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ميزان حداقل دسـتـمـزدهـا بـراي        
، توسط جـمـهـوري    ٨٨ سال آتي، سال 

تـومـان      ٥٠٠ هزار و    ٢٧٤ اسالمي 
اين تصميم جنايتـکـارانـه    .  تعيين شد

رزيم، اعالم جنگي ديگر بـه کـارگـران    
 . و کل جامعه است

واقعيت اينست که امسـال بـيـش    
از هر سـال مسـالـه تـعـيـيـن حـداقـل               
دستمزد به معضل جمهوري اسالمـي  

سـه مـاه اسـت کـه            .  تبديل شـده بـود  

جمع ميشوند، غـور و    سران اين رزيم 
تفحص ميکننـد، و بـاال و پـايـيـن                
ميروند تا به معضل افزايش يا عـدم    
افـزايــش دسـتــمـزد كــارگـران پــاســخ            

حاصل اين تقـال و تـالـشـهـاي      .  گويند
دست اندركاران حكومت چيزي اسـت  
که امروز جهرمي وزيز کار جمـهـوري   
اســالمــي بــعــنــوان مــيــزان حــداقــل          
دستمزد بـراي سـال آتـي و مصـوبـه                

. شوراي عالي کارشـان اعـالم داشـت     

اگر به اين پروسه سه مـاهـه نـگـاهـي        
کنيم، مي بينيم کـه در ايـن مـدت              

طـي  .  اتفاقات بسيـاري افـتـاده اسـت      
اين مدت جمهوري اسالمي حملـه اي  
گسترده به سطح معيشت و زنـدگـي        
کارگران و کل جامعه را در دسـتـور          
گــذاشــت و در بــرابــر اعــتــراضــات              

جمهوري اسالمي سرانجام  پـايـه   
درصـد   ٢٥ دستمزد ناچيز کارگران را 
 ٢٧٤٥٠٠ افــزايــش داد و مــبــلــغ             

تومان را بعنوان حداقل دستمزد براي 
طي همين سـال   .  تعيين کرد ٨٨ سال 
در اثــر گــرانــي هــاي افســار                   ٨٧ 

گسيخته، کارگران به مراتب بيش از   
درصد از قدرت خريد خود را از       ٢٥ 

در نتيجه ايـن افـزايـش         .  دست دادند
کذايي، حتي کاهش عملي دسـتـمـزد    
در طول يکسال را نيـز جـبـران نـمـي           

چه رسد به اينکـه پـاسـخـي بـه           .  کند
مساله مزمن دسـتـمـزدهـاي بسـيـار         

حـداقـل دسـتـمـزد در           .  ناچيز  بـاشـد  
حکومت اسالمي سرمايه چندين بار 
کمتر از هزينه هاي يک زندگي عـادي  

خـط  " و حتي سه بـار پـايـيـن تـر از                
هاي بخور و نـمـيـر اعـالم شـده             " فقر

. توسط خود جمهوري اسالمـي اسـت  
به اين واقعيات اينرا هم بايـد اضـافـه    

بـا تـوجـه بـه فـلـج               ٨٨ کرد که  سال 
اقتصادي جمهوري اسالمي و بـحـران   
جهاني سرمايـه داري، سـال گـرانـي            
هاي سرسام آورتر و فالکت بي سابقـه  

جمهوري اسالمـي بـا     .  تر خواهد بود
هـزار     ٢٧٤ اعالم حداقل دسـتـمـزد         

توماني دارد بروشني اعالم ميـکـنـد    
که اوضاعي به مراتب وخـيـم تـر را           
بـراي کـارگـران و خـانـواده هـايشـان               

 . تدارک ديده است
جــمــهــوري اســالمــي، بــا طــرح          

در صدد سياسـت  "  جراحي اقتصادي" 
ــود             ــا ب ــزده ــم ــاد دســت ــجــم امــا .  ان

اعتصابات کارگـري و اعـتـراضـات          
معلمان و تومار هزاران نفره کارگـران  
براي دستمزد به يک ميليون تومان و   
خشم توده هاي وسيع مردم چنان باال 
گرفته است که رژيم را بويژه بـا تـوجـه    
به موقعيت شکننده اش بر آن داشـت  

 
 !دست جمهوري اسالمي از سر كارگران هفت تپه كوتاه

 
 !عليه فالکت به ميدان بياييد

 ! حداقل دستمزد نبايد کمتر از يک ميليون باشد

 رضا رشيدي 
 

وضعيت رقت بار و بـي حـقـوقـي       
مطلقي کـه جـمـهـوري اسـالمـي بـه               
کارگران ومردم کارکن تحمـيـل کـرده      
است به حدي رسيده که کمـتـر انسـان      
زحمتکشي در مـقـابـل آن تـوانسـتـه            

نــگــاهــي بــه آمــار       . ســکــوت کــنــد       
اعتراضات واعتصابات کـارگـري در     
اقصــا نــقــاط ايــران در بــخــشــهــاي             
مختلف توليدي و خدماتي حاکي از   
يک نـبـرد وکشـمـکـش دائـمـي بـيـن                 
کارگران وزحمتکشـان از يـک طـرف           

وطبقه مفت خور سرمايه دار و آيـت       
اله هاي دزد ميلياردر و حكومتشـان  

ــان اســت         ــمــتــر کســي        ، در جــري ک
راميتوان يافت که ترکـه بـي حـقـوقـي        

شـادي   ، زن ستيز ، انسان کش ، مطلق

٤ صفحه   

٣ صفحه   

 
کارگران قاطعانه به دستمزدهاي زير خط 

 فقر نه خواهند گفت

جمهوري اسالمي باالخره بعد از   
چندين بـار سـيـكـل احضـار، آزادي              
موقت، بازداشت موقت و سردواندن، 
علي نجاتي رئـيـس هـيـئـت مـديـره               
سنديكاي كارگران شـركـت نـيـشـكـر         

مارس دستگيـر و     ٨ هفت تپه را روز 
تلفن خانه ايشان را قطع كرد تا كسي 

 .با  او تماسي برقرار نكند
شــود در ايــن بــاره نــكــات            مــي

ميشود در بـاره  .  زيادي را مطرح كرد

پروسه شكل گيري سنديكاي مذكـور  
شود به احضـار و آزادي        مي.  نوشت

با قرار وثيقه و بـازداشـت مـوقـت و            
سردواندن و غـيـره اعضـاي هـيـئـت              
مديره ايـن سـنـديـكـا اشـاره كـرد و                  

مـي  .  صفحات زيـادي را سـيـاه كـرد         
ها و    شود در باره چرائي اين بازداشت

در .  اين بازداشت علي نجاتي نـوشـت  
شـود دربـاره خـيـلـي            اين رابطه مـي   

چيزهـاي ديـگـر، از جـملـه تـوطـئـه                   

تشكيل نهادهـاي جـاسـوسـي رژيـم،           
شوراهـاي اسـالمـي كـار، در مـيـان              
كارگران نوشت؛ اما مهمترين نـكـتـه      

 

 دستمزدها و اتحاد حول کمپين افزايش دستمزدها ،اسفند ماه

 

 ناصر اصغري

 ٤ صفحه 

 يادداشتهای يک کارگر. 

 وقتي مبارزه كارگران تخطئه ميشود. 

 اعتصاب معلمان و سكوت اپوزيسيون. 

 حكومتي كه كارگر حق طلب را سركوب ميكند بايد سرنگون شود. 

پيامهاي بينندگان کانال جديد در حمايت از کـارگـران دسـتـگـيـر          
 صفحه  -شده  نيشکر هفت تپه

 "انقالبات مخملي و نارنجي"اروپاي شرقي، دودهه بعد از . 

 ٩ صفحه  –محمد کاظمي
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران . 
 اخباري  از اعتراضات کارگري در سطح جهان .

 

 ٥ صفحه  -ياشار سهندی

٧ صفحه -داود رفاهي -محمد کاظمي    

١٢ صفحه  -ناصر اصغري  
١٥ صفحه  -داود رفاهي  

٣ صفحه   

 

 شهال دانشفر

  ٨ -١٣ صفحات 
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 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email:kazem.nikkhah@googlemail.com 
 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

درج .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست
مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد 

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست  

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.co

بر اساس مصوبه شورايعالـي کـار      
حداقل دستمزد کارگران براي سال آينـده  

تصويب .  تعيين و اعالم شد ٢٧٤٥٠٠ 
چنين دستمزدي تحميل آشکار فـقـر و        
گرسنگـي مـطـلـق بـر مـا کـارگـران و                   
خانواده هايمان است، اين مبـلـغ حـتـي       
پايين تـر از اجـاره بـهـاي يـک مـنـزل                     
مسکوني در مراکز استاني کشور است 
و بي ترديد تصويب کنندگـان  چـنـيـن          
دستمزدي از اين موضع آگاهي کـامـل     

 . دارند
نمايندگان دولـت  و کسـانـي کـه               
تحت نـام نـمـايـنـده هـاي کـارگـران در                
شورايعالي عالي کار حضور دارند خود 

هزار تومـان   ٨٠ اقرار ميکنند خط فقر 
است و آنـوقـت حـداقـل دسـتـمـزد را                     

تومان تعيين ميکنند  و بـه   ٢٧٤٥٠٠ 
اين ترتييب بي آنکه ذره اي وجدان شـان  
بدرد آيد، چشـم در چشـم مـا  اعـالم                 
ميکنند فقر و فالکت و مرگ تدريـجـي   
از گرسنگـي تـنـهـا سـهـم کـارگـران و                   

 . خانواده هايشان  از زندگي است
نماينـدگـان سـنـديـکـاي کـارگـران              
شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومـه  
و اتحاديه آزاد کارگران ايـران سـه روز           
قــبــل از تصــويــب و اعــالم حــداقــل                
دستمزدها، طومـاري را حـول خـواسـت       
افزايش حداقل دستمزدها که به امضـا    
حدود پانزده هزار کـارگـر رسـيـده بـود              
تحويل دبير شورايعالي کـار، مـجـلـس       
شوراي اسالمي و مـجـمـع تشـخـيـص            
مصلحت دادند و همانجا اعالم کـردنـد   
اين امضاها بـا تـوجـه بـه امـکـانـات                  
بسيار محدود سازماندهندگان خواست 
افزايش حداقل دستمزدهـا جـمـع آوري         
شده است و از آنجا که تمامي کـارگـران   
در شرايط معيشتي بسـيـار مصـيـبـت        
بــاري قــرار دارنــد، خــواســت افــزايــش           
حداقل دستمزدهـا، خـواسـت تـمـامـي            
کارگران و  عموم مزد بگـيـران اسـت و         
حداقل دستمزد ماهانه با توجه به افـت    
شديد قدرت خريد کارگران در طـي سـي   
سال گذشته، نبايد کمتر از يک ميلـيـون   

 . تومان در ماه باشد
اما عليرغم انتقال اين مسـئلـه بـه      
شورايعالي کار، نماينده هـاي مـجـلـس       

شوراي اسالمي و مـجـمـع تشـخـيـص            
مصلحت و همچنين اشراف کامل خود 
اين نهادها بر اينکه در تمامـي مـراکـز      
استاني کشور فقط اجاره بهاي ماهيانـه  

هـزار     ٢٧٥ منازل مسـکـونـي بـاالي            
تومان است با اين حال چنين مبلغـي را  
به عنوان حداقل دستمـزد کـارگـران بـه          
تصويب رساندند و با اين مصوبه نشـان  
دادند فقر و فالکت کارگران و مستولـي  
شدن بيش از پيش گرسنگي مطـلـق بـر      
زندگي مـيـلـيـونـهـا خـانـواده کـارگـري                
مســئلــه ايــنــان بــه عــنــوان تصــمــيــم              
گيرندگـان و اداره کـنـنـدگـان جـامـعـه                

 . نيست
 

کارگران، معلمان، پرسـتـاران و عـمـوم          
 زحمتکشان 

 
بايد در مقابل تحميل دستمزدهاي 
زير خط فقر آستين ها را بيـش از پـيـش    
باال زد، نبايـد بـه مـرگ تـدريـجـي از                 
گرسنگي تن سپرد، نبايد اجـازه داد هـر   
طوري که صاحبان سرمايه ميخواهـنـد   
نيروي کار ما به حراج گذاشتـه شـود و        
سهم ما  از تـولـيـد کـوهـي از ثـروت                 

. ونعمت در جامعه فقر روز افزون بـاشـد  
برخورداري از يک زندگي انسـانـي حـق         
مسلم ماست و اين چيزي است که هيچ 
کس آنرا به مـيـل خـود بـه مـا هـديـه                  

 . نخواهد کرد
افزايش حداقل دستمزدها تنهـا در    
گـرو اراده و خـواسـت مـا کـارگـران در              
صفي متحد و يکپارچه است، بـايـد تـا      
روز اول مـاه مـه بـا امضـاي طـومـار                 
خواست افزايش حداقل دسـتـمـزدهـا ،          
ايـن روز را بـه روز اعـتـراض عـلـيــه                      

 . دستمزدهاي زير خط فقر تبديل کرد
سنديکاي کارگـران شـرکـت واحـد          
اتوبوسراني تهران و حـومـه، اتـحـاديـه           
آزاد کارگران ايران و انـجـمـن صـنـفـي              
کــارگــران بــرق و فــلــزکــار کــرمــانشــاه            
همـدوش بـا کـارگـران امضـا کـنـنـده                   
طــومــار خــواســت افــزايــش حــداقــل             
دستمزدهـا اعـالم مـيـدارنـد دسـتـمـزد              

تومـانـي لـگـد مـال کـردن               ٢٧٤٥٠٠ 
حرمت انساني کارگران و محکوم کردن 
خانواده هاي آنان به مـرگ تـدريـجـي از       
گرسنگي اسـت و بـديـنـوسـيلـه ضـمـن              

اعتراض شـديـد بـه تصـويـب چـنـيـن                   
دستمزدي، اعتراض بـه آن و مـبـارزه              
براي تجديـد نـظـر اسـاسـي در مـيـزان               
حداقل دستمزدها را حق مسلم کارگران 
ميدانند و عمـوم کـارگـران، مـعـلـمـان،          
پرستاران و سـايـرزحـمـتـکـشـان را بـه                 
امضاي طومار خواست افزايش حداقـل  
دستمزدها فرا مـيـخـوانـنـد و از آنـان                 
ميخواهند بـا مـلـحـق شـدن بـه صـف               
مبارزه براي افزايش حداقل دستمزدهـا،  
اين خواسـت را هـمـدوش بـا کـارگـران              
امضا کننده طومار، بـه يـک خـواسـت          
اصلي و  قابل تحقق در روز اول ماه مـه  

 . امسال تبديل کنند
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ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد           
اتوبوسراني تهران و حـومـه، اتـحـاديـه           

انــجـمــن صـتــفــي     آزاد کــارگــران ايـران ،        
 کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

 )به نقل از سايت اتحاد: (توضيح 
www.ettehadeh.com  
k.ekhraji@gmail.com  

 ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥ : فاکس
کارگراني که در سـراسـر کشـور قصـد            
پيوستن به طومار جـمـع آوري امضـا            
بــراي افــزايــش دســتــمــزدهــا را دارنــد            

تـمـاس   ميتوانند با شماره تلفنهاي زير   
 : بگيرند

 : تهران و استانهاي شمالي -١ 
:  رضا شهابي

09192034087 
جعفر عظيم زاده  

09123368772  
: علـي نـجـاتـي    :  استانهاي جنوبي  -٢ 

09169483504 
: رضا رخشان 

09169420430  
 :  استانهاي مرکزي -٣ 

:  شاپور احساني راد
09192550737       

جــوانــمــيــر  :  اســتــانــهــاي غــربــي      -4
  09188871405مرادي 

:  شريف ساعد پناه 
09189710274  

مـحـمـد رضـا       :  استان اصـفـهـان       -٥ 
  09139068974: خويشکار

:  استان آذربايجان شرقي و غربي -٦ 
:  سالم شيخي

09194802028  
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 3 ١٠١شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

ستيزي حکومت اسـالمـي بـه تـنـش           
کمتر جواني را در ايـن       .  نخورده باشد

کشور ميتوان يافت که بـراي خـوشـي      
کردن و لـذت بـردن از اوقـات دوران              
جواني با بازداشت وشـالق وتـحـقـيـر           
روبرو نشده باشد و بتواند يـک لـحـظـه       
تصوير سياه زندگي با حاکميـت رژيـم     

بـا ايـن     .  اسالمي را از نظـر دور کـنـد     
همـه صـحـنـه مـبـارزه بـا جـمـهـوري                  

 ، اسالمـي روز بـه روز گسـتـرده تـر                  
. و راديکال تـر مـي شـود           ، عميق تر

کل جامعه در حال شوريدن و مـبـارزه     
از .  بر عليه جمهوري اسـالمـي اسـت        

اعتصابات کارگري در کـارخـانـجـات       
 ، مـعـلـمـان       ، تا مبارزات دانشجويـان 

هـمـگـي بـه مـقـابلـه بـا                   ، پرسـتـاران  
. حکومت زور و سرمايه برخاستـه انـد  

در مقابله با اين اعتراضات جمهـوري  
اسالمي با راه انـداخـتـن کـاروانـهـاي            

بـرگــذاري     ، ايـجـاد وحشـت نـظـامـي           
نمايش گردانهاي بسـيـج      ، مانور ناجا

واعدامهاي دستجمعي سعي ميکـنـد   
جامعه را مرعوب کند وهم زمـان بـا     
ارائه طرح ضد انسانـي اقـتـصـادي بـا        

" طــرح جــراحــي اقــتــصــادي     " عــنــوان   
زندگي ميليونها انسان را بـه قـهـقـرا          

 .ببرد
عمق نفرت و انزجار مردم از ايـن    
حاکميت آنقدر زياد است کـه بـا هـر            
اعتراض توده هاي مـردم رژيـم دچـار         

مردم ايـن رژيـم        .  بحران جدي ميشود
را نمي خواهند و ايـن را تـمـام بـخـش        
هاي حکومت فهميده اند و به هـمـيـن    
خاطر در آستانه مضحکه انـتـخـابـات     
به تقال افتاده اند که چگونـه ايـن بـي         

ميداننـد کـه     .  آبروئي را به پايان ببرند
مردم سر صندوقها حاضـر نـخـواهـنـد      
شد وسر سوزني اعتبار برايشان قـائـل   

با اوج گيري مبـارزات مـردم   .  نيستند
در صفوف حاكمين شکاف مـي افـتـد    
وهر روز اميدشان را به بقا بيـشـتـر از      

 .دست ميدهند 
سران رژيم و فرماندهان نيـروهـاي   

را ســال بــروز         ۸۸ انــتــظــامــي ســال      
بــحــرانــهــاي عــمــيــق اجــتــمــاعــي و             

. اعتصابات کارگري اعالم کـرده انـد       
آري جامعه ايران چنين اسـت سـرشـار      

امـا ايـن        ، از اعـتـراض واعـتـصـاب       
روزها روزهاي پـايـانـي مـاه اسـفـنـد               
اســت آخــريــن مــاه ســال کــه نــبــرد                 
وکــمــکــش بــيــن کــارگــران ومــفــت              
خورهاي حکومت اسالمي شدت مي 

در ماه اسفند هرسـال خـواسـت      . گيرد 
افزايش دستـمـزد و بـهـره مـنـدي از                 
زندگي انساني بيش از هر زمان ديگـر  
به مهمترين مطالبه کارگران تـبـديـل      

در اسـفـنـد مـاه مـقـامـات             .  ميشود 
وزارت کــار و عــوامــل شــوراهــاي               
اســالمــي و ســرمــايــه داران ســطــح              
دستمزد را براي خيل عظيم ميليونهـا  
انسان زحمتکش تـعـيـيـن مـيـکـنـنـد            
دستمزدي که هـرگـز کـفـاف مـخـارج            

 .زندگي را نداده است 
طي چند روز گـذشـتـه جـهـرمـي            
وزير کار و نمايندگان کـارفـرمـايـان و       
شوارهـاي اسـالمـي طـي جـلـسـه اي               
حداقل دستمزد را دويسـت وهـفـتـادو       
چهار هزار وپانصد تومان تعيين کرده 
اند اين در حالي است کـه خـط فـقـر            
چندين برابـر ايـن مـبـلـغ اعـالم شـده               

اين ميـزان حـقـوق حـتـي بـراي            . است 
پرداخت اجاره خانه در جنوب شـهـري     
مثل تهران و شهرهـاي بـزرگ کـافـي          

گراني سـرسـام آور مـخـارج            .  نيست 
آب و    ، زندگي اعم از خوراک وپوشـاک 

آنچنان بر گرده مـيـلـيـونـهـا       .... برق و 
انسان سنگيني کرده است که اجـبـاراٌ      

آنقـدر   ، در چندين شيفت کار ميکنند
فشار گراني بي حـد اسـت کـه بـراي               
آگهي درخواسـت خـريـد کـلـيـه صـف             
دههـا نـفـري بـراي فـروش تشـکـيـل                   

 .ميشود 
بــراي پــايــان دادن بــه ايــن بــي                
حقوقي و بهره مندي از آسايش ورفـاه    
بايد متشکل شد بـايـد بـه اقـدامـات           

تــجــربــه  .  دســتــه جــمــعــي روي آورد          
اعتراض غـيـر مـتـشـکـل را بـارهـا                   

. کارگران در مـبـارزاتشـان ديـده انـد             
بايد ظرف مناسبي براي هر اعتـراض  
واعــتــصــاب درســت کــرد و در آن                 
متشکل شد و بـه جـنـگ سـرمـايـه                 

طـي سـالـهـاي گـذشـتـه             .  داران رفـت  
طبقه کارگر بارها راههاي مـتـشـکـل       
شدن را آموزده و ثمره اقدام متـشـکـل    

 .را ديده است 
طي ماههاي گـذشـتـه بـه هـمـت            

سـنـديـکـاي        ، اتحاديه آزاد کـارگـران       
سنديکاي هفت تپـه و     ، شرکت واحد 

دهها مرکـز کـارگـري طـرح طـومـار              
افزايش دستمزدها متناسب بـا سـطـح    
زندگي انسـانـي را شـاهـد بـوديـم و                   
تاکنون به همت فـعـالـيـن کـارگـري و            
کارگـزان تـعـداد ده هـزار کـارگـر از                   
مراکز کارگري و بيکـار شـدگـان آنـرا          

 .آمصاء کرده اند 
همانطور که از قبل پيـش بـيـنـي       
ميشد اين طرح بـا در نـظـر گـرفـتـن              
منفعت في الحال موجود کارگران بـا    

مسئـولـيـن    .  استقبال وسيع روبرو شد 
پيشبرد اين طـرح سـعـي کـردنـد بـا                 

نيروي وسيع توده کارگر بـا تـوجـه بـه          
توازن قواي مـوجـود و افـزايـش ايـن              
توازن قوا در هر مرحله اين مـطـالـبـه       
پايه اي کارگران را به پيـروزي نـزديـک      

اين کمپين در مراحل ابـتـدائـي      . کنند
آگاهي طبقـاتـي و در نـظـر            .  آن است

گرفتن موقعيت اقتصـادي کـارگـر در      
جامعه و سنجـيـدن مـوقـعـيـت تـوان             
مــبــارزه امــروز کــارگــر بــراي اقــدام             

پشـت ايـن حـرکـت الـزامـي                  ، بعدي
کمپين افزايش دستمـزدهـا در     .  است 

مراحل بعدي لزوماٌ بـايـد خـود را از           
چهارچوب درخواسـت خـارج کـرده و           
اقدامات عملي معيني را در مـقـابـل    

 .خود داشته باشد 
ــع                     ــه ســطــح وســي ــوجــه ب ــا ت ب
اعتراضات اجتماعي و طبقـه کـارگـر      
اين طرح پتانسيل تبديل شدن به يـک    
وزنه در تعيين توازن قوا در کشمکـش  

. بين کارگران و سرمايـه داران را دارد   
بايد اين طرح را تقويت کرد بـه کـمـک      
کارگران و فعالين آن رفت با تبليـغ آن    
در مـراکـز کـارگـري بـه گسـتـرش و                  
نيروي آن افزود و با مـتـشـکـل کـردن           
کارگران پشت ايـن طـرح مـطـالـبـات            

 ، ديگر کارگري از قبيل حـق تشـکـل      
حق اعتصاب را به نيروي توده کـارگـر   

زنده باد اتـحـاد     .   تقويت و عملي کرد
 ۸۷ اسفند (کارگري

 : آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است
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 ...و  دستمزدها   ،اسفند ماه  

که زعماي قوم گوش احمدي نژادشـان  
را بــکــشــنــد و ســيــاســت انــجــمــاد              

امـا بـا     .  دستمزدها را کنار بگـذارنـد  
درصدي دستمزدها بطور  ٢٥ افزايش 

قطع فقر و فالکتي بي سـابـقـه تـر از          
هميشه در انتظـار جـامـعـه ايـران و              

حــزب .  بــويــژه طــبــقــه کــارگــر اســت         
کمونيست کارگري همه بـخـش هـاي      
طبقه کارگر در سراسر کشـور را فـرا        
ميخواند که مـتـحـد و يـکـصـدا در              
مقابله با فالکت و بويژه براي افزايـش  

حـزب  .  دستمزدها به ميـدان بـيـايـنـد       
کمونيست کارگري از فراخوان تشکل 
هاي کارگري و تـومـار هـزاران نـفـره           

آنها که دسـتـمـزد يـک مـيـلـيـون را                   
بعنوان اولين گام خود خـواسـتـه انـد          
حمايت ميکند و بخش هاي مختلف 
طبقه کارگر اعم از معلـم و کـارگـر و      
پرستار و حقوق بگيران زحمتکـش را    
بـه گسـتـرش اعـتـراض و تـجـمـع و                   
اعتصاب براي افزايش دسـتـمـزد بـه          

 . حداقل يک ميليون فراميخواند
تحميل اين خواست به حکـومـت   
آيت اهللا هاي ميلياردر و مـقـابلـه بـا       
فالکت بي سابقه اي که هرروز ابـعـاد     
وسيعتري ميابد فقط ميتوانـد ثـمـره      
اتحاد و مبارزه سراسري طبقه کارگـر  

. و بويژه بخش هاي موثر طبقه بـاشـد  

مبارزه اي که بدون ترديد از مـبـارزه        
مـبـارزه   .  اقتصادي فراتر خواهد رفـت 

اي که ثمـرات و نـتـايـج آن فـقـط بـه               
مبارزه طبقه کارگر، که عمال مبـارزه  
اي در دفاع از انسـانـيـت و رفـاه و                 

. آزادي اسـت، مـحـدود نـمـي مـانـد              
طـبـقـه کـارگـر بــايـد خــود را بــراي                   
نبردهاي سرنوشت ساز آماده کـنـد و     
براي نجات خويش و جامعه متحـد و  

حـزب کـمـونـيـسـت         .  متشکـل شـود    
کارگري دقيقا براي اين تشکيل شـده    
است تا اين تالش هاي طبقه کـارگـر     
را در سياست نمايندگي کند و عظيم 
تــريــن نــيــروي اجــتــمــاعــي را حــول            
آرمانهاي رهايي بخش طبقـه کـارگـر      

افزايش ناچيز دستـمـزدهـاي    .  گردآورد
بخور و نمير در واقع فراخوان بـه هـر        

کارگر است تا براي افزايش چند برابـر  
دستمزد و براي دفـاع از زنـدگـي بـه            
صفوف حزب بپيوندد و فعـاالنـه  بـا         
همکاران و هم طبقـه اي هـاي خـود           

 . متحد شود
زنده باد اتحاد سراسري طبقه کـارگـر     

 براي افزايش دستمزدها

حداقل دستمزد نبايد کـمـتـر از يـک            
 ! ميليون تومان باشد

زنده باد آزادي، بـرابـري، حـکـومـت             
 !کارگري

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ مارس ١٢ ، ١٣٨٧ اسفند ٢٢ 
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کارگران و کل جامعه گام به گام عـقـب     
ابتدا طرح جراحـي اقـتـصـادي     .   نشست

احمدي نزاد را پيش كشيدند، از طـرح       
هدفمند کردن يارانه ها سخن گـفـتـنـد،       
از اينکه يارانه هايـي کـه تـاکـنـون بـر              
بخش محدودي از کاالها داده مـيـشـده    
حذف خواهد شـد سـخـن گـفـتـنـد، بـا                
رياکاري آخونديشـان بـر سـر پـرداخـت             
يارانه هاي نقدي در ازاي قطع يارانه هـا  
به قول خودشان به دهک هاي پايـيـيـنـي     
جنجالها براه انداختند و خالصه اينـکـه   
بتدريج کل طـرحشـان را رو کـردنـد و               
گفتند اصـال از سـال ديـگـر خـبـري از              
افزايش حداقل دستمزدها نخواهد بـود،  
اما با ديدن فضـاي مـلـتـهـب جـامـعـه              

 .ترسيدند و عقب نشستند
ــتـــرش                  ــم از گسـ وحشـــت رزيـ

اعتراضات مردم بيش از هـر وقـت بـه         
دعواهاي درون خود حـکـومـت شـدت          

از .  از شوک تورمي صحبت کردنـد .  داد
ــهــاي                 ــحــران شــورشــهــاي شــهــري و ب

. اجتماعي به يکـديـگـر هشـدار دادنـد          
مانور ناجا شان را راه انداختند، هـفـتـه      
بسيج برگزار کردند و طرح هاي امنيـت  
اجتماعي شان را تشديـد کـردنـد، امـا          
بازهم جرات نکردند و سرانجـام نـاگـزيـر     
شـدنــد طــرح هــدفــمـنــد کــردن يــارانــه             

 ٨٨ هايشان را نيز از اليحه بودجه سال   
 .حذف کنند

در دل چنين کشـاکشـي بـود کـه              
دولت دوباره ناگزير شد مسالـه تـعـيـيـن      
دستمزدها براي سال آتـي را در دسـتـور      

کميته مـزدشـان را تشـکـيـل             .  بگذارد
اين کميته طبق روال هـر سـال          .   دادند

طـبـق   .   رايزني هـايـش را شـروع کـرد           
معمـول بـا پـيـش آمـدن بـحـث مـزد                      

. کارگر، مبنا را خـط فـقـر گـذاشـتـنـد            
بحث بر سر خـط فـقـر و سـبـد هـزيـنـه                

کـمـيـتـه     .  کارگران و غيره به راه افـتـاد       
مزد جمهوري اسـالمـي، خـط فـقـر را             

هزار تومان در ماه اعالم داشـت،   ٦٨٩ 
مصري وزير رفاه جـمـهـوري اسـالمـي،        
گفت اصـال در ايـران خـط فـقـر وجـود              
نــدارد چــون نــرخ خــط فــقــر بــنــا بــه                  
معيارهاي جهاني و سازمان مـلـل يـک      

دالر است و در ايران چنين چيزي وجـود  
ندارد و افتخارش هم اين بود که شـکـم     
کودکان مـا از گـرسـنـگـي ورم کـرده                   

و باالخـره ايـنـکـه کـمـيـسـيـون            !   نيست
اقتصادي مجلس اسالمي نيز خط فقـر  

هـزار تـومـان اعـالم           ٨٥٠ در تهران را 
امـا هـمـه ايـن اعـداد و ارقـام                    .   کرد

زمينه چيني تهاجمي گستـرده بـه کـل         
جامعه و تعيـيـن دسـتـمـزدي بـود کـه                

. اکنون براي سال آتي اعـالم شـده اسـت     
جالب اينجاست که در اين ميان حسـن    
صادقي رئيس کميته افزايش دسـتـمـزد    
خانه کارگرجمهوري اسالمي، با نـقـش     
هميشگي خود جلو آمـد و روز قـبـل از      
اعالم ميزان حداقل دستمزدها همصـدا  
با وزير رفاه رزيم، بيشرمانه از خط فـقـر   

دالر    ٢ جهاني کـه ظـاهـرا اکـنـون بـه              
ــا                     رســيــده اســت، ســخــن گــفــت و ب
محاسباتي ابـلـهـانـه ايـن دو دالر را                   

هزار تومان دانسته و بـعـد    ٢٢٨ معادل 
با قيافه اي سخاوتمندانه  بـه خـط فـقـر       

 ٣٧٢٨٠٠ مطلق جهاني کـه مـعـادل           
تومان ميشود، اشاره کرد و از آن رقـم       

هـزار     ٣٢٨ پيشنهادي خودشان يعنـي    
اين ارقـام و ايـن   .  تومان را بيرون کشيد

ــره                     ــه ــيــش چ ــيــش از ب ــارات ب اظــه
جــنــايــتــکــارانــه جــمــهــوري اســالمــي،        
حکومت يک مشت دزد و مفت خـور را  

حـکـومـتـي کـه        .  به نمايش مـيـگـذارد     
نقشه فالکت بيشتـر کـارگـران  و کـل               
جامعه را در سر دارد و بايد در مـقـابـل    

 . اين فالکت ايستاد
اما بطور واقعي هيچکدام از ايـن       
ارقام تعيين کننده سـطـح دسـتـمـزد و             
معيشت کارگران و کل جامعـه نـيـسـت     

اينکه سـطـح   .  و هيچگاه نيز نبوده است
دستمزد کارگر چه بـاشـد و تـحـت چـه             
شرايطي نيروي کارش را بفروش رسـانـد   
بيش از هـر چـيـز بـه تـوازن قـوا و بـه                    
مبارزه و دخالت خود کارگران مـربـوط     

بويزه امروز بـيـش از هـر وقـت               .  است
روشن است که ايـنـجـا بـحـث بـر سـر                  
جنگي اشکار است که دولت با تعـيـيـن    

تـومـان بـعـنـوان           ٥٠٠ هـزار و        ٢٧٤ 
ميزان حداقل دستمـزد کـارگـران بـراي          

سال آتي، شيپور آنـرا بصـدا در آورده             
بايد بـراي ايـن جـنـگ و بـراي                  .  است

جـنـگـي کـه       .  نبردي بزرگتر آمـاده شـد    
امروز بيش از هر وقت بـراي آن صـف          

کارگران با طـومـار ده     .  آرايي شده است
هزار امضا و با رقم باالي يک مـيـلـيـون     
بعنوان ميزان حداقل دستمزدها در گـام  

. اول، درمقابل اين تهاجم ايسـتـاده انـد     
جنب و جوش بـراي پـيـوسـتـن بـه ايـن               
حرکت و اعـتـراض در بـرابـر مصـوبـه              

. دولــت در مــيــان کــارگــران بــاالســت           
معـلـمـان و پـرسـتـاران نـيـز خـواسـت                     
فوريشان خواست افزايش حقوقهـايشـان   
است و بازنشستگـان نـيـز هـمـواره بـه              
سطح پايين حقوقهايشان معترض بـوده  

بايد با متحـد کـردن صـفـوف ايـن           .  اند
مبارزه تعرض رزيم به کـل جـامـعـه را          

يک راه فوري مـتـحـد شـدن       .   عقب راند
اين صف، پيوستن هـمـه بـخـش هـاي             
جامعه به کمپين کارگران بـا خـواسـت         
در گام اول يک ميليون تومـان بـعـنـوان       

حـرکـتـي کـه بـه           .  حداقل دستمزد است
ابتکار سنديکاي کارگـران سـنـديـکـاي        
واحد واتـحـاديـه آزاد کـارگـران بـه راه                 
افتاده و ميگويد دستمزد مـا کـارگـران      
امروز نبايد از يک ميليون و نيـم کـمـتـر     
باشد و در گام اول بر رقم يـک مـيـلـيـون        
تومان حـداقـل دسـتـمـزد هـا تـاکـيـد                    

مـيـگـويـد دسـتـمـزد          .  گذاشتـه اسـت        
تــعــيــيــن شــده از ســوي دولــت خــط                 
گرسنگي و فقر است و ما در مقـابـلـش    
مي ايستيم و تا هم اکنون همانطـور کـه   
اشاره کردم بيـش از ده هـزار امضـا از           
دهها کـارخـانـه و مـرکـز کـارگـري و                     
کارگران از مناطق مختلف دور آن گـرد  

بايد وسيعـا بـه ايـن حـرکـت             .  آمده اند
بايد در عين حال اين جـنـبـش    .  پيوست

را از طومار فراتر برد و به اعتـصـابـات    
سراسري در تمامي مراکـز کـارگـري و         
در ميان معلمان و پرستـاران و بـخـش         

 . هاي مختلف جامعه تبديل کرد
. بطور واقعي اوضاع خـطـيـر اسـت      

مســالــه دســتــمــزد و مــيــزان حــداقــل            
حقوقها  امروز بـيـش از هـر وقـت بـه                
مساله بقا و زندگي کـل جـامـعـه گـره             

سران اين حکومت فـاسـد     .  خورده است
اسالمي ميلياردها پول بـه جـيـب زده           

اما وقتي از بودجه بندي براي سـال  .  اند
آتــي و دســتــمــزد کــارگــران ســخــن                  
ــودجــه هــاي                ــنــد، کســري ب مــيــگــوي
ميليارديشان را که خود بـه جـيـب زده         
اند، رديـف مـيـکـنـنـد و بـا ايـن کـار                    
مستقيما معيشت و زنـدگـي مـردم را         

بايد در مقابل ايـن    .  هدف قرار داده اند
امــروز جــمــهــوري      .  تــعــرض ايســتــاد     

اسالمي بيش از هر وقت در استـيـصـال    
و در محاصره اعـتـراض کـل جـامـعـه            
قرار گرفته است و در واقع اين جـنـگـي      
است که به حيات و بقاي اين رزيـم گـره     
خورده است و نبردي بزدگتـر در پـيـش         

بايد خود را براي چـنـيـن نـبـردي        .  است

و بـراي آن صـفـوف خـود را          . آماده کرد
نبردي که ستاد رهـبـري و        .  آماده کنيم

. حزب سياسي خود را طـلـب مـيـکـنـد        
حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران و                    
تلويزيون کـانـال جـديـديـش را طـلـب                   

بـايـد وسـيـعـا بـه ايـن حـزب                   .  ميکند
امــروز بــيــش از هــر وقــت            .  پــيــوســت

در .  جامعه درالتهاب مبارزه مـيـسـوزد   
اما چيـزي کـه     .  همه جا اعتراض هست

همه اين اعتراضات را بـه يـک قـدرت           
واحد تبديل ميکند ، چيـزي کـه هـمـه          
اين مبارزات را چتـر واحـدي مـيـدهـد،        
حـزب اســت بــايــد وســيــعــا بــه حــزب               

 . کمونيست کارگري ايران پيوست

 
١ از صفحه  ...کارگران قاطعانه به     

در رابطه با سنديكاي كارگران شـركـت   
نيشكر هفت تپه اين است كه رژيـم بـا     
عــادي جــلــوه دادن احضــار، آزادي               
موقت، بازداشت موقت و غـيـره، آزار     
و اذيت و زنداني كـردن فـعـالـيـن ايـن            
تشكل را به امري عادي براي كارگـران  

كارگران شركـت نـيـشـكـر        .  تبديل كند
هفت تپه و مردم شـوش و هـفـت تـپـه           
مبارزه سخت و مـتـحـدانـه اي را بـر                
عليه زورگوئي مديريت شركت مـزبـور   

. و اداره اطالعات رژيم به پيـش بـردنـد   
اكنون امـر مـهـم ديـگـري، بـه هـمـان                
مهمي پيش روي آنها قـرار دارد و آن         
اينكه براي آزادي علي نـجـاتـي بـايـد           

عـلـي   .  متحد و پيگيرانه مبارزه كننـد 
نجاتي در رابطـه بـا هـمـيـن مسـائـل               
دستگير شده است و دستگيري ايشـان  
در قدم اول ربط مستقيمي به تـك تـك     
كارگران شركت نيشكر هفت تپـه دارد؛  
و در قدم بعد، به هـمـان انـدازه مـهـم،           
ربط به كل جنبش كارگري ايـران دارد    
كه مبارزه براي تشكل پذيري، مبـارزه  
براي نقد كردن دستمـزدهـاي پـرداخـت       
نشده، مبارزه براي انـحـالل شـوراهـاي       
اسالمي كار، مـبـارزه بـراي افـزايـش             
دسـتـمــزدهـا، مــبـارزه بـراي امــيـنــي              
محيط كار و و و مشـغلـه سـي سـال            
 .گذشته فعالين اين جنبش بوده است

سردواندن و باالخره زندانـي كـردن     
فعالين كارگري، يك تاكتـيـك حسـاب      
شده از طرف رژيم جمهوري اسالمي و   

اداره اطالعاتش در چـنـد سـال اخـيـر           
در گرماگرم مبارزه جـرأت    .  بوده است

ندارند كسي را مورد اذيـت و آزار قـرار   
اما هزينه و بودجه سنگيني را   .  دهند

صرف منزوي كردن فعالـيـن كـارگـري       
مي كنند كه بعد از افـتـادن آبـهـا از               
آسياب و بعد از اينكه متـوجـه شـدنـد       
كــارگــران مــوضــوع را تــقــريــبــا بــه               
فراموشي سپرده اند و به همـان گـرمـي    
ــه آن حســاس                  كــوران اعــتــصــاب ب
نيستند، با شكايات واهي و دروغـيـن   
ســراغ تــك تــك فــعــالــيــن و دســت                  
اندركاران اعتصاب مزبور مي روند و   
اين موضوع را به امري عادي تـبـديـل    

ايـنـكـه رژيـمـي كـه قـبـال                .  مي كنند
مــخــالــفــيــن خــود را در روز روشــن               
دستگير، شكنجه و اعـدامـش را در          
رسانه هايش اعالم كرده و جشـن مـي     
گرفت، اكنون چنان به عـقـب نشـيـنـي        
اي واداشته شده كه مجبور شـده آنـهـا      
را با حيله و تقيـه اسـالمـي احضـار و          
دستگير كند، پيروزي بـراي مـا بـوده         

اما نفس اينكه رفقا و همكـاران  .  است
پيشرو ما را به اين راحتي دستگيـر و    
مورد اذيـت و آزار قـرار مـي دهـنـد،             

هاي آنها از سرنوشـت عـزيـزان       خانواده
خود نگران مي مانند؛ همين كـه نـان        
شب كودكان آنها را گـرو مـي گـيـرد،          

اي به جنبش كـارگـري اسـت و             ضربه
 . نبايد به آنها تن داد

 

 ١ از صفحه  ...دست جمهوري اسالمي از   

 !زنده باد سوسياليسم
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و کارگر کمونيست 
 !آشنايانتان برسانيد

 ياشار سهندي
 

اضافه کاري، مصلحتي که     
 ...!ديگران

داشتيـم بـا هـمـکـاران چـرتـکـه                 
مينداختيم که چنـد سـاعـت اضـافـه           
کار داشتيم کـه کـارفـرمـا رسـيـد و                 

. از امروز اضـافـه کـار نـداريـم          : گفت
مصـلـحـت ايـن       :  چـرا؟ گـفـت     :  گفتيم
: چه مصلحتـي؟ گـفـت     :  گفتيم!  است

شب عيد اسـت بـهـتـر عصـر زودتـر              
! برويد خانه و به زن و بچه تان برسـيـد  

اگر به ما بـاشـد تـمـام طـول             :  گفتيم
سال، نه عصر که دوست داريـم ظـهـر      
بــرويــم خــانــه، امــا مشــکــل مــالــي           

کمر کار شـکـسـتـه     :  گفت.   نميگذارد
است و ديگر احتياج به اضـافـه کـار         

 . نداريم
يکماه پيش بود نـه  بـيـشـتـر از            

يکماه بود که يکروز ما را جمـع کـرد     
شــب عــيــد دارد نــزديــک          :  و گــفــت   
کارها بـايـد هـر جـور شـده             .  ميشود

جمع شود تا شب عيـدي پـول داشـتـه       
ايـن  !  باشيم تا شرمنده شما نـبـاشـيـم      

است که ايـن روزهـا بـيـشـتـر دسـت               
بجنبانـيـد و عصـر هـم راهـتـان را                   
نکشيد و مثل مرغ خـانـگـي غـروب       

بمانيـد ويـک پـولـي       .  نشده برويد خانه
 ! براي زن و بچه تان دربياوريد

اضافه کاري يـکـي از بـالهـايـي           
اسـت کـه از تصـدق سـر جـمـهـوري                  
اسالمي بر سر ما کارگران نازل شـده    

دستمزد کم و گرانـي روز افـزون   .  است
ما کارگران را وادار کرده است که تـن  
رنجور و خستـه خـود را خسـتـه تـر                

گاها بين مان رقابت است کـه    .  کنيم
در مـاه    .  کي بيشتر اضافه کـار دارد   

 192اگر طبـق قـانـون کـار بـايـد                 
ساعت، ساعت کارت باشـد تـا حـق         
بيمه کامل نصيـب کـارگـر شـود؛ بـه           
روز بازنشستگي همـه ايـن کسـورات      
جمع ميشود و يک وقت ميبيني بايد 
يکسال ديگر هم جان بکني تا کسري 

اما کارگراني هستند که .  جبران شود
سـاعـت شـايـد هـم            ١٢٠ در ماه گاه 

يعني چيـزي  .  بيشتر اضاف کار دارند
نزديک به دو مـاه در يـک مـاه کـار                  

از نـظـر کـارفـرمـا کـارگـر               .  ميکنند
خوب کارگري است که اضافه کار تـا    

فـکـر   .  هر ساعـت گـفـتـنـد بـايسـتـد             
نــکــنــيــد در ســاعــت اضــافــه کــار               
امتيازاتي آن چناني به کارگر تـعـلـق      
ميگيرد، دريغ از يک عصرانه نـان و       

اين خود کارگر اسـت کـه نـان           .  پنير
بربري تهيه ميکند و با هـزار امـا و          
اگر آنرا، و گاها دور از چشـم صـاحـب    

تنها امتياز اضـافـه   .  کار آنرا ميبلعد
کاري که آنرا هم کـارفـرمـا بـا هـزار             
منت مجبـور اسـت پـرداخـت کـنـد               

درصد به حقـوق يـک      ٤٠ اضافه شدن 
کـه طـبـق      .  ساعت اضافه کـار اسـت    

قانون کذايي کـار ايـران در روزهـاي           
تعطيل به ازاي هر ساعت اضافه کـار  

درصد تعلق گيـرد کـه اکـثـر        ٨٠ بايد 
 ٤٠ قريب به اتفاق کارفرمايان همان   
 ٤٠ درصد را پرداخت ميکننـد و از       

. درصد ديگر آن شانه خالي ميکنـنـد  
و اگر کسي مدعي آن شود هيچ بعيد 
نيست کـه کـارش را نـيـز از دسـت                  

 . بدهد
اضافه کاري اما، عالوه بر نـقـش   
هايـي کـه در سـود آوري هـنـگـفـت                  
کارفرما دارد سالياني است که نـقـش   
ابزار تنبيهي و تشويقـي پـيـدا کـرده          

کارفرما هر وقت بخواهد حـال    .  است
کارگري را بگيرد اضـافـه کـارش را           

سـواي  .  قطع ميکند تا او متنبه شود
اين تشديد رقابـت را بـراي کـارگـران          

يعني کارفرما بعـمـد   .  نيز در پي دارد
براي کساني اضـافـه کـاري تـعـيـيـن             
ميکند تا آن ديگران هم تنبيـه شـونـد    
و هم به همکار خود بـه ديـد شـک و           

کـارفـرمـا از ايـن          .  بدبيني بـنـگـرنـد      
ابزاري که در اختـيـار دارد بـه نـحـو             
احسن استفاده ميکند و تا ميـتـوانـد    

 . از گرده کارگر تسمه ميکشد
نزديک ربع قرن است کـه مـن در        
اين مملکت دارم کارگري ميـکـنـم و      
اين متاسفانه هميشه کارفـرمـا بـوده      

را تشـخـيـص      "  مصلحت کـارگـر    " که 

و مصــلــحــت کــارگــر از ديــد             .  داده
کارفرما کار بيشتر دستمزد کمـتـر و     

و اين سالهاي آخـر    .  حرف کمتر است
نيز تشخيص داده اند که ندادن حقـوق  

بــقــول .  بــه مصــلــحــت کــارگــر اســت        
 ! جاي پولها امن است: همکاران

سال ديگري بـه پـايـان رسـيـد و             
يکسال ديـگـر   .  عيدي ديگر فرا رسيد

گذشت و جز کـار و اضـافـه کـاري و            
. خسته گي مفرط چيزي حس نـکـردم  

امسال نيز در ايام عيـد مـثـل تـمـام           
سال با وجود آن اضافه کـاري بـاز هـم      

تا سرمـايـه   .  چيزي دستمان را نگرفته
مــا "  مصــلــحــت"  داري هســت  و             

کارگران را ايشان تشخيص ميدهـنـد   
نصيب کارگـر هـمـيـن اسـت؛ کـار و              

 . خسته گي و رنج و مصيبت
 

 نگاهي به سخنان يک انگل
 

اين خاصيت رژيمهـاي سـرمـايـه       
داري اســت کــه حــرف دل خــود را                 

نمي توانند .  مستقيم بزبان نمي آورند
بيان کنند که استثمار الزمـه بـدسـت      

کــدام دولـتــي را       .  آوردن ســود اسـت      
سراغ داريد که صاف تو چشـم مـردم     

خفه شويد و کـار       :  نگاه کند و بگويد
کدام رژيمي را .  کنيد همين که هست
دستگاه پليس :  سراغ داريد که بگويد

و امنيت را سازمان دادم کـه دمـار          
دستـه دسـتـه      .  شما مردم را دربياورد

تربيت ميکند کـه نـظـم         "  کارشناس" 
اگـر  .  ظالمانه کنوني را توجـيـه کـنـد      

فــقــر هســت کــه هســت را نشــانــه                
اگـر جـنـگ      .  پيشرفت نشان نـدهـنـد     

هست کـه هسـت را نشـانـه صـلـح                    
اگر بي حقوقي مـطـلـق    .  معرفي نکند

براي که کل تـوده مـردم هسـت کـه               
هست را نشانه تکـامـل جـامـعـه بـه            

هـمـه آن چـه کـه            .  جلو، جلوه نـدهـد    
چريان دارد در پوشش وطن پرستي و   
خدا پرستي و هـزار تـوجـيـه کـثـيـف             

 .ديگر پنهان ميشود
جمهـوري اسـالمـي نـيـز از ايـن              

. قاعده مسـتـثـنـا نـبـوده و نـيـسـت                 
جمهوري اسالمي اگر کاري را خـوب    
بلد باشد، البته بعـد از شـکـنـجـه و             
کشتن مستقيم انسانها، اين است که 
به نحو احسن ميتوانند جـنـايـتـهـا و        

خباثتهاي خويـش را پـنـهـان کـنـد و            
و .  اينها را امـر الـهـي جـلـوه دهـد                  

" ، " زياده خواهي" خواستهاي مردم را 
نشـان مـيـدهـد و          "  رفاه طلبي کـاذب 

اينها را امر مردماني مـيـدانـنـد کـه        
اولـيـن بـار      !  نمي خواهند کار کـنـنـد     

با بـيـان    ٥٨ شان در سال "  امام راحل" 
" اقتصاد زير بناي االغ اسـت   "  اينکه 

نشان داد که چگونه مي خواهـنـد بـه      
و آخرين شـان  .  درد و رنج مردم برسند

که آخرين آن هم نخواهد بود، اسـداهللا  
هئيت هـاي    " بادامچيان از دارودسته 

بيان کرده که مـردم    "  موتلفه اسالمي
از سر زياده خـواهـي دسـت بـه خـود             

بـازي  " سوزي ميـزنـنـد و ايـنـهـا را                 
 !ميداند" سياسي

مردم گرفتار آمده در دايره فقر و   
جنايتي که جمهوري اسالمي عـالـمـا    
و عامـدانـه سـازمـان داده مـردمـي              

بيـان عـيـن    .  زياده خواه شمره ميشوند
کــالم ايشــان بــهــتــريــن نــمــونــه از                
توجيهات يـا وقـاحـت کـارشـنـاسـان             

هر چند بايد پذيرفت کـه  .  بورژوا است
کارشناسان بورژوازي سعي ميکنـنـد   
: همين حرفها را در لـفـافـه بـگـويـنـد         

در خدمت همـه  )   پول نفت(  اين پول" 
معموالً چند دهـک    .  مردم قرار گرفته

. باال داراي زنـدگـي مـرفـه هسـتـنـد              
. بخشي هم در سختي به سر مي برنـد 

 ."دولت در حال رسيدگي است
. فرهنگ مردم تغيير کرده اسـت " 

چرا در خانه خودمان تالش نمي کنيم 
ــم                 ــيــ ــنــ ــد کــ ــيــ ــولــ ــا تــ ــربــ  ."مــ

مردم حاضر نيستـنـد يـک مـرغ در            " 
خانه شان نگهداري کـنـنـد چـون بـو             
ميدهد، مبادا تخم مرغ شان را ايـن    

از سـه مـيـلـيـون           .  طور تامين کنـنـد  
خانه يي که در تهران داريم چنـد نـفـر      
پرنده دارند؟ چند نفـر در گـلـدان شـان       
ريحان مي کارند تا نان و پنيرشان را   

 ." با ريحان بخورند
مردم االن در صبحانه خود تخـم  " 

مرغ درشت، مـاسـت، کـره، پـنـيـر،               
مي گويـيـم چـرا      .  دارند...  شکالت و

کار نمي کنيد، خب کسي بايد توليـد  
 . "کند، کسي بخورد

ايشـــان مـــدعـــي اســـت کـــه               
خــودســوزيــهــا کــه اخــيــرا از ســوي             
مردمي مستاصل و نااميـد صـورت     

اسـت و    "  يک بـازي سـيـاسـي      "  گرفته 
 ! معموال هم درمان ميشوند

حاال فکر کنيد از جمـاعـتـي کـه       
اينچنين راجع به مصائب مردم مـي    
انديشند و قدرت سياسي را در دسـت  
دارند چگونه ميخواهند به رفاه مـردم  
بيانديشد؟ اين سخنـان يـک چـيـز را            
بيشتر از پيش ثابت ميکند بـه ازاي       
هر يـک روزي کـه امـثـال ايشـان در                
قدرت باشند فقر و مصيبت بيشتـري  

حـاال  .  براي ما کارگران رقم ميـخـورد  
همان ها که فکر ميکنند ميتوان يک 
مو از ايشان کند و اين خود غنيـمـت   
است بينديشند که امـثـال ايشـان را         
بهتر نيست با همه پشم و پيله اش در 
غار حبس کرد تا آثار نکبـت شـان از     

 جامعه پاک شود؟ 

 
 يادداشتهاي يک کارگر

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران

www.wpiran.org 
 

 سايت کارگران

www.kagaran.org 
 

 سايت روزنه
 

www.rowzane.com 
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 : مقدمه
کارگران نيشکر هفت تپه سالـي پـر   
از اعـتـراض و مـبـارزه را پشـت سـر                   

اين مبارزات دسـتـاوردهـاي      .  گذاشتند
بزرگي براي جـنـبـش کـارگـري داشـتـه             

از جمله، اين کارگران در بـيـانـيـه     .  است
ماده اي سال گذشته شان، بدرست بـر   ٦ 

مساله تشکيل مجمع عمومي بعـنـوان   
تشکل واقعي خود و ايجاد سـنـديـکـاي     
ــا                  کــارگــران تــاکــيــد گــذاشــتــنــد و ب
مبارزاتشان اين خواست خود را عمـلـي   

با اين کار کارگران نيشکر هفت .  کردند
تپه جنبش کارگري را گامـي مـهـم بـه          
جلو بردنـد و  نشـان دادنـد کـه ايـجـاد              
تشکل کارگري امر خود کارگـران اسـت   
و بدين ترتيب راه چگونگـي مـتـشـکـل        
شدن و متحد مانـدن را بـطـور عـمـلـي            

 .نشان دادند
همچنين کارگران نيشکر هفت تپـه  
با مـبـارزات مـتـحـد شـان تـا کـنـون                    
توانسته اند دستمزدهاي معوقه خود را 
از حلقوم کارفرمايـان و دولـت بـيـرون             

کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه              .  بکشند
اعالم کرده اند که اجازه نـمـيـدهـيـم کـه         
دستمزمان عقب بيفتد و با اين کـار در    
پيشاپيش صف مبارزه براي نقد کـردن    
دستمزدهاي پرداخت نشده کـه مسـالـه      
توده عظيمـي از کـارگـران، مـعـلـمـان،             
بازنشستگان و بخـش هـاي مـخـتـلـف            

 .جامعه است، قرار گرفته اند
از سوي ديـگـر مـبـارزه کـارگـران              
نيشکر هفـت تـپـه بـراي بـيـرون کـردن               
حراست و شوراهـاي اسـالمـي از ايـن             

حـراسـت و شـوراهـاي          .  کارخانه اسـت   
ــم در                  ــزار ســرکــوب رزي اســالمــي اب

يک خواست کارگران .  کارخانجات است
کوتاه شدن دست آنها از مـحـيـط هـاي       

از جـملـه     .  کارگري و مبارزاتشان اسـت 
نقش سرکوبگرانه ايـن ارگـانـهـا را در             
کارخانجاتي چون ايران خـودرو، کـيـان         
تاير و در همه کـارخـانـجـات و مـراکـز            

بـراي مـثـال در      .  کارگري شاهد بوده ايم
ايران خودرو اولين خواست اعـتـراضـي      
کارگران کوتاه شـدن دسـت حـراسـت از          

کارخانه بود و در کيان تاير نيـز بـيـرون      
کردن شوراي اسـالمـي از کـارخـانـه و             
ســپــردن اطــاق مــخــصــوص آنــان بــه              
نمايندگان واقعي و منتخب کـارگـران،     
يک عرصه کشاکش کـارگـران در ايـن            

 . کارخانه بوده است
کارگران نيشکر هفت تپـه در ايـن        

. زمينه مبارزات جانانه اي داشـتـه انـد     
اين کارگارن در سال گـذشـتـه بـود کـه              
زيبواري رئيس حراسـت را از کـارخـانـه       
بيرون انداختنـد و گـفـتـنـد کـه اجـازه                  
نميدهيم شوراهاي اسالمي در کارخانـه  
تشکيل شود و تشکل خود سنـديـکـاي    

 . نيشکر هفت تپه را اعالم کردند
مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه 
و دستاوردهـاي آن مـکـان ويـزه اي بـه             
موقعـيـت ايـن کـارگـران در جـنـبـش                   

کــارگــر    ٥٠٠٠ .  کــارگــري داده اســت      
نيشکر هفت تپه با خانـواده هـايشـان و      
با کشاندن مبارزاتشان به سطح جامعـه  
تا کنون توانسته اند به مرکز تـوجـه نـه      
تنها مردم در هفت تپه و شـوش بـلـکـه       

در کل خوزستان و کل مراکز کارگري و 
ايـنـهـا هـمـه        .  كل جامعه تبديل شـونـد  

سبب شـده اسـت کـه رزيـم اسـالمـي                    
همواره در کمين سرکوب اين کارگران و 
شکستن صف اتحاد کارگران از طـريـق   
در هم شکستن تشکل ايـن کـارگـران،         

. سنديکاي نيشکر هفت تپه بوده اسـت   
براي ايـنـکـار هـمـواره نـمـايـنـدگـان و                   
سخنگويان ايـن کـارگـران و اعضـاي               
هيات مديره اين سنديکا را زير فشار و 

از همـيـن رو در        .  تهديد قرار داده است
طول يکـسـالـه اخـيـر بـارهـا و بـارهـا                    
اعضاي هيات مديره سنديکاي نيشکر 
هفت تپـه کـه نـمـايـنـدگـان مـحـبـوب                  
کارگران هستـنـد، احضـار، تـهـديـد و              

براي آنها پرونده هـاي  .  دستگير شده اند
قضايي تشکيل شده و مورد محـاکـمـه    
قرار گرفته اند، اما هـر بـار بـا صـف               
متحد مبـارزه کـارگـران روبـرو شـده و             

 . ناگزير به عقب نشيني شده اند
تـن از       ٥ آخرين مورد، دستگيري 

اعضاي هيات مديـره ايـن سـنـديـکـا،            

آقايان مـحـمـد حـيـدري مـهـر، قـربـان                 
عليپور، جليل احمدي، نجـات دهـلـي،      

اسفنـد مـاه بـود       ١٢ فريدون نيکوفر در 
که بدنبال اعـتـراضـات گسـتـرده بـراي            
آزادي آنان، رزيم ناگزيز شد آنـهـا را در        

اسفند با قيد وثيقه از زنـدان     ١٥ تاريخ 
آزاد کند و هم اکنون نيز نجاتي ريـيـس     
هيات مديره سنديکاي نيشـکـر هـفـت       

 ١٨ تپه در زنـدان اسـت و از تـاريـخ                    
اسفند که دستگير شده است، تـا کـنـون     

 .خبري از او در دست نيست
در اعتراض به اين دستگيـري هـا      

و براي شـکـل دادن بـه يـک کـمـپـيـن                     
گسترده براي آزادي فوري و بدون قيد و   

اسـفـنـد، در       ١٤ شرط اين کارگران، در 
کانال جديد برنامه اي مستقيـمـي بـود      
که در آن بينـنـدگـان زيـادي روي خـط             

. کـردنـد  آمدند و صحبت هاي پرشوري   
در اين جا متـن پـيـاده شـده صـحـبـت             
هاي ايـن بـيـنـنـدگـان عـزيـز را درج                      

 : ميكنيم

 
 حكومتي كه كارگر حق طلب را سركوب ميكند بايد سرنگون شود

 پيامهاي بينندگان کانال جديد در حمايت از کارگران دستگير شده نيشکر هفت تپه

کارگران زنداني هفت تپه فورا      
 بايد آزاد شوند

 برنامه ي از شهال دانشفر
 

سالم به شهـال دانشـفـر    :  مردي از ايران
من هم از کارگران نيشـکـر هـفـت       .  عزيز

تپه و  هم از کارگران ذوب آهن و از هـمـه   
اقشار طـبـقـه کـارگـر و آزادي بـرابـري                    
خواهان حمايت ميکنم و معتقدم که در   
سايه اتحاد در کنار حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري اسـت کـه کـارگـران بـه حـقـوق                  
خودشان ميرسند و آنـروز روز نـابـودي              

زنـده بـاد     .  جمهوري اسالمي خواهد بـود 
 .حزب کمونيست کارگري

خانم دانشفر خسـتـه     :  از شهريار تهران
اوال روز زن   .  نباشيد سالم عرض ميکنم

را به شما و به کـل زنـان ايـران تـبـريـک                 
مـن از کـارگـران هـفـت تـپـه                  .  ميگويـم 

کارگران قهرمـان هـفـت      .  حمايت ميکنم
تپه اعالم کردند که بـا تـظـاهـرات و بـا             
سرکار نرفتـن و بـا اعـتـصـاب مـيـشـود              

کارگران دنا و کـارگـران         .  حقوق را گرفت
ذوب آهـن هـم بـه اعـتـصـاب خـودشـان                
ادامه بدهند تا آنها هم بـتـوانـنـد حـق و           

شخص من و بـچـه     .  حقوقشان را بگيرند

هايي که در همين منطقه هستيـم آزادي    
تـا  .  فوري کارگران هفت تپه را خواهانـيـم  

نگرفتن حق و حقوق خودشان و تـا آزاد         
نشدن رهبـران خـودشـان بـه اعـتـصـاب                
خودشان ادامه بدهند و از مـردم خـود             
شوش و دزفول و آنهايي که همجوار ايـن    
شهرستان هستنـد و از اکـثـر کـارکـنـان              
هفت تپه هم خواهش ميکنم کـه از ايـن        

اعتصاب مـداوم    .  زندانيان حمايت کنند
کارکنان هفت تپه ثابـت کـرده کـه بـراي            
رسيدن بـه خـواسـتـه هـا از ايـن دولـت                    
قـاصــب و دزد و کــثــيـف فــقـط بــايــد                   

من مـجـددا روز زن را             .  اعتصاب کرد
خانم دانشـفـر بـه شـمـا تـبـريـک عـرض                    
ميکنم و از کارکنان هفت تـپـه حـمـايـت        
ميکنم و تمام ملت ايران بايد بپا خيـزنـد   
و حمايت کنند و فراخوان مـن بـه بـچـه            
هاي دزفول و از خانمها و آقايان دزفـول و  
شوش اينست کـه از کـارگـران زنـدانـي                
هفت تپه حمايت کنند و تـا آزاد نشـدن          
زندانيان پشتـيـبـانـي خـودشـان راادامـه             

من محمد شهرياري عضو حـزب  .  بدهند
کمونيست کارگري هستم و از شـهـريـار         

 .زنگ ميزنم
خانم دانشفـر سـالم بـر        : مردي از ايران

سـالم بـر کسـي کـه نـمـايـنـدگـي                    .  شما
ميکند صداي کارگران و صـداي عـامـه      
زحمتکشان و صداي ضعفا و فـقـرا را،          

شما صـحـبـتـهـايـي         .  من فداي شما بشم
ميفرمايد که اصال جـايـي بـراي گـفـتـن            

خـانـم دانشـفـر        .  براي ماها نـمـيـگـذاريـد     
تصوير کارگران را در تلويزيون مـيـبـيـنـم      
که دوتا دوتا، سه تا سـه تـا و چـهـار تـا             

مـن  .   چهار تا باهم صحـبـت مـيـکـنـنـد         
خـانـم   . خيلي نگرانم و خيلي هم اميدوارم

دانشفر بايـد تـاکـتـيـک را عـوض کـرد                  
چونکه اين لعنتي ها با نـظـام سـرمـايـه           

مـن  !  جهاني ساخت و پاخـت مـيـکـنـنـد        
مـن مـثـل شـمـاهـا نـيـسـتـم و                     !  نگرانم

مـن  !  نميـتـوانـم در حـد شـمـاهـا بـاشـم                   
اميدوارم و کارگران بايد اميدوار بـاشـنـد    
و ما به آينده روشن و به آينده حـکـومـت      
سوسياليستي و حکومت برابـري و حـق        

زنـده  .  خواهي و عدالت طلب امـيـدواريـم   
 .باشيد و تشکر از برنامه خوبتان

 
سـالم    : كارگر كاغذ سازي هفت تپـه 

مـن از هـفـت تـپـه             .  و خستـه نـبـاشـيـد       
بـبـخـشـيـد شـمـا در             .  مزاحمتان ميشوم

رابطه با کارگران شرکت کاغـذ سـاز کـه         
همـجـوار نـيـشـکـرنـد هـيـچ صـحـبـتـي                     

تمام کارگران و کارکنـان ايـن     !  نميکنيد؟
منطقه از دولت عيدي و پاداش شـان را       
گرفته اند و االن شوراي امـور اداري مـا        
هم همه رفته اند تهران تـا بـراي رضـاي           
. خدا بيايند و يک عيدي براي ما بدهـنـد  

ما امروز زنگ زديم به شورا و ميگوينـد  
که با عيدي و مزاياي ما موافقـت کـرده     
اند که بخشي از اين مطالبات را بدهـنـد   
و بقيه هم بماند براي بـيـسـتـم فـرورديـن            

من االن از هفترود دارم زنـگ  .  سال آينده
ميزنم و زن و بچه ما گرسنـه انـد و مـا           
بايد بغير از شما دردهايمـان را بـه کـي           

من از اين شبکه تشکر مـيـکـنـم     !  بگيم؟
چونکه اگر اين شبکه نباشد هيچکس بـه  
داد ما نميرسد يعني از ترس اين شبـکـه   
است که زن و بچه ما يک لقمه نـان پـيـدا      

مـا خـداوکـيـلـي        !  ميکنند و مـيـخـورنـد    
خدمتي را که شما داريد بما مـيـکـنـيـد        
هيچکسي اين خدمت را بـمـا کـارگـران          

زنگ زدم کـه فـقـط از شـمـا و             !  نميکند
 . همکارانتان تشکربکنم

. خـانـم دانشـفـر سـالم           : مردي از ايران
مــن از هــمــه کــارگــران زنــدانــي بــويــژه              
کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه حـمـايـت                    
ميکنم و شالق و زنداني  کردن کـارگـران   

و همـه را کـه عـمـلـي وحشـيـانـه اسـت                    
  .محکوم ميکنم

. سالم خانـم دانشـفـر      : كارگر شركت نفت
از ايـنـکـه بـا تـلـويـزيـون کـانـال جـديـد                       
صحبت ميکـنـم خـيـلـي خـوشـحـالـم و                 
متشکرم کـه لـطـف مـيـکـنـيـد و پـيـام                  
ــران                      ــه هــمــه اي اعــتــراض مــردم را ب

من الزم است بگويـم کـه در        .  ميرسانيد
شرکت مـلـي نـفـت ايـران افـرادي کـار                    
ميکنند تحت عنوان کارگر کـه در عـيـن    
حالي که رسمي نيستنـد و رسـمـي شـان          
نميکنند اينها هـم مـجـبـورنـد کـه قـرار             
دادي کــار کــنــنــد و پــيــمــانــکــارشــان               
حقوقشان را دير بـه ديـر مـيـدهـد و هـر              
شش ماه يکبار حقوقشان را ميدهـنـد و     
بخاطر همين وضع زندگيشان بسيـار بـد     
است و متاسفانه ميتوانند از وضـعـيـت      

بهرحال اينرا هـم    !  خوبي برخوردار باشند
بگوييد که در همه ارگانهاي دولتي تمـام  
کارگران و کارکنان قـراردادي را رسـمـي         
کنند تا تامين شغلي داشـتـه بـاشـنـد و           

حـاال  !   حقوقشان را هم ماه بمـاه بـدهـنـد      
هزار توماني چـي  اين حقوقهاي دويست 

! هست که آنرا هم دير به دير ميـدهـنـد؟   
 . خيلي متشکرم
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 محمد كاظمي  
 
تظاهرات بيش از صد هزار      

 نفر در ايرلند
 

روزشنبه بيست ويکم فوريه بـيـش    
هزار نفر ازمـردم در دوبـلـيـن           ١٠٠ از  

پايتخت ايرلـنـد دسـت بـه تـظـاهـرات                
ــد ــظــاهــرات          .  زدن مــوضــوع اصــلــي ت

 اعتـراض بـه مـالـيـات بـازنشـسـتـگـي               
pension levy      برکارگران بـخـش

خدمـات بـود، ولـي کـارگـران بـخـش                  
خصوصي نظير کارگران سـاخـتـمـانـي،        
مهـنـدسـيـن، نـمـايـنـدگـان مـعـلـمـيـن                    
وکــارگــران آتــش نشــانــي نــيــز درايــن             

ايـن  .  تظـاهـرات شـرکـت کـرده بـودنـد               
درحالي بود که خط مقدم تظاهرات بـه    
ــال شــرکــت                 ــغ ــه دراش ــي ک ــران ــارگ   ک

Waterford Crystal       ــم و هـ
نفر از کارگـران   ۱۱۰۰ چنين نمايندگان 

که درحـال    SR Technic   شرکت
بيکاري هستنـد اخـتـصـاص داده شـده           

ايـن تـظـاهـرات ازطـرف کـنـگـره                .  بود
اتحاديه هاي کارگري فراخوان داده شـده  

روزنامه تـايـمـز ايـن تـظـاهـرات               .   بود
مردم توصيـف  "  درياي خروشان خشم" را

خشمي که ريشه در وضـعـيـت بـد       .  کرد
واقعيت آنست که .  اقتصادي مردم دارد

 ۴ براي کشوري مثل ايرلند با جمعيـت    
ــرات               ــظــاه ــي ت ــون ــي ــل ــي  ۰۰ ٫ ۱۰۰ م

ايـرلـنـد کـه       .   نفربسيارچشم گير اسـت   
  ”Celtic Tiger“ بنـام  ۹۰ دردهه 

مشهورشده بود، ميرود که به وضعـيـت   
. اسفناکي چون ايسلـنـد مـبـتـال گـردد           

جاي يـاد آوري دارد کـه ايـرلـنـد درآن                
دوران وببرکت اقتصاد بـازار آزاد از يـک   
کشور نسبتا فقير اروپايي بـه يـکـي از         
ثروتمندترين کشورهاي اروپايي تبـديـل   

اما درحال حاضر آقاي کويـن  .  شده بود 
يکي ازمقامات دولتي گفته اسـت کـه        
اقتصاد ايرلند ممـکـن اسـت تـا سـال              

 .بدتر شود٪۱۰ به اندازه  ۲۰۱۰ 
کشور ايرلـنـد هـم چـنـان بـعـد از                  

. تظاهرات در تاب و تـاب بسـرمـيـبـرد       
 خانم اندا کني رهبر حـزب  اپـوزيسـيـون    

Fine Gael            فــــراخــــوان يــــک
انتخابـات عـمـومـي زود رس را داده               
: است درحاليکه اعالم کـرده اسـت کـه        

من آماده ام که کشور را ازايـن حـالـت      " 

خال بسمت يک جهت جديد رهـنـمـنـون       
واين درحالي است کـه اتـحـاديـه       ".  شوم

معلمين براي يک اعتصـاب احـتـمـالـي        
 .خود راآماده ميکند

 
کارخانه اشغال  :  اوکراين

شده توسط کارگران به نام      
 يک بلشويک نام گذاري شد

 
نفـر از     ۳۰۰ دراوايل فوريه امسال 

کارگران کارخانه ساخت ماشيـن االت    " 
دراوکراين کارخانه را به خاطـر  "  خرسون

پرداخت نشدن حقوق معوقه بـه اشـغـال      
کـارگـران درهـمـان سـاعـات            .  درآوردند

اوليه بعد از اشغال کارخانـه، مـبـادرت      
به انتخاب شوراي کـارگـري و تـنـظـيـم            
خواسته هاي خود کرده وبـا گـمـاشـتـن           
نگهبـانـي ازکـارخـانـه بـه مـحـافـظـت                   

مهمترين خواسـت کـارگـران      .  پرداختند
پرداخت حقـوق پـرداخـت نشـده ومـلـي            
کردن کارخانه بدون پرداخت هيچـگـونـه    

. خسارت بـه کـارفـرمـايـان مـيـبـاشـد                 
کـارگـر      ۱۳۰۰ کارخانه خرسون حـدود    

 ۲۰۰۸ دارد کــه از مــاه ســپــتــامــبــر              
. هيچگونه حقوقي دريافـت نـکـرده انـد      

رييس شوراي کارخانه دريک مصـاحـتـه    
تلـويـزيـونـي مـحـلـي اعـالم کـرد کـه                     
کارگران تا به انتـهـا مـبـارزه خـواهـنـد             

مـا بـراي يـک جـنـبـش              : " او گفت. کرد
مـا پـيـروز      .  عادالنه مبارزه مي کـنـيـم   

عـالوه بـرايـن، درديـداري       ".  خواهيم شد
که نـمـايـنـدگـان شـوراي کـارگـران بـا                    
فرماندار محلي داشته اند،  فـرمـانـدار      
خواست ملي سازي کارگـران را مـورد        
پشتيباني قرارداده و اعـالم کـرده اسـت      
تا زمانيکه مالک کارخـانـه حـاضـر بـه           
شرکت به مذاکره با کارگران نباشد آنهـا  
محق به ادامه اشغال کارخانه خـواهـنـد    

 .بود
آنچه که درايـن حـرکـت کـارگـران              
بسيارجالب به نظرمي رسد ابتکار آنهـا  

تابـلـوي   .  به تغيير نام کارخانه مي باشد
کـارخـانـه ي      " قديمي کارخانـه بـا نـام            

پيـش از اشـغـال      "  ماشين سازي خرسون
کارخانه توسط مالکان کنده شده بـود،    
زيرا آنها قصد داشتند توليد را متوقف 
کرده و کارگران را اخراج کنند و خطوط 
توليد را به عنوان آهن قراضه به فـروش  

اما حاال کارگران يک تـابـلـوي    .  برسانند

جديد براي کارخانه نصب کـرده انـد کـه      
" اين عبارت بـر آن ديـده مـي شـود،                 

کارخانه ي دولتي ماشين سازي جي آي 
بنابراين کـارخـانـه    ".  پتروفسکي خرسون

به نام يک بولشويک و رهـبـر کـارگـري            
زمان قبل از انقالت روسيه، گـئـورگـي      
ايوانوويچ پتروفسکي، نام گـذاري شـده     

  . است
 : برگرفته از سايت

Militant-Iranian 
Revolutionary Marxists’ 
Tendency 

 
هزار نفره      ٤٠تظاهرات   

 كارگران در ترکيه
 

 ٫   ۲۰۰۹ فـوريـه        ۱۵ روز شـنـبـه      
هـزارنـفـر از         ۴۰ جمعيتـي در حـدود          

كارگران و مردم تركيه در مخـالـفـت بـا       
سياستهاي دولت در استانبول دست بـه    

اين تظاهرات از طـرف    .  تظاهرات زدند
سه اتحاديه مـهـم کـارگـري مـنـجـملـه              

کنفدراسيون انـقـالبـي اتـحـاديـه هـاي             "
فـراخـوان    DISK " کارگـري تـرکـيـه    
  .داده شده بود

بر روي پـالكـاردهـا از جـملـه ايـن              
قـرارداد  : " شعـارهـا بـچـشـم مـيـخـورد             

جمعي حق مسلم مـاسـت، اعـتـصـاب           
افزايش قـيـمـت هـا،       "  ، "  اسلحه ماست

تعقيب وشـکـنـجـه، ازکـرامـات دولـت             
، کارخانجات سـنـگـر      !" عدالت وتوسعه

مـا بـهـاي      " ، " ماست، نبايد بسته شوند
بگذاريد روسـا    " ، " بحران را نمي پردازيم

گـروهـي از     ".  بهاي بحران را بـپـردازنـد     
کارگران کـارخـانـه کشـتـي سـازي کـه                
تعـدادي از هـمـکـاران خـود را درطـي              
ساليان گذشته در اثـر حـوادث نـاشـي            
ازکار از دست داده بودند در تـظـاهـرات    

برروي پيـش بـنـدي      .  شرکت کرده بودند
که اين کارگران پوشيده بـودنـد نـوشـتـه        

  ."نه به جنايات محل کار" شده بود
فــوريــه درتـرکــيــه       ۱۵ تـظــاهـرات     

درشــرايــطــي صــورت مــي گــيــرد کــه            
وضعيت اقتصادي ترکيه بشـدت رو بـه     

تعداد بيکاران در عـرض  .  وخامت است
چند ماه گذشته بطور سرسام آوري سيـر  

آمــار نشــان    .  صــعــودي داشــتــه اســت      
کنوني حتـي  ميدهد که درصد بيکاران 

 ۲۰۰۱ از درصد بـيـکـاران در سـال            

سالي که ترکيه دچـار بـحـران وخـيـمـي            
اشاره كـنـيـم      .  شده بود بيشتر شده است

وتحت سـيـاسـتـهـاي         ۲۰۰۲ كه درسال 
ميزان وسـيـعـي    "  دولت عدالت وتوسعه" 

بـه بـخـش      "  دارايي هـاي عـمـومـي         " از 
خصوصي فروخته شده است بـطـوريـکـه     

ميـلـيـارد دالري کـل سـرمـايـه                ۸ رقم 
دربخـش خصـوصـي دردوره سـالـهـاي              

ميلـيـارد    ۴۱.۹ به رقم  ۲۰۰۲ -۱۹۸۵ 
 ۲۰۰۸ -۲۰۰۳ دالر دردوره سـالـهـاي      

   .رسيده است
روز جهاني مبارزه براي       

 حقوق کارگران عليه استثمار
 

فدراسيون جهانـي اتـحـاديـه هـاي           
دربيانيـه اي کـه    WFTU کارگري

در وب    ۲۰۰۹ درتاريخ هيجدهم فوريه 
سايت خـود درج کـرده اسـت ازتـمـام                   
اتحاديه هاي کارگـري و سـازمـانـهـاي           
مترقي خواسته است که بـه قـطـعـنـامـه       

هاي تصويب شده درليسبن در روزهـاي  
 ۲۰۰۸ پانزدهم وشـانـزدهـم دسـامـبـر            

يکي از قـطـع نـامـه هـا             .  وفاداربمانند
بسيج و مبارزه درسطح جـهـانـي درروز      

بمنظور مبارزه بـراي   ۲۰۰۹ اول آوريل  
 .حقوق کارگران عليه استثمارمي باشد

بندهاي زيراز جمله بندهاي قـطـعـنـامـه      
 :مي باشند

نه به بيکاري بيشتر کـارگـران؛ دفـاع        -
 از حقوق اجتماعي وحقوق کارگران

كاهش ساعـات کـار بـدون كـاهـش               -
 حقوق ها؛ تقويت اتحاديه هاي کارگري

توقف فوري جنگها، توقف سـرمـايـه      -
گـذاري در نـاتـو وبـراي اسـلـحـه هـاي                   

 جنگي
توقف فوري اشغال نـظـامـي وبـيـرون          -

کشيدن بي قيد وشرط سربازان خـارجـي   
از عراق، فلسطيـن وکشـورهـاي عـربـي        

 وافقانستان
 

 
 اخباري از اعتراضات کارگري در سطح جهاني 

 داوود رفاهي
 اعتراض كارگران ايرلند به كاهش حق بازنشستگي 

 
هزار نفر از كارگران و مردم ايرلند دست بـه   ١٢٠ فوريه بيش از  ٢١ روز شنبه 
اين تظاهرات در دوبلين پايتخت ايـرلـنـد صـورت گـرفـت و بـه                    .  تظاهرات زدند

. صـورت گـرفـت      (ICTU) فراخوان در كنگره اتحـاديـه هـاي كـارگـري ايـرلـنـد               
هزار كارگر بـخـش خـدمـات           ٣٥٠ تظاهركنندگان  به كاهش حقوق بازنشستگي 

عمومي كه قرار است از جانب دولت صورت گيرد اعتراض داشتند و همچنين بـه  
فشاري كه به بهانه بحران موجود روي كارگران و مردم گـذاشـتـه شـده مـعـتـرض               

بر اساس طرح جديد بازنشستگي  از حقوق هـر كـارگـر بـازنشـسـتـه بـيـن                 .  بودند
كارگران مي گويند مـا مسـئـول      .  يورو در سال كاسته مي شود ٢٨٠٠ تا  ٠٠ ۵ ١ 

 .بوجود آمدن اين بحران نيستيم، چرا بايد هزينه آن از جـيـب مـا پـرداخـتـه شـود              
Sally Anne Kinahanرئيس هيئت مديره ، ICTU    بـي    در مصاحبه اي بـا

ما مي خواهيم اطمينان حاصل كنيم كـه دولـت از مـنـافـع             : " گفته است  بي سي
بحران اقتصـادي  "  مردم حمايت مي كند، نه از منافع شركتهاي بزرگ و ثروتمندان

اخير باعث بيشترين سطح بيكاري در ايرلند شده و تعـداد كسـانـي كـه از بـيـمـه               
 ١٩٦٧ هـزار نـفـر رسـيـده كـه از سـال                        ٣٢٦ بيكاري استفاده مي كنند، به رقم 

 .تاكنون بي سابقه بوده است
 اعتصاب سراسري كارگران بنادر در كويت

 
مارس، صدها تن از كارگران سه بندر مهم شوويخ، شـعـيـبـه      ١٢ روز دوشنبه 

 ۵ ٣ خواست كارگران اعتصابي افـزايـش     .  در كويت، دست از كار كشيدند  و دوهه
عـلـي السـكـونـي،        .  درصدي دستمزدها و بهبود وضعيت كاري اعالم شـده اسـت    

كارگران بطور فراگير در ايـن اعـتـصـاب       :  رئيس اتحاديه كارگري بنادر گفته است
شركت كرده اند و هم اكنون فعاليت در اين سه بندر بطور كـامـل مـتـوقـف شـده              

وي همچنين گفته است كه تقريبا تمامي كارگـران ايـن بـنـادر بـه جـريـان                  .  است
اعتصاب پيوسته اند و تا پذيرفته شدن مطالباتشان توسط دولت، به سر كار خود 

براي ما راهي جز اعتصـاب بـاقـي نـمـانـده         :  او در ادامه مي گويد.  باز نمي گردند
است و مسئول خساراتي كه در اثر اعتصاب به بنادر وارد خواهد آمـد، كسـانـي         

 .هستند كه با خواست كارگران مخالفت مي كنند
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 محمد شکوهي: تنظيم 
تجمع اعتراضي کارگران 

 کارخانه آردل
نـفـر از کـارگـران             ٢٠٠ بيـش از       

در    ٢١ کارخـانـه آردل روزچـهـارشـنـبـه            
اعتراض به دريافت نـکـردن چـهـارمـاه           
حقوق و عيدي و پاداش خود  در بـرابـر     
ساختمان اين شرکت دسـت بـه تـجـمـع           

کارگـران اعـالم کـردنـد       . اعتراضي زدند
چنـانـچـه مـديـريـت و کـار فـرمـا بـه                        
خواستهايشان جواب ندهد در روزهـاي    
آي با خانواه هايشان در بـرابـر مـجـلـس        
. حکومت دست به اعتراض خواهند زد

کارگران براي نفد کردن دستمزدهايشـان  
مبارزات خـود را دادامـه داده و روز               

اسـفـنـد در بـرابـر دفـتـر                  ١٩ دوشنبه  
سهامدار اين کارخانه  تجمع اعتراضـي  

تـا رسـيـدن ايـن خـبـر              .  بر پـا داشـتـنـد    
 .کارفرما جوابي به کارگران نداده است

 
 اعتراض کارگران المپ البرز 

به گزارش خبرنگـار کـانـال جـديـد،        
کارخانه المپ پارس در شيراز يـکـسـال    
است که توسط شرکت توسعـه صـنـعـت     
ايران به بهانه اينکه مصرف المپ هاي 
رشته اي سودمند نيسـت، بسـتـه شـده          

يکي از کـارگـران ايـن کـارخـانـه            .  است
نـفـر در ايـن            ٣٥٠ ميگويد در حدود   

سـال     ١٥ کارخانه کار ميکنند و او            
کـه  .  است در اين کارخانه کار مـيـکـنـد    

نفـر را   ١٥ همگي تعليق شده اند و تنها 
نگاه داشتـه انـد تـا امـور نـظـافـت و                     

. حفاظت ار کارخانه را بـر عـهـده دارنـد      
تعطيلي کارخانه با اعـتـراض کـارگـران       

در اين مدت کارگران بـطـور     .  روبرو شد
استانداري و کارخانه متوالي مقابل 

امـا ايـن     .  و اداره کار تـجـمـع داشـتـنـد        
و شـرکـت     .  اعتراضات نتيجـه اي نـداد    
درصـد     ٢٣ توسعه و صـنـعـتـي ايـران           

سهام خود را به صندوق مهر که متعلق 
 .به بسيج و سپاه است فروخته است

 
کارگران مخابرات راه دور 
 ايران  و حقوقهاي معوقه

حسين کارگر اين کـارخـانـه چـنـد روز             
 ٤ هنوز :  مانده به عيدي چنين ميگويد

ماه از حقوق معوقه گـذشـتـه را طـلـب           
االن دم عيد پـول بـراي خـرج و              .  داريم

امـکـانـات مـالـي        .  مرج خانواده نداريم

امـا هـمـه      .  کارخانه بسيار زيـاد اسـت       
. صرف دزدي هاي خـودشـان مـيـشـود          

و اکـنـون     .  حقوق بهمن را تازه داده انـد   
مـاه طـلـب قـبـلـي حـقـوق                 ٤ عالوه بـر  

. اسفند و عيدي و پاداش را طلب داريـم 
 .با اين وضع چه بکنيم

 
  کارگران صنايع کيش چوب

کارگران و کارکنان شرکـت صـنـايـع     
مـاه هسـت کـه            ٥ کيش چوب بيش از   

ايـن شـرکـت      .  حقوقي دريافت نکرده انـد 
کـارکـن      ١٠٠ کـارگـر و           ٢٠٠ بيش از 

دارد  که بـا مشـکـل عـمـده  دريـافـت                  
کارگران مـي    .  دستمزد روبرو مي باشند

گويند توليد و فروش شـرکـت مـطـلـوب        
ــوانـــد                       ــا مـــي تـ ــرمـ بـــوده و کـــارفـ
دسـتــمـزدهــايشـان را بــپـردازد ولــي از               

در .   پرداخت دستمزدها سرباز مي زنـد   
دوره هاي گذشته هم کارفرمـا اقـدام بـه         
عدم پرداخت دستمزدهاي کارگران کـرده  
بود که کارگران بـا تـحـصـن و مـبـارزه              
موفق شده بودند حقوق هايشـان را نـقـد      

در ايـن مـيـان کـارفـرمـا اعـالم             .  بکنند
کرده که هيچ تضميني بـراي تـکـرار در         

. وجـود نـدارد  تعويق پرداخت دستمردها 
در نتيجه پيگيريهاي کارگران کارفـرمـا   
اعالم کرد که حقوق هاي بهمن مـاه را       
پرداخته و حقوق اسفند و عيـدي را در       

 .سال آينده پرداخت خواهد کرد
 

 فرش پارس قزوين 
 ١٥٠ اسفند مـاه        ١٨ روزيکشنبه 

کارگر اين کـارخـانـه در اعـتـراض بـه                 
عملي نشدن وعده هـاي کـارفـرمـا در             
مورد دريافت حقوق و مزايا در مـقـابـل    
فرمانداري شهرستـان الـبـرز دسـت بـه             

کارگـران تـا بـه         .  تجمع اعتراضي زدند
حال جندين تجمع برپا کـرده و خـواهـان      
پاسخگويي کارفرما و پرداخت حـقـوق     

 .هايشان مي باشند
 سامانيه پاکدشت اعتراض در 

کارگران کارخانه سامانيه پاکدشـت  
بيش از دو سال است کـه حـقـوق عـقـب           

. افتـاده خـود را  دريـافـت نـکـرده انـد                   
کارگران در طول اين مـدت اعـتـراضـات     
زيادي را براي گرفتن مطالباتشان بـه راه  
اندختـه انـد کـه تـا کـنـون جـوابـي از                        

کـارگـران مـي      .  کارفرمـا نـگـرفـتـه انـد           
ســال پـيــش بـه دنـبــال              ٥ گـويـنـد کـه          

اختالفات بين کارفرمايان اين کارخانـه،  
کـارگـر      ٣٠٠ کارفرما اقدام بـه اخـراج        

کــارگـران در اعــتـراض بــه          . کـرده اسـت    
سياست عدم پرداخت دستمزد بارها بـه    
نهـاد هـاي دولـتـي مـراجـعـه کـرده  و                     

در همـيـن   .  مبارزاتشان را ادامه داده اند
رابطه قرار شده بود که مقامات دولـت و  
کارفرمايـان ه ايـن مـوضـوع رسـيـدگـي             

در .  نمايند، کـه ايـن کـار نشـده اسـت                 
ادامـه ايــن اعــتــرضــات کــارگــران ايــن            

اسفند مـاه     ١٤ کارخانه  روز چهارشنبه 
قوه قضـائـيـه     ٢ در برابر ساختمان شماره 

اقــدام بــه بــرپــايــي تــجــمــع اعــتــراضــي           
کارگران خواهان پرداخـت فـوري   .  نمودند

دستمزدهاي معوقه و سـنـوات کـاري            
دولت و کارفرمايـان تـا بـه         .  مي باشند

در .  حال جوابي به کـارگـران نـداده انـد           
بـار اقـدام      ٣ طول هفته گذشته کارگران 

. به برپايي تجمعات اعتراضي کرده انـد 
ميلـيـارد    ٢ کارفرما و مديريت بيش از 

تــومــان بــه کــارگــران بــدهــکــار مــي              
مــبــارزه و اعــتــراض کــارگــران          . بــاشــد

 . کماکان ادامه دارد
 

 بيکارسازيها در قزوين تداوم 
ــه            ــب ــارشــن ــد       ١٤ روز چــه ــن اســف

 ٤٠ کارفرماي شرکت سينگون تـعـداد        
کـارفـرمـاي    . کارگر را از کار اخـراج کـرد    

اين شرکت با خـودداري از عـدم تـمـديـد        
قراردادهاي کار اين کـارگـران را عـمـال          

ــمــوده اســت         کــارگــران بــراي     .  اخــراج ن
دريافت مطالبـات خـود بـه مـقـامـات              
دولتي مراجعه کرده اند کـه تـا رسـيـدن          

شـرکـت   .  اين خبر نتيجه اي نگرفتـه انـد    
سينگون توليد کننده انواع شير آالت و   
لوله مي باشد براساس يـک خـبـر ديـگـر        

 ١٣ شرکت اکشن قزوين روزسه سـنـبـه         
اسفند در يک اقدام بي سابقه اعـالم کـرد   

مـاه تـعـطـيـل           ٣ که شرکت بـه مـدت          
بـا تـعـطـيـلـي ايـن شـرکـت                 . خواهد شـد 
نفر از کارگران بيکـار شـده    ٣٠ نزديک به 

 .اند
 

 شرکت ماشين سازي خرم آباد
نماينده مـجـلـس       ١٣ روزسه شنبه 

رژيم از خرم آباد اعالم کـرد کـه تـعـداد          
نفر از کارگران شاغل اين شرکت به  ٤٠ 

دليل وضعيت بحراني و پـائـيـن آوردن         
قـانـون   " هزينه هاي توليد،  تحت عنـوان 

بازنشستگي مشاغـل سـخـت و زيـان            
 .بازنشسته خواهندشد" آور

 کارخانه چيني بهداشتي مينا
کارگران کارخانه چيني بـهـداشـتـي       

اسـفـنـد مـاه در             ٤ مينا روز يکشنبـه    
ــه احــکــام اخــراج                  ادامــه اعــتــراض ب
تـجـمـعـات اعـتـراضـي شـان را ادامـه                    

کــارگــر ايــن       ٣٠٠ نــزديــک بــه       .  دادنــد
کارخانه مدت يک هفته مي باشد که بـا    
برپايي تجمع در اعـتـراض بـه احـکـام                
اخراج در مقابل کارخانه دست به تجمـع  

اسفنـد مـديـريـت ايـن         ٥ روز .   مي زنند
کارخانه  با حضو در تجمـع کـارگـران از      
کارگران خواست که بر سـر کـارهـايشـان       
برگردند که کـارگـران اعـالم کـردنـد بـه              
تجمعات خود تا پاسخگويي کـارفـرمـا      

الزم بـه تـوضـيـح          .   ادامه خواهنـد داد   
کارگر تـا کـنـون اخـراج             ٢٠٠ است که 

ــد      ــاي             .  شــده ان ــه ــت ــاس ــي در ادامــه س
کارفرمايان و صاحبان صنايع در طـول       
چند ماهه گذشته بيش از هـزار کـارگـر         

تـعـداد   .  در استان قزوين اخراج شده انـد   
زيادي از اين کارگران بخشا بدون حقـوق  
و بيمه بيکاري در بال تکلـيـفـي بـه سـر           

 .مي برند
 

 معدن زغال سنگ دنبو
کـارگـر مـعـدن زغـال            ٦٠ بيش از 

سنگ دنبو سـه مـاه اسـت کـه حـقـوق              
کـارفـرمـاي ايـن       .  دريافـت نـکـرده انـد         

معدن در طـول ايـن مـدت بـه بـهـانـه                  
مشکالت مـالـي از پـرداخـت حـقـوق               

 .کارگران سر زده است
 اعتصاب پرسنل بيمارستان مهر 

نـفـر از پـرسـنـل              ٥٠ نزديـک بـه         
بيمارستان مهر سـاري در اعـتـراض بـه       

ماه حـقـوق، عـيـدي و           ٣ عدم پرداخت 
اسفند مـاه دسـت         ١٧ پاداش روزشنبه 
کارکنان اعـتـصـابـي       . به اعتصاب زدند

خواهـان حضـور مسـئـوالن در مـحـل              
تجمع و پاسخگويي به خواسته هايشان 

 . شدند
خبر دستگير شدگان شهر 

  مريوان
 ١٩ آزاد حسيني کـه در تـاريـخ               

بهمن درشهر مريوان هـمـراه بـا خـالـد              
اسدي و سـالم قـادري دسـتـگـيـر شـده               
بودند، پس از تقريبا يک ماه روز پـنـج        

مـيـلـيـون      ٢٠ اسفند با وثيقه  ١٥ شنبه 
امـا سـالم قـادري و           .  تومان آزاد شـد   

خالد اسدي همچنان در زنـدان بـه سـر            
ميبرنـد و تـاريـخ مشـخـصـي جـهـت                   
مراجعه آنهـا بـه دادگـاه اعـالم نشـده                

الزم به ذکر اسـت کـه وضـعـيـت           .  است
سالمتي سالم قادري بسيار بد بـوده و       
با وجود انواع بيماريـهـا هـمـچـنـان در            

 .زندان به سر ميبرد
 

کارگران نيشگر  از علي نجاتي 
 هغت هنوز در زندان است

اسـفـنـد سـاعـت           ١٨ روز يکشنبه 
صبح ماموران امنيتـي بـه مـنـزل           ١١ 

مسکوني علي نجاتي رئـيـس هـيـئـت           
مديره سنديکاي کارگران نيشکر هـفـت   
تپه يورش برده و وي را با خـودبـردنـد و      
از وضعيت او هنـوز خـبـري در دسـت            

ايـن در حـالـي اسـت کـه قـبـال                .نيست
اسفنـد هـفـت نـفـر از            ١٥ يعني در روز 

اعضــاي هــيــئــت مــديــره ســنــديــکــاي          
به اسامي فريـدون   کارگران نيشکر هفت

نـيــکــو فــرد، رحــيــم بســحـاق،  رضــا                
رخشان، محمد حيـدري مـهـر، جـلـيـل            
 احمدي، نجات دهلي و قربان عـلـيـپـور      
نيز دستگير شده بودند که همگـي آنـهـا    

اتهامي که بـه  .  با قرار کفالت آزاد شدند
اين کارگران وارد شده است تبليغ علـيـه   
نظـام و ايـجـاد اغـتـشـاش در شـرکـت                

ايـن کـارگـران      .   نيشکر هفت تپـه اسـت  
بـدنـبـال تـالش از سـوي اداره کـار و                      
اطالعات شهرستان شوش بـراي ايـجـاد    
شوراي اسالمي در نيشکر هـفـت تـپـه           
بازداشت شدند تا بدينوسيله بـا ايـجـاد      
رعب در ميان کارگران، قادر به تحميل 
شوراي اسالمي بـر کـارگـران نـيـشـکـر             

کارگران نيشکر هـفـت   .  هفت تپه گردند
تپه به اين دسـتـگـيـري هـا و تـهـديـد                   

 .رهبران و نمايندگان خود معترضند
 

 فعالين کارگري در سقزاحضار 
 اســـفـــنـــد        ١٨ صـــبـــح روز             

محمودصالحي، محمـدعـبـدي پـور و          
جالل حسيني به اداره اطـالعـات سـقـز       

اين احضار ها در ارتباط .  احضار شدند
با گراميداشـت روز زن صـورت گـرفـتـه        

در روزهاي قبل نيز چـنـد نـفـر از          .   بود
فعالين کـارگـري بـه اطـالعـات رزيـم                 

بنا به گزارش کميته .  احضار شده بودند
ي هماهنگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  

اسفند يـک   ١٥ تشکل هاي کارگري روز 
خواهز و برادر به اسامي  فـواد و شـلـيـر     
مصطفي پورتوسـط نـيـروهـاي لـبـاس            
شـخـصـي دسـتـگـيــر وهـم اکـنـون در                    

 .بازداشت بسر ميبرند

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران
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پـاسـخ      ٨٧ اسفند مـاه        ٢١ روز 
ديــوان عــدالــت اداري بــه شــکــايــت           
کارفرماي پرريس از راي هيئـت حـل     
اختالف اداره کار سنندج به اين اداره   

اين ديوان در راي خـود         . .  ابالغ شد
ــت از                      ــوق ــد م ــي ــن حــذف ق ضــم
قراردادهاي کارگران پرريس و تـائـيـد    
کامل راي هيئت حل اخـتـالف اداره        
کار سنندج، قـرار مـوقـت خـود در               
مورد توقيف راي حل اختالف را نيـز  
ملغي و راي صادره را قطعـي اعـالم     

قضيه از ايـن قـرار اسـت کـه                  .  کرد
شـهـريـور مـاه          ١٣ کارگران پرريـس    

ــرداخــت                  ــدم پ ــال ع ــب ــدن امســال ب
دستمزدهايشان از سـوي کـارفـرمـا             

در تـقـابـل بـا       .  دست از کار کشيدند 
اعتراض کارگران، کارفرما در هـمـان   
ــران                ــارگ ــراض ک ســاعــت اول اعــت
کارتهاي حضور و غياب کارگـران را    
برداشت و هيئت تشخيص اداره کـار    
سنندج نيز در همدستي با کـارفـرمـا      

. عمال راي به اخراج اين کارگـران داد   
اما کارگران پـرريـس بـه ايـن راي و               
اراده کارفرما تن ندادنـد و مـتـحـدانـه      
اقدام به برپائي تجمعات اعـتـراضـي      

. در مقابل اداره کار سـنـنـدج کـردنـد       
کارگران با تسليـم نـامـه اعـتـراضـي            
خود به هيئت حل اختـالف اداره کـار     
ســنــنــدج خــواهــان رد راي هــيــئــت            

کـارگـران   .  تشخيص ايـن اداره شـدنـد     

پرريس در روز برگزاري جلسه هـيـئـت    
حل اختالف اداره کار سننـدج بـا در        
دست داشتن پالکاردهايي در مقـابـل   
اين اداره دسـت بـه تـجـمـع زدنـد و                   
خواهان بازگشـت بـکـار و پـرداخـت             

. تمامي مطالبات معوقه خود شدنـد 
مبارزه متحدانه و آگاهـانـه کـارگـران       
پرريس سر انجام بـه صـدور راي در             
هيئت حل اختالف اداره کار سـنـنـدج    

بطوريکـه در    .  به نفع اين کارگران شد
راي مزبور عـالوه بـر راي بـازگشـت            
بکار کـارگـران پـرريـس و پـرداخـت                 
مـطــالــبــات مــعــوقــه آنــان از ســوي            
کارفرما، قيد مـوقـت نـيـز از قـرار                

بـدنـبـال ايـن       .  دادهاي آنان حذف شـد 
راي که به اتفاق آرا به نـفـع کـارگـران          
پرريس صادره شـده بـود، بـا تـوسـل             

کارفرماي پرريس به ديـوان عـدالـت،      
از سوي ديوان حکم   توقيف مـوقـت     
راي هيئـت حـل اخـتـالف اداره کـار             

اين مسئله بـيـش     .  سنندج صادر شد
از پيش بر خشم و انـزجـار کـارگـران            
پرريس از وضعيت موجود دامـن زد     
و آنـــان بـــا در دســـت داشـــتـــن                     
پالکاردهايي دوباره اقـدام بـه تـجـمـع        

اعتراضي در مقابل ديوان عدالـت در  
در ادامـــه ايـــن         .  تـــهـــران کـــردنـــد    

اعتراضات بود که سـرانـجـام ديـوان          
عـدالــت اداري جــمـهــوري اســالمــي          

زنـده  .  ناگزيز به نفع کارگران راي داد     
زنده باد  مـبـارزه   .  با کارگران پرريس 

 .متحد کارگران

 
 يک موفقيت براي کارگران پرريس سنندج 

 
، ۲۰۰۹   سروزيکشـنـبـه اول مـار         

رهبران کشورهاي عضو اتحاديه اروپـا،  
EU          درنشستي در بروکسل بـه بـحـث

وگفتگو راجع به بحـران اقـتـصـادي اي          
کـه ســراســر اروپــا رافــراگــرفــتــه اســت            

" تـايـمـزآن اليـن      " روزنـامـه     .  پرداختـنـد  
درروزدوم مــارس، مــقــالــه اي تــحــت            

پرده آهنين جديدي کشورهـاي  ’ "  عنوان 
ثروتمند و فقير اتحاديه اروپا را تقسـيـم   

را به اين مسله اختـصـاص   "  خواهد کرد
نويسنده مقاله بنقل از آقـاي  .  داده است

فرنس گيـرک سـانـي، ريـيـس جـمـهـور                
نـبـايـد اجـازده       :"  مجارستان مـيـنـوسـد    

دهيم پرده آهنين جديدي درسـت شـود        
مـن  ".  واروپا را به دوقسمت تقسيم کند

پايينتر به سخنان  آقاي گـيـرک سـانـي          
درنشــســت   EU ومــجــادالت رهــبــران   

درايـن جـا     .  بروکسل خـواهـم پـرداخـت      
اجازده دهيد مـرور گـذرايـي بـه پـرده                
آهنين مورد نظر مقاله تايمز آن الين و   
ريـيـس جـمــهـور مـجـارســتـان داشـتــه                

 .باشيم
تحوالتي كه بـه اسـم     ۱۹۸۹ درسال 

نـام  "  نـارنـجـي   " و   "  انقالبـات مـخـمـلـي     " 
گذاري شده انـد يـکـسـري ازکشـورهـاي         
اروپاي مرکزي و شرقي نظيـرلـهـسـتـان،      
مجارستان، آلمان شرقي، چکسلـواکـي،   

. بلغارستان و رومانـي را دربـرگـرفـتـنـد        
اگرچه دربـيـشـتـر ايـن کشـورهـا ايـن                    
انــقــالبــات ازطــريــق مســالــمــت آمــيــز         

صورت گرفت اما در مواردي با اعـدام    
. ها و درگيريهاي شديدي نيز همراه بـود 

با قدرت گـرفـتـن يـلـتـسـيـن درروسـيـه                 
عمال بلوک شـرق از هـم         ۱۹۹۱ درسال 

پاشيده شد، دوران جـنـگ سـرد بـيـن                
آمريکا و شوروي به پايان رسيـد، ديـوار   

بـيـن   "  پـرده آهـنـيـن      " برلين فروريخـت و   
پـرده  .  اروپاي شرقي وغربي از بين رفـت 

آهنين  دراصل اشاره به موانع نظامـي،  
سياسي، اقتصادي و ايـدولـوژيـک بـيـن        
بلوک شرق واروپاي غـربـي درسـالـهـاي           

نـيـتـجـه ايـن        .  بود ۱۹۹۰ -۱۹۴۵ بين 
طــفــل شــيــريــن     " انــقــالبــات رنــگــيــن        

يا همان اجازه ورود اروپـاي  "  دموکراسي
الـبـتـه ايـن را          .  شرقي به بازار آزاد بـود 

نيزبايد اضافـه کـرد کـه ورود روسـيـه                
وساير کشـورهـاي اروپـاي شـرقـي بـه                 
بازارآزاد با توپ بـاران و آتـش کشـيـدن       

مـيـلـيـونـي         ۱۳۰ پارلمـان ايـن کشـور        
روسيه وکشتار نماينده گان مـتـحـصـن       
درآن و با حمايت مالي ومعنوي دولـت    
آمريکا و بانک جهاني وصـنـدوق بـيـن          
المللي پول، چه درموقع به ثمر رسـانـدن   
اين انقالبات وچه براي کمک به اقتصـاد  

ژورنـالـيـسـت     .  اين کشورها، تـوام بـود       
هاي مزور و اجير شده، شکسـت بـلـوک      
شرق كه در واقع شكست سرمايه داري   
دولتي در برابر سرمايه داري بـازار آزاد    
بود را به پاي پيروزي غـرب، شـکـسـت       
کمونيسم، پايان تاريخ وآغاز جهان يـک    

اما مـنـصـور حـکـمـت         .  قطبي نوشتند

درهمان موقع درمصاحبه اي بـا کـارگـر    
اما همين تـحـول بـلـوک          : "  امروز گفت

اش دچـار       پيروز را در قبال حال و آينـده 
هـاى     تناقضات و ابهامات و آشفـتـگـى   

فرو ريختن بلوک شـرق    .  اساسى ميکند
سئواالت اساسـى را در بـرابـر اقـتـصـاد         
سياسـى و نـظـام فـکـرى جـهـان غـرب                
ميگـذارد و سـرآغـاز کشـمـکـشـهـاى                 
اجتماعى وسيعى براى تعيين تـکـلـيـف     

 " .اينها خواهد بود
اکنون اجازه دهيد با اين مقدمه بـه  

بـحـران   .  سراغ جلـسـه بـروکسـل بـرويـم           
كنوني به اعتراف همه صـاحـب نـظـران       
بورژوايي شكست و بن بست سـرمـايـه      

در .  داري بازاز آزاد را اعـالم مـيـكـنـد          
نتيجه بطور خالصه اتفاقـي كـه افـتـاده       
اينست كه سرمايه داري دولـتـي قـبـال          
شكست خورده و سـرمـايـه داري بـازار          
آزاد امروز به ته خـط رسـيـده اسـت و               
طبقه سرمايه دار بـا بـي آلـتـرنـاتـيـوي             

جلسه بـروکسـل   .  مطلق روبرو شده است
 -" فورم  جهاني اقتـصـاد  " همانند جلسه 

" ديـوس " دراوايل فوريه امسال درشـهـر     
سويس که قراربود به بـي آلـتـرنـاتـيـوي         

بـي    -جهان سرمايه داري پاسخ بـدهـنـد   
عـلـيـرغـم دل       .  نتيجه به پـايـان رسـيـد         

نگراني هاي آقاي فرنس گيرک ساني بـه  
نمايندگـان   ٫ بازگشت مجدد پرده آهنين

دولت آلمان وساير نمايندگان بـا نـفـوذ         
کشورهاي اروپاي غربي پيـشـنـهـاد وام       
دادن بــه اقــتــصــادهــاي ورشــکــســتــه            

. کشورهاي اروپاي شرقـي را ردکـردنـد        
نه تنها اين، بلکه اين کشـورهـا تـحـت          
فشارقرارگرفته تا بدهي هاي خود را بـه  

جـو غـالـب      .  بانک هاي غربي بپـردازنـد  
درجلسه رقابت برسردست يابـي هـرچـه      
بيشتر به کمک هاي مالي از بـانـکـهـاي     

مـنـجـملـه     .  غربي يا منابع ديـگـر بـود        
دولت هاي آلمان و فرانسـه کـه شـديـدا          
محتاج به کـمـک مـالـي هسـتـنـد بـه                   

راجع به کمک مـالـي بـه          EU مقررات
کشــورهــا اعــتــراض کــرده وخــواهــان           

هــم چــنــيــن،   .  اصــالحــات درآن شــدنــد     
درحـاشــتــه جــلــســه اصــلــي بــروکســل،          
مجارستان همراه با هشت کشور ديـگـر   
منطقه منجمله لـهـسـتـان، جـمـهـوري             
چکسلواکي و بـلـغـارسـتـان تشـکـيـل                 
جلسه داده تـا مسـالـه عـدم اعـتـمـاد                  
افزاينده بين اروپاي شـرقـي وغـربـي را          

اين درشرايطـي  .  مورد بررسي قراردهند
بود که وزير اقتصاد کشور لهسـتـان در     
سخنرانـي هـفـتـه پـيـش در پـارلـمـان                    
کشورش اعالم کرده بود که دولتـش در    

پي راه حل لهـسـتـانـي بـراي مشـکـل             " 
ايـن کشـمـکـش هـا           ."  لهستانـي اسـت    

ورقابت هـا درشـرايـطـي صـورت مـي              
گرفت کـه درپـايـان جـلـسـه يـک روزه                    
بروکسـل هـمـه نـمـايـنـدگـان سـيـاسـت                 
ــلــي،                ــت ازمــحــصــوالت داخ ــاي ــم ح
پروتکشنيزم، و ناسيوناليسم را بعـنـوان   

  .راه حل مقابله با بحران رد کردند
ورود کشورهاي اروپاي غـربـي بـه         

دمــکــراســي چــيــزي بــجــز        /  بــازارآزاد
تشديد فقروفالکت براي مـردم کـارکـن         

. وکارگر اين کشورها ببار نياورده اسـت 
عالوه براين، ورود نيروي کار ارزان ايـن    
کشــورهــا بــه بــازارجــهــانــي، بــعــنــوان          
فاکتوري درتسريع بحران درجهان غـرب  

ولي ايـن رانـيـزنـبـايـد         .  عمل کرده است
فراموش کرد که طبقـه کـارگـر چـه در            
اروپاي شرقـي وچـه در اروپـاي غـربـي             
درطي اين دودهه هرچه بيشتـر بـه بـي         
ربط بودن سرمايه داري چه نـوع دولـتـي    
و چه نوع بازار آزادش به زنـدگـي خـود         

اينکه دمکراسي چـيـزي     .  پي برده است
بجزاسم رمزي براي بازارآزاد و سيـاسـت   
هاي نيوليبراليسم نيست براي بسـيـاري   
از كارگران و مردم دنـيـا امـروز روشـن          

نمـونـه هـايـي مـثـل روي آوري                 .  است
مــردم بــه خــوانــدن مــجــدد کــاپــيــتــال            
مارکس ويا نام گذاري کارخانه اشـغـال     
شده دراوکرايين به اسم بـلـشـويـکـي در        
روسيه قبل از انقـالب، در واقـع بـارقـه          
هايي از يك حقيقت بسيار بزرگترند كـه  

ايـن حـقـيـقـت کـه            .  از راه خواهد رسيد
طبقـه کـارگـر ومـردم دنـيـا چـاره اي                     
بجزمتحدن شدن درزير پـرچـم مـارکـس       
وکمونيسم براي مقابله با نظام سرمـايـه   

 .داري ندارند
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طبق گزارشي کـه اتـحـاديـه آزاد            
کارگران ايران منتشر کـرده اسـت، روز        

اسفند کـارگـران صـنـايـع            ١١ يکشنبه 
نـفـر      ٣٠٠ فلزي شماره دو که بيـش از       

ميباشند در مقابل کارخانه جمع شدنـد  
و بطرف مجتمع قضـائـي يـافـت آبـاد              

ــد        ــردنـ ــائـــي کـ ــمـ ــيـ ــپـ ــران .  راهـ ــارگـ کـ
پالکاردهائي عليه حکم بازداشت شـش  

مـاه     ١٠ نفر از رفقاي خود و نپرداختن   
طـبـق   .  حقوق خود در دسـت داشـتـنـد           

گزارشي که به حـزب رسـيـده اسـت روز          
اسفند کارگران، مانع خـروج بـيـان          ١٠ 

الحق مدير عـامـل صـنـايـع فـلـزي از                
کارخانه شدند و بدنبـال شـکـايـت بـيـان         
الحق و با مشارکت و جاسوسي شـوراي  
اسالمـي هشـت نـفـر از کـارگـران بـه                    
دادسرا احضار شدند و حکم بـازدادشـت   
شش نفر از آنها صادر شد و از کارگـران  
خواسته شد با در دست داشتن وثيقه بـه  

كــاركــران  .  دادســرا مــراجــعــه کــنــنــد          
طوماري امضا کردند مبني بـر ايـنـکـه     

بيان الحق خـودش هـمـراه كـاركـران بـه            
كـارخــانــه آمــده و هــمــه كــارگــران در               
نگهداشتن او در كارخانه نقـش داشـتـه      

در پاسخ به حکم دادگـاه کـارگـران         .  اند
تصميم گرفتند دسته جمعي بـه مـقـابـل     
مجمتع قضائي يافت آبـاد بـرونـد و بـه          
حکم بازداشت همکاران خـود اعـتـراض    

  .کنند
ــه آزادي              ــحــادي طــبــق گــزارش ات
کارگران، اين راهپيمائي يک سـاعـت و     
نيم به طول انجاميد و مورد اسـتـقـبـال       
گرم و پرشور کارگراني کـه در مسـيـر            

طبق ايـن    .  راهپيمائي بودند قرار گرفت
گزارش موقعـي کـه کـارگـران صـنـايـع             
فلزي به مقابل کارخانـه آردل رسـيـدنـد          
کارگران اين کارخانه با تجمع در پشـت    
درهاي بسته با هورا کشيدن و باال بردن 
پـالکــاردي مـبــنــي بــر عـدم دريــافــت              
چهارماه از دستمزدهاي خـود بـه ابـراز         
احساسات بـا رفـقـاي کـارگـر خـود در              

  .صنايع فلزي پرداختند

در ادامه راهپيمائـي، حـدود سـي          
نفر از کارگران بازار آهن نيـز بـا شـعـار          
درود بر کارگر از کارگران صنايـع فـلـزي    

تـعـدادي از کـارگـران          .  استقبال کـردنـد  
ساختماني نيز در همان حوالي بـا بـاال        
بردن مشتهاي گره کرده خـود و دسـت          
زدن همبستگـي خـود را بـا کـارگـران                

  .صنايع فلزي ابراز کردند
الزم به يادآوري است کـه کـارگـران      
صنايع فلزي شماره يک نيز در هفته اول   
اسفنـد دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و                     
خواهان پرداخت فوري سه ماه حقـوق و    

کـارفـرمـا    .  ساير طلب هاي خود شـدنـد    
قول داده است تا آخر اسفند حـقـوق هـا      
را پرداخت کند و کارگران گفته اند اگـر    
کارفرما به تعهد خود عمل نکند، ايـن    
بار دست به اقدامات شديدتري خواهند 

 .زد
 آزادي، برابري، حکومت کارگري .
 .مرگ بر جمهوري اسالمي.

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ مارس  ٢ ، ١٣٨٧ اسفند  ١٢ 

 

بنا به خبر مهرداد اميري خبرنگـار  
حزب، جمعي از کارگران ني بر شـرکـت     
کشت و صنعت کارون به نماينـدگـي از     

کارگر ني بر ايـن شـرکـت،     ٣٠٠٠ طرف 
به تهران رفته و در ادامه مبارزات خـود  
براي مطالبات بر حـقـشـان صـبـح روز           

اسـفـنـد درمـقـابـل مـجـلـس                ١٧ شنبه 
شواري اسالمي تجمـع کـردنـد و طـي             
نامه اي اعتراضي به رئـيـس مـجـلـس           
خــواســتــار حــل فــوري مشــکــالتشــان           

 . شدند
همچنين روز هجده اسفند سـاعـت     
ده صبح براي دومين روز متـوالـي ايـن      
کارگران در مـقـابـل مـجـلـس شـوراي                
اسالمي دست به تجمع اعتراضي زدنـد  
و خواهان حل فـوري مشـکـالت خـود            

کارگران کشت و صنعـت کـارون     .  شدند
شوشتر تا کنون بـه اشـکـال مـخـتـلـف             
منجمله راهپيمائي و تجمع در جـلـوي        
دفتر شرکت و فـرمـانـداري شـهـرسـتـان          
شوشتر دست زده اند و به تمام مقامات 
جمهوري اسالمي طي سي سال اخير بـر  
رفع مشکالتشان تاکيد کرده اند اما تـا  

 . کنون نتيجه اي نگرفته اند
در حاليکه کار ني بـري از سـخـت         

ترين و مشقت بارترين کارهـاسـت امـا      
عليرغم مبارزات مداوم کـارگـران طـي      
سالـهـاي اخـيـر هـنـوز کـارشـان جـزء                     
کارهاي سخت و زيان آور بشمار نميرود 
و همچنين دولـت و کـارفـرمـا بـعـد از              
فصل برداشـت، کـارگـران را اخـراج و               
مجددا در آغاز فصل برداشت آنـهـا را        

کــارگــران نــي بــر       .  بــکــار مــيــگــيــرنــد    
ميگويند کار ما از نـظـر مـدت کـار               
شبيه معلمان و کـارکـنـان آمـوزش و               
پرورش است و بايد در تمام طـول سـال        
در استخدام شرکت باشيـم امـا هـرسـال       
ما را اخراج ميکنند و براي چندين مـاه  

. هيچگـونـه تسـهـيـالتـي نـمـيـگـيـريـم                 
کارگـران خـواهـان بـرخـورداري از حـق              
سنوات کاري و استحقاق بيمه سالـيـانـه    

اکثر اين کارگران از شهـرهـاي   .   هستند
اليگودرز و خـرم آبـاد بـه شـهـرسـتـان                  
شوشتر ميـايـنـد و عـالوه بـر تـحـمـل                   
مشقت بارترين شـرايـط کـار، دور از              
همسر و فرزنـدان خـود هسـتـنـد و در                
کمپ ني بري شهـرک بـوسـتـان زنـدگـي            

 . سختي را سپري ميکنند

 
 صحنه هاي باشکوه همبستگي با کارگران صنايع فلزي 

 

تجمع اعتراضي کارگران ني بر کشت 
وصنعت کارون  شوشتر  در مقابل مجلس 

 شوراي اسالمي 

بــنــا بــه خــبــري كــه بــه حــزب                 
در كمونيسـت كـارگـري رسـيـده اسـت              

روزهاي هفته اول اسفند بيـش از هـزار        
کارگر  کارخانه الستيک دنـا شـيـراز در      

ــه اخــراج               ــراض ب ــر از         ١٦ اعــت ــف ن
همکارانشـان و نـيـز  بـه دلـيـل عـدم                     
پرداخت دو ماه حقوق بهمن و اسفنـد و    

هاي قـبـل    سه دوره كارانه مربوط به سال
و سال جاري و همچـنـيـن پـاداش سـال           

خود  در چند روز متوالي دست بـه     ٨٦ 
 . اعتصاب زدند

اسـفـنـد       ١٢ در همين رابطه روز      . 
کارگر اين کـارخـانـه در       ١٠٠٠ بيش از 

تجمع اعتراضي بـا در دسـت داشـتـن             
ــا                     ــه ــر روي آن ــه ب ــي ک ــاي ــارده ــالک پ
مطالباتشان نوشته شده بود، دسـت بـه     
اعتراض و راهپـيـمـايـي زده وخـواهـان            

. رسيدگي بـه خـواسـتـهـايشـان شـدنـد                
کارگران به عدم پـرداخـت چـنـد مـاهـه            

 ١٦ حقوق و مزاياو اعتراض به اخـراج       
نفر از همکارانشـان مـعـتـرض بـوده و             
خواهـان پـاسـخـگـويـي کـارفـرمـا مـي                

 . باشند

اسفـنـدمـاه کـارگـران ايـن             ١٣ روز 
کارخانه به اعتصاب خود ادامـه داده و    

اکـثـر   .   برخواستهايشان تاکـيـد کـردنـد      
نـفـر      ١٣٠٠ کارگران اين کارخانه کـه       

ميباشند در ايـن اعـتـصـاب شـرکـت                 
کردند و همزمان در مـقـابـل كـارخـانـه            

کارفرماي اين شرکت بـا    .   تجمع كردند
بي شرمي اعـالم کـرده بـود کـه عـدم                
تامين نـقـديـنـگـي عـلـت تـاخـيـر در                     
پرداخـت دسـتـمـزدهـاي کـارگـران مـي              

کارگران مي گويند که ايـن امـر        .  باشد
واقعيت نداشتـه و کـارخـانـه بـا تـمـام                  

 . ظرفيت کار کرده و فروش دارد
كـارگــران الســيـک دنـا درمــقــابــل            
هرمورد تاخير در پرداخت دسـتـمـزدهـا     
دست به اعتصاب و اعتراض زده اند و   
اعالم کرده اند که حي يک ماه تاخير در 
حقوق را هم نميپذيرند و درمـقـابـل آن         

هـم اکـنـون    .  دست از کار خواهند كشيد
کارگران حقوق بهمن و اسفند و مـزايـاي   

اين خبر مـي  .  خود را دريافت نکرده اند
افزايد كه كارگران خشـمـگـيـن از ايـن             
وضعيت به روساي كارخانه حمله كـرده    

. و يكي از آنـهـا را گـوشـمـالـي دادنـد              
اعتراض کارگران با قول رسيدگي فوري 

بعدازظهـر   ٤ توسط مديريت در ساعت 
به پايان رسيد و کارگران اعـالم کـردنـد      
درصــورت عــدم رســيــدگــي فــوري بــه            
پرداخت حقوق و مـزايـا و لـغـو حـکـم               
اخراج همکارانشان دستب بـه اعـتـراض    

 . شديدتري خواهند زد
حزب کمونيست کارگري ايران طـي  

اسـفـنـد اعـالم          ٢٤ اطالعـيـه اي در           
 :داشت
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از         " 

اعتراض كارگران السيك دنا قـاطـعـانـه     
حمايت مي كند و از کـلـيـه کـارگـران              
ميخواهد که يکپارچگي خود را حـفـظ   
کنند و مانع سوء اسـتـفـاده مـديـريـت            

حزب کارگران السيک دنا را بـه       .  شوند
برگزاري مجمـع عـمـومـي و تصـمـيـم               

حزب همچنـيـن از     .  جمعي فراميخواند
همه كارگران و مـردم آزاده شـيـراز و                 
خانواده هاي کارگران مي خواهد كه بـا    
تمام توان خود از كارگران السيک دنا و   

 ." مبارزاتشان حمايت كنند

 
 اعتراض كارگران السيك دناي شيراز

 مديريت قول داد كارگران اخراجي را به سر كار برگرداند و دستمزدها را بپردازد

 ٢٣ بــه گــزارشــي كــه روز              بــنــا
اسفندماه به حزب رسـيـده اسـت، در         
روزهاي پاياني سال، مديران برخـي از  
مجتمع هاي پتروشيمي در مـنـطـقـه       
ويژه اقتصـادي مـاهشـهـر دسـت بـه              
اقدامات ضدكارگـري زده و تصـمـيـم       
دارند تعدادي از كارگران را درست در 

. روز كاري آخـر سـال اخـراج كـنـنـد                
كــارفــرمــاهــا در روزهــاي قــبــل از              
تعطيلي نوروز دست به اخراج ميزنند 
که کارگران فرصت اقدام دسته جمعي 

گفته ميشـود مـديـران    .  نداشته باشند
مجتمع پتروشيـمـي غـديـر تصـمـيـم             

كارگر اين شـركـت را در         ٢٠٠ دارند 
 . آخرين روز كاري اخراج كنند

حزب كمونيست كـارگـري اقـدام         

كــارفــرمــايــان ايــن مــراكــز را، كــه              
پشتشان به قوانين ارتجاعي اسالمي 
و نـيـروي سـركـوبـگـرش مـيـبـاشـد،                
قاطعانه محكوم مي كند و از هـمـه        
كارگـران و خـانـواده هـاي آنـهـا، چـه               
کارگراني که در ليست اخراج هستنـد  
و يا کارگران هنوز شاغل ميـخـواهـد    
متحد و يكپارچه عليه اخـراج دسـت     
به اعتراض بزنند و مانع عملي شـدن    

 . اين سياست بشوند
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 ست کارگری ایرانيحزب کمون

 ٢٠٠٩ مارس  ١٣٨٧،١٤ اسفند ٢٤ 

 
توطئه عليه كارگران در پتروشيمي ماهشهر 

 را خنثي كنيم
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نـيــروهـاي ســرکـوب کــارگــران را            
 مورد ضرب و شتم قرار دادند 

بنا بـه گـزارش مـهـرداد امـيـري                  
خبرنگار حزب و کانال جديد، کـارگـران     
لوله سازي خوزستان در اهواز دست بـه    
تجمع و راهپيمائي زدند و صدها نفر از 

تـجـمـع    .  مردم اهواز به آنهـا پـيـوسـتـنـد      
و نيم صـبـح روز         ٨ کارگران در ساعت 

درمــقــابــل )  مــارس   ٩ ( اســفــنــد       ١٩ 
ساختمان هزار و يـک واقـع در مـيـدان            

کــارگــران  .  شــهــداي اهــواز شــروع شــد        
معترض خواستار پرداخت دستمزدهاي 

آنـهـا   .  ماه بـودنـد   ٩ تا  ٧ معوقه خود از 
خواست خود را براي جلب توجـه مـردم     

 . برروي پالکاردي نوشته بودند
کارگران عـلـيـرغـم تـهـديـدات  و                
حضـور وسـيـع نـيـروهـاي امـنـيـتـي و                  

ساعت بر روي اسـفـالـت و          ٢ انتظامي 
پياده رو ميدان نشستنـد و از مـديـريـت     
شرکت خواستند تا بميان کارگران آمـده  
و به خواستهاي حق طلبانه آنهـا پـاسـخ      

تجمع اعتراضي کارگران مـوجـب   .  دهد
راه بندان و  ترافيک شديدي در مـيـدان        
شهدا و تمامي طـول مسـيـر خـيـابـان              

متري شد که تا حد فاصل پل سـيـاه   ٢٤ 

 . ادامه داشت
نـفـر    ٤٠٠ کارگران که تعدادشان به 

رسيده بود با سردادن شعارهاي چـپ و       
راديکـال عـلـيـه مـديـريـت شـرکـت و                    

" معيشت، منزلت حق مسلـم مـاسـت     " 
که به شعار محوري آنهـا تـبـديـل شـده           

مـاه     ٩ " ،   " مرگ بر سرمايـه دار   " بود و 
در "  حقوق کارگر پـرداخـت بـايـد گـردد          

صفوف منظم  در سـاعـت ده و نـيـم                 
صبح دست به راهپـيـمـائـي از مـيـدان            
شهدا به سمت ابتداي پل نادري زدنـد و    
سپس وارد خيابان نادري شدند و بطرف 
چهار راه نادري کـه مـرکـز شـهـرسـتـان             
اهواز است بـحـرکـت اعـتـراضـي خـود             

در تمـامـي طـول مسـيـر           .  ادامه دادند
راهپيمائي و همچنين در ميدان شهـدا،  
مردم اهواز از حرکت کارگران به اشکال 
مختلف حمايت ميکردند و به صـفـوف   
آنان ميپيوستند بطوريکه تعداد آنها بـه  

نـيـروهـاي    .  بيش از هـزار نـفـر رسـيـد               
امنيتي و انتظامي که نگـران گسـتـرش    
اين اعتراض و پيوستـن بـيـشـتـر مـردم         
بودند، کارگران را در مـحـاصـره خـود            
گرفته و از پيوستن بـيـشـتـر مـردم بـه              

 . صفوف آنان جلوگيري ميکردند

حضور عـوامـل لـبـاس شـخـصـي             
اطالعاتي که براي شناسائي و ارعـاب    
کارگران  و مردم معـتـرض در اطـراف         
کارگران گرد آمده بودند، قادر نشـد از       
ادامه  مبارزه کارگران و جوانان و مردم 

 .جلوگيري کند
سرانجام راهپيمـائـي کـارگـران بـا           
يورش نيروهاي انتـظـامـي و ضـرب و            
شتم کارگران و مـتـفـرق سـاخـتـن آنـان              

. حـوالـي ظــهـر مـوقــتـا پـايــان يـافــت                 
کارگران اولتـيـمـاتـوم دادنـد چـنـانـچـه               
دستمزدهاي معوقه آنان فورا پـرداخـت     
نشود ايـنـبـار هـمـراه بـا هـمـسـران و                      
فرزندانشان دست به تـجـمـع درمـقـابـل         
استانداري و راهپيمائي در خيـابـانـهـاي     

 .اصلي شهرستان اهواز خواهند زد
الزم به ذکر است که شـرکـت لـوـلـه        
سازي خوزستان در کيلومتر هفت جـاده  

خرمشهر واقع است و     -ترانزيتي اهواز
کـارگـر در آن           ٨٠٠ تـا       ٧٥٠ قريـب    

مشغول بکار بوده اند  و مـديـريـت از           
ابتـداي مـرداد مـاه امسـال بـه هـمـه                     
کارگران پانـزده روز مـرخصـي اجـبـاري        
داده بود که بعد از بازگشت کارگـران بـه   
تعطيلي کارخانه تـا پـانـزده شـهـريـور               

بدين ترتيب از اول مـرداد تـا   .  ادامه داد
شهريور بمدت يکماه و نيم کارخانه  ١٥ 

هم اکنون کـارخـانـه بـه          .  تعطيل گرديد
حال تعـطـيـل درآمـده و خـطـر اخـراج                  

بـه کـارگـران      .  کارگران را تهديد ميکند
گفته شده که قرار است ده ميلـيـارد وام     
به شرکت پرداخت شود تا کـارخـانـه راه      
اندازي شود و يـک بـخـش از ايـن وام                 
توسط بانک ملت شهر اهـواز پـرداخـت      

کارگران از هفت تـا نـه مـاه         .  شده است
تـعـداد کـارگـران       .  دستمزد طلـبـکـارنـد    

نفر و هر کـدام از        ٣٥٠ قرارداد موقت 
 ٢٨٠ تـا       ٢٥٠ کارگران دستمزدي بين 

هـزار تـومـان دسـتـمـزد مـيـگـيـرنـد و                   
دســتــمــزد  کــارگــران رســمــي بــطــور               

هـزار     ٥٠٠ تـا       ٤٠٠ ميانگين بين       
 . تومان  است

کارگران براي احقاق حقوق خود تـا    
کنون  بارهـا دسـت بـه تـجـمـع جـلـوي                

 -اســتــانــداري و بســتــن جــاده اهــواز             
خرمشهر، تجمع جلوي ساختمـان هـزار     
و يک که  دفتـرمـرکـزي شـرکـت در آن             
واقع است و راهپيمائي در خـيـابـانـهـاي      
اصلي شهرستان اهواز زده اند و هر بـار    
توانسته اند يک تا دو ماه از طلب خـود    

را از حلقوم دولـت و کـارفـرمـا بـيـرون              
بنا به هـمـيـن گـزارش نـيـروي            . بکشند

انتظامي تدابير امنيتـي و تـرافـيـکـي           
اسـفـنـد       ٢٠ شديدي را از روز سه شنبه 

بمورد اجرا گذاشته و خيابان طالقانـي و  
از ابتـداي خـيـابـان طـالـقـانـي بـطـرف                  
چهارراه نادري را يکطرفـه اعـالم کـرده         
است و بر حضور نيروهـاي خـود افـزوده      

 . است
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از           
کارگران لوله سازي خوزستان در اهـواز    
قاطعانه حمايت ميکند و ضرب و شتـم  

. کارگران را شديـدا مـحـکـوم مـيـکـنـد          
حزب به مردم آزاديخواه اهواز بـخـاطـر      
حمايت از کارگران لـوـلـه سـازي درود             
ميفرستد و خـانـواده هـاي کـارگـران و             
مردم اهواز و ساير مراکز کارگري را بـه  
حمايت فعال و گسترده از کارگران لوـلـه   
سازي و پيوستن هرچه گسـتـرده تـر بـه          

هــا راهـپــيـمــائـي هـا و تــجـمــعـات آن                
 . فراميخواند

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ مارس  ١٢ ، ١٣٨٧ اسفند٢٢ 

 
 کارگران لوله سازي خوزستان دست به تجمع  و راهپيمائي زدند

 صدها نفر از مردم اهواز به صف کارگران پيوستند  
 

منصور اسانلو و ابراهيم مددي 
 هنزر در زندانند

 ٩٦ تـيـر        ١٩ منصور اسانلـو در     
دستگير و روانه زندان اوين شد و چنـدي  

سـال زنـدان        ٥ بعد  اعالم شد که  او به 
محکوم اسـت و از آن تـاريـخ در زنـدان          

چـنـدي پـيـش مـنـصـور             .  بسر مـيـبـرد   
اسانلو را از زندان اوين به رجايـي شـهـر      

ابراهيم مددي نايب  .  کرج منتقل کردند
رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحـد    

 ٤٢ با اجـراي حـکـم           ٨٧ دي ٧ در روز 
دادگـاه     ١٤ ماه زندان که از سوي شعبه 

انقالب صادر شده بود، دستگـيـر و بـه         

او  روز دوشنـبـه   .  زندان اوين منتقل شد
صــبــح جــهــت       ١٠ دي ســاعــت         ٢٣ 

رسيـدگـي بـه پـرونـده دسـتـگـيـري بـه                     
دادسراي انقالب منتقل و بعد از اعـالم  

در "  آخرين دفاعـيـات خـود ، مـجـددا            
 .منتقل شد به زندان اوين  ١٣ ساعت 

هيات حل اختالف اداره کـار و          
تـريـن     تازه  امور اجتماعي شمال تهران،

قانـون   ١٦٥ راي خود به استناد ماده 
کار قطع رابطـه کـاري نـايـب رئـيـس            
سنديکاي کارگـران شـرکـت واحـد را          

 .  تاکيد کرد
هيات حل اختالف اداره کـار و          

امور اجتماعي شمال تهران در هفـتـم   
ديماه حکم اخراج  ابراهيم مـددي از       

مقـرر   حکم در اين .  کار  را تاکيد کرد
 ٥٤ شده است که در قـبـال پـرداخـت          

ميليون تومان بابت حقوق معـوقـه و     
حق سنوان به ابراهيم مددي از سـوي    
شرکت واحد اتوبوسراني تهران،  کـار    

امـا  .   او در اين شرکت پايان مي يابد
پيشتر ديوان عدالت اداري جـمـهـوري    
اسالمي طـي حـکـمـي راي هـيـات                 
اختالف ادراه کار در خصـوص اخـراج   

. ابراهيم مـددي را نـقـض کـرده بـود            
ابراهيم مددي که هم اکنـون بـه جـرم         

 ٨٤ شرکت در اعـتـصـاب زمسـتـان           
شرکت واحد در زندان اسـت پـس از          

سال کار در اين شـرکـت از کـار            ٢٤ 
 . اخراج شد

 ٦ همچنين رژيم اسالمـي بـراي        
نفر از کارگران شرکـت واحـد آقـايـان          

 ، سـعـيـد تـرابـيـان           ، عطـا بـابـاخـانـي     
يعقوب سليمی و علي زاده حسيـنـي،   
عباس نزند کـودکـي و داود رضـور               

ايـن  .  احکام زندان صادر کـرده اسـت       
کارگران به جرم شرکـت در اعـتـصـاب     

مـاه حـبـس       ١٤ تا  ٦ به  ٨٤ زمستان 
جـرم ايـن     .  تعليقي محکوم شـده انـد    

ــزايــش                ــراي اف ــارزه ب کــارگــران مــب
دستمـزدهـاي زيـر خـط فـقـرشـان و                  
مبارزه آنان براي تثبيت حق بـرپـايـي      

سنديکاست و جمهـوري   ، تشکل خود
اسالمي بيشرمانه براي اين کـارگـران   
تحت عنوان اقدام عليه امنيت مـلـي   

ايـن  .  احکام زندان صادر کـرده اسـت       
اقدام جمهوري اسالمي يک گستاخـي  
آشکار در حق اين کارگران و در حـق       
کل طبقه کارگر و کل جامعه است و   
بايد با اعتراض گسـتـرده کـل مـردم          

  .پاسخ بگيرد
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بنابه خبري كه در سايت اتـحـاديـه      
آزاد كارگران ايران منتشر شـده اسـت،        
اعتصاب كـارگـران كـارخـانـه نـوشـاب             

كـارگـر دارد، از روز             ٠ ۵ ٢ تهران كـه    
دوازده  اسفنـد در اعـتـراض بـه عـدم                

ماه دستمزد و عـيـدي خـود       ۵ پرداخت 
نـمـايـنـدگـان      .  دست به اعتصـاب زدنـد    

كارگران در دومين روز اين اعتصاب با 
نماينده اداره كار، مأمورين اطـالعـات     
و مدير كارخانه جلسه اي داشتند كه بـه  

مـاه     ٣ نمايندگان كارگران قول داده شد 
از دستمزدهاي معوقه شان قبل از عيـد  

 ١٧ تـا     ١٤ مرحله در روزهاي  ٣ و طي 
اسفندماه و دو ماه باقيـمـانـده از       ٢٠ و 

دستمزدهاي معوقه بـه هـمـراه عـيـدي           
كارگران بعد از تعطيـالت سـال نـو بـه            

امـا بـا گـذشـت       .  كارگران پرداخت شود
تنها چند ساعت از توافق بعمـل آمـده،     

مدير كارخانه اعالم کرد كـه پـولـي در         
کارگران نيز اعتصاب خـود  .  كار نيست

 . را ادامه دادند
بنا بـه گـزارشـات رسـيـده، مـديـر               

اسـفـنـد کـه          ١٧ عامل كـارخـانـه در           
ششمين روز اعـتـصـاب كـارگـران بـود            
ناگزيز به عقب شد  و به كارگران وعـده    

مـيـلـيـون        ٣٠ داد که علي الـحـسـاب         
تومان را پـرداخـت خـواهـد كـرد و از                
كارگران خواست كه بر سر كارهاي خود 

اما كارگران ضـمـن رد ايـن           .  بازگردند
پيشنهاد قـاطـعـانـه اعـالم كـردنـد تـا                 

ــغ                  ــل ــب ــل م ــت ك ــاف ــاه از         ٣ دري م
دستمزدهايشان كه مـورد تـوافـق قـرار          
گرفته است به اعـتـصـاب خـود پـايـان            

بدنبـال ايـن الـتـيـمـاتـوم،          .  نخواهند داد
مدير عامل كارخانه به كارگـران گـفـت      

اسفند دستمزد سـه   ١٨ كه روز يکشنبه 

ماه را تماما خواهد پـرداخـت خـواهـد          
کرد و بار ديگر از كارگران خـواسـت بـر      
سر كارهايشان بازگردنـد كـه كـارگـران          
برخواست خود پافشاري كرده و اعـالم       
كردند هر زمان پول بدستشان رسيد بـه    

 .اعتصاب پايان خواهند داد
اسفند مـديـريـت       ١٨ روز يکشنبه 

به کارگران اعالم کرد کـه طـبـق تـوافـق        
قبلي يک ماه از دستمزدهـاي کـارگـران      
را به حساب آنان واريز کرده اسـت و از       
کارگران خواست بر سرکارهاي خود بـاز  
گردند اما کارگران اعالم کردند تا پـول    
دستمان نرسد شـروع بـکـار نـخـواهـيـم             

 . کرد
بدنبال اين وضعـيـت و بـا اصـرار             
مديـر عـامـل کـارخـانـه، تـعـدادي از                   
کارگران به بانک مراجعه کردند و پـس       
از تائيد صحت واريز پـول بـه حسـاب،          

در هفتمين روز اعتصاب خود، سـاعـت   
صبح به اعتصاب خاتمه داده و بـر     ١٠ 

 . سرکار شان بازگشتند
بر اسـاس گـزارش سـايـت اتـحـاد،            

 ١٩ کارگران نوشـاب روز سـه شـنـبـه                
اسفند يکماه ديـگـر از دسـتـمـزدهـاي               
معوقه خود را دريافت کـردنـد و قـرار           

اسفند، يکماه ديگر نيـز   ٢٤ است شنبه 
از دستمزدهاي معـوقـه آنـان پـرداخـت           

ــا ايــن حــرکــت                 .  شــود ــبــاط ب در ارت
اعتراضي کارگـران حـزب کـمـونـيـسـت          

 ١٨ کارگري ايران در اطالعـيـه اي در          
عدم پرداخت دستمزد :  اسفند مينويسد

در كشـوري    .  كارگران يك جنايـت اسـت  
كه دستمزد كارگران چند بـار زيـر خـط         
فقر است، نپرداختن همين دستمزدهـاي  

ناچيز خانواده هاي كارگـران را هـر چـه         
بيشتر به پرتگاه مـتـالـشـي شـدن مـي            

حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از                 .  راند
اعتصاب و خـواسـت بـحـق كـارگـران                 
نوشاب تهران حمايت مي كند و از همه 
كارگران و مردم آزاده تهران مي خواهـد  

راه .  كه از اعتصاب آنها حمايـت كـنـنـد    
مقابله با وعده و وعيدهاي دروغـيـن و     
سرخرمن سرمـايـه داران و دولـتـشـان              
اتكاء به تصمـيـم گـيـري در مـجـامـع               
عمومي كارگران، بسيج خانواده هـا و       
مراکز کارگري و خـبـررسـانـي مـرتـب              

مــا هــمــه كــارگــران، از جــملــه            .  اســت
كارگران نوشاب تهران را بـه بـرگـزاري           
ــود                    ــومــي خ ــم ــع ع ــظــم مــجــم ــن م

 .فراميخوانيم

 
 کارگران کارخانه نوشاب تهران موفق شدند يکماه دستمزد معوقه خود را دريافت کنند

کارگـر   ١٨٠٠٠ ذوب آهن اصفهان 
هــزار    ٨ هــزار شــرکــتــي و            ١٠ .  دارد

از ميان کارگران رسمي بخـشـي   .  رسمي
 ٧ روزکار ثابت هستند که از سـاعـت          

بـاقـي   .  عصر کار مـيـکـنـنـد      ٤ صبح تا 
شيفت چرخشي هستند کـه سـه نـوبـت          

 ١١ تـا       ٣ .  عصر ٣ تا  ٦ ساعت . است
حـداقـل حـقـوق       .  تـا صـبـح        ١١ شب و 

هـزار     ٢٧٠ کارگران شرکتي ميانگين   
که خيلي اوقات به تعويـق  .  تومان است
حقوق کارگران رسمي در هـر    .  مي افتد

بخش بنا به سختي کار و شيفت کـاري    
و غيره تفاوتهايي ميکند که ميانگـيـن   

هـزار تـومـان         ٦٠٠ تـا       ٤٠٠  آن بـيـن  
بخش هاي مخـتـلـف ذوب آهـن          .  است

عــبــارتــنــد از ريــخــتــه گــري، نــورد،               
کامورتور، ضايعات، اکسيزن، نيـروگـاه   
حرارتي، کارگاههاي تراشکـاري، کـوک     
سازي، حمل و نقل، رفاه، تعاون، بـخـش   

در هــر بــخــش کــارگــران            ...  اداري و   
در .  نمايندگان خود را انتخاب کرده انـد 

اين اعتصاب بعد از اينکه به کـارگـران     
گفته شد که طرح را به تهران فـرسـتـاده      
اند تا جـواب داده شـود، نـمـايـنـدگـان               

. موضوع را به مـيـان کـارگـران بـردنـد           
کارگران اعالم کردند کـه بـه اعـتـراض          

بدين ترتيب از روز .  خود ادامه ميدهند
اسفند که گفـتـه شـده       ٢٥ اسفند تا  ١٠ 

به کارگران پاسخ داده ميشـود کـارگـران    
اعالم کرده اند در ادامه اعتراضـاتشـان   
و براي پيگيري خواستهايشـان از رفـتـن    

. به غذاخوري خـودداري خـواهـنـد کـرد       
کارگران خواستهاي خود را بصورت يک 
بيـانـيـه مـنـتـشـر کـرده انـد و در آن                          

 : خواستهاي زير را طرح کرده اند
 

افزايش سقف وام مسکن همانند       . ١ 
مجتمع فوالد وپرداخت ما به التـفـاوت   

نـه فـقـط تـعـاونـي            ( آن به کليه کارکنان
 ) مسکن

 
پــرداخــت حــق جــذب هــمــانــنــد                . ٢ 

 مجتمع فوالد 
پرداخت پاداش به کارگران هـمـه           . ٣ 

شرکت ها به دليل سهـم هـمـه آنـهـا در           
 توليد 

تــامــيــن امــکــانــات رفــاهــي و                 . ٤ 
بن خريـد رسـتـوران      ( تفريحي وسياحتي

 ...) کارت سفر لوازم ورزشي و
پرداخت ژتون پذيرايي به پرسـنـل         . ٥ 

 کليه شرکت ها 
پرداخت عادالنه حقـوق پـرسـنـل             . ٦ 

شرکتي و افزايش سهـم آنـهـا از وجـوه             

 پرداختي ذوب آهن به شرکت ها 
برقراري بيمـه تـکـمـيـلـي درمـان                . ٧ 

 براي کليه پرسنل همانند مجتمع فوالد 
رســيــدگــي بــه وضــع رقــت بــار                  . ٨ 

که خـود را در       ( بازنشستگان ذوب آهن
وعملي شـدن قـول   )  آيينه آنها مي بينيم

 هاي مسئولين ارشد استان به ايشان 
مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهـن    
اصفهان زيـرمـجـمـوعـه شـرکـت مـلـي               
فوالد هستند و هر دو بـه يـک مـيـزان            
کارگر دارند که بيشـتـر آنـهـا پـيـمـانـي              

ــد   ــن ــن از               .  هســت ــران ذوب آه ــارگ ک
امکانـات کـمـتـري نسـبـت بـه فـوالد                   

ناامني شـغـلـي و         .  مبارکه برخوردارند
عدم بهداشت محيط کار از معـضـالت   

ايـن  .  جـدي کـارگـران ذوب آهـن اسـت            
موضوع باعث بيماري هـاي نـاشـي از         
کـار و آسـيـب هــاي جـدي در مـيــان                     

 . کارگران شده است
کارخانه ذوب آهن اصفهان در سـال  

شمسي تاسيس شده و تـخـمـيـن      ١٣٥٠ 
نـفـر      ٤٥٠٠٠ زده مي شود در حـدود       
تبعيـض مـيـان      .  بازنشسته داشته باشد

حقوق بازنشستگـان ايـن کـارخـانـه بـا              
ساير ارگان ها و سازمان هـاي دولـتـي         
موضوع اعتراض اين کارگـران اسـت و     
به اين خاطر بارها دسـت بـه اعـتـراض          

آذرماه امسـال   ١٢ از جمله روز .  زده اند
ــفــر از کــارگــران            ١٠٠٠ بــيــش از        ن

بازنشسته و کـارگـران قـراردادي ذوب           

آهن اصفهان درمـقـابـل ايـن مـجـتـمـع              
دست به تجمع زدند و اتوبـان اصـفـهـان       

کـارگـران   .  شهر کـرد را مسـدود کـردنـد      
بازنشسته ذوب آهـن خـواهـان افـزايـش        
حقوق بازنشستگي و هـمـسـان سـازي            

. حقوق خود با ساير بازنشستگان شدنـد 
آبان نيز شمـار زيـادي      ٢٠ قبل از آن در 

از کارگران بازنشسته ذوب آهـن در روز    
در مقابل کانون بـازنشـسـتـگـان شـهـر             

آنـان عـلـيـه       .  اجتمـاع کـردنـد        اصفهان
ســطــح نــازل حــقــوق بــازنشــســتــگــي،           
وضــعــيــت بســيــار بــد مــعــيــشــتــي و             

خودداري دولت از پرداخت حقوق اولـيـه   
معيشتي و انسـانـي آن هـا دسـت بـه                

در  کـه ايـن اجـتـمـاع             .  اعتراض زدنـد 
همان لحظات نخست مطابق معمول بـا  

. تهاجم نـيـروي سـرکـوب مـواجـه شـد              
پليس و نيروهاي امنيتـي بـا حـداکـثـر           
شتاب براي متفرق کردن کارگران دسـت  

کارگران بازنشسـتـه ذوب     .  به کار شدند
آهن همواره در اعتـراض بـه وضـعـيـت           

 .خود تجمعات اعتراضي داشته اند
 خبرنگار کانال جديد 

 )٢٠٠٩ مارس  ٢ ( ١٣٨٧ اسفند١٢ 

 
 گزارشي از ذوب آهن اصفهان و اعتراض آنها
  گزارشي از محمود يونسي خبرنگار کانال جديد از اصفهان 

عــتــراض -اســفــنــد مــاه            ١٠ روز    
کارگران ذوب آهن اصفهان از طـريـق     
عــدم دريــافــت غــذاي کــارخــانــه از             
قسمتهاي مـخـتـلـف ايـن کـارخـانـه                

،  ٦٥٠ منـجـملـه کـارگـاهـهـاي نـورد             
بـخــش         ٣٠٠ و   نـورد           ٥٠٠ نـورد 

به ويژه كـارگـاه ريـخـتـه          -فوالدسازي
مديريت آبرساني و رسـتـوران      -گري 

 و ساير قسمتها آغاز شد ٨ و ٧ 
اسـفـنـد مـاه بـخـشـي از                   ١١ روز -

كاركنان آزمايشگاه مركزي، هـدايـت   
نيز بـه اعـتـصـاب       ...  فني  راه آهن و 

 پيوستند 
 
اسفند كارگران كوره بـلـنـد     ١٢ روز   -

نيز با جمع آوري ژتون هاي غذا،  آنها 
را پاره كرده  و به همکاران اعتصابـي  

. خود در ساير قسمتها  ملحق شـدنـد  
که نـزديـک      ٨ و٧ در اين روز رستوران 

 ١٤٠٠ به کانون اعتصـاب اسـت بـا         
 .پرس غذاي مازاد مواجه شد

 
اسفنـد مـاه کـارگـران راه             ١٣ روز   -

آهن نيز همراه بـا سـايـر کـارگـران از             
دريافت غـذاي کـارخـانـه خـودداري              
کردند و بـديـن تـرتـيـب اعـتـصـاب                   
نمادين کارگران ذوب آهن اصفهان بـا  
پيوستن تدريجي بسياري از بخشهاي 
کارخانه به اعتصاب، ابعاد و دامـنـه     

 . هر چه بيشتري پيدا کرد

 
 اعتراض کارگران ذوب آهن ادامه دارد

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي
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بخشي از اطـالعـيـه کـارگـران ايـران            
خــودرو در گــرامــيــداشــت ســالــروز           

آنـهـا و اعـالم            ٨٤ اعتصـاب سـال        
 : خواستهاي کارگران

*** 
افزايش دستمزدها و بـرخـورداري         

از يـک زنـدگــي انســانــي حــق مســلــم                
ماستدر سال روز اعتصاب هفده اسفنـد  
به مبارزه بـراي افـزايـش دسـتـمـزدهـا                

 بپيونديم 
 

 دوستان و همکاران گرامي
 

روز شـنـبـه هـفـدهـم اسـفـنـد مـاه                  
سالروز اعتصاب شکوهمـنـد کـارگـران       

سـه  .  مي باشد ٨٤ ايران خودرو در سال 
سال پيش در چنيـن روزي عـده اي از             
همکارانمان به عنوان اعتراض بـه کـم        
بودن پرداخت رکورد توليد در سالنهـاي  
توليد تجمع کردند و به دنبال اعـتـراض   
کارگران اين مساله در شـرکـت بـه يـک          

عـده اي از       . اعتصاب همگاني در آمـد 
دوستان ما به خاطر اعتراض بر عـلـيـه      
کم بودن حق رکـورد تـولـيـد کـه خـود                 
مديريت اعالم کرده بود که اگر کارگران 
در روزهاي تعطيلـي و غـيـر کـاري در            
سرکار حاضر شـونـد و تـعـداد تـولـيـد               
خواسته شده را توليد کنند مبلـغـي بـه      
عنوان حق رکورد تـولـيـد بـه کـارگـران            
پرداخت خواهد کـرد ومـا کـارگـران در          
روزهــاي تــعــطــيــلــي و جــمــعــه هــا از              
زندگيمان زديم ودر سر کار حاضر شـده    
و رکـورد تـولـيـد را شـکـسـتـيـم ولـي                     
مديريت زير قرار خود زد و مبلـغـي بـه      

ما کارگران پرداخت کرد کـه کـمـتـر از          
يک پنجم مبلغ اعالم شده بـود و بـراي        
همـيـن کـارگـران اعـتـراض کـردنـد و                   
بالفاصله کميته اعتصاب شکل گرفـت  

 . و اعتصاب ادامه يافت
هراس مديريت از گستـرش ادامـه     
اعتصاب و ورود شبانـه اعضـاي بـلـنـد        
پايه مديريت به سـالـنـهـا و قـول آنـهـا               
مبني بـر بـرآورده سـاخـتـن خـواسـتـه                   
کارگران ،اعتصاب بعداز سه روز پـايـان   
يافت ولـي بـعـداز گـذشـت چـنـد مـاه                   
مديريت عده اي از همکاران و فعـالـيـن    
اعتصاب را شناسائي و با تـرفـنـدهـاي       

از کـار    )  بهانه پـايـان قـرارداد        (زيرکانه
اخراج کرد و عده اي رانيز به سـالـنـهـاي     
ديگر تعبيد کرد وبا تغيير شـکـل دادن     
در پرداخت رکورد توليـد کـه در واقـع           
همان افزايش آکـورد تـولـيـد اسـت وبـا            
کنار گذشتن چند تن از مديران ارشد از 
جمله مدير حراست؛ پناهنده و رئـيـس        
روابط عمومي؛ غضنـفـري و مـديـران          
مونتاژ چهـار و رنـگ تـوانسـتـنـد تـا                  

 . حدودي از فشار اين مساله بکاهند
با وجود اعتراض ما کـارگـران کـه      
اعتقاد داريم اين افراد بخـاطـر شـرکـت       
در اعــتــصــاب اخــراج شــده انــد ولــي              
مــديــريــت از بــازگشــت آنــان بــه کــار              

اخراج آنهارا به بهانـه  .  خوداري مي کند
پايان قرارداد اعالم مي کنـد ولـي مـا         
کارگران ايران خـودرو در سـالـگـرد ايـن        
اعتصاب خواهان بازگشت بـدون قـيـد         
وشرط همکاران خود بـه سـرکـار مـي             

 . باشيم
 

ما روز هـفـدهـم اسـفـنـد مـاه کـه                 
مصادف با روز اعتصـاب شـکـوهـمـنـد       
ما کارگران است را گرامي داشته و اين 
روز شکوهمند را بـه هـمـه هـمـکـاران               
تبريک مي گـوئـيـم و هـمـچـنـان بـراي                
رسيدن به خواسته هاي خود تـالش مـي   

 کنيم
مــا اعــتــقــاد داريــم کــه آگــاهــي             
،مبارزه ،تشـکـل و اتـحـاد تـنـهـا راه                  

 . پيروزي ما کارگران است
 

مــاخــواهــان داشــتــن تشــکــل آزاد          -١ 
داشتن تشکل آزاد . خودمان مي باشيم 

کارگري حق مسلم مـاسـت مـا عـلـيـه            
دولت ،مديريت و وزارت کـار کـه از                
ايــجــاد هــر گــونــه تشــکــل کــارگــري              

اعـالم جـرم مـي         . جلوگيري مي کـنـنـد   
کنيم ما از تمام سازمانهاي جهانـي بـه     
خصوص از سازمان جهـانـي کـار مـي          
خواهيم دولت ايران و وزارت کـار ايـران     
را که حقوق انساني ما را نـاديـده مـي         
گيرند محکوم و از اين سازمـان اخـراج     

 .کنند
 

مـا خـواهـان انــحـالل شـرکـتـهــاي                 -٢ 
پيمانکاري و لغو قراردادهاي موقـت و    
استخدام تمام کارگران در گروه صنعتـي  

 . ايران خودرو هستيم
 

ما خواهان انحالل سيستـم کـنـونـي      -٣ 
پرداخت دستمزدها و پرداخت دستـمـزد   
در مقابـل کـار کـرد و نـوع شـغـل و                      

 . شيفتهاي کاري مي باشيم
 

ما خواهان انحالل ساختار کـنـونـي      -٤ 
شرکت بوده و قطـع مـزايـاي هـمـکـاران         

خود و در بدري انها به جا هـاي ديـگـر         
 رامحکوم مي کنيم 

 
ماخواهان به رسميت شناختن شغل -٥ 

هـاي سـخـت و زيـان آور در شـرکـت                      
 هستيم 

 
ما خواهان عدم دريافت ماليات از   -٦ 

ــيـــدي و پـــاداش                           ــقـــوق و عـ حـ
دريـافـت مـالـيـات از حـقـوق                . هستيـم 

عيدي يک اجحـاف بـراي مـا کـارگـران           
کسـر دو بـرابـر مـالـيـات از            .  مي باشد

عــيــدي مــورد پــذيــرش مــا کــارگــران            
 . نيست
 

ما سياستهاي وزارت مسکن بـراي    -٧ 
خانه دار شدن کارگران را يک فريب مـي  
دانيم وخواهان استرداد تمام مبلغ وديـه  
گذاري در مسـکـن مـهـر بـدون کسـر                 
کوچکترين مبلغ به همکاران انصـرافـي   

 . مي باشيم
 
ما خواهان پرداخت سه ماه پـاداش    -٨ 

حق سنـوات بـدون داشـتـن سـقـف بـه                  
 . همکاران بازنشسته هستيم

 
ماخواهان بازگشت به کار کارکـنـان   -٩ 

کار آمد هستيم وهر گونه تعـرض بـه آ        
 زادي بيان را محكوم مي كننم 

 
ما از جنبش دانشجويـي حـمـايـت     -١٠ 

ــه ســرکــوب عــلــيــه                  کــرده و هــرگــون
دانشچويان را محکوم و خواهان آزادي   

 تمام دانشجويان دربند مي باشند 
 

ما از مبارزات حق طالبانه تـمـام     -١١ 
ــمــاعــي حــمــايــت کــرده                اقشــار احــت
ودستگـيـري کـارگـران و بـازداشـت و                 

محاکـمـه فـعـاالن جـنـبـش کـارگـري،                  
فعاالن جنبش زنان، مـدافـعـان حـقـوق           
ــان،             ــدگ ــويســن ــان، ن بشــر، دانشــجــوي

نويسـان و سـايـر          نگاران،وبالگ روزنامه
فعاالن اجتماعي را محکـوم وخـواهـان      

ي    آزادي فوري و بدون قيد وشرط هـمـه    
زندانيان سياسي، فـعـاالن کـارگـري و             

 . فعاالن اجتماعي هستيم
 

ــحــاد و                  -١٢  چــاره مــا کــارگــران ات
پشتيباني از هم ديگر است مـا ضـمـن      
حمايت از کمپين افزايش دستمزدها از   
همه همکاران مي خواهيم بـه مـبـارزه         

 براي افزايش دستمزدها بپيونديد 
 

 همکاران و دوستان گرامي 
 

کارگران اخراجي بايد به سر کـار بـر   
اين يکي از خواستهاي اسـاسـي   .  گردند

اعتصاب واعـتـراض   .  ما کارگران است
حق مسلم ما کارگران در مـقـابـل حـق          
کشي ها و تعرض به منافع ما کارگران 

طبق قوانين بين الـمـلـلـي هـيـچ            .  است
نهادي حق ندارد کارگران را بـه خـاطـر         

 . اعتصاب اخراج و يا زنداني کند
ما اخراج کارگران اعتصابـي سـال     

آنها بايـد  .  راغير عادالنه مي دانيم ٨٤ 
هر چه سريعتر بـه سـرکـار بـرگـردنـد و              
مديريت بايد حقوق عقب افتاده آنها را   
پرداخت کـرده وخسـارتـي کـه بـه ايـن                 

 کارگران وارد شده را جبران کند
 زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران 

 جمعي از کارگران ايران خودرو
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 را گرامي مي دارند  ٨٤کارگران ايران خودرو هفده اسفند،سالروز اعتصاب سال 

 ٢٤ کارگران شهرداري آبـادان روز       
اسفند مقابل اداره شـهـرداري مـرکـزي          
آبادان تجمع کرده و خـواهـان پـرداخـت          

اين تجمع در ادامه .  حقوقهايشان شدند
اعتصـاب چـنـد مـاه پـيـش كـارگـران                   
ــيــه طــرح                   شــهــرداري اســت كــه عــل
پيمانـكـاري و خصـوصـي سـازيـهـا و                  

در آن   .  نپرداختـن حـقـوقـهـايشـان بـود            
اعتصاب شهرداري آبادان از كـارگـران        
خواست كه تا دي ماه صبـر كـنـنـد تـا           

اوضاع مالي رو به راه شـود و  " بقول آنها 
وعده دادند كه در دي مـاه حـقـوقـهـا                

امـا در دي مـاه          .  پرداخت خواهـد شـد  

حقوقي به كارگران شهـرداري پـرداخـت      
شهردار آبادان کـه در آن دوره در         .  نشد

مکه بود و به کارگران قـول شـرف داده        
بود که پس از بازگشـت ايشـان مسـالـه       

امـا قـول     .  حقوق معوقه را حـل کـنـد          
شرف همينطور که مي دانيم در مـيـان     
منصبداران جمهوري اسالمي مثل يـك  

كه چـيـزي نصـيـب          . چك بي محل است
. چون شرفي وجود ندارد.  كسي نميكند

كارگران معترض كه تعـدادشـان حـدود      
نفر بود خواستـهـاي خـودرا روي          ٤٠٠ 

و .  پرچمها و پالكاردهايي نوشته بـودنـد  
همچين فرياد ميزدند كه حـقـوقـمـان را       

ميخواهيم، اين مملكت صاحب ندارد، 
مـاه   ٣ " روي پالكاردها هم نوشته بودند 

، " حقوق و مـزايـا حـق مسـلـم مـاسـت              
عــيــدي و حــقــوق و مــزايــايــمــان را                " 

 "ميخواهيم
شهرداري پاسخي به كارگران نـداد    

جـالـب   .  و اعتراض ساعتها ادامه يافت
اين است که دانش آموزان و جوانان نيـز  
در ميان کارگران شعارها را بلـنـد مـي      
کردند و همدلي و حمـايـت خـود را بـا            
آنان نشان مي دادند و اين نشانه آگاهي 
آنان از وضعيت غيـر انسـانـي زنـدگـي           
کارگران و فـاصـلـه طـبـقـاتـي اسـت و                 
همچنين وحدت اعـتـراض کـارگـران و          
دانش آموزان و ساير اقشار جـامـعـه را      

 .نشان ميدهد
ظلمي که به اين کـارگـران شـده از         
انصاف وشرافت و مـفـاهـيـم انسـانـي               

اين ديگر ظلم يـا فسـاد        .   گذشته اشت
نمي تواند باشد نمـي تـوان گـفـت ايـن             
مسايل حاصل بي ليـاقـتـي مسـولـيـن         

بلـکـه بـه مسـالـه اي مـالـي و                    .  است
اقتصادي براي سرمايه گذاري بـيـشـتـر       

حــقــوق کــارگــران    .  تــبــديــل شــده اســت     
پرداخت نمي شود، اين پـول انـبـاشـتـه           
مي شود، پيمانکار سرمـايـه اي کـالن         
جمع آوري مي کند و در جايي ديگـر بـا   
آن سرمايه گذاري مي کند و در نهـايـت   
فقط قسمتي از سـود حـاصـل از ايـن               
سرمايه را به کارگـران بـازمـيـگـردانـد،         

 .  البته پس از ماه ها
کارگران پيمانکار را خـوب مـي            

شناسند و خوب مي دانـنـد بـراي چـه             
آمده است به اين علت است که کارگران 
ماه هاي پيش عليه خصـوصـي سـازي          
بخش هاي خدمـات شـهـري اعـتـراض           
کرده و عده اي از کـار کـردن انصـراف           
دادند و اعتـراضـات تـا امـروز ادامـه              

زيرا اين ديگر کـار نـيـسـت، زيـرا        .  دارد
  .  کارگر انسان محسوب نمي شود
پــدرام :  ايــن گــزارش از جــانــب جــمــع            

ساتراپي،صابرشفيق،کامبيز حسيني ،   
پرويز پوينده براي كـارگـر كـمـونـيـسـت          

 . ارسال شده است
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 ناصر اصغري
مي خواهم حرف آخرم را همين اول 

هركس سر راه مـبـارزه كـارگـران            .  بزنم
براي افزايش دستمـزدهـا و مـتـشـكـل            
شدن آنها قرار بگيرد مستقل از ايـنـكـه    
چه هدف و نيتي داشته بـاشـد دارد بـه         

اين را بـه ايـن   .  كارگران دشمني ميورزد
دليل مي گويم كه اين روزها بعضي هـا  
با بهانه هاي ظاهرا كارگري و راديـكـال   
و در واقع پاسيفيستي و بهانـه گـيـرانـه       
مي خواهند مبارزه كارگران را تخـطـئـه    

ايـن تـئـوري بـافـي هـا جـواب                  .  كننـد 
درخوري از جانب فعالين كارگري دست 

گرفته   اندر كار سازماندهي اعتراضات
اسـت و از آن طـرف اداره اطـالعـات                 
جمهوري اسالمي هم با دستگير كـردن    
فعالين كارگري بخاطـر سـازمـان دادن         
تشــكــل كــارگــري و ســازمــان دادن                
اعتراض كارگري، جـايـگـاه مـهـم ايـن            
مبارزات و اين تالشهـا را بـرمـال كـرده       

 .است

 كمپين افزايش دستمزد
در يك شبكه اينترنتي مطلـبـي را     

همه ما خواهان افزايـش  " ديدم با عنوان 
به قلم محمد صالحـي  "  دستمزد هستيم

كه از سر مخالفت با كـمـپـيـن افـزايـش         
دستمزدها كه تاكنون بيـش از ده هـزار        
كارگر آنـرا تـايـيـد و امضـا كـرده انـد                  
پرداخته و اعالم كـرده كـه ايشـان هـم               
خواهان افزايش دستمزد است و بعد بـه    
تركيب و قدرت شوراي عالـي كـار، كـه      
ساالنه حـداقـل دسـتـمـزد كـارگـران را                

 . تصويب مي كند، پرداخته بود
اوال بايد تشكر كرد از ايـن كـارهـا      
كه كسي باالخره پيدا شده و اين تركيـب  
و قدرت يك ارگان جمهوري اسالمي را   
توضيح داده و نشان داده است كه اينهـا  
ربطي بـه مسـئلـه تـعـيـيـن دسـتـمـزد                     

و چـه خـوب اسـت كـه             !  كارگران ندارد
تعدادي از فعالين كارگري از سنديكاي 
شركت واحد، سنديكاي نيشكـر هـفـت      
تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران، انجمن 
صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشـاه  
و غيره را، كه خيلي هم بـه آن تـركـيـب          

هستند و تـا  "  متوهم" شوراي عالي كار 

اواخر بهمن مـاه امسـال رفـتـه بـودنـد               
هزار كـارگـر و آنـهـا را هـم                 ١٠ سراغ 

متوهم كـرده و ازشـان امضـا گـرفـتـه                 
بودند، را هدف قرار داده و قلـم بـدسـت      
گرفته و نوشته اي روشنگرانه نوشـتـه و     
دارد به كارهاي عملـي ديـگـري دسـت          

امـا از    !  واقعا بايد تبريك گفـت !  ميزند
اين يك حمـاقـت   .  شوخي و طنز بگذريم

تـاسـف از     .  است كه جـاي تـاسـف دارد     
اينكه كسي كه كلي تـوسـط ايـن رژيـم          
ضرب و شتم شده و منفعتـي در پـائـيـن     
بودن دستمزد كارگران نـدارد يـك اقـدام      
عملي كارگران را اين چنين مورد حملـه  

حماقت هـم ايـن اسـت كـه            .   قرار دهد
كسي بـخـواهـد كـاري بـراي جـنـبـش                   
كارگري بكند، و اين چنين بـا اعـتـبـار       

اگر كسي آلتـرنـاتـيـو     .  خودش بازي كند
بهتري در مقابل اين عمـل كـارگـران و         
فعالين كارگـري نـدارد، بـايـد سـكـوت            

ايــن شــرافــتــمــنــدانــه تــريــن و             .  كــنــد
محترمانه ترين موضعگيري مي تواند 

 .باشد
بحث افـزايـش دسـتـمـزدهـا بـراي               

. اولين بار نيست كه مطـرح مـي شـود        
كارگران هر ساله در باره ايـن مـوضـوع،    
كه ربط مستقيمي به زندگي و هست و   
نيستشان دارد، در مـحـافـل خـود بـا                
دوستان، آشنايان و همـكـاران خـود بـه          
بحث و گفتگو مي پـردازنـد؛ اعـتـراض       
سازمان مي دهند؛ آلـتـرنـاتـيـو مـطـرح          
مي كنند و رژيم را وادار مي كننـد كـه     

منتـهـا امسـال از         .  واكنش نشان بدهد
افزايش حـداقـل   ( چند جهت اين مسئله 

اوال يك كمپـيـن   .  اهميت دارد) دستمزد
زنده و با قـدرت بـه راه افـتـاده بـود و                  
كارگران را، و يـا حـداقـل بـخـشـي از                 
جامعه را متوجه اين مسئله كـرده كـه        
يك كار عملي در جـريـان اسـت و بـه                 
مســئلــه دســتــمــزد پــائــيــن كــارگــران            

ثانيـا ايـن مسـئلـه كـه             .  اعتراض دارد
رژيم تصميم گرفته بـود كـال سـيـاسـت           
افزايش دستمزدها را كـنـار بـگـذارد و          
دستمزد را منجمـد كـنـد، كـارگـران و             
خانواده هـاي كـارگـري را بـه مـعـنـاي               
واقعي كلمه با خطر گرسنگي مطلـق و    

از هم گسيختگي شيرازه زندگي روبـرو    
ايـن دو مسـئلـه را بـطـور                .  كرده است

 :خالصه مرور مي كنيم
كمپين افزايش دسـتـمـزد، تـوسـط        
تعدادي از فعالين كارگري شناخته شـده  
از تشكلها و محافل موجـود كـارگـري      
شروع شـد و بـه سـرعـت مـورد تـوجـه               
بخش قـابـل تـوجـهـي از كـارگـران و                     

اهـمـيـت    .  محافل كارگري قـرار گـرفـت     
اين كمپين وراي هـر چـيـز ديـگـر، ايـن            
است كه فعالين كارگري سراغ كـارگـران   
مي رونـد و در بـاره ايـن مـوضـوع بـا                 
. كارگران به بحث و گفتگو مي نشينند

هيچ كسي امضايش را بـدون ايـنـكـه            
بداند چكار مي كنـد، پـاي فـراخـوانـي           

علي اكبر پيرهادي، يـكـي     .  نمي گذارد
از اعضاي هيئـت مـديـره سـنـديـكـاي             
كارگران شركت واحد، به دليل بحث بـا    
كارگران در باره اين موضوع بـه دادگـاه     
احضار و به اتهام اقدام عـلـيـه امـنـيـت         

ايـن اقـدام     .  ملي دستـگـيـر مـي شـود          
فعالين كارگري مي توانـد آنـهـا را بـه            
عنوان نمايندگان كارگران بـه جـامـعـه          

دولـت زيـر ايـن فشـار            .  معرفـي كـنـد     
يـك روز    .  عكس العمل نشان داده است

مي گويند دستـمـزدهـا افـزايـش نـمـي             
يابند؛ روز بعد مي گويند بر اساس نـرخ  

البته نرخي كه آنها تعـيـيـن مـي       ( تورم 
يـكـي شـان      .  افزايش مي يـابـنـد   )  كنند

مـي گـويـد شـورشـهـاي خـيـابـانـي در                  
. اعتراض به چنين وضعيتي در راهـنـد    

اين وضعيت، اين اظـهـارات و ضـد و           
نقيض گوئيها حاصل فشاري اسـت كـه     
در جــامــعــه از جــانــب جــنــبــشــهــاي              
اعتراضي و بخصوص جنبـش كـارگـري    

رژيـم بـاالخـره      . ( بر رژيم وارد شده است
دستمزدي كه به معنـاي واقـعـي كـلـمـه         
فـالكـت را مـي خـواهـد بـر جـامـعــه                     

دسـتـگـيـري     .)  بگستراند، تصويب كـرد 
فعالين كارگري، احضار و شـالق زدنـهـا    

. و غيره، رعدي در آسمان بي ابر نيسـت 
اما اين اعتراضات پـراكـنـده، ايـن نـق           
زدنها و غر و لند زدنـهـا بـايـد بـه يـك              

بـايـد كسـانـي       .  كانالي هدايت بشـونـد    
باشند كه بتوانند كل جامعه و جـنـبـش    
كارگـري را مـخـاطـب قـرار بـدهـنـد و                

آيـا فـعـالـيـن كـمـپـيـن               .  رهبري بكننـد 

افزايش دستمزد مـي تـوانـنـد چـنـيـن                
اگر در چنـيـن   .  باشند؟ قطعا مي توانند

شرايطي كمك كنيم اين كمپـيـن تـوجـه       
بخش هر چه بـيـشـتـري از جـامـعـه را               
بخود جلب كند، اگر توده هاي بيشتـري  
از كارگران راه چاره را در حمايت از ايـن  
فعالين و اين كمپيـن بـبـيـنـنـد، دولـت             
مجبور مي شود كـه ايـن كـمـپـيـن و                  
فعالين و دسـت انـدركـاران آن را در                   
ظرفيتهائي به رسميت بشناسـد؛ حـتـي      
اگر براي توطئه و سركوبهاي بعدي هـم    

اگر اين اتفاق بـيـافـتـد، اگـر بـا              .  باشد
سنگ اندازيهاي بظاهر راديكال دسـت    
از تخريب بردارند، چنـيـن اتـفـاقـهـائـي          

تشكيل سنـديـكـاي    . بوفور روي ميدهد
شركـت واحـد و سـنـديـكـاي كـارگـران                
نيشكر هفت تپه درست چنيـن ادعـائـي    

 .را تأييد مي كنند
در ادامه اين موضوع، يـعـنـي در         
ادامه به رسميت شناخته شدن فعـالـيـن    
و دسـت انـدركـاران كـمـپـيـنـهـاي ايـن                  
چنيني، اينها كه هم اكنـون رهـبـران بـا       
نفوذي در بيـن كـارگـران هسـتـنـد، بـه               
رهبراني تبديل مي شوند كه دولـت بـه     

اينهـا رهـبـرانـي       .  آن اعتراف كرده است
در بيـن كـارگـران      .  هستند كه محبوبند

بــه ســازمــان دهــنــدگــان اعــتــراضــات          
منتخـب كـارگـران در      . شناخته شده اند

رهـبـران   .  مجامع عمومي شان هستنـد 
جـنـگ و     .  هاي موجود هستـنـد   تشكل

گريزهائي را با دولت سرمايـه داران از       
كساني كه امروز هـم از  .  سر گذرانده اند

جانب كارگران و هم از جانب دشـمـنـان      
كارگران بعنوان رهبـران و سـخـنـگـويـان       
كارگران به رسميت شناخته مي شـونـد؛   
فردا مي توانند در سطوحي گسترده تـر  

تـاريـخ   .  كارگران را مخاطب قرار دهنـد 
مبارزه طبـقـاتـي پـر اسـت از چـنـيـن                   

 .تجاربي
 

 هاي موجود كارگري تشكل
 

هــاي مــوجــود       در مــورد تشــكــل     
كارگري هم هـمـان بـحـث بـاال صـادق              

هـا آن   است؛ با اين تفاوت كه اين تشكل
پروسه را فـي الـحـال طـي كـرده و بـا                   
نمايندگـي كـردن كـارگـران، از طـرف                
دشمن كارگران هم به رسميت شـنـاخـتـه     

با حمـايـتـي كـه از فـعـالـيـن                .  شده اند
كارگري در ادامه مبارزات كارگران در   
شركت واحد و نيشكر هفت تـپـه شـد،         
رژيم متوجه شد كه تـوسـل بـه قـهـر و             
سركوب، فقط نفت پاشيدن به آتش گـر    

كارگران دريافتند و دولـت    .  گرفته است
هم اعتراف كرد كه نمايندگان كـارگـران   
اعضا انتخاب شـده ايـن سـنـديـكـاهـا             

جامعـه مـتـوجـه قـدرت ايـن              .  هستند
نـهـادهـائـي كـه سـركـوب             .  نهادها شـد 

شدند، سانسور شدند، براي فـعـالـيـنـش      
پاپوش دوخته شد، با ايـن هـمـه بـراي            
هيچ كس جاي شكي باقـي نـمـانـد كـه           
اينها با تمام سنگ اندازي اي كه دولـت  
بر سر راهشان كرد با تمام كمبودي هـم    
كه مي شد ديد، نماينده اراده كـارگـران     

هـا از دل مـبـارزه              ايـن تشـكـل   .  بودند
در چـنـيـن      .  كارگران بيرون آمـده بـودنـد   

هائي رهبرانش هر چه بخواهنـد،   تشكل
اراده جمعي كارگران حرف آخر را مـي       

هائي نبودند كـه از بـاالي           تشكل.  زند
. سر كارگـران تصـمـيـم مـي گـرفـتـنـد                
. متكي بـه قـوانـيـن دولـتـي نـبـودنـد                   

اتكاءشان به قـدرت جـمـعـي كـارگـران            
اتفاقا گرايشي كـه مـي خـواسـت          .  بود

بـه  "  دستـه گـل    "مطالبات كارگران را با 
هـاي     مقامات رژيم و روشن كردن چـراغ 

ها به جـاي اعـتـصـاب مـطـرح             اتوبوس
كند، در برابر گـرايـش راديـكـال درون            

اما هيـچـكـدام    .  سنديكا شكست خورد
از اينها براي بظاهر راديكـالـهـا كـافـي        

چـون اسـم   .  مرغشان يك پا داشت.  نبود
ها سـنـديـكـا بـود، و شـتـر                اين تشكل
نـبـود،   "  ضـدسـرمـايـه داري      " گاوپلنـگ  

در بـحـبـوحـه       .  بايد تخريب مي شـدنـد    
مبارزه كارگران شركت واحد، تـعـدادي     
اطالعيه صادر مي كردند كـه كـارگـران    

در بـحـبـوحـه       .  اين سنگر را ترك كنـيـد  
تحميـل سـنـديـكـاي كـارگـران شـركـت               
نيشكر هفت تپه، دهـان فـعـالـيـن ايـن            

از .  تشكل را بوئيدند كه چه گـفـتـه انـد      
هر دو اطالعيه صادره شان، اطـالعـيـه      
  . اي بر عليه اين تشكل صادر مي شد
 جايگاه برنامه و اقدام عملي

 
داشتن برنامه و هـدف مشـخـص           
براي هر جـريـان سـيـاسـي اي حـيـاتـي                

 

 وقتي مبارزه كارگران تخطئه مي شود

١٥ صفحه   
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 داوود رفاهي
وعده هاي پوچ و توخالـي احـمـدي      
نژاد بهانه خوبي بود بـراي بـخـشـي از            
رهبري كـانـون صـنـفـي مـعـلـمـان تـا                     
اعتصابي را كه تحت فشـار مـعـلـمـان           
مبارز و حق طلب فراخوان داده بـود را       
پس بگيرد و معلمان را دوباره با وعـده    

ايـن  .  هاي بي پايه مـنـتـظـر نـگـهـدارد            
مــمــاشــات آشــكــار، دهــن كــجــي بــه             
خواستهاي معلمان و همچنين تـمـامـي    
مردم بجان آمده از جمـهـوري اسـالمـي       

ولي تنها چنـد سـاعـت از اعـالم            .  بود
بازپس گرفتن اعتصاب نگـذشـتـه بـود       

كه حزب ما، حزب كمونيست كارگـري،  
معلمان؛ كـوتـاه   " با قدرت اعالم كرد كه 

". نياييد، اعتصابتان را عـمـلـي كـنـيـد        
معلمان بـه ايـن فـراخـوان نـمـايـنـده و                   
سخنگوي واقـعـي خـود و هـمـچـنـيـن                
برنامه هاي زنده كانال جديد، كه تـنـهـا      
صداي رساي حمـايـت از خـواسـتـهـاي            
معلمان بـود، پـاسـخ مـثـبـت دادنـد و               

. تهديد اعتصابشان را عـمـلـي كـردنـد          
گزارشات رسيده از شهرهاي مـخـتـلـف       
حاكـي از اعـتـصـابـات مـعـلـمـان در                    
شهرهاي تهران، شيراز، اهـواز، آبـادان،     
خــمــيــنــي شــهــر، اصــفــهــان، تــبــريــز،           

ممـسـنـي، كـرمـان و چـنـد شـهـر در                      
كردستان است كه موقـع نـوشـتـن ايـن           

اعتـصـابـي    .  مطلب همچنان ادامه دارد
به اين وسـعـت كـه در تـاريـخ حـيـات                  
جمهوري اسالمي به جـرأت مـي تـوان         
گفت بي نظير بوده است، نـه از جـانـب         
بقيه اپوزيسيـون مـورد حـمـايـت قـرار              
گرفت و نه حتي از طريق رسانه هايشان 

در كمتـر سـايـت    . اخبارش منعكس شد
نيروهـاي اپـوزيسـيـون نشـانـي از ايـن               
حركت وسيع معلمان و حمايت از آنـهـا     

از نـيـروهـاي راسـت          .  بچشم مي خورد
اپوزيسيون انتظار حمايت انتظار عبثي 

هايي كه خـود را     ولي گروه.  بيش نيست
چپ و كمونيست مي دانـنـد، چـرا يـك          
كالم براي حمايت از اين حركت بـر زبـان   

من شخصا عمده ترين دليل !  نياوردند؟
سكوت اين دوستان را پرت و نامربـوط  
بودن آنها از مبارزات و خـواسـتـه هـاي       

راديــو و تـلــويـزيــون        .  مـردم مـي دانـم        
آمريكا و بي بي سي كه اگر خـاتـمـي و      
يا دو خردادي ديگري سـرمـا خـورده و         
عطسه اي بكند، سرتيتر خبرشـان مـي     
شود اگر در مقابل اعتراضات معلـمـان   
سكوت اختيـار كـرده انـد، قـابـل درك             
است؛ ولي احزاب و گروههايي كـه خـود   
را مدافع حقوق انسانها مي نامنـد، آيـا   
معلمان را جزء انسانها بحـسـاب نـمـي       
آورند؟ يا شايد از ديـد آنـهـا انسـان و               
كارگر خصلتهاي ديگري دارند كه فقـط  

يـا البـد     !  در دنيـاي آنـهـا وجـود دارنـد          
حركتهاي اعتراضي بايد مستقـيـمـا از      

جانب خود آنها سازمان داده شده بـاشـد   
يا خودشان در آن دخيل باشند تـا مـورد   

 .حمايتشان قرار بگيرند
تحوالت بسرعت در حـال شـكـل            

كشور آبستـن تـحـوالتـي     .  گيري هستند
است كه لحظه بروز آن قابل پيش بيـنـي   

خشم و نفرت مردم از حكومـت  .  نيست
ــرزي نــدارد              ــد و م مــردم بــراي      .  ح

سرنگوني اين رژيم و بدست آوردن يـك       
زندگي شايسته انسـان لـحـظـه شـمـاري         

بهتر است گـروهـهـايـي كـه           .  مي كنند
خود را چپ و كمـونـيـسـت مـي دانـنـد             
بخود بيايند و لحظات حساس پيـش رو  

وقت تنـگ اسـت، تـأمـلـي           .  را دريابند
 .بايد

 

 
 اعتصاب معلمان و سكوت اپوزيسيون

بنا بـه گـزارش کـانـون صـنـفـي                  .
معلمـان ايـران، رضـا عـبـدي سـنـبـل                
آبادي دبير زبان انگليسي در مـنـطـقـه       

مـاه     ٥ آموزش و پرورش تهران به    ١٨ 
ضـربـه شـالق مـحـکـوم               ٢٠ زنـدان و   
اين حکم جنايتکـارانـه تـوسـط       .  گرديد

سيد حميدرضا حسيني رئيس شـعـبـه      
مجتمع قضائي شهيد بهشـتـي    ١٠٥٩ 

و تائيد حميد محمـدي رئـيـس شـعـبـه         

طـبـق   .  تجديد نظر صادر شـده بـود   ١٩ 
اين گزارش، به آقاي رضـا عـبـدي تـا            

بـعـدازظـهـر        ٢ ساعت از سـاعـت      ٧٢ 
اسفند فرصت داده شـده     ١٥ پنجشنبه 

 . بود که به شعبه مربوطه مراجعه کند
اين حکم با جريمه ي نقدي معـادل  

هــزار تــومــان قــابــل خــريــداري             ٢٥٠ 
عبدي در ارديبهـشـت مـاه سـال          .  بود 
شش روز را در زندان اوين  سـپـري     ٨٦ 

کرد  که به ازاي هـر روز از روزهـاي                
هــزارتــومــان يــعــنــي در             ١٥ زنــدان    

هزارتومـان از جـريـمـه اي        ٩٠ مجموع 
. که براي او حکم داده بودنـد کسـرشـد      

عبدي باتوجه به مبلـغ  بـاقـي مـانـده             
هزار تومان يا بايـد   ١٦٠ جريمه يعني  

روز به زندان مي رفت و يـا پـول را      ١٦ 
او بـا اعـتـراض بـه ايـن           .  مي پرداخت 

حکم تصـمـيـم گـرفـتـه بـود زنـدان را                   
بپذيرد ولي بعدا با اصرار فراوان بـرادر    
و بـه خـواسـت مـادرش کـه نـگـرانـش                

تـومـان      ١٦٠٠٠٠ بودند، با پرداخت   

باقي مانده حـکـم خـود را خـريـداري                
 .کرد 

در اطـــالعـــيـــه اي از حـــزب                   
اسفنـد   ١٧ کمونيست کارگري ايران در 
 :در همين رابطه آمده است

جنايات جمهوري اسالمـي حـد و     "
شالق پاسخ حـکـومـت بـه          .  مرز ندارد

معلماني است که براي مطالبات بحـق  
خود دست به اعـتـصـاب و اعـتـراض             

و مرگ بر جمهوري اسـالمـي     .  ميزنند
پاسخ توده وسيع معلمان و همـه مـردم     

هفته قبـل سـوسـن    .  شريف و آزاده است

رازاني و شيوا خيرآبادي از فعاليـن اول    
مه سنـنـدج بـه جـرم شـرکـت در روز                   
جهاني کارگر شالق زده شدند و امـروز    
نوبت به رضا عبدي سنبل آبادي معلـم  

معلمان را شـالق       . تهراني رسيده است
ميزنند تا آنها را ساکـت کـنـنـد و بـه             

. وضع جهنمي موجـود تسـلـيـم کـنـنـد         
اما اين جنايت به خشم و نفرت عمـيـق   

. تر توده وسيع مردم منجر خواهد شـد   
معلمـان و مـردم را سـاکـت نـخـواهـد               

 . "کرد

اما واضح اسـت كـه جـاي اقـدام          .  است
شايد بهتـر بـاشـد      .  عملي را نمي گيرند

اينطوري بگوئيم كه هـيـچـكـدام جـاي           
مـنـتـهـا بـر هـر            .  ديگري را نمي گيرند

. عملي بـايـد نـقـشـه اي نـاظـر بـاشـد                   
) لـفـاظـي   ( هـاي     ماركس جائي رتوريك

راديكال را به تمسخر مي گـيـرد و در          
برابر هميـن ظـاهـرهـاي راديـكـال مـي             
گويد يك اقدام عمـلـي بـهـتـر از هـزار               

اتفـاقـا اگـر      .  برنامه هاي بي عمل است
كسي بخواهد اقدامي عـمـلـي بـكـنـد،         
بايد برنامه اي داشته بـاشـد؛ امـا اگـر            
كسي بخواهد فـقـط تـئـوري بـبـافـد و               
هيچگونه اقدامي عملي را در دسـتـور     
كارش نگذارد، و اقدام عملي كـارگـران     
و فعالين كارگري را با بهانه و لـفـاظـي      
هاي پوچ و مسخره تخطئه كنـد، ديـگـر    

 .دارد خودش را دست مي اندازد
اگر كسي مـبـارزه بـراي افـزايـش              
دستمزد را تخطئه كنـد امـا در عـيـن            

حال فراخوان ايـجـاد تشـكـل كـارگـري            
بدهد، واقعا چه كسي بـه ايـن فـراخـوان       
جواب مثبـت خـواهـنـد داد؟ تشـكـل               

؟ مگـر  ! كارگري را براي چه مي خواهيم
براي طرح مطالباتمـان، از جـملـه طـرح       
افزايش دستمزد نيـسـت كـه جـنـگ و             

اگـر  !  گريز بر سر تشكل راه مـي افـتـد؟     
كسي جنگ و دعـواي چـنـديـن سـالـه              
كارگران نيشكر هفت تپه را كه نـهـايـتـا     
منجر به تحميل سنديكاي كارگران بـه    
رژيم مي شود، اين چنين تخطئـه كـنـد،    
آيا واقعا فكر مـي كـنـد كـه كسـي بـه              

ايشـان  "  ضد سرمايـه داري   " هاي  لفاظي
 جواب مثبت خواهد داد؟

باالتر به بحث و گـفـتـگـو دربـاره              
دستمزدها و سطح پائيـن آن صـحـبـت          

كارگران با بحث درباره وضعيـت  . كرديم
معيشتي شان زير سـيـطـره جـمـهـوري            
اسالمي، طرفدار شوراهاي اسـالمـي و     

طرفدار خاتـمـي   .  خانه كارگر نمي شوند

هـر  .  رفرميست نمي شـونـد    .  نمي شوند
چه اين مسـئلـه بـيـشـتـر در ايـن بـاره                   
كنكاش كنـنـد، بـيـشـتـر بـه ضـرورت                
سرنگوني جمهوري اسـالمـي پـي مـي          

بيشتر به اين نتيجه مي رسند كـه  .  برند
براي خالصي از اين وضعيت بايـد رژيـم   

بيشتر به اين نـتـيـجـه مـي           .  را انداخت
. رسند كه بايد متحد و مـتـشـكـل شـد       

بيشتر به اين ضـرورت مـي رسـنـد كـه           
بدون سياسي شدن و سـيـاسـي مـانـدن،        

. كار زيادي از پـيـش نـخـواهـنـد بـرد                 
همچنين وقتي كه تشكلي دارند و ايـن    
دستاورد تشكل را مي بينند كـه قـبـل      
از داشـتــن تشـكــل دسـتــمـزدهـايشــان             
پرداخت نمي شد و بازهم بعـد از ايـجـاد    
تشــكــل دســتــمــزدهــايشــان افــزايــش           
چشمگيري داشته، چرا بايد كسـي كـه        
نفعي در اين شرايط نـدارد تـمـام هـم و          
غمش تخريب اين دو خشتـي كـارگـران      

 !باشد؟
 

 خودكشي سياسي
 

دو جنبه تاريخي و در واقع پايـه اي  
و كالسيك مبارزه طبـقـاتـي كـارگـران،        
مبارزه بر سر دستمـزد و مـبـارزه بـراي          

شايد پايـه اي  .  تشكليابي كارگران است
ترين شعار كارگران و فعاليـن راديـكـال      

چـاره مـا رنـجـبـران،           " جنبش كارگري، 
. مـي بـاشـد     "  وحدت و تشكيالت است

ديگر اينكه از دانسـتـه هـاي ابـتـدائـي            
مبارزه طبقاتي اين است كـه كـارگـر و         
سرمايـه دار در چـهـارراه دسـتـمـزد بـا               

مـاركـس   .  همديگر روبـرو مـي شـونـد           
جائي، فكر كنم در تزهاي فوئربـاخ مـي   

انسان حقيقت داشتن انـديشـه   " گويد كه 
اش را مي بايـد بـا پـراتـيـكـش ثـابـت                

براي كساني كه با رتوريـك هـاي     ."  كند
ظاهرا راديكال بر عليه دو ركن پايه اي   
و كالسيك مبارزه طبقاتي مقابلـه مـي     
كنند، راديكالـيـسـمـان كـاذب و پـوچ              

ــفــيــن              .  اســت ــچــه كــه بــراي مــخــال آن
اعتراضات كارگري خواهد ماند، همان 

در سياسـت ايـن     .  روسياهي خواهد بود
آن .  حكم خـودكشـي را بـرايشـان دارد           

فعال كارگري اي كه بـه كـارگـران مـي            
گويد مبارزه بـراي افـزايـش دسـتـمـزد              
بيفايده اسـت، مـبـارزه بـراي تشـكـل                 
كارگري بـيـفـايـده اسـت، تـيـر خـالص                

كارگـران مـي   .  سياسي به خود زده است
بينند كه چه كسـي كـنـارشـان ايسـتـاده         

كسي كه .  است و چه كساني آن ور جوي
ــا                  ــفــت ب امــروز ســوار قــطــار مــخــال
اعتراضات كارگـري شـده اسـت، نـمـي           
تواند در ايستگاه مخالفت بـا كـمـپـيـن        
افزايش دستمزد و مخالفت بـا تشـكـل      
پذيري كارگران توقف كند؛ بايد تا آخـر    

 . برود
 

 بعدالتحرير
اين نوشته قبل از تعـيـيـن حـداقـل        
دستمزد تـوسـط جـمـهـوري اسـالمـي                

قبل از انـتـشـار آن در         .  نوشته شده بود
نشريه كارگـر كـمـونـيـسـت، جـاهـائـي               
دستكاري شد كه اين تعيين دستمـزد را  

 .به روز كرده باشد

 

 
١٤ از صفحه  ...وقتي مبارزه كارگران     

 يک معلم به حکم جنايتکارانه شالق محکوم شد 
 مرگ بر حکومت منحوس اسالمي.



 16  ١٣٨٧ اسفند ٢٢ کارگر کمونيست

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيد

بنا به گزارش  ارسـالـي مـهـرداد       
اميري خبر نگار حزب و کانال جديد، 

کـارگـر شـرکـت لـوـلـه              ٢٠٠ بيش از 
صـبـح روز       ٨ سازي اهواز از ساعت 

جـلـوي در      ٨٧ اسفند مـاه    ٢٤ شنبه 
ورودي شــرکــت دســت بــه تــجــمــع               
اعتراضي زدند که تا ساعت ده و نيـم  

. صبـح  هـمـيـن روز ادامـه داشـت                  
کــارگــران ابــتــدا مــيــخــواســتــنــد در          
محوطه شرکت تجمـع کـنـنـد کـه بـا            
حالت گارد گرفته ي حراست شـرکـت     
مواجه شدند و بـه هـمـيـن دلـيـل در              
جلوي درب شرکت واقـع در مـيـدان           

 .زندان کارون  دست به تجمع زدند
سـتـاد   " اطالعـيـه اي از طـرف              

در "  بحران شرکت لولـه سـازي اهـواز        
چندين نسخـه جـلـوي درب شـرکـت              

در ايـن اطـالعـيـه          .  نصب شده بـود    
آمده بود که کارگران تـحـت پـوشـش          

اسـفـنـد تـا          ٢٢ پيمانکـاراز تـاريـخ         
اطالع ثانوي بعلت نداشـتـن تـولـيـدو        

از کـار اخـراج        "  ستاد بحـران " تصميم 
گرديده اند و همچنيـن  از کـارگـران           
خواسته شده بود  که دست بـه تـجـمـع     

 .نزنند
اين در حاليست که هـمـزمـان بـا       

کويل هاي "    تجمع کارگران مواد خام
کـه خـود   .  وارد شرکت شد " ذوب آهن 

اين امر بيانگر ادامه توليد و بـطـالن     
ادعاي مديريت شرکت که در پشـت       

مخفي شده  را   "  ستاد بحران " عنوان 
 .اثبات ميکند

بدليل اعالم تـعـطـيـلـي شـرکـت           
اسفـنـد تـا       ٢١ بمدت يکماه از تاريخ 

کارگران مـوفـق    ٨٧ فروردين ماه  ٢١ 
نشده بودند که به همه همکاران خـود    

 ٢٠٠ اطالع دهندو تـنـهـا بـيـش از             
نفراز کارگران  توانسته بودند در ايـن    

 .تجمع شرکت کنند
کــارگــران پــالکــاردهــائــي را در         
دست داشتند که بر روي آنهـا نـوشـتـه     

آيا کسي هست که ما را ياري :" بودند
عدم وجـود آب از بـيـن رفـتـن           " و" کند

نهالهاي سبز      نـبـود کـار از بـيـن             
و همچـنـيـن    "  رفتن صنعت گران سبز 

بر روي پالکاردي با پـارچـه ي سـيـاه          
کار قلب ماسـت   : "  رنگ نوشته بودند

دولت لوله سازي را کمـک کـن ،سـال         
سال شکوفائي لوله سازي اهـواز     ٨٨ 

نفر کارگر مبارکبـاد   ٢٠٠٠ با اخراج 
 "سليماني تشکر تشکر 

در ساعت  هشت و پانزده دقيـقـه    
نيروي انـتـظـامـي و سـپـس لـبـاس                   

در شخصي ها در محل حاضـر شـدنـد   
 2ساعت نه و پانزده دقيقـه  تـعـداد         

خودرو نيروي انتظامي پر از سـربـاز        
يـکـي از     .  آمدند ولي دخالتي نکردند

افسران با نمايندگان کارگران صحبت 
کردو از آنها  خواسـت  کـه کـارگـران          
سد معبر نکنند و دست بـه راه بـنـدان    

تعـداد افسـران و درجـه داران              . نزنند
نفر و سربازان حدود بيسـت   ١٢ حدود 

چنديـن مـوتـور سـيـکـلـت             . نفر بودند
سوار  و تـعـدادي لـبـاس شـخـصـي                  

 .کارگران  را زير نظر داشتند
اما کارگـران مـرعـوب نشـده و             

 "شعار ميدادند
ــد                 "  ــي ــطــوري ع ــل چ ــت ــل م ات

لولـه سـازي عـيـدي          " ،" نوروزچطوري 
امـان  " ، " داده به کارگران اخراجـي داده 

کيست مارا يـاري    " ،" از ظلم سليماني
خاک تو سر " ،" مرگ بر مديريت" ،" کند

سليماني حـيـا کـن لـوـلـه            " و" مديريت
 "سازي رو رها کن

لباس شخصي  هـا از تـجـمـع                
. کارگران فيلـم بـرداري مـيـکـردنـد               

عوامل حراست مجبور بودنـد جـلـوي    
ورود کارگران را به کارخانه سد کننـد   

عوامل . اما با کارگران رودررو نشدند
پليس نيروي انتظامـي بـا تـوجـه بـه             
مسالمت آميز بودن تجمـع کـارگـران       
مــزاحــمــتــي بــراي کــارگــران ايــجــاد          

 .نکردند
کـارگــران ازحــراســت ، عــوامــل         
نيروي انتظامـي و سـربـازان ولـبـاس           
شخصي ها خواسـتـنـد کـه بـه آنـهـا               

ملحق شوند و از خـواسـت کـارگـران          
 .حمايت کنند 

مديريـت بـا وعـده ي بـازگشـت             
بکار تعدادي از کارگـران  قصـد دارد     

کـارگـران   .  بين کارگران تفرقه بينـدازد 
" سـتـاد بـحـران      "  معتقدند کـه عـنـوان   

براي فـرار مسـئـولـيـن و مـديـريـت                   
شرکت از پاسخـگـوئـي بـه کـارگـران            

تـجـمـع کـارگـران        . انتخاب شـده اسـت  
در ساعت ده و پنجـاه دقـيـقـه       " موقتا

کارگران قرار است بعلـت  .  پايان يافت
تعطيلي روز يـکـشـنـبـه در سـاعـت               
هشت صبح روز دوشنبـه بـه تـجـمـع           

و اينـبـار   .  اعتراضي خود ادامه دهند
با بلند گو خواست هاي بـر حـق خـود      

 . را فرياد بزنند 
هيچکدام از مسئـولـيـن شـرکـت        
براي پاسخگوئي به کارگران در محل 

 .تجمع حاضر نشد
سـال     ١٨ تا  ١٥ اکثر کارگران از 

و چـون سـنـشـان هـم        . سابقه کار دارند
امکان پيدا کـردن کـار   "  باالست عمال

بسـيـاري از مـردم         . . ديگري را ندارند
که از آنجا عبور ميکردند در جـريـان     

 . تجمع کارگران قرار گرفتند 
بنا به گزارش ديگـري از مـهـرداد    
امير کارگران اين کارخانه روز شـنـبـه    

اســفــنــد نــيــز در اعــتــراض بــه               ١٧ 
پرداخت نشدن دستمزدهايشـان بـراي     
ساعاتي دسـت از کـار کشـيـدنـد و                

نـفـر از ايـن            ٧٠ .  اعتصاب کـردنـد    
 ٢٢ کارگران همچنين در صبـح روز       

اسفند مقابـل درب اصـلـي شـرکـت             
واقع در ميدان زندان کارون دسـت بـه     
تجمـع اعـتـراضـي زدنـد و خـواهـان               
پاسخگويي مسـئـولـيـن نسـبـت بـه               
دستمزدهاي مـعـوقـه و هـمـچـنـيـن                 
شرکت شدند که با حضـور نـيـروهـاي       

اهـواز ايـن        ٢٤ انتظامـي پـاسـگـاه          
 .تجمع موقتا پايان يافت

بنابه همين خبراز اول اسفـنـدمـاه    
کارفرما رسـتـوران شـرکـت را بـراي              
تمامي کارگران روزکار تعطيل اعـالم  

ــارگــران شــيــفــت                   ــقــط ک کــرد و ف
ميتوانستند از غـذاي رسـتـوران کـه          
ديگر بسيار بي کيفـت و ارزان تـهـيـه       

کليه کـارگـران   .  ميشود استفاده کنند
اين شرکت حداقل دستمزد اعالم شده 
از ســوي وزارت کــار را دريــافــت                 

 . ميکنند

الزم به تـوضـيـح اسـت کـه ايـن               
شرکت که در منـطـقـه کـارون اهـواز           

 ٨٧ واقع شده است، در ابتـداي سـال        
ايـن  .  روز تعطيل بود ٢٤ نيز به مدت 
کــارگــر دارد کــه         ٢٦٠٠ کــارخــانــه   

حداقل دستمزد اعـالم شـده از سـوي         
 . وزارت کار را دريافت ميکنند

 
 تجمع اعتراضي کارگران لوله سازي اهواز
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