
و قبالً هم گروه  . !!!براي جذب كمك هاي مالي اعالم شده است 

 "!! ) ؟؟( ، " هاي معاند چمهوري اسالمي به شما كمك كردند
 ، تا آخرين روز ِ حكم ، با مرخصي همسرانتان به همين دليل

با هزار  " و لذا اين سه خانوادة محترم كه ".خواهد كرد موافقت ن
اعطاي  مقدمات تا شايد بتوانند اميد نزد قاضي رفته بودند

تسكيني بر  " و " مرخصي براي همسرانشان را فراهم كنند
نااميد به خانه هاي خود بازگشتند و !!!  ؟" دردهايشان بگذارند

حاكي از "الع عموم رساندند  بيانيه اي ، نكاتي را به اط"بالفاصله طي
از (  بعد از گذشت دوسال از تالش هاي كارگران ِهفت تپه ": اين كه 

كه منجر به زنداني شدن آنان شده است ) جمله همسران اين عزيزان 
چرا و به چه دليل ؟ چگونه است كه تالش هاي كارگران ، آن هم  ( "

 خويش ، بعد از براي رسيدن به ابتدايي ترين خواست ها و مطالبات ِ
گذشت دو سال ، منجر به اخراج از كار و زنداني شدن آنان مي شود 

و . . . " ديگر طاقت تحمل مشكالتي بيشتر از اين را ندارند ") ؟ 
 ــ و شايد هم ايجاد " مشكالت "احياناً براي خاتمه دادن به اين 

شرايط مساعد براي اعطاي مرخصي و دميدن رحم و شفقت در دل 
 "ــ ضمن برائت از به اصطالح !!! همچون سنگ قاضي دادگاه هاي 

حركت فردي رئيس هيئت مديرة سنديكا در اعالم يك شماره حساب 
، براي جذب كمك هاي مالي ِ كارگران هفت تپه ، اعالم مي كنند كه 
از اين پس هيچگونه مسئوليتي در قبال حساب نامبرده نداشته و 

و تو خود  . "ريق دريافت نمي كنند هيچگونه كمك مالي را از اين ط
  !.حديث مفصل بخوان از اين مجمل 

*  

ببينيم كه داستان ازچه قرار بوده و چگونه به اين جا و در واقع تنظيم 
 مورد نظر ــ به ويژه در " بيانية " منجر شده است و " بيانيه "اين 

 نهاد ها و افراد بي شمار "شرايط حساس كنوني ــ از كارگران و 
 ، چه "امي تالش هاي كارگران هفت تپه و نمايندگان زنداني آنان ح

البته ما به مصداق ضرب المثل ( مي خواهد ــ و آگاهانه يا نا آگاهانه 
 ، ترجيح مي دهيم كه شأن نزول " ان شاأاهللا كه گربه است "معروف ِ

 ، افكنانه اي را كه تعقيب مي كند اهداف تفرقه و " بيانيه "اين 
ه حساب بي اطالعي، عدم آگاهي برخي از اين خانواده هاي صرفاً ب
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گرامي ، از كم و كيف بسياري از جريانات و ماهيت ِ فريبكارانة پاره 
اي اشخاص ، از جمله قاضي پروندة و اساساً ساز و كار مبارزة طبقاتي 

آب به آسياب كدام جريانات و عوامل ) و پيچيدگي هاي آن بدانيم 
  . ت و اشخاصي را خشنود و راضي مي كند مي ريزد و چه طبقا

  :و اما شرح مختصر ماجرا ، تا به اينجا 

 كارگر و پرسنل شركت 3500بيش از : داستان از اين قرار است كه 
نيشكر هفت تپه ، كه در شرايطي بسيار سخت و طاقت فرسا ، به 
توليد شكر از نيشكر اشتغال داشتند و به شديد ترين شكل ممكن 

ي شدند ، به ناگهان ــ و البته در راستاي حرص و ولع استثمار م
سيري ناپذير صاحبان سرمايه و حاميان و عوامل آنان ، كه در پي 
وارد كردن شكر از خارج ، سود هاي هنگفت و افسانه اي به جيب مي 
زدند ــ دچار معضل شده و در معرض انواع باليا و مشكالت ، از جمله 

واقع به تاراج بردن آن ها ، تعطيلي فروش زمين هاي شركت و در 
كارخانه ، بيكار سازي و اخراج هاي دستجمعي كارگران ، به تعويق 
انداختن دستمزدها و مزاياي كارگران و عدم پرداخت آن ها براي ماه 
هاي متمادي و انواع و اقسام فشارها و تضييقات قرار مي گيرند و مي 

  . روند تا به كلي از هستي ساقط گردند 

اما ) و نمايندگان آنان از جمله همسران همين سه خانواده ( كارگران 
به حكم شرايط زندگي و معيشت خويش ، خاموش ننشسته و در 
طول بيش از سه سال مبارزه و جانفشاني و خلق قهرماني هاي بسيار 

 روزه كارگران اين 42كه صرفاً به عنوان نمونه مي توان به اعتصاب ( 
فت دستمزد هاي معوقه و پايان دادن به احضار شركت ، براي دريا

ضمن دفاع از خواست ها و مطالبات ) هاي مكرر كارگران ياد كرد 
خويش ، در مقابل فشارها و تهاجمات سرمايه و عوامل ريز و درشت 
آن ، در بسياري از موارد ، حتي خواست ها و مطالبات خود را به 

كارگران اين شركت . ند كارفرمايان و حاميان آنان تحميل نموده ا
حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و طي مبارزه اي جانانه ، به امر 
خطير تشكل يابي مستقل و توده اي كارگران جامة عمل پوشانده و 
رو در رو با عوامل سرمايه و در حالي كه به شدت و به دفعات از 

ران سنديكاي كارگ( جانب آن عوامل تهديد مي شدند ، تشكل خود 
  . . .را ايجاد نمودند و ) نيشكر هفت تپه 

از جمله قاضي دادگاه اين ( صاحبان سرمايه و عوامل و حاميان آنان 
اما بيكار ننشسته و در طول اين مدت ، هيچگاه از تهديد ) عزيزان 

كارگران و نمايندگان منتخب آنان دست نكشيدند تا اينكه سرانجام و 
كه خود اين خانواده ها (  هاي فراوان پس از احضارهاي مكرر و تهديد

پنج تن از ) ، بهتر ازهركس درجريان اين اذيت و آزارها قرار دارند 
آقايان علي نجاتي ، فريدون نيكوفرد ( نمايندگان كارگران اين شركت 

را تنها به ) ، مهران حيدري مهر ، جليل احمدي و رمضان عليپور 
 كارگران ، از جمله ايجاد جرم دفاع از خواست ها و مطالبات برحق

سنديكاي كارگران اين شركت ، روانة زندان نموده و به خانواده هاي 
اين زندانيان نيز كه براي پيگيري پرونده و گرفتن چند روز مرخصي 
به دادگاه مراجعه مي كنند ، با پاسخي بسيار حساب شده ، داير بر 

ة سنديكا ،  شماره حسابي از طرف رئيس هيئت مدير"چون : اينكه 
براي جذب كمك هاي مالي ، در سايت هاي اينتر نتي اعالم شده 

قبالً هم  ") اين ديگر خيلي جالب و شنيدني است (  و چون "است 
 پس " گروه هاي معاند جمهوري اسالمي به شما كمك كرده اند

جناب ايشان با مرخصي همسران سه خانواده از خانواده هاي كارگران 
بايد تا آخرين روز ِ حكم ، !!!  به همين دليل "كرده و زنداني موافقت ن

  .در زندان بمانند و بقية ماجرا 

*  

اعضاي خانواده ( و اما تأسف بار اينكه خانواده هاي اين سه زنداني 
) هاي آقايان علي نجاتي و جليل احمدي اين بيانيه را امضا نكرده اند 

 بي عدالتي بنمايند به جاي اينكه خشم خويش را نثار اين همه ظلم و
و در مخالفت با باج خواهي قاضي دادگاه ــ و البته فريبكاري او در 
اين رابطه ــ به افشاي همه جانبه و گسترده اين حركت دست بزنند ؛ 
به جاي اينكه با علي نجاتي و ديگر نمايندگان كارگران شركت نيشكر 

همسو و هفت تپه ، در تقويت روحية همبستگي طبقاتي كارگران ، 
هماهنگ شوند و طي بيانيه اي وحدت طلبانه ، از كارگران و فعاالن 
كارگري بخواهند كه در راستاي اتحاد طبقاتي كارگران ، از هر نظر ، 
به ياري كارگران زنداني بشتابند و بر ميزان كمك هاي خويش ، تا 
 زمان آزادي آن عزيزان بيفزايند ؛ و سرانجام ، به جاي اينكه ادعاها و

تحكم هاي قاضي دادگاه را در رديف همان فشارها و تضييقات وارده 
بر كارگران و در يك كالم ، مبارزه اي قلمداد نمايند كه الاقل براي 
مدت سه سال است كه به شكل آشكاري در هفت تپه ، ميان 
صاحبان سرمايه و حاميان آنان از يك سو و كارگران ، از سوي ديگر 

 تصميمي " قاضي دادگاه ، طي القائات حت تأثيرت. . . جريان دارد و 
 اي مأيوس كننده و تفرقه برانگيز، از كمك هاي " بيانيه "عجيب و 

كارگران و فعاالن كارگري برائت مي جويند و اقدام آگاهانه و انقالبي 
را ) آقاي علي نجاتي ( رئيس هيئت مديرة كارگران نيشكر هفت تپه 

  .  قلمداد مي كنند " حركتي فردي "ا به زير سئوال مي برند و آن ر

علي نجاتي مگر چه كرده و چه گفته است كه قاضي پرونده ، آشكارا 
در جهت ايجاد تفرقه در ميان كارگران و نمايندگان ِ آنان ، عملكرد 
 ايشان را گروگان ِ لغو مرخصي چند روزة كارگران زنداني قرار مي 

از يک "  كه مي گوييد  و شمارا به خاطر آن اقدام ، آن طوردهد
محروم " فرصت قانونی استفاده از مرخصی برای همسرانتان 

 می کند ؟
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بر : آقاي نجاتي در نامة خود ، در رابطه با همين مسئله مي نويسد 
پيش از آنكه به ( آخرين تماس و توافقي كه با آن دو نفر "طبق 

ر اين مي قرار ب و ديگر همكارانم انجام شد ، )زندان فرستاده شوند 
شود كه شمارة حسابي به نام اين جانب اعالم شود ، تا كمك 
هاي مالي ارسالي از سوي كارگران ، به آن واريز گردد و از اين 
طريق مبالغ كمك شده به خانواده هاي اين پنج كارگر 

اين كار صورت مي گيرد و شماره حسابي نيز در  ".پرداخت شود 
به چه علت اين كار مشكل  .و بس همين . اين رابطه اعالم مي شود 

 ديگر طاقت تحمل را از شما ربوده "آفرين مي باشد ، تا آنجا كه 
 به بهانة يك حركت "است ؟ به دليل اينكه جناب قاضي ، آن عمل را 

 مورد نكوهش قرار داده و به اين بهانه ، شما را از يك فرصت "فردي 
است ؟ در اين صورت قانوني براي ديدار با همسرانتان محروم كرده 

 اي ، عمل نكوهش برانگيز قاضي دادگاه را در " بيانيه "آيا نبايد طي 
  نزد كارگران و همة انسان هاي آزاده و عدالت جو افشا نمود ؟ 

ترويج و اشاعة آقاي نجاتي ، البته هدف از اين كار را ، همانا 
روحية وحدت وهمبستگي طبقاتي در بين كارگران و گسترش 

در كنار استفاده قت و برادري در ميان آحاد اين طبقه ، حس رفا
از كمك هاي مالي هم طبقه اي هاي خويش ، براي گذران زندگي و 
ادامة مبارزه قلمداد مي كند و با توجه به تجربة شخصي خود ، در 

 در مدت ": طول هشت ماهي كه از كار اخراج شده است مي نويسد 
 كرده بودند ، كم نبودند كارگراني هشت ماهي كه من را از كار اخراج

كه عالوه بر حمايت هاي روحي خود ، درحد توانشان كمك هاي 
اين كمك ها اگر چه بسيار كم تر از حقوق . مادي كردند 

دريافتي سابق من بود ، اما براي من از هزاران هزار كمك ديگر 
با ارزش تر بود زيرا نشان از آن داشت كه كارگران به درستي 

انند كه من و ديگر همكاران شان براي دفاع از حقوق مي د
لذا به همين خاطر ، من بنا بر اعتقادم .آنان تالش مي كرده ايم 

البته . ، تنها كمكي كه دريافت كردم ، كمك از كارگران بود 
مبلغ آن اگر چه كم تر از حدي بود كه حتي سطح زندگي 

اين كمك ها به . سابق مرا حفظ كند ، اما بسيار با ارزش بود 
جاي هر نهاد و مكان و كسان ديگري ، مرا مديون همكاران 

اميدوارم كه ":  و به دنبال آن اضافه مي كند "كارگر ِ من مي كرد 
اين امر همچنان به شكل يك سنت كارگري ، در ميان ديگر 

   . "كارگران رواج پيدا كند 

كرد ؟ ــ همان كجاي اين كار ايراد دارد ؟ و چرا بايد از آن اجتناب 
طور كه آقاي نجاتي نيز در نامة خود تأكيد كرده است ــ كارگران 
چرا بايد از درد هاي ديگر هم طبقه اي هاي خود ، آن هم درست در 
شرايطي كه تعدادي از آنان تنها به جرم دفاع از حقوق انساني و 

مسلم خويش ، در زندان بسر مي برند ، بي خبر بمانند و نسبت به 
ب و مشكالتشان حساس نباشند ؟ پنج نفر از نمايندگان منتخب مصائ

كارگران شركت نيشكر هفت تپه ، پس از چند سال تالش و مبارزه و 
تحمل سختي ها و مشكالت فراوان ــ كه شما خانواده هاي محترم ، 
بهتر از هر كس آن را درك مي كنيد و اتفاقاً در بيانيه تان ، به آن ها 

ـ تنها به خاطر دفاع از خواست ها و مطالبات اشاره كرده ايد ـ
كارگران ، از جمله افزايش حقوق و مزاياي آنان ؛ پرداخت 
دستمزدهاي معوقة كارگران و لغو قرار داد هاي موقت و اسارت بار 
كار ؛ ايجاد سنديكاي كارگران اين شركت و جلوگيري از تعطيلي 

كار سازي هاي كارخانه و به تبع آن جلوگيري از اخراج ها و بي
گستردة كارگران ؛ جلوگيري از فروش زمين هاي شركت و هزار 
مشكل و معضل ديگر كه يكي پس از ديگري از جانب كارفرمايان و 

سوي كارگران حواله مي شد ، سرانجام گماشتگان اين طبقه ، به 
 و قاضي پرونده مورد نظر محاكمه و به " دستگاه قضايي "توسط 

اين واقعه ، به سهم خود ، . اخراج از كار و زندان محكوم مي شوند 
دل هاي بسياري از كارگران و فعالين دلسوز كارگري و طيف گسترده 

ن و سرتاسر جهان به اي از انسان هاي آزاده وعدالت طلب را در ايرا
. درد آورده وجنبش كارگري را سخت تحت تأثير قرار داده است 

كارگران آگاه و فعاالن كارگري چگونه مي توانند دست روي دست 
بگذارند و آرام و بي تفاوت از كنار همة اين مسائل گذر كنند ؟ آنگونه 
كه انگار هيچ اتفاقي در جنبش كارگري روي نداده و هيچ مشكلي 

وجود نيامده است ؟ جنبش كارگري و به ويژه كارگران و فعاالن آگاه ب
و دلسوز آن ، مي بايست در يك چنين مواقعي ، بيش از هر زمان 
ديگر به فكر يكديگر باشند و نسبت به مصائب و مشكالت همديگر 

دستگيري و زندان نمايندگان كارگران نيشكر . حساسيت نشان دهند 
بخش هاي وسيعي از كارگران و انسان هاي  هفت تپه اتفاقاً توجه

آزاده وعدالت طلب را به خود معطوف كرد و نامة پر بار آقاي نجاتي و 
اعالم يك شماره حساب جهت حمايت مالي كارگران از هم طبقه اي 
هاي زنداني خود در هفت تپه ، صرفاً به اين حساسيت ها و روحيه 

و اين نوع حمايت ها همدلي و رفاقت ، شور و حالي مضاعف بخشيد 
  . را گسترش داد 

در واقع بعد از انتشار نامة آقاي نجاتي و فراخوان مالي او ، از طريق 
اعالم آن شماره حساب بود كه كارگران بسياري از كارخانه ها و 
شركت ها و همچنين كارگران و فعالين متشكل در برخي از تشكل 

گي براي كمك به ايجاد  كميتة هماهن" ، از جمله " كميته ها "ها و 
 كميتة پيگيري " ، " اتحادية آزاد كارگران " ، "تشكل هاي كارگري 

 و برخي ديگر از تشكل ها و نهاد هاي "تشكل هاي آزاد كارگران 
كارگري به همراه تعداد زيادي از انسان هاي شريف و آزاده در 
ه سرتاسر دنيا ، بر اساس وظيفة انساني و طبقاتي خويش ، هر يك ب

تناسب توان ، براي حمايت از كارگران زنداني هفت تپه بپا خاستند و 
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حتي در پاره اي از موارد ــ از جمله در سنندج ــ با مشكل 
دستگيري و زندان مواجه گشتند كه در نهايت با قرار وثيقه آزاد 

  . شدند 

آيا انتظار شما، در يك چنين شرايطي ، اين است كه كارگران از 
ويش ، از هم طبقه اي هاي خود دست بردارند و حمايت هاي خ

كمك هاي مالي خود را ــ اگر چه ناچيز ــ به خاطر خوش آمد 
 " مرخصي ، از كارگران زنداني "جناب قاضي و احتماالً رفع مشكل 

  قطع نمايند ؟ 

شما اشتباه مي كنيد اگر فكر مي كنيد كه مشكل پيش ! نه عزيزان 
ونده به نادرست جلوه مي دهد ــ صرفاً آمده ــ آن گونه كه قاضي پر

ناشي ازشماره حساب اعالم شده توسط رئيس هيئت مديرة سنديكاي 
واضح است كه قاضي .  مي باشد "حركت فردي ايشان "كارگران و 

چرا كه . پروند مي خواهد ميان كارگران اختالف و دودستگي بيندازد 
ن منظور ، شماره اين مسئله تازگي ندارد و اولين بار نيست كه بدي

تا قبل از اين . حسابي در سطح جنبش كارگري ، اعالم مي شود 
واقعه نيز ، كميتة دفاع از محمود صالحي ، كارگران شركت واحد 
اتوبوسراني تهران و حومه ، كارگران شركت پرريس سنندج ، كارگران 
شركت فرش غرب بافت سنندج و برخي ديگر از تشكل ها و كارگران 

ها ، با اعالم شماره حساب هايي ، براي جذب كمك هاي كارخانه 
آشكار است كه مسائل و . مالي از ديگر كارگران اقدام كرده بودند 

موضوعاتي را كه جناب قاضي پرونده مطرح مي كند صرفاً براي بهانه 
جويي و ايجاد دست آويز، جهت ايجاد تفرقه در ميان كارگران و برهم 

  .طرح مي شوند زدن اتحاد طبقاتي آنان م

 مورد نظر ، قاضي دادگاه " بيانية "وانگهي مگر به گفتة خود شما در 
 اعالم شمارة حساب از طرف رئيس هيئت مديرة "عالوه بر موضوع 

 و مانور روي اين مسئله ، به عنوان يكي از علت هاي عدم "سنديكا 
ج موافقت با مرخصي همسران شما ، داستان ديگري را نيز براي اين با

و قبالً هم گروه هاي معاند  . . . ": خواهي ، تحت اين عنوان كه 
با . . . و به همين دليل . جمهوري اسالمي ، به شما كمك كردند 

 مطرح نكرده است "مرخصي همسرانتان موافقت نخواهم كرد 
 آيا واضح نيست كه ادعا ؟ با اين قضيه و اين ادعا چه مي كنيد ؟

ه ، صرفاً براي خالي نبودن عريضه و ادامة و بهانه جويي قاضي پروند
فشار به كارگران زنداني ، جهت ايجاد دو دستگي و تفرقه در ميان 

  آنان عنوان مي گرد د ؟

كميتة هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري ( به باور ما 
آنچه قاضي دادگاه ــ و نه فقط او ــ بلكه بسياري ديگر از عوامل و ) 

ظام سرمايه داري را خشمگين و غضب آلود كرده و موجب حاميان ن

شده است تا به خود بپيچند و چنين عكس العمل هايي از خود بروز 
دهند ، همانا ادامة مبارزة كارگران و اتحاد و همبستگي اي است كه 
همچنان ، ميان كارگران اين شركت و نمايندگان آنان وجود دارد و به 

 و تأكيدي كه بر روي اين مسئلة مهم داشته ويژه با نامة آقاي نجاتي
 اعالم شمارة "قصة . اند ــ پررنگ تر و چشم گيرتر نيز شده است 

 و خشم و "حساب ِ يادشده از جانب رئيس هيئت مديرة سنديكا 
كينة قاضي دادگاه ، نسبت به اين مسئله را ، تنها مي توان در اين 

  .رابطه ارزيابي نمود و توضيح داد 

جاتي ، با انتشار اين نامه و اعالم اين شمارة حساب ، كه در آقاي ن
واقع براي حمايت هاي مالي كارگران از هم طبقه اي هاي زنداني 
خويش در هفت تپه طرح شده اند ، از يك سو بر شفافيت و سالمت ِ 

به ويژه در  ــجنبش كارگري ، تأكيد مي ورزد و از سوي ديگر 
 ترين و كليدي ترين مسئلة شرايط حساس كنوني ــ بر مهم

جنبش كارگري ، يعني مسئلة وحدت و همبستگي طبقاتي 
كارگران ، انگشت مي گذارد و تالش مي كند تا در حد توان و 

  هر كس و"او از . بضاعت خويش به اين امر خطير ياري رساند 
 ، بدون اينكه معلوم باشد كه سر و ته ِ "هرنهادي در هر مكاني 

ين قضايا به كجا وصلند و آبشخورشان از كجاست ، اين كمك ها و ا
 ما مي خواهيم ": آقاي نجاتي اعالم مي كند . كمك نمي خواهد 

كه به جاي هر كمك مالي ، از هر طريق ، فقط و فقط از حمايت 
 اين كمك ها به جاي هر " . ". هاي كارگري برخوردار شويم 

 كارگر من نهاد و مكان و كسان ديگري ، مرا مديون همكاران
خشمگين   در واقع اين هاست كه قاضي دادگاه را.". . . مي كند و 

نموده و به باج خواهي در قبال اين مسئله واداشته است و آيا طبيعي 
نيست كه همة كساني كه به نحوي از انحا رو در روي اين طبقه و اين 
ه جنبش ايستاده اند ــ از جمله قاضي پروندة مورد نظر ــ از اين هم

هشياري و درايت ناخشنود و غضبناك شوند ؟ و آن را دست آويزي 
براي عدم موافقت خود با احياناً چند روز مرخصي كارگران زنداني 

  قرار دهند ؟ 

شما كه نمي خواهيد وحدت و همبستگي كارگران ، آن ! گراميان 
گونه كه صاحبان سرمايه و عوامل آنان طلب مي كنند ، وجه 

چند روز مرخصي و مسائلي از اين قبيل قرار گيرد و المصالحة صرفاً 
  . مخدوش و يا احياناً پايمال شود 

آقاي علي نجاتي ، درست در آستانة دستگيري ، در مقام دادخواهي از 
 و محاكمي كه " دستگاه قضايي"طبقه كارگر و در راستاي افشاي 

 ، كارگران را صرفاً به جرم حق خواهي و دفاع از حقوق مسلم خويش
دستگير و زنداني مي كنند و به اخراج از كار محكوم مي نمايند ، در 
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 ":  مي نويسد " كارگران و تشكل هاي كارگري"نامه اي خطاب به 
تا به امروز ، چهار نفر از اعضاي هيئت مديرة سنديكاي 
كارگران نيشكر هفت تپه ، به نام هاي فريدون نيكو فرد ، 

 محمد حيدري مهر روانة جليل احمدي ، قربان علي پور و
زندان شده اند و هم اكنون در زندان دزفول محبوس مي 

دستگاه قضايي درچند روز آينده دورة حبس مرا نيزبه  .باشند 
(  ما " مگر ما چه كرده ايم ؟ ".من تحميل خواهد كرد 

براي به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات ) كارگران 
 به دست آوردن كمترين امكانات ِ برحق كارگرانِ  هفت تپه و

معيشتي و حقوق انساني تالش كرده ايم ، اما محكوم و زنداني 
    . . .".مي شويم 

او سپس از كارگران مي خواهد كه با توجه به چنين ستمگري 
آشكاري ، از هم طبقه اي هاي خود در هفت تپه ، دفاع كنند و به 

ت از كارگراني است امروز روز حماي": حمايت از آنان برخيزند 
كه در هفت تپه ، براي احقاق مطالبات ِ كارگري تالش كردند و 
از سوي كارگران ِ هفت تپه ، به نمايندگي در يك تشكل 
مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطر دفاع از حقوق 

آيا پاسخ اين . . . و ".كارگري خود به زندان محكوم شده اند 
ين همه شهامت و صداقت و رفاقت كارگري دادخواهي و افشاگري و ا

  ، بيانيه اي بود كه شما خانواده هاي محترم انتشار داده ايد ؟ 

*  

وقت آن رسيده است ! هم طبقه اي هاي شريف ! خانواده هاي گرامي 
كه ما نوع نگاه و انتظاراتمان را از نظام حاكم و دستگاه قضايي و 

ندگان آنان را به بهانه هاي محاكم و دادگاه هايي كه كارگران و نماي
واهي و پوچ و در حقيقت براي اداي دين به سرمايه داران و تحكيم 
مناسبات نابرابر و كارگر ستيز سرمايه داري به بند مي كشند ، نظامي 
كه در آن كارگران از نقشي فرودست و دست چندم برخوردارند و به 

و حقوقشان شدت استثمار مي شوند ؛ به راحتي تحقير مي گردند 
پايمال مي شود ؛ از كار بي كار مي شوند و به فقر و خانه خرابي 
كشانده مي شوند ؛ سركوب مي گردند و به بهانه هاي واهي به اخراج 

، با . . . محكوم مي گردند و . . . از كار و شالق و تبعيد و زندان و 
د ما باي. واقعيت هاي حاد و جدي مبارزة طبقاتي ، هماهنگ سازيم 

شناخت خود را نسبت به عينيت اين مبارزه و رياكاري ها و دو دوزه 
كامل  بازي هاي موجود در بين عوامل تثبيت و تحكيم اين مناسبات

تا از حرف و ترفند تفرقه افكنانة قاضي دادگاه . و كامل تر نماييم 
.  وقتي ":  اي ننويسيم كه " بيانيه " و بالفاصله طي شوكه نشويم

با كمال . . . يگيري پرونده به دادگاه مراجعه كرديم براي پ. . 

 ، قاضي پرونده به ما گفت شمارة حسابي از طرف رئيس تعجب
لذا به همين . . . اعالم شده است . . . هيئت مديرة سنديكا 

دليل ، تا آخرين روز ِ حكم با مرخصي همسرانتان موافقت 
 . . . ": و مهمتر اينكه تصميم نگيريم كه "نخواهم كرد 

بلكه . "هيچگونه مسئوليتي در قبال حساب نامبرده نداريم 
همچون آقاي نجاتي و بسياري ديگر ار كارگران آگاه و پيشرو ، اين 
ترفند ها را افشا كنيم و باز هم همچون علي نجاتي ، براي همبستگي 
. و وحدت طبقاتي كارگران بنويسيم و بكوشيم و بكوشيم و بكوشيم 

  . موفقيت و پيروزي در همة سئون زندگي و كار داريم برايتان آرزوي 

  كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

  1388 آذر 25

* * *  

  !بعد التحرير 

پس از اتمام اين نوشته ، به اطالعيه اي ازجانب آقاي رضا رخشان 
آقاي رخشان به . برخورديم كه در نوع خود جالب و خواندني است 

 ازاعضاي هيئت مديرة سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه عنوان يكي
، در اين اطالعيه به نكات مهم و قابل توجه اي اشاره كرده اند كه 
قطعاً موجب خوشحالي و دلگرمي همة آنان خواهد شد كه براي اتحاد 
و همبستگي طبقاتي كارگران ، به مثابة يكي از ابزار هاي رهايي 

ما . منجالب موجود ارزش و اعتبار قائلند كارگران از جهنم سرمايه و 
  . به خاطر اهميت اين نوشته ، عيناً آن را در ذيل مي آوريم 

  كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

  1388 دي 1

  ما يك خانواده هستيم

زنداني كردن بخشي از اعضاء هيأت مديره پس از دستگيري و 
سنديكاي هفت تپه متأسفانه اعمال فشار از جانب مقامات به 

همكاران ما را . هاي آنان افزايش يافته است كارگران و خانواده
اند كه به  هاي آنان نيز گفته اند و به خانواده از كار اخراج كرده

ئيس دليل افتتاح حساب و دريافت كمك مالي از طرف ر
سنديكا هيچگونه مرخصي به كارگران زنداني تعلق نخواهد 

 گونه اقدامات از جانب مقامات قضائي و دولتي و اين. گرفت
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 مسئولين شركت نه تنها مغاير با موازين انساني است، بلكه
   . با موازين قانوني كشور نيز مغايرت دارد همچنين

اني به در هيچ كدام از قوانين جزائي و كيفري مرخصي زند
خصوص آنكه  به. اعمال پيش از دستگيري موكول نشده است

اين اعمال كامالً در چهارچوب قوانين رايج كشور صورت 
باز كردن يك حساب بانكي در يك بانك داخل . گرفته باشد

كشور و اعالم رسمي و علني آن در هيچ قانوني جرم به 
ي مانع هاي اكنون قاضي پرونده با چنين بهانه. حساب نمي آيد

شود و به اين وسيله هم به  مرخصي كارگران زنداني مي
كند كه بر  هاي آنان فشاري وارد مي زندانيان و هم به خانواده

افتتاح يك حساب بانكي . خالف موازين قانوني است
دستاويزي است براي اعمال فشار و اگر هم اين حساب وجود 

. يدا مي كردنداشت، باز هم قاضي بهانه ديگري براي اين كار پ
همچنان كه در روزهاي اخير به تالشهايي هم كه براي جمع 

اند نيز گير  هاي زندانيان شده آوري كمك مالي براي خانواده
اين رسم و رسوم حتي در تاريخ اسالم هم بي سابقه . داده اند

كارگران هفت تپه خواهان قطع فوري اين فشارها بر . است
هاي   ديدار زندانيان از خانوادهخانواده زندانيان و دادن اجازه

  . خود هستند

از طرف ديگر الزم ميدانم تأكيد كنم كه علي نجاتي رئيس 
ايشان بر مبناي قوانين رايج . هيئت مديره سنديكاي ما است

كشوري كامالً و بدون هيچگونه مانعي حق افتتاح حساب 
وجود نظرات متفاوت در اين باره در . بانكي را داشته و دارند

نديكا، مثل همه موارد ديگر، مسأله اي است در درون س
خانواده كارگري و هيچ خللي در مبارزه مشترك اعضاء 

اين اختالف . سنديكا براي يك زندگي بهتر وارد نمي كند
دل و همزبان  نظرها مانع از آن نيست كه اعضاء سنديكا يك

همه مخالفين اتحاد كارگران . حقوق حقه خود را طلب كنند
گونه اختالف نطرات را  استفاده از اين ند كه حق سوءبدان

نخواهند داشت و ما كارگران چنين امكاني را براي آنان فراهم 
نخواهيم كرد و خود اين اختالف نظرات را به بهترين شكلي 

   .چراكه مادردرون يك خانواده هستيم. حل خواهيم كرد

ان آزادي كارگران زنداني هفت تپه و همچنين ساير كارگر
همبستگي وسيع كارگران . زنداني خواست همه ما است

واحدهاي ديگر و تشكلهاي كارگري در روزهاي اخير نشان داد 
ما يكبار ديگر بر . كه اين خواست همه فعالين كارگري است

اين خواست پافشاري نموده و اعالم ميكنيم كه مقامات بهتر 
 آنان، هاي است به جاي اعمال فشار بر كارگران و خانواده

ما دستمزد مناسبي . مطالبات برحق ما را پاسخ دهند
ميخواهيم كه به طور مرتب در ازاء كار ما پرداخت شود و براي 

ما . هاي ما امكان يك زندگي شرافتمندانه را فراهم كند خانواده
خواهيم كه مشاغل  آينده امني براي فرزندان خود مي

ما بهداشت . استپدرانشان در خطر از بين رفتن قرار گرفته 
مناسب، امكانات آموزشي مناسب، مسكن مناسب و زندگي 

زندان و فشار . همراه با حداقل تفريحات الزم را ميخواهيم
   88/9/27                                      . پاسخ اين مطالبات نيست

   رضا رخشان

ن، در پي اخراجها و بيكار سازي عده كثيري از كارگران و زحمت كشا
هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري بر آن شد  كميته

ناتواني مالي كارگران در مراجعه به اداره كار و مراجع  تا با توجه با
از بند هاي قانوني كار كه كار فرمايان براي  قانوني و عدم آگاهي

استفاده مي كنند،و در در راستاي  استثمار بيشتر كارگران از آنها
كميته را جهت مشاوره  بارزات كارگران دو تن از اعضايكمك به م

  رايگان معرفي نمايد
  : محمود صالحي

  09188747104: شماره تلفن
 08743226577:فاكس

 : جالل حسيني
  09188753487: شماره تلفن
 08743225994 :محل كار
 سايت كميته هماهنگي

 

 
----------------------------------------- 

پايدار باد همبستگي 
 كارگران
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 كميته هماهنگي سركوب اعتراضات مردمي را محكوم كرد
   

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري روز جمعه 
ديماه با صدرو بيانيه اي سركوب و كشتار مردم معترض در  11

  . ديماه را محكوم كرد6جريان اعتراضات ضد حكومتي روز يكشنبه 
در متن بيانيه كميته هماهنگي آمده است هفته گذشته دور تازه اي 
از ضرب و شتم، بازداشت و كشتار در تجمعات اعتراضي مردمي تهران 

بدون ترديد آنچه كه امروز و در . رديدو برخي شهر هاي ديگر آغاز گ
چند ماه گذشته در خيابان هاي شهرها شاهد آن بوديم عكس العمل 
طبيعي انسان هاي آزاديخواهي است كه سال هاست حقوق اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي آنان پايمال شده و به مطالبات شان پاسخي داده 

  . نشده است
 از جمله نقض گسترده نابرابري در عرصه هاي مختلف اجتماعي

حقوق زنان، سركوب خواست هاي كارگران، معلمان، دانشجويان، 
پرستاران و ديگر اقشار جامعه، بيكاري و فقر روزافزون، نابساماني هاي 
متعدد و دهها مصائب ديگر نظام سرمايه داري، علت واقعي اين 

  . اعتراضات است
 براي كمك به در بخش پاياني اين بيانيه اعضاي كميته هماهنگي

ايجاد تشكل هاي كارگري ضرب و شتم، بازداشت و سركوب تظاهرات 
اخير را محكوم كرده و به خانواده هاي جانباختگان اعتراضات تسليت 

  . گفته اند
   

  ژانويه  2 _ ١٣٨٨  ماهدي  12  شنبه

  
  
 
 
 
 
 

تجمع اعتراضي خانواده ها در مقابل دادگاه اسالمي رژيم در 
 تهران

 ديماه جمعيت كثيري از مادران، پدران، همسران و 14شنبه روز دو 
فرزندان بازداشت شدگان در مقابل دادگاه اسالمي رژيم در تهران 

  .تجمع اعتراضي بر پا داشتند
به گزارش منتشره شمار زيادي از اعضاي خانواده هاي بازداشت 
شدگان اعتراضات اخير ضد حكومتي با اجتماع در مقابل دادگاه 

ي رژيم خواستار اطالع از وضعيت بستگان خود و آزادي فوري و اسالم
  .بي قيد و شرط آنان گرديدند

   
  2010 ژانويه  4 _ ١٣٨٨  ماهدي  14  دوشنبه

  
  
  
  

 اطالعيه شوراي زنان در محكوميت بازداشت مريم ضيا
 ديماه شوراي زنان با صدور اطالعيه اي بازداشت 13روز يكشنبه 

  . را به شدت محكوم كرد" ضيامريم"فعال حقوق كودك 
در اطالعيه شوراي زنان ضمن اشاره به چگونگي بازداشت مريم ضيا 

 آمده است اعضاي شوراي "منصور حيات غيبي"همسر فعال كارگري 
 فعال حقوق كودكان "مريم ضيا"زنان ضمن محكوم كردن دستگيري 

  .خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط نامبرده مي باشند
  2010 ژانويه  4 _ ١٣٨٨  ماه دي 14  هدوشنب 

-----------------------------------------  
تحصن اعتراضي دانشجويان دانشگاه  

 رازي كرمانشاه
 ديماه دانشجويان دانشگاه رازي 14روز دوشنبه  
كرمانشاه با صدور بيانيه اي اعالم داشتند تا  

ز آزادي كامل دانشجويان بازداشتي اين دانشگاه ا
   .شركت در امتحانات خودداري خواهند ورزيد

در بخشي از اين بيانيه آمده است دامنه رفتارهاي غير انساني در 
طول اين مدت در دانشگاه رازي بسيار گسترده بوده اما نتيجه آن جز 

ما دانشجويان . استوارتر شدن اراده هايمان چيز ديگري نبوده است
ادي كامل تمامي هم كالسي دانشگاه رازي اعالم مي كنبم تا آز

هايمان در جلسات امتحان شركت نمي كنيم و همچنان به اعتراضات 
  .خود ادامه مي دهيم

   
  2010 ژانويه  4 _ ١٣٨٨  ماهدي  14  دوشنبه

----------------------------------------- 

 اعتصاب كارگران در شيلي

  ديماه كارگران مجتمع 14روز دوشنبه  
  در شيلي كه دومين مجتمع " اماتاچوكويي ك" 
بزرگ توليد مس در جهان به شمار مي رود در  

  .اعتراض به نازل بودن سطح دستمزدهاي خود اعتصاب كردند
 درصد مس استخراج شده 4مجتمع چوكويي كاماتا توليد حدود 

جهان را به عهده دارد و اعتصاب كارگران اين مجتمع موجب شد 
  .اني افزايش يابدقيمت مس در بازارهاي جه

   
  ژانويه  4 _ ١٣٨٨  ماهدي  14  دوشنبه


