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  نيکمپ درباره ی محمد اشرفبامصاحبه 

هفت تپه کارگراناعتصاب  حمايت از در یريگي پتهيکم  

 
هشتاد وهفتتيرم هن بيست سالم دمکرات  شنبه  

                                                                             
یريگي پتهي کمني درباره کمپی محمد اشرفیمصاحبه سالم دمکرات با آقا  

  هفت تپهشکري طرح نی از کارگران اعتصابتي در حمای آزاد کارگری تشکل هاجادي ا

 
.مي متشکرديرفتي دعوت ما را به مصاحبه پذنکهي و از ای اشرفیآقا بر شما درود  

 خوانندگان لطفاً شتري بيی شروع و آشنای برند برایکارگران هفت تپه ماه ها است که دراعتراض واعتصاب به سرم -١

د؟ي چند ماه بدهني اعي از وقای و شرح کوتاهدي کارگران هفت تپه اشاره کنی خواست هاني تریبه اصل  

: با کارگران هفت تپه دارمی من قبل از پاسخ به سواالت اول سخنديسالم و خسته نباش    

 یطبقات  فهيوظ   که مامي دانی را هم منيا. دي بریم به سریبغرنج سخت و اري بسطيشرا  که شما درمي دانی ما مدوستان،

 ما در رابطه با مشکالت ی شهي وجود و اندِیلحظه  که ذره به ذره و لحظه به دياما شما بدان. ميخود راهنوز انجام نداده ا

آنچه مانع است، . مي برسانیاري خود ی هایبه هم طبقه ا  مي توانی که چگونه مميت فکر هسنيدر ا"  گذرد، و دائمایشما م

ه موانع  بمي کنیکه البته تالش م.  ماستاني و تفرقه می، پراکندگ کارگرانیاسي، نبود سازمان سی کارگرینبود تشکل ها

.ی چنان روزديبام . ميفوق غلبه کن  

. کنمحي کنم تا بهتر بتوانم تشری ممي سوال را به سه قسمت تقسني اجواب  

  کاربه طور عامیروي مضاعف کردن سود خود و استثمار نی برای و داخلی جهانهيطرح سرما -١

گزارش از هفت تپه و مشکالت آنها -٢  

  رابطهني هفت تپه و مشکالت فعاالن در ا طرح فوق دريی اجرای هاسميمکان -٣

 
  عام کاربه طوریروين مضاعف کردن سود خود و استثماری برای و داخلی جهانهيطرح سرما -١

 ی کارگران را خالی پاري عوامل خود دست به دست داده اند تا زی با تمامی و دولتش همگی، داخلی خارجی دارهيسرما

به مشکل  اگر  و کرده، امرارمعاش کنند آنجا کار بتوانند در   شوند کهیم  محل کاریا داشتن کار، دار کارگران با. کنند

و نقشه  با طرح   ی دارهيبا توجه به موارد باال سرما. کنند...)  ويیمايتجمع، اعتصاب و راه پ(برخورد کردند اعتراض 

 نيعمده تر. رديبگ مختلف از کارگران   ی هاسمي محل اعتراض را با مکانیمحل کار و به اعتبار  خواهد ی مقي دقیها

: ها عبارتند ازسمي مکاننيا  

  کنندیم)  اخراج استیکه نوع (دي باز خراي کارخانجات همه کارگران را اخراج یبر کارريي به بهانه تغ-الف
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 ی استفا ماي ديبه بازخرمکان کنند مجبور  نقل ودي توانند به محل جدی نمشترکارگرانيچون ب ( محل کارخانهريي با تغ-ب

)گردند    

  مختلف باز گذاشته استی که دست کارفرما را در اخراج به بهانه هادي جدني گسترده با توسل به قوانی اخراج ها-ج

ی عمدی و ورشکستگی واقعی حتاي کاذب ی اعالم ورشکستگ-د  

 ني زممتيدارند بر اثر رشد ق قرار ی بزرگ و صنعتیشهر ها که دری از کارخانه هایاريبس(  کارخانه ني فروش زم-ه

بردن   ضمنی تجاریها محل کارخانه به پاساژلي تبداي با فروش کارخانجات انيفرما کارنيشده است بنابراسود آوراريبس

) شوندی از کارگران میاري بسیکاري کالن باعث بیسود ها  

.وندندي پی می داللهي به سرماني با فروش زم-و  

  شودی مورد نامبرده باعث م۶ قيرعمده از ط به طوری دارهيسرما

. مترشناخته شوندلوي رفته و آنها در بازار کار به عنوان کارگر صفر کني سوابق کارگران از بیتمام -١  

. ماهه و کمتر شوندکي ی قراردادهای وجود نداشته باشد و کارگران مجبور به امضای کارگر رسمگريد -٢  

نتواند به ه کارگر وارد کنند تا طبقه کارگر را بر طبقیشتري فشار هر چه بکاراني گسترده به صورت لشگر بیکاريب -٣  

. حرکت کندی طبقاتیسمت همبستگ                

. کوتا مدت باشداري و با تناوب و دامنه بسی، موقتدارياشتغال ناپا -۴  

 ی مدت طوالنی خود را حد اقل برایکارگران معنا ازیارينزد بس تشکل درجادي اگريمورد نام برده اتفاق افتد د ۴گاه هر

 ازي که در مورد نابدي ی شوند و فرصت نمی هر ماه همکارانشان عوض ماي که هرروزی کارگرانیعني . دهدیاز دست م

 قرارداد موقت هستند، از ترس اخراج، امکان   کنند مجبور بهی هم کار ما که بی مدتی برااي خود و طبقه بحث کنند یها

 تن به ی و انقالبشروي، و پ) و حرفه آزادی صنفیشغل ها(  فقط کارگران آزاد یتي وضعنيدر چن.  ندارندکنار هم آمدن را

 تشکل و اعتراضات کم برد التح  ني در بهترداريقرارداد موقت و کار ناپا. ی دهند، نه کارگران در بعد توده ایتشکل م

 ی و آبکاري موقت ، سزي بودن اشتغال، اعتراضات ناريوقت و س با توجه به میعني.  تواند ارائه کندیمداريو موقت و ناپا

 تواند ی طبقه کارگر وجود ندارند، آنچه میاسي و سی و اقتصادی صنفی که تشکل هاراني ای فعلطيدر شرا. خواهد بود

کارگران  یاسي سی از همبستگیري مرحله اول مبارزه با انحرافات درون طبقه کارگر است که با جلوگرکارساز باشد، د

 و انحالل ستهاي ها، رفرمستي ها، اکونومستيونيزيرو.  کنندی آماده می دارهي سرمای شدن نقشه هاادهي پی را برانهيزم

 ی و اقتصادی صنفی به تشکل هاهي و تکجادين حالت اي برند که در بهتری میريطلبان کارگران را به دنبال خود به مس

 و ی تشکل صنفجادي امکان ای دارهي که سرمایاما در حالت کنون.  شودی م ختمهي از سرمایاست، که به دنباله رو

 کنند و کارگران ی می را طی دور تسلسل اسب اعصارري انحرافات مسني از کارگران سلب کرده است ازي را نیاقتصاد

 که از راني کارگران ادي سال مبارزه دور جد٩ جهينت.  مانده اندی راه جهت دار باقافتنيبدون " سميخود به خود "زدرين

 بدست چي هتي اما در نهاابدي ی هر روز گسترش می آماده است هرچند اعتراضات خود به خودطيشرا"  کامالینينظر ع

...  و یستي سال تاخت وتاز انحرافات اکونوم٩بعد از .  دهدیم موارد را نشان ني همزي ننيسرنوشت آرژانت.  استامدهين

 ی و اقتصادی با سازمان صنفکي ارگانوندي کارگران در پیاسيف کرد که فقط سازمان س آنهارا واداربه اعتراديبا

 شيامروزبا افزا.  داران باشدهي سرمای ضد کارگری و مقابله با طرح های طبقاتی تواند باعث همبستگیکارگران م
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 ني آدم چنگرياکنون که د سال تاخت و تازکردند و ٩ از شي فشار بر کارگران و شکست خوردن انحرافات که بیتصاعد

 جادي است ایآنچه امروز ضرورت فور.  آماده شده استشتري هر چه بی اصولشي گراتي فعالی برانهي زمستندي نیدانيم

 تشکل جادي در جهت ا،ی دارهي سرمای شدن طرح هاادهي پاز یري کارگران است که بتواند ضمن جلوگیاسيسازمان س

ات محل کار کارگران به جهت کارگران نجیاسي سازمان سهي اولفهيوظ. بلند بردارد ی گام هازي نی و اقتصادی صنفیها  

.گرنديکدي است که در مبارزه مکمل ی تشکل کارگری برقراری برای اعتراض و محلی برای، محلامرارمعاش    

زار هفت تپه، اقدام  شکستن بایاول برا. مي کنی بررسقي مشکالت هفت تپه را به صورت عممي بود که بتوانی مقدمه انيا

.  کردی کشاورزی هاني بهانه اقدام به فروش زمني کردند و سپس کار فرما با انيي پااريبه وارد کردن شکر با تعرفه بس

 ها را بفروشد، ني زمی نتوانست به راحتیکار فرما وقت.  اعتراض کردندبه خود اقدام یکارگران در دفاع از کار و زندگ

 کارخانه، در زمان تي کردن موجودهي پای مختلِف مجتمع کشت و صنعت و بی قسمت هاکي ارگانوندي قطع پیبرا

. فروختزي را نیو بخش  اجاره داد یگندم کار  ها را به ني از زمی، بخشرا آب انداخت  کاشته شده ی هانينامناسب زم  

: استني کارانه کارفرما چنتيجنا عمل نيبه زبان ساده ا.  مختلف را مختل کرد ی قسمت هاکيواقع ارتباط ارگاندر    

 که يی برند پس از جدا کردن شکر قسمت های به کارخانه شکر مدهي ها را بری بار آمد نی کاشته شده وقتی قلعمه ناول

 کنند ی دستمال ماي به کاغذ و لي برده شده تبدري حری خورد به کارخانه کاغذ پارس و دستمال کاغذی شکر بدرد نمیبرا

 ها ني اگر زمديحال توجه کن . ندي نمای مدي دام تولی و در آنجا غذاد برنی موريها را به شرکت دام و طو سپس تفاله 

هر چهار کارخانه است وجود  هي شکر که مواد اولی مورد آب انداخته شود، نی باي شود ی گندم کارايفروخته شود 

  کارگرانیپاري کردن زیال خیدولتش برا کارفرما وشه نقنيا.  هرچهارکارخانه ازکارخواهد افتادنيبنابرا. داشتنخواهد

.بوده و هست    

)  اقتصادی سازی جهان- اقتصادی آزاد ساز- ی سازیخصوص (یبرالي نئولی در قالب طرح های جهانهي که سرمایاتيجنا

 شيادار به افزا هستند وهي سرماشکاري بحران، دولت ها را که پجي نتای و فرافکنی از بحران ساختارهي نجات سرمایبرا

 ی علهيسرما دست آموزشکاري عامل و پکي ري مسنيادرزي نراني اولتد.  کنندی کارگران می بحران به زندگجيانتقال نتا

را مو به   هي بوده و دستورات سرمای و جهانیداخل  هيخدمت سرمادر"  ذاتاش،ي موجودتي واقع  طبقبنده،يفررغم ظاهر

 دولت ی گذاردمتخ وی و جهانی داخلهي سرمایجهت همبستگدر.  کندیا صد چندان مکارگران رمواجرا کرده و استثمار

 مي مستقري و غ مي، سرکوب مستقوارد کردن شکر: ه عبارت هستند از خاص مربوط به هفت تپیبه هر دو بخش نقشه ها

 ی پولی برداشت ها ،دي تولی ها، عقب نگهداشتن تکنولوژی نبي از کاشت و تخریري، جلو گ هاني، فروش زمکارگران

  و کاِر خود جانانه، امای دفاع از زندگی سال است براکي از شي کارگران ببلدر مقا...  شرکت و ینگينا مناسب از نقد

. کنندیتک افتاده مقاومت م    

گزارش از هفت تپه و مشکالت آنها -٢  

: کشت و صنعت هفت تپه متشکل از پنچ بخش استمجتمع  

ی کشاورزني هزاران هکتار زم-الف  

  هفت تپهشکري کارخانه ن-ب

  پارسی کارخانه کاغذ ساز-ج
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)ري حری دستمال کاغذديتول(  پارس ري کارخانه حر-ه  

وري شرکت دام و ط-و  

 کارخانه آن ١٣۴٠ شروع به کارکرد و در سال شکري آباد هفت تپه با کشت نني در منطقه حس١٣٣٩ مجتمع در سال نيا

 تحت فشار ١٣۵٩ بدهند که در سال لي خود را تشکیکاي کارگران توانستند سند۵٢ یال ١٣۵٠در سال .  شدیراه انداز

 ی است که در سالهای واحد دولتنيا.  بدون اعالم انحالل فراموش و رها شدیشي فرمای و تشکل هادي جدتي حاکمیها

ارمند در  کارگر و ک١٢٠٠٠ ی مجتمع دارانيدر حال حاضر ا.  کردند، اما هنوز موفق نشده اندی اقدام به واگذاررياخ

 خود اده مجتمع با خانوني کارگران اتيجمع) دارد یجمله تهران دفاتر و انبار ها ازگري دیهاچون درشهر( منطقه است 

 ني دزفول و شوش همچنمشک،ي اندی شهر های نفر از اهال۵٠٠٠٠ از شي بیاز طرف.  شودی نفر م۵۵٠٠٠بالغ بر 

.  کنندی از وجود آن امرار معاش ممي مستقري و ونگورا بطور غماکي س-له هاواک اطراف هفت تپه از جمیشهرک ها

 نيچون در ا.  و مشکل خواهند شدی صد هزار نفر دچار آوارگکي از شي مجتمع بني شدن ادهي در صورت بر چیعني

 نکهي رغم ایگران عل که کاریلي دالني از عمده تریکي.  وجود نداردیگري دیدي و تولی مراکز صنعتايمنطقه کارخانه 

 نيکنند همي متيکارگران حما به شدت ازیاهال کاهند، ویاعتراضات خود نم اند، اما ازافتهي دست نی خوبیبه آگاههنوز

که بتواند  استیساختارکم است تشکل و) بعد کوچک هرچند در (یني عیتوجه به آمادگ  با اني منياآنچه در. مورد است  

. آماده کندزي را نی طبقاتی کرده همبستگی رسانیآگاه    

شد که مطالبات اعالم شده  شروع  بدنبال عدم پرداخت دستمزدها   ١/٣/٨۶ خي اعتصاب کارگران هفت تپه در تارنياول

:عبارت بود از  

  معوقهیپرداخت دستمزد ها -١ 

ديعدم فروش ابزار تول -٢  

روي نليعدم تعد -٣  

ی کشاورزی هانيعدم فروش زم -۴  

  مشاغلیطبقه بند طرح یاجرا -۵

ی سازی از خصوصیريجلو گ -۶  

. افزوده شدی به مطالبات قبلکاي سندیاي دوره احني شروع شد که در ا٢١/۶/٨۶ دوم اعتصابات از دوره -٧  

 به دنبال داشت ی دوره سرکوب سختنيا.  دوره ها استنيتريطوالن ازیکيشد که  آغاز٧/٧/٨۶ سوم اعتصابات ازدوره

 نيا روزادامه داشت و در۵٠ از شي شروع شد و ب٢٠/٢/١٣٨٧دوره چهارم از . شدتري قوزي نین اطالع رسانيو همچن

: اضافه شدندی قبلی به خواسته هاريدوره مطالبات ز  

  به دادگاه انقالبی کارگرني و احضار فعالی پرونده سازانيپا -١

  عامل شرکتري مدیعي شفعقوبي یکناربر -٢ 

  کارگران داشتهي و سرکوب علی در پرونده سازميقش مستق حراست که نسي رئیبر کنار -٣

  فرماندار شوشیبر کنار -۴

  هاني از فروش زمیريجلو گ -۵
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  مجدد کارخانهیراه انداز -۶

عامل ري قطع اعتصاب در دوره چهارم وعده مد علت. شروع شده و همچنان ادامه دارد  ١٣/۴/٨٧ خي پنجم از تاردوره

عامل اقدام ري مدنکهي اليسه هفته نشده بدلگران مشغول به کارشدند، اما هنوزبود که کار روز٢٠به پرداخت دستمزدها تا 

.دست به اعتصاب زدند"  ها کرده بود کارگران مجددانيبه فروش زم  

 روزنامه کي نفر از کارگران و ۵ پنج دوره اعتصاب کارگران بار ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که البته ني ایط

.بودند و آزاربي مورد تعقشتريبنگار  

.  اطراف را بستندیها جاده هابار.  اندوستهي به آنها پزي نی کرده اند و اهاليیمايشوش راه پ بارها درشهرکارگران

 شانيمواقع خانواده ها شتريها تجمع وتحصن کرده اند و ب بارو بار،یمقابل فرمانداردرمحوطه کارخانه درمقابل آن و در

.ند ها حضور داشتیيمايراه پدرزين  

 داران هيکارگران مصمم به گرفتن مطالبات خود هستند، سرما.  شودی نمدهي دی مشخصندهيحال حاضر افق روشن و آدر

 طبقه کارگر روشن خواهد ی هاروياز ن  یگري دی نبرد را بخش هاني افي تکلنيبنابرا. و دولت مصمم به سرکوب آنها 

 تي دست به حماراني و بخصوص کارگران و فعاالن خارج از ای و فعاالن کارگر کارخانجاتگريکرد ، اگر کارگران د

 یشي صورت مبارزه فرساني اريدر غ.  خواهد کردرييسود کارگران هفت تپه تغ قوا به   بزنند، توازن ی و عملی مالیها

. وار هستمدي اماري بسی طبقاتیمن به همبستگ. آنها را شکست خواهد داد   

  رابطهني طرح فوق در هفت تپه و مشکالت فعاالن در ايی اجرای هاسميمکان -٣

 تي حمایبه جارگران هفت تپه انجام نداده اند و با کایهمدردابراز  ویرسان خبر جزی کاریفعاالن کارگر  روزني به اتا

  واسي ،یخود به خودري آنها را به مسی جبنش کارگریخي تاراتي و تجربی انتقال آگاهني و همچنیعمل وی مالیها

 آزاد گذاشت تا خودشان دي خود را آزاد کنند ، کارگران را بادي باخودشان کارگران نکهي به بهانه ا- یستي و رفرمیديناام

 ی ها حتبرالي لنيا.  کرده اندتي هدا- یبرالي و دمکرات منش و آزاد خواهانه و لباي زی شعار هاني برسند و از ایبه آگاه

خود به  "هي همان روحنيک شوند اي کنند تا کارگران به شکست نزدی از کارگران قلمداد مید آزازسلبي ها را نشنهاديپ

 ی شعارسمي و پلورالسمي پسا مارکسسم،ي پست مدرنیبرالي مسخ شده لی هایدولوژي اقيحاکم است که از طر" سميخود

 فعاالن ني ایالي وا واديقل کنند، فر به طبقه کارگر منتی شوند که بخواهند آگاهداي پیو اگر کسان.  شودی میبانيپشت

 هي سرمایدئولوژي که ایطي افشا کرد که در محديبا.  پا گذاشته شدري رود، که استقالل کارگران زی به آسمان مبراليل

 ی دارهي سلطه سرماريآنها، همان ز" استقالل "اي دارند؟ آی کامل و مسلط دارد، کارگران چه استقاللی هژمونیدار

 پا ري زی از هر کانالیستيالي سوسی انتقال آگاهاي کنند؟ آی چاک منهي سلطه سني حفظ ای فعاالن براني ااي؟ آ ستيماندن ن

 حفظ استقالل هي سلطه سرماري و در زی رها کردن آنها در نا آگاهی شود؟ ولیگذاشتن استقالل کارگران محسوب م

 ني اگري تواند داشته باشد؟ ُبعد دی دوستان مني بهتر از ای و مواجبرهي جی خدمت گذاران بی دارهي سرمااي است؟ آشانيا

 کنند ی خورده فکر مبي فرشتري آنها بی گفته هادني خود با شنی طبقاتی است که کارگران در نا آگاهني ایبرالياعمال ل

سو استفاده از سطح  ها با برالي لنيا. مدافعان کارگران هستند"  آورند واقعایقالل آنها به زبان مت که سخن از اسیکسان

 در مقابل انتقال نيي حرکت از پااي حرکت از باال ی به بهانه های جنبش کارگرکردن کارگران و با تکه پاره ی آگاهنييپا

 جنبش را همچنان در خودبه ن،يي حرکت از پاباي و زبانهي عوام فری کرده با شعار های مانع تراشیستيالي سوسیآگاه
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 از درون یستيالي و سوسی طبقاتی آگاهرفتي پذدي که بایدر حال . دارندی نگه مهيئده سرما و زای و دنباله روسميخود

 طبقه اند که چه در باال و چه در نفکي آگاه طبقه کارگر جز الی بخشهاني و همچندي آی نمروني بیجنبش خود به خود

  شود همان ليتبد"  خودیطبقه برا"رگر بتواند به  باشند تا طبقه کا  ها داشتههي الی با تمامکي ارگانوندي پ دي باشد بانييپا

. آن هستندی مانع عملی کارگرني ها در کسوت فعالبرالي لني ترسد و ای از آن می دارهيرما که سیزيچ  

 اگر دستمزد خود را گرفتند نکهي ادي خرند به امی مهي کارگران نان نسد،ي شدی پولی و بی اقتصادیها تحت فشارمتاسفانه

زمان پرداختش   ی چوب خطديکه البته خر گفتند   ی می چوب خطدي خرد،ي نوع خرني به اميدر قد. اهند کردپرداخت خو

  گذاشته ی نام آن را نان قرضستي شده مشخص نیداري خریها نانهفت تپه چون زمان پرداخت پول امادر. مشخص بود

. نشان دادن عمق فشار و فاجعهی بود برای مثالنيا. اند  

و صنعت هفت چون در آنجا مجتمع کشت :  کوچک استیآنجا وجود دارد که مختص شهر ها درزي نیگري معضل دکي

 دستمزد افتي عدم دراي یکاريهنگام ب شهرک است کارگران در٣ شهرو ٣ ی اهالیبرا و کاریديتولتپه تنها وعمده مرکز

 ی مجتمع بستگني همی کسادايبه رونق   یال اهشتريچون در آمد ب. امکان قرض گرفتن از دوستان و وابستگان را ندارند

 ني و سطح مبارزه و همچنی سو در جهت رشد آگاهکي مورد از نيا.  استی اهي منطقه گرفتار اقتصاد تک پایعني. دارد

 شدن تر دي فشار ها باعث شدنيا. سخت و شکننده استاريمعاش بسهت امرارج مثبت است، اما، ازيیرهاريمسحرکت در

مقابل در.  کندیشياعتراضات را فرسا  داردیسع دهد ویمشتري جواب آنرا با سرکوب بتي حاکمیود ول شیاعتراضات م

 یحت دهند ویم "یکنترل کارگر "شنهاديکارگران پ ازیجمله تعداداز.  شودی مداي پی شدن اعتراضات انحرافاتیشيفرسا

 شکست ی و انتقاِد تجربه هاین کنترل کارگر غلط بودحي عمل و تشرني ااز یري جلو گی به جای کارگرني از فعالیبرخ

 ی کنترل کارگرسميرفرم کنند، ازاستحصال کارگران سواستفاده کرده وی حداقل کارشان را حفظ منکهيخورده، به بهانه ا

 شدند و امروز ی دارهيو شراکت با سرما  گرفتار مداربسته الني گی سازینيهمان گونه که کارگران چ.  کنندی مدييرا تا

 ريمس  بزنند به همانیکارگر دست به کنترل  اگر زيشده است، کارگران هفت تپه ن محرزیکنترل کارگرست آنها درشک

 به سرنوشت  یکنترل کارگر  گرفتن شي قبل از پ مي خواهیما ازکارگران هفت تپه م.  خواهند شدتي خورده هداشکست

. داشته باشندیقي توجه دقالني گی سازیني کارگران چبخصوص و ني، آرژانتکارگران ونزوئال   

 که یچه زودترکارگران را نسبت به کنترل کارگر  را قبول دارند، موظفند هری طبقاتکي ارگانوندي که پی کارگرفعاالن

 که یکنترل کارخانه در زمان  یوقت.  شود، آگاه کنندی داران مهي و شکست کارگران و نجات سرمایباعث نفاق دو دستگ

 ی ملي تبدی دارهيواقع کارگران به مشاوران سرما شود دری مده دارد به کارگران سپریاسيتسلط س ی دارهيدولت سرما

:مي کنی می مورد را در هفت تپه بررسنيفرض ا. شوند   

 مدت ني در اديبا) ی، برداشت و فرآورکاشت( فروش دربازارآماده شود ی کنند تا محصول برانهي هزی مدتدي باکارگران

 یحت.  ندارندی پولنيکارگران چن  مي دانیکه م.  ها است پرداخت کردنهيهز ازیکيها را که ف ودستمزد مختلی هانهيهز

 یعني خواهند خورد   بریتازه به مشکل اصل برسانند  محصول را به بازار  نند خانمان برانداز بتوایها وام  قيطراگراز

 دست یمحصول هفت تپه رورا اشباع کرده است و بازارکه با واردات هنگفت شکریاي کم، مافی، تعرفه گمرکآزادبازار

حاال طرف حساب و طرف . دستمزد کارگران گريطرف د وام ها است وازدي سررسخي طرف تارکياز. مانديکارگران م

دوره  کارخانه را درتيريکه مد هستند  خود کارگران  از  ی بلکه تعدادست،يدولت ن  کارفرما وگرياعتراض کارگران د
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 همان نيا. ستندي باهي بقی رودررودي هستند که باشاني انکيا.  کارگران به عهده دارندندگاني به عنوان نمایکنترل کارگر

 شوند به دنبال یکارگران، خود مجبور م آن زمان .  کندی مجادي ایکنترل کارگر  قي از طریدار هينفاق است که سرما

 چند اي کي کنترل یوقت کارگران .  شکست استري مسنيا.  شراکتی برای دارهي دنبال سرمااي بگردند و نيزمداريخر

 تيحاکم)دشمنان کارگران( دارانهي که سرمایبازاررقابت در.  شوندیم نابرابری وارد رقابترندي گیکارخانه را بدست م

رقابت   نيا در. دارند ی و قدرت نظام ، فرهنگ قالبیاسي، قدرت سی و قدرت اقتصاد  دولت مال آنها استیعني. دارند

 کارگران داشته ی برای تواند اندک ثمری می فقط زمانیکنترل کارگر.  کارگران وجود نداردی جز شکست برای اجهينت

. در تصرف طبقه کارگر باشدیاسي سبزارقدرتباشد که ا  

 شود و یم  یکارگر رل کنت دامن   خورد، دست به ی شکست مینقاط  درديبرنامه تول دری دارهي که سرمایزمان" قايدق

 کارگران به یو پس از مدت . دي نمای ملي کارگران گذاشته آنها را به مشاوران خود تبدندگاني خود را به دوش نمافيوظا

. پردازندی شده اند ملي تبدی دارهي مشاوران سرمابه خود که ندگاني داران با نماهي مبارزه با سرمایجا  

جور  جمع وی خود را برافي بخش عمده وظای دارهي شود که سرمای مدهيدزيها ن"  اویان ج" مشاورشدن درقهي طرنيا

را به   ابانيخ و کار کودکان  آنها  تا .  گذاردینا آگاه م  ستياومان  نيريخود، به عهده خ  نظام ی هایکردن کثافت کار

 ی به خدمت گذاران و مهره هاليد طرف تبکي از یستي اومانهاتي با توجیني چنني ارٌيافراد خ. اصطالح نجات بدهند

 ی می دارهي فشار بر سرمالي باعث تعدیستي رفرمناني به صورت سوپاپ اطمگري شوند و از طرف دی می دارهيسرما

 ان ني به ای مالی کمک های دارهي است که موسسات و ادارات دولت سرمای قدر کافني ادعا همني اثبات ایبرا(گردند 

 ی خرابی و فشار باز سازتيمسئول.  رساندی می دارهي سود ها را به سرمانيزهمي نیل کارگرکنتر).  کنندی او ها میج

 هي سرمای به مهره هاني چنني از کارگران ایو بخش. گذاردی که خود به بار آورده است را به دوش کارگران میاقتصاد

آنچه " آورند، ظاهرایاما آنچه بدست م. ند کنی حرکت میستي رفرمري و درمسه دادلينظام را تقل شده، فشاربرلي تبدیدار

 بتوانند دستمزد   کهی کاری شوند ولی نمکاري بیالبته تا مدت.  خود استیکاري آورند، عقب انداختن بیکارگران بدست م

  با برخودیمدت کنند، پس ازافتير دیدستمزد اگر بتوانند با وام اي و.  استیکاريبخود بدتراز  نخواهند داشت که رنديبگ

. دچار خواهند شدیاري فروش محصول به مشکالت بسیبه بازار برا    

د؟ي تحقق آن در نظر گرفته ای برای عمليی و شما چه راه کار هاست؟ي ازکارگران هفت تپه چتي حمانياهداف کمپ -٢  

: کند که عبارتند ازی را دنبال می اهداف مختلفنيکمپ    

یطرح مسائل مختلف در جنبش کارگر -١  

  مختلفی ها و راهکارهاسميکانکشف م -٢

ی عملی هاتي تر کردن حمای وعمومشيافزا -٣  

ندهي انتقال به آی عمل برادانيکسب تجربه از م -۴  

 موانع کي تاریاي راه ها زواگري و دني کمپقي از طرمي خواهی شده ملي به گره کور تبدی عدم همبستگنکهي توجه به ابا

.ميي حداقل رو به عموم اعالم نمااي. ميبر طرف کن  کرده و در صورت توان یس فعاالن و گروهها بررگريرا با کمک د  

 برند ی از آن رنج می طبقاتی امروز طبقه کارگر به طور عام و کارگران هفت تپه به طور خاص نسبت به همبستگآنچه

 انحراف یند هفت تپه رگه هاعمل مان دانيم درمياگر بتوان. کشاندي مسمي اعتراضات را به رفرمی است که تمامیانحرافات
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 یروزي امکان پنکهي ضمن ارند،ي بگشي ببرند و راه درست را پی پتيواقع تا کارگران خود به ميکن بازیرا به طور واقع

 . رانده خواهند شدهي با کسب و انتقال تجربه، انحرافات به حاشزي نندهي اعتراضات آی شود، برای مجاديدر هفت تپه ا

: کارگران هفت تپه هستند عبارتند ازتي و موفقی طبقاتیات که مانع همبستگ انحرافنيعمده تر  

یستيوني روزشاتيگرا -١  

یستي اکونومشاتيگرا -٢  

یستي رفرمشاتيگرا -٣  

ی انحالل طلبشاتيگرا -۴  

.ستي نري امکان پذنجاي مقوله ها در اني و شکافتن ای بررسالبته  

 ی، جنبش ها کارگرانی عملیارتقاء سطح مبارزه و ارائه کمک ها  وی همبستگی مختلف برایرابطه با کشف راه هادر

 ی همبستگنيفاعل خود   تا  کرد  جادي ایبستر  ضمن طرح موضوع   دي با،ی و مردم به سمت کارگران اعتصابیاجتماع

هر چند ما .  بندندی ابتکارات را بکار مني موارد بهتریمکه خود کارگران و فعاالن در تما.  کنندسميمبتکرانه کشف مکان

 نيبنابرا.  سود جستشتري از ابتکارات خود کارگران بدي به آنها محدود شود، بلکه بادي اما نبام،ي کردشنهادي را پيیراه ها

 یتر کارآمدیسم هايابتکارات خود مکان فعاالن بتوانند با   است که کارگران وی بسترجاديا  نيکمپ اهداف از گريد  یکي

.ابنديصابات ب کمک به اعتیبرا  

 ني از عمده تری گسترده کردن اطالع رساننيو همچن  امضا ی، جمع آور از کارگران هفت تپهیتي حمای صندوقهاجاديا

 اعتصاب که ی صندوق سراسرجادي ایو به دنبال آن در صورت توان برا . ميدار هفت تپه درنظری است که برایفيوظا

. کردمي تالش خواه،ی عموم جنبش کارگری گروهها براگري دی زمان ما است، با همکاریضرورت فور  

 هياطالعدر  لي دلني کند به همغيها تبلتيکردن حما تری عمومیخودش را برا فراترازی هاسمي تالش دارد مکانني کمپنيا

 تيصندوق حما  لي خود اقدام به تشکیو زندگ ن درمحل کار که فعاالن و گروه ها و کارگران خودشامي خود خواستیها

 کردن فعاالن و کيو شر  طرح مسئله ی به نوعزي ننيا.  تپه برسانند فت ممکن به کارگران هقي و از هر طرندي نمایمال

 ري و غمي به طور مستقزهي انگجادي انيکمپگريهدف د.  ها بوده استرندهي گمي از تصمی به عنوان بخشنيکارگران در کمپ

 و جمع ی همکاری شورات گلگشی برگزاریجمله مثال دم دستاز. داده استجواب مثبت زي نیالبته تا حدود.  استميمستق

 جادي همان ای جهي نتني امي از دوستان تشکر کردی اهي اطالعی انجام شد و ما طني که پس از اعالم کمپی کمک مالیآور

نم در گزارشات اعالم  کی نمانيحال انجام است که چون هنوز به ثمر ننشسته اند ب دريی حرکت هانيو هچن.  استزهيانگ

.خواهند شد  

 نيحوزه ب دراي عموم مردم؟ آاي است یراني کارگران ااني صرفا در مايکجا قرار دارد؟ آ درني کمپني اتي فعالیحوزه  -٣

د؟يدست اجرا دار دری اقداماتزي نیالملل  

 و ی با آگاهني همچنميس را ندار کچي هبي و فريیو قصد بزرگ نما ميستيتوهم ن خود دچاريی و توانانيما نسبت به کمپ  

.مي را اعالم کردني کمپیني عليتحل  

 است که در لي دلنيبه هم  و مي کنیمحدود نم  يیايجغراف محدوده   چي را به هني حوزه عمل کمپنکهي ا  رغمی علنيبنابرا

 اکتفا یريگي پتهي کمیل ها خود به کارگران هفت تپه تنها به کانای رساندن کمک های برامي خود اعالم کردی هاهياطالع
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 ی که عرض کردم طرح مسئله در حوزه عملی طور  همانني عمده کمپخشب . دي عمل کنني بلکه فراتر از توان کمپدينکن

.مي چه در حد توان خود و چه فراتر از توان خود بدست آورديی هاتيکه در هردو حوزه موفق.  بوده استیو نظر  

نسانها را در  ای تمامني همچنردي گیرا در بر م  عموم مردم نيکارگران است بنابرااز  ازنظر ما فراترني عمل کمپحوزه

 شتري خود هرچه بني شود بنابرای کمتر میريگي پتهي منتها هر چه دورتر هستند توان کمردي گیمنقاط مختلف جهان دربر

 عمل کرد تهي کمکتريو در محدوده نزد.  شودی مورد طرح مسئله عمده تر مني عمل بکنند در ادي بایريگي پتهيکمفراتراز

.  تواند پوشش بدهدی را میکساني ی پردازد گستردگی می که به حوزه نظرنيبعد دوم کمپ.  گرددیم ما عمده ترميمستق

.یشدن جهت مبارزات بعد آماده تری انحرافات است برایراهکارها و افشا وسميطرح مسئله و کشف مکانشتريکه البته ب  

د؟ي خود از کارگران هفت تپه صورت داده اتي کردن حمايی اجرای برای مشخصین اقدام عمل تاکنوايآ -۴  

ها، تي ساقيطر  ازیگسترش اطالع رسان امضا وی جمع آور،ی مالیها مبالغ کمکیجمع آور  گلگشت،ني چندیبرگزار  

  ویورزش  مسابقه نيچند  یاربرگز ، مختلف  یمصاحبه ها ، انجام یعمل طور  به گزارشات و ، اخبارهي اطالع عيتوز

. خواهد شدهي آنها در گزارشات ارازيصورت گرفته است که ر...  و یکوهنور    

  و تفرقنيا  ليدل. ميبوده ا کارگران هفت تپه   ازتي حمای برا یو مواز  مشابه نياعالم چند کمپ شاهد  دررسانه ها -۵

 نيچرا ا  زند؟ ی نم است ضربه کارگر ه همانا متحد کردن طبقه  کیاصل به هدف  امرني ااي؟ ادي دانیچه م رایگوناگون

؟ واحد شرکت کنندني کمپکي توانند در یفعاالن نم  

 ميمبارزه اعالم کرد مرحله ازني با توجه به ایريگي پتهيکم  است ما دریکارگر  مبارزات ی مرحله کنونی ذاتجهي نتنيا  

 في باعث تضعني امي دانیچند که م هرندي نمایتوانند سازماندهي که میککمهر" هر کدام ازگروه ها و افراد خود مستقال

 اما مصمم مي توان بر طرف کردن آنرا نداريی است که ما به تنهای پراکندگني و الزمه چنجهي نتني گردد اما ای منيکمپ

.مي بر طرف کردنش هستی برایبه همکار  

 ري تاثزي ها نني است که در کمپیعلل پراکندگ ازیکي خود، نروايطرف پ ازشيگرا مختلف و به حق دانستن هرشاتيگرا

 و عمل در ی تئور  بلکه الزمه رشد و ارتقاأستي مختلف خود به خود منفور نشاتيالبته داشتن گرا.  دارندیمخرب" کامال

 آنگاه رد،ي گی خود قرار متي مقدم و اصِل و بستر و موضوع فعالش،يا گریوقت اما .  استی از مبارزات طبقاتیدوره ا

 نيا.  نتوانند با هم کار کنندزيمشترک ن"  در نقاط کامالی فعاالن و کارگران حت  شود کهی گردد و باعث می آور مانيز

. بروندنيب د تا رسوبات انحرافات گوناگون از کنی را طی دوره ادي بازين  

 است ی دارهي سرمایکتاتوري و دیمعه طبقاتعمق جا ازی انعکاسگريکديعدم تعامل با  وی فراموش کرد که پراکندگدينبا

 بار مضاعف شده ني چندرانيا حاکم برطي و با شراافتهيگذشته شدت  خاص دری دوره ای چپ، طتيکه براثر بحران هو

 ی همکاريی حفظ استقالل خود تواناني ثابت کرده است که در حد سه سال گذشته با عملکرد خوی طیريگي پتهيکم. است

 ی بار ها برایريگيپ  تهي است که کمی کافنقدري ادعا همنياثبات ا  یبرا.  افراد و گروهها را داردنيورترحتا با خود مح

 که ني کمپنيم و ه٨۵ ی مراسم اول ماه میبرگزار  یمانند فراخوان برا( فراخوان داده است که جواب نگرفته یهمکار

 کنند و ینه قبول م.  گذرندی اعتنا می و از کنارش ب  گرفتهدهي کرده، نادیستي از افراد و گروهها برخورد سانتریاريبس

ماننداتحاد عمل در ( استوستهيبه آن پ" عاي سریريگي پتهيفراخوان داده اند کم  هر کدام از گروهها که یول.)  کنندیرد م

).ی همکاریشورا  
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 ی آگاه برخورد ها  قهي طرنيبه ا   نسبتزي نني و قبل از اعالم کمپ  استی جنبش کارگری معضالت کنوننهاي ا  واقعدر

اما .  استیخي تاراتي بر واقعی که مبتنم،ي دارلي و در رابطه با آنها تحلمي برخوردها را تجربه کرده انيبارها چن. ميداشت

  درندهي کنند در آی بر خورد م یستيامروز سانتر  که يی ، آنهامي منفعل شواي مي کنیني شود که ما عقب نشی باعث نمنيا

ما . مي روی مشي به پیريگي پتهي شده کمنيي تعی هااستيما طبق اصول و س.  جواب پس بدهنددي بایمقابل جنبش کارگر

 یخي و ضرورت تاریت طبقای الزمه همبستگفهيوظ  بلکه بعنوان م،ي خواهی آنها نمی برااي خود ی را برای همکاریحت

.مي دانیم  

 کارگران هفت تپه اعالم ی برای کنونني درست است که کمپنيا.  مدت است  عمده بحث من مربوط به افق بلندتي نهادر

 تي دانم ضمن حمای الزم منيبنا برا.  دانمی می مقطعی اعتراضات را نسبت به کل جنبش کارگرني من ایشده است، ول

 دي دنيبا ا. مينيبب از مبارزات ی صعود به سطوح باالتری برای شدن کارگران هفت تپه، آن را مرحله اروزيوکمک به پ

 ني شود تا ضمن داشتن کمپی شناسبي آستي وضع ني شوند، که الزم است ای مدهي پراکنده به عنوان مضعل دی هانيکمپ

 . شودیري جلو گیني چنني ای های از خرده کارتري قویها

 را ی توانني در خود چنیريگي پتهي شد، اما کمی اعالم مشي ماه پ١٠ حدود دي باني کمپني است که انيا کار درگري دراديا

 ی ولمي که به صورت مشترک اقدام بکنمي گروهها خواستگري در آن زمان از دنيبنابرا.  که بتواند ثمر بخش باشددي دینم

. دست به کارشدها تنیريگي پتهي کمنکهيتا ا. موافقت نشد  

 کارکند و هم ني از اشتري تواند بی میريگي پتهي هم کمیعني.  دارم ی نسبتي رضاني انجام شده توسط کمپی از کار هامن

.مي انجام دهند تا ثمربخش باششتري بی با همکاراي و ی به صورت انفرادیاري بسی توانند کار های مگري دیگروهها  

 راني کارگران اگري از دی هفت تپه چه درخواستی از کارگران اعتصابتي حماني از فعاالن کمپیکيبه عنوان درآخر -۶

د؟ي خواه داریدم آزادو عموم مر  

 اعتصاب یني عهي است که پایني بخش کسب مطالبات عکي.  گردندی مميبخش تقس  به دوميآنچه از اعتصاب انتظاردار  

بخش دوم که به )  شکستاي ی نسبیروزي کامل، پیروزيپ  (شودي آن معلوم مجهيکه در کوتاه مدت نت. ندي آیبه حساب م

اعتصاب به .  استی طبقاتیو آموزش و ارائه آگاه  ارزهسطح مب  ارتقاع ها،يتئور شود آزمون یمرور زمان حاصل م

 در نيهمچن.  دشمن هستندی دوست و چه کسانی، چه کسان توانند به مطالباتشان برسندی آموزد که چگونه میکارگران م

ات يند مدت آموزش ها و تجرببلو در.  شودی به عنوان بسترجذب و ارتباط گذاشته می طبقاتیپروسه اعتصاب نطفه آگاه

 یهدف زندگ راستني زیانسان وی که آزادیافراد کارگران وی تمامنيبنابرا.  دهدینشسته سطح مبارزه را ارتقاء مبه بار

 امروز کانون نبرد نکهيبا توجه به ا.  کنند تي ممکن از کارگران هفت تپه حماقيطر دارند به هرفهي خود قرارداده اند وظ

 ی ها که نشانه هایساز به خودروديشا ( یگري دعي به صناندهيآ که درستي نی شکنينهفت تپه است همچ درراني ایطبقات

 دي به بار آورند بای مثبتجي اعتصابات نتاني اميبخواهاگر.  خواهد شددهيکش)  دهدی نشان میآنها خود را به آرامبحران در

 روي را نی کارگران اعتصابیوقت. مي جانبه کنه همتي حمایقات خط مقدم نبرد طبی هاروي به عنوان نیکارگران اعتصاباز

 محسوب ی پشت جبهه نبرد طبقاتیهاروينزي خواه نیمردم آزاد وی اجتماعیها کارگران، جنبشهي بقم،ي خط مقدم بدانیها

 یعني نيا.  شودی عملتيپشت جبهه حما  توسط شتري ب هرچه  وجود دارد که خط مقدم  یروزيامکان پ یزمان.  شوندیم

. طبقه کارگری و هژمونی طبقاتیتگهمبس  
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 شروع یوابسته به مطالبات اقتصاد  ی خواسته های به نوعاي ی بدست آوردن مطالبات اقتصادیاعتصابات برا" عموما

 شود و در واقع ادامه اعتصاب به ی مشتري کارگران بی زندگی روی اعتصاب فشار اقتصادني درحیاز طرف.  شوندیم

 شدن اعتصاب باعث شکست ی طوالنليبه دل  یتصاد فشار اقشي افزانکهي ایبرا.  شود ی ملي خود تبدتيضد موضوع

 ی اقدام به کمک های اجتماعی جنبش های و تمامی کارگرني کارگران ، فعالدياعتصاب و محواثرات مثبت آن نشود، با

.دني نمای را خنثی فشار اقتصادشي کرده افزایهمه جانبه به خصوص کمک مال  

 تي و وضعیاما با توجه به پراکندگ. ابدي ی اعتصاب تبلور می در صندوق سراسری کمک مالتي حالت و نهانيبهتردر

 لي، سپس تشکیو پراکندگ  توان تا بر طرف شدن موانع ی به خصوص اعتصاب کارگران هفت تپه نمیاعتصابات کنون

. دست گذاشتی اعتصاب دست رویصندوق سراسر  

 همه جانبه از کارگران دي خود بداند که بافهي وظی اجتماعی از جنبش هایعضو هرنيهمچن ویهرکارگر ميدار انتظارما

.  توجه کنندی مالتي کرده و به خصوص به حماتي به طورعام و از کارگران هفت تپه به طور خاص حمایاعتصاب

ومان تهزارفقط  یماه هریماع اجتیجنبش ها ازیعضو وهریکارگرهر است که اگر مهم  اري موضوع بسنيتوجه به ا

کارگران  ی مبلغني چنیبانيبا پشت .شودي می تومان جمع آورارديليم٢٠ یال١۵به صندوق اعتصاب کمک کندهرماه حدود 

 یسازماندهبا   یطبقات  قدرت نيچن بالقوه موجود   با توجه به پتانسل  .آورند را به زانو دری دارهي توانند نظام سرمایم

 و یصنف  ی هاالتيثشک عهده  ازی کارني چنیالبته سازمانده  (افتي اعتصاب دست یصندوق سراسرتوان به يخوب م

 از جمله احتمال فساد و ی سختاري موانع بسی صندوقنيساختن چنريمس که درستي نیشک.) دي آی بر نمی به تنهایاقتصاد

 کرده ی شانه خالفهيانجام وظ ازدي و مشکالت نبا وجود موانعلياما به دل. اد وجود خواهد داشت و اتفاق هم خواهد افتريغ

 طرف بدون کي ازی و احتمال فساد مالی موانعني چندني کششي با به پنيفعال ازی کرد که برخغي و تبلشهي را پی عملیبو

 گري دیسو کنند و ازی بودن خود را پنهان موي پاسگريطرف د دهند ازی خود را پاک نشان می آلودگنهيموجود بودن زم

 است، امدهي نشي پ یتي است که هنوز جنانيا  آنها یمانع تراش. ندي نمای می کرده و مانع تراشی خود شانه خالفياز وظا

 و ی از موعد ، پراکندگشي پی اعتمادی، ب آنها، باعث تفرقهی حرکتی حرکت، در واقع بنيهمچن.  کنندیاعالم قصاص م

ضرورت دارد اما در عمل  کنند که صندوق اعتصاب   ی مانيفتار بگهرچند که در.  استی طبقاتیهمبستگ ازیريجلو گ

 ضمن دلسوز یعني.  دارند که هنوز وقتش نشده استیراه ساختن صندوق اعالم م مشکالت سراني گردند و با بیوارد نم

 یادي زاري راه ساختن صندوق اعتصاب موانع بسر که دمي دانیما م.  کنندی می عملینشان دادن خود از همه دعوت به ب

 شدن ما وشکست جنبش وي باعث پاسدي وجود مشکالت نباميي گوی وجود خواهد داشت، اما می و فساد مالانتياز جمله خ

 و قيخوب و دق  ی هاسمي مکاننيي با انتخاب و تعیو از طرف.  صادر کردی توان در مورد راِه نرفته حکم قطعینم. شود

صندوق اعتصاب   که مياگر قبول دار . انحرافات را به سمت صفر سوق داد ن  توای مافتهي گسترده و سازمان ارتبا نظ

 دي از احتماالت ترسدينبا. شودي به جنبش محسوب مانتي خیبهانه اضرورت امروزاست عمل نکردن به ضرورت به هر

. گرفتدهيو اصل و موضوع را ناد  

 ی نکرده ناگهان به صندوق سراسریط را  ق اعتصاب صندو با  رابطه  در مراحل مختلف  توان  ی نمميدار اعتقاد   ما

. ممکن است شروع کردکهي پاسخ به ضرورت را هرچه زودتر ازآنجائدي باالخره باميي گوی بلکه مافت،ياعتصاب دست   

: شوندجادي اعتصاب به چهار شکل ممکن است ای صندوق سراسری نطفه هامي اعتقاد دارنيهمچن  
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.م صندوق اعتصاب کنند خود اعالیکارگران اعتصاب -١  

.  بدهندلي تشکیتي حمایخود صندوق ها هستند به عنوان پشت جبهه درمحل کارکهيجائ درهری اعتصابريکارگران غ -٢

 لي تشکی مالتي کنند صندوق حماداي دشمنان اطالع پنکهيخود بدون ا توانند درمحل کاریمزي با تعداد کم نیکارگران حت(

.)بدهند  

. بکنندیاري همی صندوق هالي خود اقدام به تشکی در محل کار و زندگی اجتماعیفعاالن جنبش ها -٣  

حقوق ماهانه  روزازکي دادن صي خود و تخصانيم ازاعتصابات دریتي صندوق حماجادي با ای جنبش کارگرنيفعال -۴

 کسب تجربه کرده سپس  شناخته وموانع را ازیاري توانند بسی برد آن مشيبا پو.  کنندجادي اتيخود به عنوان حق عضو

. استفاده کنندديايمورد به وجود ب چهارجموعم تواند ازی اعتصاب که میساختن صندوق سراسردر  

کارگران  ی تمامنيبنابرا.  ماندی باقیشنهادي پی شدن صندوق هاجاديا توان درانتظاریشد که نم متذکرديباره باانتها دودر

 قي به هر طردي هستند و بای از کارگران اعتصابی مالتي موظف به حمااهخوي و مردم آزادی اجتماعیو فعاالن جنبش ها

. خود را به آنها برسانندی دانند کمک هایممکن که خود م  

 کمک ی اگر تقاضای حتني کنند بنابرای دستمزد اقدام به اعتصاب میکم ویاقتصاد که کارگران به خاطرفشارمي نبرادياز

. دارنداجياحت"  هم نکنند حتمایمال  

.مي دارتي موفقی شما آرزوی و برامي سپاسگزارد،ي پاسخ دادن به سوأالت ما اختصاص دادی وقت خود را برانکهي ااز  

 

  اتسالم دمکر

  ١٩/٠٧/٢٠٠٨شنبه 


