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گيری مبارزات کارگران  بدنبال اوج
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
و تعرض وحشيانه رژیم جمهوری 
اسالمی به کارگران، 

های اعتراضی متعددی  آکسيون
در حمایت از مبارزات کارگران 

ها و نيروهای  انتوسط سازم
انقالبی و چپ و فعالين جنبش 

 . کارگری سازمان داده شد
فعالين چریکهای فدائی خلق 
نيز در این رابطه، در سازماندهی 
و برپایی حرکات اعتراضی در 

حمایت از مبارزات کارگران 
شرکت واحد فعاالنه شرکت 

آید  آن چه در زیر می. کردند
های  گزارش مختصری از حرکت

 در دفاع از مبارزات اعتراضی
کارگران شرکت واحد برعليه 
رژیم ضدکارگری جمهوری 

 .باشد اسالمی می
 بعد از ظهر ٢ تا ١٢از ساعت 

 به ٢٠٠۶ ژانویه ٢٨شنبه 
فراخوان مشترک فعالين 
چریکهای فدائی خلق ایران و 
سازمان دمکراتيک و 

ضدامپریاليستی ایرانيان در 
کميته "انگلستان از یک سو، و 

از مبارزات سندیکای دفاع 
از " مستقل کارگران شرکت واحد

ها نفر از ایرانيان  سوی دیگر، ده
مقيم لندن با تجمع در مقابل 
ساختمان رادیو بی بی سی به 
سردادن شعار در حمایت از 
مبارزات کارگران شرکت واحد و 
محکوم کردن رژیم سرکوبگر 

 .جمهوری اسالمی پرداختند
 

  

ای دفاع از مبارزات ای دفاع از مبارزات هه  تأملی بر آکسیونتأملی بر آکسیون
  کارگران شرکت واحد در خارج کشورکارگران شرکت واحد در خارج کشور

 
های  طلبانه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ماه جنبش حق

ای از مبارزات دالورانه طبقه کارگر ایران  اخير، نه تنها جلوه برجسته
برعليه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی را به نمایش گذارد، بلکه 

ش ، به مانند هر برآیند مبارزاتی بزرگ برعليه ا بدليل وسعت و اهميت
دیکتاتوری حاکم در جامعه تحت سلطه ما مورد توجه و حمایت احزاب 

های طبقاتی مختلف  و نيروهای سياسی گوناگون با اهداف و پایگاه
 . قرار گرفت

از یک سو احزاب و نيروهای مبارز و آزادیخواه مدافع طبقه کارگر، از 
های  ضات کارگران شرکت واحد، فعاالنه از خواستنخستين روز اعترا

طلبانه کارگران در حد توان خویش دفاع کردند و  عادالنه و مبارزات حق
با افشای چهره ضدخلقی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و 
منعکس کردن شمائی از اوضاع وخيم کار و معاش طبقه کارگر ایران 

اعتراضی، ندای های مختلف  کوشيدند تا با برپایی آکسيون
. طلبانه کارگران را به گوش افکار عمومی در خارج کشور برسانند حق

از سوی دیگر، در چارچوب فضای جدیدی که با افزایش تبليغات 
المللی  برعليه رژیم ضدمردمی جمهوری اسالمی در سطح بين

های مبارزاتی مذکور با رشد چشمگير اعالم  بوجود آمده، فعاليت
های کارگری از کارگران ایران در سطح  تحادیهحمایت نهادها وا

 .المللی مواجه بوده است بين

 
 
 

  

  ::دانمارکدانمارک
شدن پرچم شدن پرچم   به آتش کشیدهبه آتش کشیده

  جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی
 

با فراخوان کانون فعالين چپ و 
کمونيست ایرانی در دانمارک، 

 فوریه ١۵روز چهارشنبه 
تظاهراتی در مقابل سفارتخانه 
جمهوری اسالمی در دانمارک 

تظاهرکنندگان با . رگزار شدب
سردادن شعارهای مرگ بر رژیم 
جمهوری اسالمی، خواستار 
آزادی کليه کارگران زندانی 

در جریان این تظاهرات، . شدند
معترضين به داخل محوطه 
سفارتخانه جمهوری اسالمی 
حمله کرده و به رغم ممانعت 

های سفارتخانه  پليس، شيشه
را شکسته و پرچم جمهوری 

 را پایين کشيده، آن را اسالمی
تکه تکه کرده و به آتش 

های  تعدادی از اتحاديه. کشيدند
کارگری دانمارک با ارسال 

های همبستگی با کارگران  پيام
ایران، از این تظاهرات حمایت 

 .کردند
 

**************************************  

  ::هلندهلند
  حمله به سفارت رژیم با تخم مرغحمله به سفارت رژیم با تخم مرغ

 
های  در تداوم حرکات و آکسيون

 برعليه رژیم ضدکارگری اعتراضی
جمهوری اسالمی در خارج 

 بعد ۵/١ تا ١١کشور ، از ساعت 
 فوریه، تظاهراتی ١۵از ظهر روز 

در حمایت از مبارزات و 
های کارگران شرکت  خواست

واحد اتوبوسرانی در مقابل 
سفارت جمهوری اسالمی در 
. الهه هلند برگزار شد

شرکتکنندگان در این تظاهرات با 
ویش جنایات رژیم شعارهای خ

در سرکوب کارگران را محکوم 
نموده و خواستار آزادی تمامی 
زندانيان سياسی، کارگران 
زندانی، حق ایجاد تشکل 
مستقل کارگری و تحقق سایر 

های برحق کارگران  خواست
 .شدند

در خاتمه تظاهرات دوجوان 
ایرانی با پرتاب تخم مرغ، درب و 
پنجره سفارت را مورد هدف قرار 

دند و با برخورد وحشيانه دا
پليس با تظاهرکنندگان که به 
حمایت از جوانان پرداخته بودند، 
یکی از آنها دستگير و به اداره 

فرد . پليس منتقل گشت
دستگيرشده پس از ساعتی با 
برخورد سریع سازماندهندگان 
تظاهرات آزاد و به جمع دوستان 

 .خویش پيوست
این حرکت توسط اتحاد انقالبی 

های کمونيست و چپ ایران، نيرو
فعالين چریکهای فدائی خلق، 
کانون زندانيان سياسی ایران در 
تبعيد، هواداران حزب کار ایران 

سازمان پرایم و جمعی ) طوفان(
از فعالين کارگری و کمونيست 

 .در هلند برگزار شد
 

 

**************************************  

  های لندن در دفاع ازهای لندن در دفاع از  گزارشی از آکسیونگزارشی از آکسیون
  مبارزات کارگران شرکت واحدمبارزات کارگران شرکت واحد

 تظاهرات در حمایت ازتظاهرات در حمایت از
  مبارزات کارگران ایرانمبارزات کارگران ایران

  

 

   ) )22  ادامه در صفحهادامه در صفحه( ( 

  ویژه مبارزات کارگرانویژه مبارزات کارگران
 شرکت واحد اتوبوسرانیشرکت واحد اتوبوسرانی

   ) )22ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 



  

  های لندنهای لندن  آکسیونآکسیون  گزارشی ازگزارشی از
 رگران شرکت واحدرگران شرکت واحدااککمبارزات مبارزات   دفاع ازدفاع از  دردر

 

  ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 

کنندگان در این تظاهرات، با فریادهای  شرکت
از مبارزات کارگران در ایران "، "مرگ بر جمهوری اسالمی"

، و "کارگران زندانی باید فورا آزاد گردند"، "حمایت کنيد
زنده "، "حق اعتصاب و تشکل حق مسلم کارگران است"

یورش حکومت به ... و" سمباد انقالب، زنده باد سوسيالي
کارگران شرکت واحد را محکوم کرده و خواهان آزادی بی 
قيد و شرط کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی 

در این حرکت تعداد زیادی اطالعيه به زبان . شدند
انگليسی در ميان عابرین پخش شد و تظاهرکنندگان 

قليه که مورد حمایت عابرین و به ویژه رانندگان وسایط ن
بخش فارسی رادیو . کردند، قرار گرفتند از محل عبور می

بی بی سی در همان شب گزارش بسيار کوتاهی از 
 .این حرکت را در برنامه خود برای ایران منعکس نمود

 فوریه تظاهرات ۴در تداوم این حرکت، روز شنبه 
بزرگی در مقابل سفارت ضدخلقی جمهوری اسالمی در 

کنندگان در این تظاهرات، با بلند  رکتش. لندن برگزار شد
کردن پالکاردهای متعدد و سردادن شعارهایی به زبان 
فارسی و انگليسی بر حمایت خود از مبارزات کارگران 
شرکت واحد تاکيد نموده و خواستار آزادی بی قيد و 

این حرکت . شرط تمامی کارگران دستگير شده گردیدند
یکهای فدائی خلق نيز با فراخوان مشترک فعالين چر

ایران و سازمان دمکراتيک و ضدامپریاليستی ایرانيان در 
کميته دفاع از مبارزات سندیکای "انگلستان از یک سو، و 

. از سوی دیگر، برگزار شد" مستقل کارگران شرکت واحد
ویژگی مهم این تظاهرات حضور چشمگير رفقایی از 

 رفقای و" ILPSها  المللی مبارزات خلق ليگ بين" سوی 
کمونيست هند و ُترک بود که برای حمایت از مبارزات 
عادالنه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در این حرکت 

های  همچنين نمایندگانی از اتحادیه. شرکت کرده بودند
کارگری انگلستان نيز در حمایت از کارگران ایران در این 

برخی از شعارهای این . تظاهرات شرکت داشتند
نابود باد رژیم جمهوری : "به قرار زیر بودتظاهرات 
، "سرکوب کارگران در ایران را محکوم کنيد"، "اسالمی

از مبارزات "، "حق تشکل حق مسلم کارگران است"
تمامی کارگران زندانی باید "، "کارگران در ایران دفاع کنيد

زندانی "، "کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد"، "فورا آزاد شوند
ید گردد، جمهوری اسالمی با هر جناح و سياسی آزاد با

زنده باد "، "دسته نابود باید گردد
 ... و" انقالب، زنده باد سوسياليزم

مزدوران رژیم در داخل 
سفارتخانه پس از مدتی با مشاهده 
تعداد زیاد جمعيت معترض با فرستادن 

خواران خویش به باالی  یکی از جيره
پشت بام سفارت به وسيله یک 

ا بيشرمی شروع به گرفتن دوربين ب
. فيلم از چهره تظاهرکنندگان کردند

این عمل مزدوران حکومت با 
مزدور برو "فریادهای جمعيت مبنی بر 

مرگ بر جمهوری "و !" گمشو
جواب گرفت و برخی " اسالمی

گزارشگران حاضر در ميان جمعيت 
تظاهرکننده نيز متقابال از او و عمل 

که اش عکس گرفتند تا جایی  ننگين
سرانجام مزدور جاسوسخانه رژیم در 

 .لندن مجبور به ترک پشت بام شد
  

 
 

 فوریه نيز ١۵روز چهارشنبه 
فعالين سازمان ما و سازمان 
دمکراتيک و ضدامپریاليستی ایرانيان 
در انگلستان با انتشار فراخوانی، در 

روز "تظاهرات بزرگی که  به مناسبت 
 در" جهانی دفاع از کارگران ایران

مقابل سفارت رژیم در لندن برگزار 
در این حرکت . شد، شرکت نمودند

 تن از ایرانيان مقيم ١۵٠بيش از 
انگلستان از احزاب و نيروهای مختلف 
. و فعالين جنبش کارگری حضور یافتند

همچنين رفقای ُترک و هندی فعال در 
ها  المللی مبارزات خلق ليگ بين"

ILPS "ز نيز در تداوم حمایت خویش ا
مبارزات کارگران ایران در این حرکت 

در این تظاهرات . شرکت کردند
اتحادیه "شماری از نمایندگان 

سراسری کارگران حمل و نقل 
های  که یکی از اتحادیه" انگليس

کارگری قدیمی انگليس با بيش از 
.  هزار عضو است حضور داشتند٧٠٠

کنندگان در این تظاهرات با  شرکت
دفاع از حقوق سردادن شعارهایی در 

کارگران تحت ستم ایران و مبارزات و 
های  خواهانه آنها به زبان مطالبات حق

فارسی و انگليسی، سرکوب 
وحشيانه کارگران شرکت واحد توسط 
رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی را 

همچنين در این حرکت . محکوم کردند
های  تعداد بسيار زیادی اعالميه
يم کار افشاگرانه راجع به وضعيت وخ

و معاش طبقه کارگر ایران تحت 
دیکتاتوری جمهوری اسالمی و 
شمائی از سرکوب وحشيانه کارگران 
محروم توسط حکومت، در ميان 

بسياری از . عابرین پخش گردید
رانندگان وسایط نقليه و عابرینی که از 

گذشتند با مشاهده صف  محل می
تظاهرکنندگان، به طرق مختلف و از 

رآوردن بوق جمله با بصدا د
های خویش از تظاهرکنندگان  اتومبيل

کنندگان در  شرکت. کردند حمایت می
تظاهرات در شعارهای خویش ضمن 
سردادن فریادهای ُپرطنين مرگ بر 
جمهوری اسالمی، خواهان آزادی بی 
قيد و شرط تمامی کارگران 
دستگيرشده، بازگشت کارگران 
اعتصابی به سر کارهای خود، به 

ن حقوق و مطالبات رسميت شناخت
عادالنه کارگران شرکت واحد منجمله 
. حق داشتن تشکل مستقل گشتند

در جریان این حرکت، هيات نمایندگی 
های کارگران حمل و نقل  اتحادیه

انگليس با رجوع به درب سفارتخانه 
رژیم، قصد داشتند تا نامه اعتراضی 
خویش را به مقامات جاسوسخانه 

اما . دجمهوری اسالمی تحویل دهن
اعتنایی کامل مقامات  این اقدام با بی

سفارت روبرو شد و خشم آنان را 
اعتنایی مقامات  بی. برانگيخت

سفارت، نسبت به نامه اعتراضی 
هيات مزبور باعث شد تا نمایندگان 

های مطبوعاتی  این هيات در مصاحبه
خویش به افشاگری برعليه رژیم 
جمهوری اسالمی پرداخته و آن اقدام 

   .محکوم کنندرا 

 
 

 

اع از اع از های دفهای دف  تأملی بر آکسیونتأملی بر آکسیون
  مبارزات کارگران شرکت واحدمبارزات کارگران شرکت واحد

 در خارج کشوردر خارج کشور
 ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
هایی که ماهيت  نهادها و اتحادیه

های مادی و  رفرميستی و وابستگی
سياسی اکثریت قریب به اتفاق آنان به 
محافل مختلف بورژوایی بر کسی پوشيده 

ه در تمام طول ها ک این اتحاديه. نيست
حاکميت رژیم وابسته جمهوری اسالمی 
اکثرا در پيروی از الزامات و منافع 

های خویش در ایران، در  امپریاليستی دولت
مواجهه با فقر و گرسنگی و سرکوب و بگير و 
ببند کارگران ایران و مبارزات آنان برعليه رژیم 

اند،  ضدکارگری حاکم مهر سکوت بر لب زده
ی که به آن اشاره شد در فضای جدید

از کارگران ایران " اعالم حمایت"فعاالنه به 
 فوریه از ١۵در این ميان حتی روز . اند پرداخته
های  المللی اتحاديه کنفدراسيون بين"سوی 

های  فدراسيون اتحاديه"و " آزاد کارگری
  روز حمایت از کارگران ایران ،"جهانی

گذاری شد و این تشکالت از اعضای  نام
هایی  یش خواستند که همزمان آکسيونخو

را در دفاع از کارگران شرکت واحد در 
     .کشورهای اروپایی سازمان دهند

در چارچوب روند فوق، باید به تحرکات طيفی 
از نيروهای ضدانقالبی و ماهيتا ارتجاعی نيز 
 اشاره کرد که با استفاده از فضایی که

مبارزات دليرانه کارگران برعليه رژیم 
 ضدخلقی جمهوری اسالمی بوجود آورده،

دفاع از حقوق "کوشيدند تا با گرفتن ُپز 
محروم ایران، از مبارزات دالورانه " کارگران

کارگران شرکت واحد در جهت اهداف و 
.مقاصد شوم خویش سوءاستفاده کنند



  

بار بحران در بار بحران در   تشدید فاجعهتشدید فاجعه
 ......واحدهای تولیدی و عواقب آنواحدهای تولیدی و عواقب آن

 

  ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

 چارچوب اضافه شده که بنا به در این
اظهارات به اصطالح یکی از نمایندگان 
کارگری، ظرف چند سال گذشته تنها در 

 واحد بزرگ و کوچک ٨٩استان همدان 
ها، تعطيل  توليدی به دليل بدهی به بانک

ها  اعالم شده و اموال آنان نيز از سوی بانک
یکی از به " چنگيز اصالنی" .توقيف شده اند

نمایندگان کارگری استان همدان در اصطالح 
بار زندگی کارگران  توصيف اوضاع فاجعه

اعتراف کرده بعد از تعطيلی واحد صنعتی 
همدان، یک کارگر خود را " ساميکوه صنعت"

. اند آویز و سه نفر دیگر نيز سکته کرده حلق
بار و اسفناک  وی با اشاره به اوضاع رقت

 شدن، زندگی کارگران خصوصًا بعد از بيکار
برای هر یک از کارگران اخراجی : "افزاید می

که به ناچار دنبال اعمال خالف قانون رفته و 
 ! ؟"شوند، چه ميزان باید تاوان داد کار می بزه

 
  نيزنيز" " کشباف صباکشباف صبا""

  !!به تعطيلی کشانده شدبه تعطيلی کشانده شد
 

های سهامداران و  اختالفات و سود جویی
را در آستانه " کشباف صبا"وارثين، کارخانه 

شدن و کارگران زحمتکش آن را در تعطيل 
خطر بيکاری  قرار داده است،  بطوری که 

های این واحد توليدی متوقف  تمامی فعاليت

کارگران این واحد از طریق قبول . شده است
سفارشات و به صورت اجرتی زندگی 

کارگران . گذرانند اسفناکی را از سر می
تاکنون نيز چندین بار برای پيگيری مطالبات 

شان، نمایندگانی را به محل  اخت نشدهپرد
داران شرکت که  زندگی کارفرمایان و سهام

نشين تهران قرار دارد،  در نقاط مرفه
اند اما هنوز موفق به دریافت جوابی  فرستاده

 . اند از سوی آنها نشده

 
  ""بلربلر""کارخانه کارخانه   تعطيلیتعطيلی

  !! کارگران کارگرانکارفرما بهکارفرما به" " عيدیعيدی""
 

ق به گفته مجيد سجادی پناه، مدیر ساب
کارخانه بلر، همزمان با فرا رسيدن سال نو، 

. شود این کارخانه برای هميشه تعطيل می
وی تصریح نمود با وجودی که مسئوالن 

های کار و دارایی وعده بازگشت به  وزارتخانه
 کارگر این کارخانه را داده ۶٠کار نزدیک به 

راد بجای بودند، سرانجام تمامی این اف
بازگرداندن به کار، با کارخانه مذکور تسویه 

 . حساب کرده و به جمع بيکاران پيوستند
این امر در حالی صورت گرفت که مالک 
خصوصی کارخانه بلر توانست با آسمان و 
ریسمان کردن بقبوالند که مجموعه بلر 

سازی  باشد و سازمان خصوصی ده می زیان
و تعطيلی را به بازخرید کردن کارگران 

 .کارخانه متقاعد سازد
 نفر در کارخانه فوق ١۵در حال حاضر تنها 

شود که  مشغول بکار هستند که گفته می
آنها نيز تا پایان سال جاری بازخرید و کارخانه 

 برای هميشه تعطيل ٨۵بلر از ابتدای سال 
 .خواهد شد

هایی از تعطيلی  اخبار فوق، تنها نمونه
احدهای توليدی را درپی کارخانجات و و پی

کنند که این روزها  تحت  منعکس می
حاکميت رژیم ضدمردمی جمهوری اسالمی 
بطور چشمگيری بر ابعاد آن افزوده شده 

کوشند تا برای  مقامات حکومت می. است
پنهان نمودن ماهيت وابسته به امپریاليسم 

بار  های فاجعه رژیم خویش، دليل تعطيلی
 موجود را به واحدهای توليدی و کارخانجات

و " سوءمدیریت"ای نظير  عوامل فرعی
نسبت ... و" سودجویی صاحبان کارخانجات"

اما حقيقت این است که علت . دهند
های مکرر واحدهای  اساسی تعطيلی

داری  توليدی همانا حاکميت نظام سرمایه
. باشد وابسته به امپریاليسم در ایران می

 های مدید، عملکرد نظامی که در طول سال
های  آن اساسا در جهت  پيشبرد سياست

امپریاليستی سازماندهی شده و معنا و 
ست که در چنين  بدیهی. یابد مفهوم می

چارچوبی هنگامی که کارگزاران این نظام، 
یعنی گردانندگان رژیم وابسته به امپریاليسم 
جمهوری اسالمی، در پاسخ به نيازهای 

را بدون ها بطور مثال، بازار ایران  امپریاليست
هيچ محدودیتی در مقابل سيل ورود 

ها و دول امپریاليستی باز  کاالهای کمپانی
کنند، بسياری از واحدهای توليدی که  می

رویه کاالهای وارداتی  قدرت رقابت با ورود بی
را ندارند یکی پس از دیگری از گردونه رقابت 

ای که  فاجعه. گردند خارج شده و تعطيل می
يشتر از هر کسی، عواقب مخرب آن، ب

مستقيم و غيرمستقيم، بر گرده کارگران و 
.گردد های زحمتکش ما سرشکن می توده

 

 
ست که  در چنين چارچوبی

برای سرکوب " صدای آمریکا"بينيم،  می
اشک "کارگران توسط جمهوری اسالمی 

ریزد، اخبار آن را منعکس  می" تمساح
، مدعی تاج و تخت "نيم پهلوی"کند و یا  می

سلطنت جنایتکار پهلوی نيز که حکومت پدر 
و پدر بزرگ مزدورش، اساسا با چپاول و 
غارت کارگران و با کارگر ُکشی و کارگر 

داران  ها و سرمایه ستيزی منافع امپریاليست
زالوصفت وابسته در ایران را فراهم 

المللی جدید برعليه  کردند، در فضای بين می
"  پيشهکارگر"جمهوری اسالمی به یکباره 

از مبارزات کارگران " حمایت"شده و در 
کند و بدنبال آن، هواداران  اعالميه صادر می

های شير و  سلطنت نيز با بلندکردن پرچم
ها ستم و سرکوب  خورشيدی که مظهر سال

خونين طبقه کارگر ماست، ماسک دفاع از 
زنند و  شان می کارگران بر چهره ضدمردمی

کت واحد مدافع سينه چاک کارگران شر
 . گردند می

وضعيت فوق، یعنی حضور عملی گاه و 
گاه و فعاليت نيروهای غيرکارگری و یا  بی

ای که در  ضدکارگری در کمپين گسترده
حمایت و دفاع از مبارزات عادالنه کارگران 
شرکت واحد برپا شده، موجب بروز و ترویج 
دیدگاه نادرستی در ميان مدافعان و مدعيان 

ر گردیده که مطابق آن جنبش طبقه کارگ
های مبارزاتی برای دفاع از  بتدریج فعاليت

کارگران شرکت واحد در خارج کشور با 
استناد به حضور و یا حتی اعالم دفاع 
نيروهای رفرميست و ضدانقالب از این 

امری مردود ) اگر چه نه صراحتا(حرکات 
 . گردد شمرده شده و تقبيح می

بوده و یک این دیدگاه منطبق بر واقعيت ن
چرا که نتایج . ست دیدگاه پاسيفيستی

عملی مترتب بر دیدگاه آن است که در واقع 
مبارزات عادالنه کارگران شرکت واحد را باید 
در دست نيروهای غيرکارگری و ارتجاعی رها 

با اتخاذ چنين تاکتيکی، مدافعين . ساخت
واقعی طبقه کارگر بخاطر حضور و اعالم 

اید عمال حمایت نيروهای فوق ب
گر تعرض  نشينی اختيار کرده و نظاره گوشه

رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی به 
مبارزات و جنبش طبقه کارگر در داخل کشور 

در مبارزات اخير کارگران شرکت . باشند
های  واحد، به مانند تمامی جنبش
های  خودبخودی و عادالنه کارگران و توده
ه ای ک محروم و زحمتکش ما، مساله اصلی

ها و مدافعين  باید مورد توجه کمونيست
واقعی و پيگير طبقه کارگر ایران قرار گيرد، 

ها و مبارزات  دفاع از توده کارگران و خواست
عادالنه آنهاست و شرکت طيف رنگارنگ 
نيروهایی با ماهيت طبقاتی مختلف در این 

از آن به " حمایت"اعتراضات که با ادعای 
 مانع دفاع و حمایت تواند آیند، نمی ميدان می

های  از مبارزات خود کارگران در راه خواست
کسانی که چنين . شان باشد عادالنه
دهند بهتر  های نادرستی را رواج می ایده

است با شرکت فعال در مبارزه جاری برای 
ها و پيکار عادالنه کارگران  حمایت از خواست

ایران، قاطعانه صفوف نيروهای چپ را در این 
 . تقویت کنندمبارزات

نيروهای مرتجع و سازشکار " حمایت"اعالم 
های دفاعی به  و برخا شرکت آنان در کمپين

نظير (نفع جنبش کارگران شرکت واحد 
های اخير  ای سال تمامی برآیندهای توده

)  برعليه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی
. تنها یک بخش از واقعيت و ظاهر آن است

، ضرورت شرکت بخش دیگر و اصلی واقعيت
ها و مدعيان طبقه  تر کمونيست هرچه فعاالنه

های  های دفاعی و آکسيون کارگر در حرکت
اعتراضی در حمایت از مبارزات و 

های برحق هزاران تن از کارگران  خواست
مبارز شرکت واحد و طرح قاطع و پيگير 
شعارها و خواست قلبی طبقه کارگر ایران 

ابسته به یعنی سرنگونی انقالبی رژیم و
امپریاليسم جمهوری اسالمی و نابودی 

داری وابسته به مثابه  نظام ظالمانه سرمایه
های  شرط الزم برای تحقق تمامی خواست
به . عادالنه صنفی و سياسی آنهاست

ای که حمایت از مبارزات کارگران  درجه
شرکت واحد در خارج کشور با حضور فعال 

بخورد، ها گره  ها و با این آرمان کمونيست
دایره تاثير و حتی حضور نيروهای سازشکار 
. و ارتجاعی در این حرکات  کمتر خواهد شد

بکوشيم تا با شرکت و سازماندهی 
تر در  های اعتراضی هرچه وسيع آکسيون

حمایت از مبارزات و مطالبات طبقه کارگر 
ایران برعليه رژیم ضدکارگری جمهوری 
 اسالمی، به تحقق این هدف در حد توان

 .خویش یاری رسانيم

  . .                        !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب    ..                 ..           ..                    !!زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم    ..                 ..



  

بار بحران در بار بحران در   تشدید فاجعهتشدید فاجعه
واحدهای تولیدی و عواقب واحدهای تولیدی و عواقب 
  آن در زندگی کارگرانآن در زندگی کارگران

 
کارگری در آذربایجان غربی، به " نماینده"یک 

زده  های بحران  دی ماه، آمار کارخانه٢١تاریخ 
 واحد اعالم کرد، ٢۵در این استان را بيش از 

ار را و مسئوالن این استان بویژه اداره کل ک
علی . "به ارائه آمار غيرواقعی متهم نمود

آذربایجان " خانه کارگر"، قائم مقام "صحرانورد
سيوان راه "های  شرکت: "غربی تصریح کرد

" خاتم االنبيا"اروميه، " سيمان سفيد"، "ساز
مهاباد، " کليد و پریز"خوی، " توتيای"بوکان، 

قند "، "قند نقده"مهاباد، " کشت و صنعت"
زده  از جمله واحدهای بحران... و" رپيرانشه

هستند که هر یک با مشکالت متعددی 
باشند و در نتيجه کارگران این  روبرو می

 ".برند واحدها نيز در بالتکليفی به سر می
ها  زمانی که یک واحد، ماه: "وی افزود

کند، وقتی که  حقوق کارگران را پرداخت نمی
واحدی با مشکل نقدینگی و کمبود مواد 

وليه مواجه است، زمانی که واحدی به ا
خاطر اخراج کارگرانش درگير است و هزاران 
دليل دیگر، آیا این موارد جزء مشکالت 
نيست؟ آیا باید واحدی تعطيل شود تا بگویيم 

از ... ها مشکل دارند، چرا مسئوالن کارخانه
روند و تالش دارند  ها طفره می بيان واقعيت

 "نمایند؟که مشکالت صنعت را کتمان 
 

  بحران  در واحدهایبحران  در واحدهای
  سازی اصفهانسازی اصفهان  نساجی و قطعهنساجی و قطعه

 
رویه واردات کاالهای خارجی  سيل بی

بسياری از واحدهای نساجی و توليدی را به 
ورشکستگی کشانده و صاحبان این واحدها 
نيز بدون تقبل کمترین مسئوليتی در مقابل 

در حال . کنند کارگران خود، آنها را اخراج می
حدهای نساجی، توليدی مصالح حاضر اکثر وا

سازی استان اصفهان با کمبود  و قطعه
. نقدینگی و فروش محصول روبرو هستند

که خود را به اصطالح " ابراهيم فتحيان"
کند در  نماینده کارگران اصفهان معرفی می

طی مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ضمن 
: اعتراف به واقعيت فوق، اضافه نمود که

مایان این استان با قبول اینکه بيشتر کارفر"
دستمزدهای کارگران بسيار ناچيز است 
معتقد هستند هزینه نيروی کار بسيار باال 

وی اضافه کرده که در حال حاضر ". است
واحدهای بسياری به دليل مشکالت یاد 

اند و کارگران آن واحدها به  شده تعطيل شده
 . اند خيل عظيم بيکاران پيوسته

 
خرابی خرابی   ن و نابودی و حانهن و نابودی و حانهکارگراکارگرااخراج اخراج 

  !!های کارگریهای کارگری  خانوادهخانواده
 

ای  از  اخيرا جمعی از کارگران  با انتشار نامه
ها و بيکاری هزاران  روند تعطيلی کارخانه

کارگر شاغل اظهار نگرانی کرده و تأکيد 
تعطيلی صنایع، مرگ اشتغال را : "کردند که

رقم خواهد زد و دولت باید فکری به حال این 

در این نامه  دالیلی نظير . "وضعيت کند
سوءمدیریت، کمبود نقدینگی و مواد اوليه، 

... رویه و عدم فروش محصوالت، واردات بی
ها عنوان شده  بعنوان دالیل تعطيل کارخانه

 . است
 
 

 
 

  11 از  از ""الیاف شیروانالیاف شیروان""حقوق کارگران حقوق کارگران 
  !! ماه است که پرداخت نشده است ماه است که پرداخت نشده است44تا تا 

 
، مدیر کل کار و امور "محمد احمدی"

 ٢٩اجتماعی استان خراسان شمالی در 
کارگران الياف : "بهمن اعالم داشت که

 ماه است حقوق ۴شيروان از یک تا 
وی اضافه کرده که بازنشستگان ". اند نگرفته

این کارخانه نيز یک ماه پيش در اعتراض به 
عدم پرداخت حقوق و مزایای خود دست به 

ه هایی که ب این اعتصاب با قول. اعتصاب زدند
 .بازنشستگان داده شد موقتًا پایان یافت

گردانندگان کارخانه الياف شيروان که به 
شود، به دليل  صورت خصوصی اداره می

مشکل نقدینگی و عدم وجود بازار برای 
فروش محصوالت کارخانه درصدد اعالم 

اند  اند و وعده داده تعطيلی این واحد برآمده
قه تا با فروش زميِن کارخانه، حقوق معو

 .کارگران را پرداخت کنند
 
 

اعتصاب کارگران پتروشیمی غدیر و اعتصاب کارگران پتروشیمی غدیر و 
  مازیار صنعت بندر خمینیمازیار صنعت بندر خمینی

 
 نفر از کارگران شرکت ١۵٠بيش از 
به علت " مازیار صنعت"و " غدیر"پتروشيمی 

شان، روز   ماهه۵عدم پرداخت حقوق 
 بهمن، دست به اعتصاب ٢۶چهارشنبه 

این در حالی است که کارگران حدود . زدند
 روز قبل از این اعتصاب برای احقاق ٢٠

حقوق معوقه خود در مقابل اداره کار بندر 
خمينی تجمع کرده بودند و اعتراض آنها با 
وعده و وعيد مسئولين موقتا فروکش کرده 

 .  بود
 
 

   استان گلستان استان گلستان""گل چشمهگل چشمه""شرکت شرکت 
  !! کارگر کارگر180180و اخراج و اخراج 

 
 روز ۴۵ ، یعنی کمتر از ٨۴ بهمن ١٧در تاریخ 

" گل چشمه"ه به سال نو،  شرکت ماند
 تن از کارگران این ١٨٠استان گلستان، 

هم اکنون این . شرکت را اخراج کرده است
 کارگر باقيمانده به کار خود ۶٠شرکت با 
اخراج کارگران که به بهانه . دهد ادامه می

پذیرد، در  صورت می... و" کمبود نقدینگی"
 هکتار ٧٠٠حالی است که شرکت مزبور، 

ن مساعد برای کشت و توليد محصوالتی زمي
را در اختيار ... چون گندم، شالی، لوبيا و

بنياد "شرکت مذکور زیر نظر . دارد
اخراج فوق در . شود اداره می" مستضعفان

شرایطی صورت گرفته که هنوز بيمه بيکاری 
 .کارگران نيز مشخص نشده است

 تن از کارگران  تن از کارگران 300300تجمع اعتراضی تجمع اعتراضی 
مقابل اداره کل مقابل اداره کل  در  در ""پوشینه بافتپوشینه بافت""

  !!صنایع و معادن قزوینصنایع و معادن قزوین
 

 ماه از ٩، که بيش از "پوشينه بافت"کارگران 
اند، در  دریافت حقوق و مزایا محروم مانده

 ، در مقابل اداره کل ٨۴ بهمن ماه ١٧تاریخ 
صنایع و معادن استان قزوین اقدام به برپائی 

این تجمع . آميز نمودند یک تجمع اعتراض
ه مسئوالن حاضر در محل اعتراضی بدون اینک

کوچکترین وقعی به خواسته برحق کارگران 
 .بگذارند پایان یافت

اعتراضات کارگران این کارخانه در حالی 
 ٩گيرد که آنها بجز عدم دریافت  انجام می

 سال از دریافت مزایای ٢ماه حقوق تقریبًا 
شغلی و عيدی، و سایر حقوق حقه خود 

 . اند محروم شده
 

صندوق نسوز صندوق نسوز ""کت کت کارگران شرکارگران شر
 ماه است که حقوق دریافت  ماه است که حقوق دریافت 77، ، ""خرمخرم

  !!انداند  نکردهنکرده
 

صندوق " تن از کارگران واحد صنعتی ١٠۵
 ماه است که حقوق دریافت ٧، "نسوز خرم

 ماه آن مربوط به حقوق معوقه ۴اند که  نکرده
همچنين پاداش توليد . باشد  می٨٣سال 

 تا کنون پرداخت ٨٢این کارگران از سال 
ین در حالی است که ا. نشده است

سرویس ایاب و ذهاب کارگران و سيستم 
ها قطع شده و مدیرعامل نيز  گرمایش کارگاه

از پاسخگویی به این وضع شانه خالی 
 .کند می
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