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ر کای اسالمی شوراهااتي بر پرونده جناگري دیسند  

  ١٣٨٧ اسفند ١۴شنبه هارچ                                                                                                  امي پريام 
 

 
 شکري کارگران نی نو پایکاي اکنون بر سندی کارگرني فعالهي سرکوبگر ارتجاع حاکم بر علیروهاي سبعانه نورشي

 یکي مورد تعرض واقع شده و آنها کاي سندني اني رهبران و فعالیمنازل و خانواده ها. هفت تپه متمرکز شده است

 مورد سرکوب زاني عزني که استي بار نني اولنيا. ند فراخوانده شده ایتي به مراکز امناي و ري دستگیگريپس از د

 دي و امري و سازش ناپذري گی پی مبارزات و نبردهای طوالناني جری چند سال گذشته و در طیدر ط.  شوندی مواقع

 ی قبلیاما اگر سرکوبها.  قرار گرفتندی ضد کارگریروهاي هفت تپه، آنها بارها مورد تهاجم نشکريبخش کارگران ن

 یعني  شان ی تشکل طبقاتجادي از ایري جلوگی کارگران و سپس براابندهي از اتحاد و مبارزه رشد یري جلوگليبه دال

 شود که ی انجام مدي جدلي و در مقطع حاضر به دو دلی هفت تپه بود، سرکوب کنونشکري کارگران نیکايسند

  .مي کنیمختصرا به آن اشاره م

 ی شرکت و عوامل شوراهاتيري و مدی حکومتیروهاي نري اخی در روزهامي دانی همانطور که منکه،ي ااول

 مفتضحانه ی هفت تپه اقدام نمودند که به شکستشکري کار در شرکت نی اسالمی شورایاي احی کار برایاسالم

 جادي کرده است، آنها به ترفند الي تحمت شرکني بهرحال خود را به اکاي که سندتي واقعنيبدنبال مواجه با ا. ديانجام

 بتوانند به قي طرني نموده و از اجادي ای از کارگران تشکل موازیم با تعداد کار دست زدند تا زعی اسالمیشورا

 در ی تفرقه و توطئه و خرابکارجادي مخصوص ای ابزار،ی قانونی هاتي و فشارها و محدودميهمراه سرکوب مستق

اکنون . دي ترفند به شکست انجامني شرکت نکرد و ای کار کسی اسالمیدر انتخابات شورا. نديما نجادي کارگران انيب

 استي هفت تپه به همان سشکري کارگران نیکاي در مصاف با سندی ضد کارگریروهاي رسد که صف نیبه نظر م

 و کاي سندني و فعالن با قراردادن رهبرایعني.  کارگران شرکت واحد رجوع کرده اندیکاي سندهيبکار رفته عل

 طي آنان در محی هاتي فعالی خواهند هم نقش عملی و سرکوب، میتي امنني سنگی فشارهاري آنان در زیخانواده ها

 طي ارتباط آنان با محجي و هم بتدرند،ي نمای و خنثفي کارگر را تضعی توده هاني شان در بميکار و  حضور مستق

 نيبه ا.  قطع کنندی ورود به محوطه شرکت، حتتي و اخراج  و ممنوعقيکار را کاهش داده وبا صدور احکام تعل

 عدم جادي کرده و با الي ارتباط با آن تبدی باي کار و کم ارتباط و طي خارج از محیالتي را به تشککاي سندبيترت

 یبرا تواند ی در درجه اول میسرکوب کنون.  کار را علم کنندی اسالمی در شرکت، شوراکايحضور فعال سند

   . باشداستي سنيهموار نمودن ا

 یم»  حق مسلم ماستی انسانی زندگکي از ی دستمزدها و برخوردارشيافزا«  ني و رشد کمپشيداي دوم، پعلت

 کارگران کشت و صنعت یکاي تهران و حومه، سندی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايباشد که از طرف سند

 کرمانشاه، کارگران شرکت فلزکار کارگران برق و ی  انجمن صنفران،ي آزاد کارگران اهي هفت تپه، اتحادشکرين

 گري از کاخانجات دی  کارگری کارگران کارخانه شاهو، کارگران فرش غرب بافت  و جمع هاس،ي پرریسندگير



 و اسي شک و شبهه و دي مشغول تولی کارگرني فعالی برخمي که با کمال تاسف شاهدینيکمپ.  استافتهيسازمان 

 درون جنبش یهاي دسته بندني موجود بیره قادر نشدند از رقابت ها باالخني فعالنيا.  نسبت به آن هستندینيبدب

 ني پشت کردن به ایآنها بجا.  قرار دهندی هر منفعتی کارگران را باالی عبور کرده و منافع طبقاتیمستقل کارگر

   . کردندی دستمزدها را خالشي افزای برایاتي و حی طبقاتني و ناموجه، پشت کمپزي ناچیرقابت ها

 في طني که از جانب آن ایني دستمزدها و خطر سهمگشي افزاني کمپتي کار و خانه کارگر اهمی اسالمی شوراهااما

 شي آغاز دهه شصت تاکنون مساله افزای از مقطع سرکوب هاقايدق.  اندافتهي کند دری مدي را تهدیضد کارگر

 اني جرني به سه دهه، اکي نزدیعني. است کار و خانه کارگر بوده ی اسالمی شوراهایدستمزدها، حوضه انحصار

 گسترده تي بر حماهي کارگران، و با تکی مستقل و واقعندگاني بر متن قلع و قمع تشکالت و نمایضد کارگر

 ني کار، عوامل ای عالی حداقل دستمزدها در شورانييهر ساله در آستانه تع.  عرصه بودني دار اداني میحکومت

 ی حداقل دستمزد تالش مشي مزورانه از افزای و طرفداراکارانهي ری و حق طلبيیگرنما جلو افتاده و با کارانيجر

 به چگاهي کارگر هیاگر چه توده ها. ندي نمای کارگران را کنترل و خنثیکنند تا مطالبات و اعتراضات واقع

 منفور بود، اما با ان کارگرني فوق در باني نظر جرني کار و خانه کارگر اعتماد نداشتند و از ای اسالمیشوراها

 رقابلي و غابندهي روند به فالکت رشد ني دستمزدها، اشي جنبش افزای برای مستقل کارگری صداکيعدم وجود 

  .تصور طبقه کارگر منجر شد

 ی در مقطع کنونی کارگری با ابتکار و حضور و شرکت دو تشکل توده اژهي دستمزد وبوشي افزاني اعالم کمپبا

  و ی اسالمی شوراهای هفت تپه، سلطه انحصارشکري کارگران نیکاي کارگران شرکت واحد و سندیکاي سندیعني

 رسما و بصورت ی پا گذاشته شده و جنبش مستقل کارگرريخانه کارگر در رابطه با مساله دستمزدها آشکارا ز

 ني اکرهي بر پی کاریه ا واحد و هفت تپه ضربیکاي دو سندلياگر تشک.  منطقه ممنوعه شده استني وارد ایسراسر

 ی که شوراهانجاستياز ا.  هستزي نیگري دستمزد بمرابت ضربه دشي افزاني کمپشيداي بود، پی ضد کارگرانيجر

 کارگران یکاي را حمله به سندني کمپني از هم پاشاندن ای نقطه حمله برانيثرتر کار و خانه کارگر، مویاسالم

 کارگران هفت یکايمساله روشن است، اگر دست سند.  آن استی هاهي از پایکي اند که خود افتهي هفت تپه شکرين

 آنان و ني در بیارزات اتحاد و شور و شوق مبهي برخوردار باشد، با توجه به روحتيتپه باز بماند و از امکان فعال

انند به محرک  توی کارگران منطقه جنوب، آنها مني در بژهي و بوی در کل جنبش کارگرکاي سندني اتي محبوبزين

 خطر بالفعل نيهم.  شوندلي گسترده و حداقل در منطقه جنوب تبدی دستمزدها در ابعادشي جنبش افزايیقدرتمند برپا

 کاي سندني اهي علختهي افسارگسی کار و خانه کارگر را به تعرضیم اسالی و شوراتيرياست که حکومت و مد

 نمودن آن، خطر ی هفت تپه و خنثشکري کارگران نیکايختن سند که با از تحرک اندادوارندي امنهايا. کشانده است

   . دستمزدها را دفع کنندشي افزای برایبالقوه عروج جنبش مستقل کارگر

 هفت تپه با شکري کارگران نیکاي از سندديبا.  تکرار چند نکته الزم استی در جنبش کارگری مشاهد تحوالت جاربا

همزمان الزم است .  و محافظت از آنرا به مرکز توجه جنبش بدل نمودتيجان و دل و پر قدرت دفاع کرد و حما

 از آن دفاع نمود و به خود غيدري و بوستي پزدها دستمشي افزاني به کمپیبدور از هر گونه اما و اگر و بهانه ا

  . همه ماستی طبقاتفهي وظني کمپني کرد که دفاع از ایادآوري



 کار و خانه کارگر در برخورد ی اسالمی کارانه شوراهاتي و جنایضد کارگر به نقش ژهي اما توجه ونهاي کنار ادر

 آن اتي است بر پرونده جنایگري سند داني جرني اینقش کنون.  استی هفت تپه ضرورشکري کارگران نیکايبه سند

 یشورا« شدن لي کارگران شرکت واحد با تبدیکاي اعتصابات سندانيقبال  و در جر. راني طبقه کارگر اهيعل

 ی کارگران واحد در سازمانهایکاي سندتي  و بعدا با عضو،ی توده ایبه شعار»  کار منحل باد گرددیاسالم

 هم ی المللني کار و خانه کارگر در ادامه منفوربودنشان در داخل، در سطح بی اسالمی شوراها،ی المللني بیکارگر

 فشار ري کارگران واحد و زیکايبدنبال سرکوب سند. افتي شان عمال شدت ی روند نابودو شده دهيبه انزوا کش

 که دي بخشی موجود در حال موت جان تازه اني به اژهي  دو عامل اما بطور و،ی مستقل کارگری هاتيگذاشتن فعال

  . توطئه ها دست بزندني هفت تپه به اشکري کارگران نیکاي سندهيامروز بتواند عل

 نيا. از خانه کارگر در سال گذشته بود) وي ی اف تويدبل(  ی کارگری هاهي اتحادی جهانوني فدراستي حمایکي

 ضد استي سابقا طرفدار بلوک شرق وجود دارد از پرچم داران همان سیکاهاي که عمدتا توسط سندونيفدراس

د  با پوست و گوشت خوی اسالمیجمهور و تي توسط حزب توده و اکثرراني است که امتداد آنرا در ایستياليامپر

  ومتحد آن در مبارزه یستيالي و ضد امپری مترقیروي نکي ی اسالمی جمهورون،ي فدراسنينزد ا. ميتجربه  کرد

 ی وحدت و دوستماني تمام با خانه کارگر پیشرمي با براني در سفر خود به اوني فدراسنيا.  استسميالي امپرهيعل

 ني کار دعوت به عمل آورد و به ای شرکت در اجالس ساالنه سازمان جهانیبست و سال گذشته از خانه کارگر برا

   ١. دي کشروني بی المللني بی آنرا از انزوابيترت

 به ی کارگرنيو مشغول داشتن فعال»  سنتریدارتيخطر سول« یري بود که با معرکه گیستي نئوتوده ااني جریگريد

 وخونبار ی و واقعیمي دادي خطر و تهدی را از روی کارگرني فعالیشگي تمرکز همتيآن، تالش نمود توجه و اهم

 با انزجار ی ضد کارگری هااستي سني به خاطر هماني جرنياگر چه ا.  کار و خانه کارگر برداردی اسالمیشوراها

 ني خود را به مشغله فعالیري که توانست  معرکه گی رانده شد، اما به همان درجه اهي مواجه گشت و به حاشیعموم

 و خانه ی اسالمی شوراهایابي و تحرک اتي حدي تجدی را برای دهد، فرجه مناسبريي کند وفضا را تغليبدت

 و یشگي خطر هماي که گوميني بی ممي توجه کنري در چند ماه اخی جنبش کارگری به فضاراگ. کارگرفراهم نمود

 بود که خانه کارگر و افتهي ريي تغی فضانيدر متن هم.  وجود نداردگري کار و خانه کارگر دی اسالمی شوراهایدائم

 هفت شکري کارگران نیکاي سندهي علی سروصدا و بدوراز چشم همگان مشغول سنگر بندی کار بی اسالمیشوراها

. را برپا کرد»  سنتریدارتيخطر سول« بود که معرکه یاني فضا هدف عمده جرريي تغني اجادي اقتيدر حق. تپه شدند

 محجوب و رضاي از خانه کارگر و علداري و دراني به اوي ی اف تويه در مورد سفر دبل است کیاني همان جرنيا

 تنها ني انيهمچن.   فرورفتی کار در سکوت ابدی گذشته سازمان جهانل از آنان و دعوتشان به اجالس ساتيحما

خطر « آن خواستار تمرکز بر ی دستمزد را برافراشت و به جاشي افزاني است که پرچم مخالفت با کمپیانيجر

، » سنتریدارتيخطر سول« که علم کردنميني بی و در عمل می که بسادگنجاستي انيبنابرا. شد»  سنتریدارتيسول

   . نداردی نبرد جنبش مستقل کارگری جبهه هاريي جز تغی است که هدفی ضد کارگرقاي عمیاستيس

 امان جنبش ی و بکپارچهيبارت است از مبارزه متمرکز و  عی در دوران کنونراني نبرد طبقه کارگر ای اصلجبهه

 دار و هي جبهه گسترده طبقه سرماهي اش، برضد و علی درونی های و دسته بندهاي با همه گروهبندیمستقل کارگر



 کار و خانه کارگر ی اسالمی آن و شوراهایحها با همه جنای اسالمی جمهوریعني شان ی و دولت طبقاتانيکارفرما

 نبرد ی جبهه اصلني افي و تضعلي و تعدرييهر گونه تغ.  وابسته به حکومتی به اصطالح کارگری نهادهاگريو د

 جنبش في به تضعی جبهه اصلني از ای و منحرف نمودن و پراکندن توجه وتمرکز جنبش مستقل کارگریطبقات

 یابي و شدت یجنبش کارگر ري را تحوالت اخقتي حقنيا.  انجامدی دشمنان آن مف صتي کارگران و تقویطبقات

 شکري کارگران نیکاي سندهي کار و خانه کارگرعلی اسالمی و تحرک شورای کارگرني فعالهي علمي رژیسرکوبگر

 اتحاد و ازمندي از هر وقت نشي بی نبرد، جنبش مستقل کارگری جبهه اصلنيدر ا.  بثبوت رساندیهفت تپه به روشن

 و اني داران و کارفرماهي و متمرکز سرماکپارجهي صف متحد و لهي خود عی مبارزاتی و تمرکز قوایکپارچگي

   . کار و خانه کارگر استی اسالمی و شوراهای اسالمیحکومت جمهور

  

  امي پريام

١٣٨٧اسفند ١٤  -٢٠٠٠مارچ  ٤  

  


