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 یسرگشاده عده ای از کارگران خودرو سازنامه 

  ه تپتفعاالن کارگری به کارگران نيشکر هفو 
)جديد امضاهای(  

هشتاد وهفتتيرم هفت بيست   )منطقه تهران (کميته هماهنگی    

                                                                           
!همزنجيران! ، کارگران مبارز نيشکر هفت تپههمکاران  

ما در . زات شما اعالم کنيم مبارچيز الزم می دانيم که همبستگی و پشتيبانی خود را ازهر، پيش ازشماو درود بربا سالم 

می آيد اين است دست ما برحال حاضر از کاری که فعًال و در.دانيم  شما هستيم و مبارزه شما را مبارزه خودمان میکنار

   . يک شماره حساب بانکی اعالم کنيدلطفًا. مالی جمع کنيم  که برای شما کمک

. ديديم آنرا با شما مطرح کنيم ، آنچه باعث شده اين نامه را به شما بنويسيم مسئله مهم تری است که الزمدوستان، اما

، طرف اعتصاب و راه پيمايی می کنيداز يک . نيمتناقض می بي حرکت و مبارزه شما نوعیراستش اين است که ما در

کوچک  همراه خانواده هايتان از. شعارهای خودرا با صدای بلند و رسا فرياد می کشيد کنيد و مقابل فرمانداری تجمع می

گرش را داريد که سرمايه و عوامل سرکوب و به اين وسيله نشان می دهيد که قدرت اين را. و بزرگ جاده ها را می بنديد

، در دنيای امروز سنديکا تشکلی است دوستان. ديگر سنديکا می سازيد اما از طرف. زمين گير کنيد و به زانو درآوريد

با سرمايه دار  مبارزه کارگرانگيری از را ندارد بلکه برای جلواين کارهای شمارهبری هيچ کدام از که نه تنها توان

در دنيای امروز . دار با وساطت دولت است و سرمايه، سنديکا تشکل سازش کارگردر دنيای امروز . ساخته شده است

هيچ کدام به کارسنديکا. قيمت نيروی کارغازبا کارفرما برای شندرکارگر سنديکا تشکلی است برای چانه زدن بی حاصل

   .ين مدت انجام داده ايد ، نمی آيداکه شما در از کارهايی

حقوق چند ماه   با گرفتن کلی مشکل تمام کارگرانی که وضعيت شما را دارندما مشکل شما و بطور، به نظربر اينعالوه 

بايد تحقق اين مطالبات الزم است و  . مطالباتی نظير اينها حل نمی شودمعوقه و برکناری مدير عامل و مدير حراست و

جلوگيری از . شدن استا تعطيل کارخانه و بيکاراصلی و اساسی شم ، مشکلاما دوستان. برای آنها حتمًا مبارزه کرد

توسط  شرايط موجود فقط يک راه دارد و آن تصرف کارخانه واداره آنبيکاری ناشی از آن هم در تعطيل کارخانه و

الزمه تصرف . اين کارها نمی خورد گروه خون سنديکا به. نمی آيدسنديکا براری اساسًا ازچنين ک. کارگران است

اين کار واقعًا شرکت نمايند و است که همه کارگران کارخانه در کارخانه و اداره موفقيت آميز آن توسط کارگران اين

تن واحد  سنديکا نه تنها نمی تواند کارگران را برای اداره کارخانه به يک. واحد تبديل شوند برای اين کار به يک تن

سنديکا طوری است که هيئت مديره آن در  زيرا ساختار. را از قدرت خود محروم می کند، آنها تبديل کند بلکه، برعکس

، زمينه را برای سازش هيئت مديره توده کارگران در تصميم گيری غياب توده کارگران تصميم می گيرد و همين فقدان

  .  کندبا کارفرما آماده می

   !ران مبارز کارگران نيشکر هفت تپههمکا! دوستان
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احتياج داريد که تمام  ، به تشکلیداره کارخانه را خود بدست بگيريدبرای مبارزه خود و بخصوص اگر بخواهيد اشما 

، هم اين تصميم را اجرا کنندرند وآن هم تصميم بگي، تشکلی که همه کارگران درتصميم گيری شرکت دهدرگران را درکا

 را بجای آنها انتخابزيده خودرا عزل کنند و کسان ديگراننداعضای برگخواستند بتو وقتآن کارگران هرتشکلی که در

ی از دردهای شمارا و سنديکا درد شما به شورای کارگری نياز داريد .است  شورای کارگری اين تشکل همان. نمايند 

ين و مکزيک بيان می همزنجيرانمان در کشورهای آمريکای التين مثل آرژانت ما اين را بر اساس تجربه. درمان نمی کند

شهامت اقدام به تشکيل  اما آنان با. حال تعطيل شدن بودبيه شما داشتند و کارخانه شان درکارگران وضعيتی ش اين. کنيم

، همين چند همچنين. تعطيل شدن آن جلوگيری کردند اين گونه ازرخانه را به تصرف خود درآوردند وشورا کردند و کا

تعطيل کارخانه شورا تشکيل دادند و آلمان برای جلوگيری ازسازی در کارخانه دوچرخهوقت پيش کارگران يک 

   .شورايی اداره کردند کارخانه را بصورت

، اما. بسياری بدهيم سختی است و بايد برای آن مرارتهای زيادی بکشيم و هزينه هایداريم که اين کار بسيارما قبول 

ی باالتر از اينکه چهار ماه چه هزينه ا؟ چه سختی ودهيم ن سختی نميکشيم و هزينه نمیما همين اال، مگردوستان کارگر

مرتب مورد  خانواده هايماناينکه خودمان وازبی حقوقی باال تردام توهين و؟ کگرسنگی بکشيم ماه دستمزد نگيريم وچهار

می کشيم بيائيم اين سختی و خفت را در  ی و خفت، حاال که داريم سخت؟ پسشتم و شکنجه و زندان قرار بگيريمضرب و 

سنديکا نه تنها حتا کورسوی پيروزی را به . آن وجود دارددشمن در راهی بکشيم که الاقل کورسويی از پيروزی بر

   .دنسرمايه حلق آويز می ک، بلکه مبارزه آنان را به داردهد کارگران نشان نمی

داری از تشکيل سرمايه  ، پس چرا خود دولتل سازش کارگر و سرمايه دار استسنديکا تشکاست بگوييد که اگرممکن 

ها جابسياری ازتشکيل سنديکا بلکه درداری نه تنها از مايه، واقعيت اين است که دولت سرتان؟ دوسآن جلوگيری می کند

پس ، جلوگيری دولت . ری می کندکار و انجمن صنفی نيز که در قانون کار آمده جلوگي از تشکيل همان شورای اسالمی

ر است که حتی قانون کاضدکارگرسرمايه داری ايران آنقدر. هيچ حقانيتی به اين تشکل نمی دهدتشکيل سنديکا  از

از هرگونه تشکلی جلو گيری . را به تب راضی کند به مرگ می گيرد که کارگران. خودش را هم نمی خواهد اجرا کند

همانگونه که جلوگيری از تشکيل شورای .  انجمن صنفی و سنديکا راضی نمايد،ورای اسالمی کارمی کند تا ما را به ش

، ممانعت فرمايشی برويم نمی شود که ما به دنبال اينگونه تشکل های باعث) سازی هاخودروبرای مثال در(اسالمی کار

نيازهای مبارزه با سرمايه داری . به نفع کارگر استسنديکا  از تشکيل سنديکا هم نبايد باعث شود که بگوييم پس تشکيل

   .ران و چه تشکلی به زيان انان استتشکلی به نفع کارگ است که نشان می دهد چه

سرمايه داری آرزوی موفقيت می  بابرای مبارزه شما شما اعالم می داريم وی خودرا با همبستگديگريکبارپايان ما در

  .نيمک

  .هايتان استوار ، راهتان پر رهرو باد جزم ، اراده عزمتان 

  .شما را به گرمی می فشاريم و رويتان را می بوسيمدستان 

  ١٣٨٧ تيرماه
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پروژه رگرکا(نقشمند بهروز-)خودروسازیکارگر( بابک داوريان -)تاسيساتکارگر(سامانی امير-)دانشجو(نقشمندآرمان 

 رسول -)شمع ساز( رستم شيشه چی-)کارگر(خالد -)ان تره بارميدکارگر( جمال-)خودروسازیکارگر( بيژن اميری-)ای

 ساناز مرادی -)خودروسازیکارگر(دروديان ساالر-)نجار،دانشجوکارگر(اميری  روزبه-)کارگر خودروسازی(فالحيان

 ريدونف)نقاشکارگر( فرهاد اميری-)خودروسازیکارگر(عباس صادقی-)ارخانه سيمانککارگر( سلمان-)دار خانهکارگر(

 خودروکارگر ( زمان زاده محمد-)سازی خودروکارگر ( رحمانی  محمد-)مترجم( محسن حکيمی-)بار هميدان ترکارگر(

 موسوی  منيرالسادات-)انندهر( منوچهر-)خودروسازیکارگر(مسيحا مسيح -)خوروسازیکارگر( مرتضی جاری-)سازی

  )لزیف کارگر صنايع(  يعقوب مرادی-)خودروسازیکارگر(کشاورزنيما -)ويراستار (گازرانی منيژه -)بيمارستانکارگر(

  

  )خودروسازیکارگر(بيات  کيانوش-)خودروسازیکارگر(رفيعی داريوش -)خودروسازیکارگر(رحمان پورعبدالرسول 

 -)تراکتورسازیکارگر(يونس مراديان -)کارگر خودروسازی( جعفر ناصريان-)کارگر خودروسازی(ابراهيم فرج زاده -

 محسن -)کارگر خدمات عمومی( اميد زارعيان-)کارگر چاپ(دانش  يوسف-)کارگر صنايع کامپيوترسازی(دهمجتبی پوين

بخش تکنولوژی کارگر(فريده ثابتی-)سوئدمتال درکارگر(فالحی مظفر-)معلم(پايدار ناصر-)قضائيه کارمند قوه(اسکندری

   )ورتپروسس اپرا( جمشيد کارگر-)آرشيو اينترنتی/اطالعات

 


