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در ميان اپوزيسيون ايـرانـي دهـهـا          
ايـنـهـا    .   وجـود دارنـد    "   كارگـري " محفل  

البته هيچ ربطي با محافل كارگـران در         
محيط كار كه در پروسه روابط طبيعـي       
كــارگــران در مــحــيــط كــار شــكــل                  

اين ها مـحـافـلـي از         .   ميگيرند، ندارند 
كساني هستند كـه عـمـدتـا ديـگـر در                

زمـانـي   .   محيط كار و در ايران نيستنـد      
دور كارگر يا فعال كـارگـري يـا رهـبـر                 

خيليهاشـان  .   بخشي از كارگران بوده اند    
اكـنـون هـمـگـي يـا            .   اين هم نبوده انـد     

. عمدتا در خارج كشور بسـر مـيـبـرنـد             
در "   خــارج كشــوري   " در عــيــن حــال          ( 

بـا چـنـد      ! )   بحثهايشان يك فحش اسـت    
نفري از نزديكانشان در داخل كشور هـم    

اين محـافـل طـول و          .   ارتباطاتي دارند 
سـابـقـه    .   عرض قابـل تـوجـهـي نـدارنـد            

كارگري اعضايشـان در سـالـهـايـي دور           
هـمـه هـنـوز       .   هويت آنها را مـيـسـازد         

صـاحـب نسـب و         .   كارگـرنـد  " .   رهبرند" 
زبـان  " افتخار ميكننـد كـه      .   پيشنيه اند 

" زبان كـارگـري    " به .   را ميفهمند "   كارگر

سعي ميكنند اين زبـان و       .   گپ ميزنند 
اين ريخـت و قـيـافـه را هـمـچـون آثـار                    
تاريخي به دقت گردگيري كنند و نـگـه           
دارند و نگذارند گذشت زمـان آنـرا بـه               

. كهنگي و رنگ بـاخـتـگـي بـكـشـانـد               
هرروز خاطراتشان را، نبردهـايشـان را،        
نان خالـي خـوردنشـان را، پـيـنـه هـاي                 
دستشان را گردگيري ميكنند و به شمـا    
نشان مـيـدهـنـد تـا كسـي در مـورد                     

اينهـا  .   اصالت آنها شك و ترديدي نكند     
. در جنبش كارگري صاحـب خـانـه انـد            

مـهـم   .   هسـتـنـد   "   حق و آب و گل    " داراي  
اين نيست كـه امـروز چـه مـيـكـنـنـد،                  
بــيــكــارنــد، كــاســبــي مــيــكــنــنــد، يــا           
ليسانسشان را از جايي گـرفـتـه انـد و                
دارند بعنوان كـارمـنـد يـك اداره كـار                 

در مهم اين است كـه ايـنـهـا             .   ميكنند
  كارگر و رهبر و فـعـال كـارگـري                 ايران

مثل بعضي ها كه امـروز در          .   بوده اند 
گوشـه اي از اروپـا و در خـارج كشـور                  
حتي براي سالهاي سال كـارگـري كـرده            

 

 
 گزارشهاي داوود رفاهي از دوبي 

در حاشيه شورش كارگران نساجيها در 
 بنگالدش 

  
محفليسم در برابر 
 تحزب طبقه كارگر 

بـحـث مـا در مـورد            :   شهال دانشفر   
طبعاً قـانـون   . قانون کار و کارگران است 

کار در جامعه بيانگر تـوازن قـواسـت و           
بيانگر اينست که کـارگـر در جـامـعـه               
چقدر زورش رسيده و چه حق و حـقـوقـي           
را توانسـتـه بـه نـظـام سـرمـايـه داري                    

مــا االن قــانــون کــار         .   تــحــمــيــل کــنــد   
جمهوري اسالمي را داريم کـه قـانـونـي           
کاري ضدکارگري، ضد انساني و قانـون       

اولـيـن سـوال مـن          .   بردگي کارگر اسـت   
اينست که بنظر شما اساسا قانـون کـار           
براي کارگـران و در مـبـارزاتشـان چـه                 

 جايگاهي دارد؟
 

اين موضوع که قـانـون   :   اصغر کريمي 
کار در مـبـارزات طـبـقـه کـارگـر چـه                    
جــايــگــاهــي دارد در درجــه اول بــه                  

. محتواي خود قانـون کـار بـرمـيـگـردد           
قانون کاري که مـتـرقـي بـاشـد طـبـعـاً                 
خيلي مهم استکه کارگر دائـمـاً بـه آن              
استناد کند و بگويد که من اين قـانـون           
کار را با مبارزه بدست آورده ام و حقـوق          
من در اين قانون برسميت شناخته شـده        
است و حقوقش را بر اساس آن مطالـبـه           

سندي است که هر کارفرمـا و هـر   .    كند
دولت و حزب و هر جريانيکه بـخـواهـد            
به حقوق من تعرض بکند قانون کار را          
ميگذارم در مقابلش و ميگـويـم شـمـا            
اجازه نداريد چنين كاري بـكـنـيـد، ايـن             
قانون را من با مبارزه بدست آورده ام و          
هيچ احدي نميتوانـد آن را زيـر سـؤال                

 .ببرد و حق مرا ضايع کند
 

بعنوان مثال وقتي مـا    :   شهال دانشفر 
بتوانيم همان حقوقي را كسب كنيم كـه        

 قانون كار و كارگران
 متن تنظيم شده گفتگوي شهال دانشفر با اصغر كريمي در برنامه تلويزيوني              

 “ كارگران و يك دنياي بهتر     "”

٣صفحه   

 كاظم نيكخواه

٦صفحه   

 ناصر اصغري     ٨صفحه

 
  ارزش کارتان بزرگ و به ياد ماندني است

   هرام سروش و فرشاد حسيني    ب  كيته همبستگي بين المللي كارگري و به  نامه هاي تبريک از فعالين کارگري به     
   به خاطر اعتراض پرقدرتشان عليه حضور نمايندگان رژيم اسالمي در کنفرانس ساالنه سازمان جهاني کار            

٥صفحه   

 
 !خانه کارگر و شوراهاي اسالمي بايد منحل شوند

  تير در تهران٢٥در باره اجتماع 
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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: kargar_komonist@yahoo.com 
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 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

كــانــون عــالــي شــوراهــاي        " 
کـــارگـــران و     "   اســـالمـــي كـــار    

بازنشستگان را بـه تـجـمـع در              
 ٢٥مقابل وزارت کـار در روز           

تــيــر در حــمــايــت از ســازمــان           
تامين اجتماعـي فـراخـوان داده        

 . است
دعواي شوراهـاي اسـالمـي        
کار و خـانـه کـارگـر و طـيـف                   
رفسنجاني با مشـارکـتـيـهـا در          
دوره دو خرداد و امروز با دولـت        
احمدي نژاد بر کارگران پوشـيـده       

کــارگــران بــه روشــنــي      .   نــيــســت
ميدانند که اين دعواي باندهاي     
حکومتي برسر چپـاول کـارگـران       
و براي دست اندازي به جـنـبـش           
کارگري و مهار حرکت مستقـل      
آن در چهارچوب قانون کـار ضـد        

. کارگري و ارتجاعي رژيم اسـت     
ايــن دعــواهــا هــيــچــوقــت بــه            

. کارگران مـربـوط نـبـوده اسـت           
تجارب کارگران در تيرماه چهار     
سال پيـش در مـقـابـل سـازمـان            
تامين اجـتـمـاعـي و يـا سـال                 
گذشته در اسـتـاديـوم آزادي و             
امسال اول مه نشان ميدهـد کـه        
ماهيت ضد کارگري بـانـدهـاي         
مختلف حکومت و شـوراهـاي         
اسالمي و خـانـه کـارگـر بـراي               
کارگران روشـن اسـت و اجـازه              
نميدهـنـد کـارگـران را وسـيلـه               

در .   دعواهاي حکومتي کـنـنـد      
اول مه امسال کارگـران تـريـبـون         
نهادهاي ضدکارگـري و دولـتـي        
ــه                       ــد و دســت ب ــهــم زدن را ب

. راهپيمائي مستقل خـود زدنـد     
اين سياست همه جا بايد توسط      

کارگران پيشرو و راديکال دنبال     
کارگران مـطـلـقـا نـبـايـد             .   شود

اجــازه دهــنــد کــه شــوراهــاي             
اسالمي و خانه کارگر و امـثـال         
صادقي و محجوب و عيـوضـي       
و پنجکي و ساير چاقـوکشـان و         
جماقـداران حـکـومـت بـعـنـوان             
نماينده کارگران سخنراني کننـد     
. و تريبون در دست داشته باشند

همه جا بايد آنهـا را هـو کـرد و          
 . بي آبرو کرد

خواسـت انـحـالل شـوراهـاي          
اسالمـي کـار و خـانـه کـارگـر                 
بعنوان ارگانهاي ضدکارگـري و       
پليسي جـمـهـوري اسـالمـي و              
اخراج جمهوري اسالمي و ايـن         
نهادها از سازمان جهـانـي کـار          
روز بروز در ميان کارگران ابعاد      

ايـن  .   وسيعتري بخود مـيـگـيـرد      
خواستها در اعتـصـاب شـرکـت         
واحد و قطعنامـه هـاي اول مـه          
ســالــهــاي اخــيــر و در آخــريــن            
اجالس سـازمـان جـهـانـي کـار             

کـارگـران   .   قويا مطرح شده است   
دريافته اند کـه پـابـپـاي تـالش             
بــراي ايــجــاد ســازمــان هــاي             
مستقل از دولـت، بـايـد تـالش            
کنند اين نهادهاي ضدکـارگـري       
را مــنــحــل ســازنــد و مــبــارزه            
مستقل خـود را بـا اتـکـا بـه                   
مجامع عمومي کارگـري و بـا          
تالش بـراي ايـجـاد شـوراهـاي              

 . واقعي کارگري پيش ببرند
 

پــرچــم انــحــالل شــوراهــاي          
اسالمي و خـانـه کـارگـر، حـق               
ايجاد تشکل و سازمان کارگري    

مستقل از دولت، خواسـت حـق         
بي قيد و شـرط اعـتـصـاب و                
تجمع و تـظـاهـرات، خـواسـت              
افــزايــش دســتــمــزد و حــداقــل           
دستمزد پانصـدهـزار تـومـان و           
خواست قرارداد دسـتـه جـمـعـي          

. همه جا بايـد بـرافـراشـتـه شـود            
ايــن خــواســتــهــا حــق مســلــم             
کارگران است و همه جا بايد بـا          

 .  صداي بلند اعالم شود
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
کــارگــران شــاغــل و بــيــکــار و           
بازنشستگان را بـه مـبـارزه اي           
متحد عليه جمهوري اسالمي و     
تمام قوانيـن ضـدکـارگـري آن و            
کل نظام نکبت سـرمـايـه داري           

هر قدم پيشروي و    .   فرا ميخواند 
پيروزي کارگران تنها بـا قـدرت         
متشکل خود کارگران مـمـکـن         

حـزب مـردم آزاديـخـواه،          .   است
دانشجويان و جوانان و زنـان را          
به حمايت فعال از اعـتـراضـات          
بحق کارگران و خواستهاي بحـق      

 ! آنان فرا ميخواند
 

زنده باد اتحاد و همبستگي  
 !طبقاتي کارگران

 !سرنگون باد جمهوري اسالمي
زنده باد آزادي، برابري،  

 !حکومت کارگري
 

 حزب کمونيست کارگري ايران  
  ١٣٨٥ تير ٢٢ – ٢٠٠٦ ژوئيه ١٣

 
 !خانه کارگر و شوراهاي اسالمي بايد منحل شوند

  تير در تهران٢٥در باره اجتماع 



 3 ٣٨شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

 در يك دنياي بهتر آنها را بر شمرده ايم؟ 
 

اگر نظـامـي سـر کـار           :   اصغر كريمي 
باشد که چنين قانون کـاري در آن حـاکـم       
باشد به کارگر کمک ميکند که دائمـا        
به آن استناد کنـد و بـگـويـد کـه ايـن                 
قانون کار مـن اسـت و هـيـچـکـس                  

مگر ايـنـکـه     .   نميتواند آنرا نقض کند   
نمايندگان ما دوباره بنشينند و فـکـر        
کنند و قانونـي را عـوض کـنـنـد و                  
قــانــون بــهــتــري بــيــاورنــد، مــنــتــهــا          
تاآنجاييکه به قوانين کار موجود در        
کشورهاي سرمايه داري و مشـخـصـا        
بـه قـانـون کـار جـمـهـوري اسـالمـي                  

 قوانينـي کـه هـيـچ           ،مربوط ميشود 
حق و حقوقـي را بـراي کـارگـر قـائـل                
نشده است و كارگر از اسـاسـي تـريـن           

 نـه تـنـهـا          ،حقوق خود محروم اسـت    
کارگر هيچ استفاده اي نمـيـتـوانـد از            
اين قانون بکند بلکه دائما بخشي از         
مبارزه اش بايد اين باشد کـه چـطـور            
در مقابل آن بايستد، آنرا افشا کنـد و         

سـعـي   .   سعي کند که تغييـرش بـدهـد       
کند که اسـاسـش را عـوض کـنـد و                 
قوانين خود را تحميل كـنـد، سـعـي             
كند حکومتي بياورد کـه قـوانـيـن آن           
در جهت منافع كارگران و كل جامعه       

بهررو چنين قانون کاري ابزاري     .   باشد
به نفع کارگر نيست بـلـکـه بـرعـکـس          
ابزار سلطه تمـام عـيـار کـارفـرمـا و                
دولت بر کارگر است و جايگـاه قـابـل           
اتكايي هم  در مبارزه کارگـر نـدارد،          
بلکه برعکـس هـمـانـطـور كـه اشـاره               
كردم کارگر بخشي از مبارزه اش را          
بايد صرف مبارزه با خود قانون کـار          

 . بکند
قانـون کـار جـمـهـوري اسـالمـي              

 به بعـد  ٦٠بدنبال سرکوبهاي سالهاي  
زمــانــي کــه     .   تصــويــب شــده اســت       

جمهوري اسالمي آمد و کمونيستـهـا       
را زد و دانشــگــاهــهــا را بســت و                  
آزاديهاي سـيـاسـي را کـه مـردم بـا                  
انقالب و قـبـل از سـامـان گـرفـتـن                   
جمهوري اسالمـي بـدرجـانـي بـدسـت          

زمانـي  .  را بازپس گرفت،آورده بودند 

كه رژيم با حمله به انقـالب هـمـه ايـن        
آزادي ها را از مردم گرفت و فعـالـيـن           

 دستگير و اعـدام       ،کارگري را اخراج  
کرد و فضاي اختنـاق و اسـتـبـداد را              

طبقـه کـارگـر را       .   برجامعه حاکم کرد  
از پا درآوردند، کارگران کمونيسـت را   
گرفتند، اعدام کردند، اخراج کـردنـد،       
خانه کارگر را از کـارگـران پـيـشـرو                 
گرفتند و آنگاه در فضائـي از تـرس و      
خفقان نشستنـد و کـثـيـف تـريـن و                  
ارتجاعي ترين و عقب مـانـده تـريـن             
قانون کار را بـنـفـع سـرمـايـه داري                  
طراحي کردند و در مجلـس اسـالمـي         

اين قـانـون فـقـط در          .   تصويب کردند 
تعارض با منفعت طبقه کارگـر اسـت        
و سند و عکسي است از جامعه بـعـد        

قانوني که در    .   از يک سرکوب خونين   
اوج دستگيـري و اعـدام و سـرکـوب              
تصــويــب کــرده و داده انــد دســت                 
کارفرما و گـفـتـه انـد کـه سـرکـوب                   
کرديم و آرامـش گـورسـتـانـي بـرقـرار             
کــرديــم، حــاال شــمــا هــرجــوري کــه             

کـارگـران   .   ميخواهيد استثمار کـنـيـد     
ميگويند اين قانون کار مورد تـائـيـد         

امروز ديگر هيچ کـارگـري   . ما نيست 
الزم نيست کتاب قانون کار رژيـم را           

. بخواند تا بفهمد ضدکـارگـري اسـت         
 سال معني واقعي و      ٢٧در طول اين    

. هرروزه قانون کار را هـمـه ديـده انـد             
ماحصل اين قانـون هـمـان شـرايـطـي            

ــم اســت                    ــاک ــروز ح ــه ام . اســت ک
مــاحصــلــش ايــن اســت کــه وقــتــي             
اعتصاب ميکني وزارت اطـالعـات        
ميايد به خانه ات و تـرا بـازداشـت و              

اگر اول مـاه مـه را             .   زنداني ميكند 
جشن بگيري ژاندارم ميفـرسـتـنـد بـه           
خانه ات و ميبرندت و بازجـويـي ات           
ميکنند، دستمزدت را هم ميزننـد و        
نــمــيــدهــنــد و اگــر اعــتــراض کــنــي            

اين مهم اسـت کـه      .   سرکوبت ميکنند 
کارگران مرتبا در قـطـعـنـامـه هـا و               
اعراضاتشان با صراحت اعالم کنـنـد       
که کليت ايـن قـانـون و ايـن کـتـاب                   
قـانـون کــار ضــد کـارگــري اســت و                

خطوط قانون کاري که بـدرد کـارگـر            
بخورد را مرتبا در قطعـنـامـه هـا و              
اعتصابات و اعـتـراضـاتشـان اعـالم           

 . کنند و حول آن متحد شوند
 

طبعا وقتي به تاريـخ  :   شهال دانشفر 
 ،تصويب اين قانون نگـاه مـيـکـنـيـم            

 ٦٢همانطور که شما گفتيد در سـال          
 ٦٠و بعد از سرکوبهاي خونيـن سـال          

بـا وجـود ايـن         .   بود که نـوشـتـه شـد          
چندين پيش نويس عوض شد و پيش       

قانـون  .     نويس اول اندر باب اجاره بود     
حتي رابطه کـارگـر     .   دوره فئودالي بود  

مـثـل اجـاره      .   و  سرمايه دار هم نبود     
کردن زمين و اموال، کـارگـر را هـم               

ولي با وجـود    .     کارفرما اجاره ميکرد  
اين و عليرغم سرکوب بيرحـمـانـه اي          
که کردنـد، ديـدنـد کـارگـران چـطـور                
اعتراض کردند و قـدم بـقـدم فشـار                
آوردند و عقب زدند تا اينکه به پيـش          
نويس سـوم يـعـنـي بـه ايـن قـانـون                     

االن جمهوري اسـالمـي در         .   رسيدند
تهـاجـمـات هـمـه روزه خـود عـلـيـه                    

 حتي بخشهاي مخـتـلـفـي از          ،کارگر
از مشموليت حـتـي      را        طبقه کارگر 

همين قانون ارتجاعي هم خارج کـرده       
ــت ــت و              .   اسـ ــوقـ ــاي مـ ــراردادهـ قـ

قراردادهاي سفيد امضا به نرم تبديل      
به كارگران ماهها و حـتـي       .   شده است 

دو سال و بيشتـر از دوسـال دسـتـمـزد           
بـه نـظـر شـمـا در             .   پرداخت نميشود 

مورد چـنـيـن طـرحـهـايـي چـه بـايـد                   
كرد؟آيـا در مـواردي کـه کـارگـر از                 

 ،مشموليت قانـون کـار خـارج شـده            
بايد اعتراض کند و خواهان ابقـاي آن        

 شود؟ 
 

وقـتـي كـارگـر از          :   اصغر کـريـمـي    
 يعنـي   ،شموليت قانون خارج ميشود   

مـا  .   بيحقوقي مطلق و بربريت کامـل     
البته نـه بـه   .  بايد در برابر اين بايستيم 

اين معني كه بـگـويـيـم قـانـون كـار                 
جمهوري اسالمي جنبه هاي مثبـتـي       

 بلكه به اين بردگـي      ،براي کارگر دارد  
کامل که رسما و حقوقا کارفرما آزاد       
گذاشتـه مـيـشـود کـه هـر رفـتـاري                   
ميخـواهـد بـا کـارگـر بـکـنـد بـايـد                     

کارگر در اعتـراض بـه      .   اعتراض کرد 

اين مساله بـايـد از حـقـوق اثـبـاتـي                 
وقتي يک بخش از    .   خودش حرف بزند  

کارگران از همين قانون کار هـم کـنـار       
 معني اش اين ميشـود  ،زده ميشوند 

كه  رسماً به جناب سرمايه دار اعـالم        
ميکنند که بدون هيچ مانع و فشاري       
كارگر را استثمار كند و هرکـاري کـه          
ميخواهد و ميتواند بـراي سـودآوري         

وقتيکه کارگر را از قانون     .   انجام دهد 
کار خارج ميکنند بـه سـرمـايـه دار              
ضمانيت قانوني ميدهـنـد کـه شـمـا             
مختاري براي سود بيشتـر هـربـاليـي         

هـروقـتـي    .   خواستي سرکارگر بيـاوري   
که خواستي اخراجش کن، هـر وقـت           
نــخــواســتــي دســتــمــزدش را نــده و              
هــرشــرايــطــي کــه در مــحــيــط کــار            
خواستي ايجاد کني آزاد باش و هـر           
چند ساعتي کـه خـواسـتـي از گـرده               

بـديـن   .   کارگر کار بکشي مختار باش 
معني اين شنيع ترين تعرضـي اسـت       

رسمـا  .   که عليه کارگر انجام ميگيرد    
اعالم اين است که کارگر هيچ قدرتي       
ندارد و هيچ اختيـاري نـدارد و حـق               

خـوب  .   هيـچ اعـتـراضـي هـم نـدارد             
معلوم است بايد بـه ايـن بـيـحـقـوقـي              
آشکار اعتراض کـرد امـا اعـتـراض            

. معني اش دفاع از قانون کار نيسـت       
ولي گرايش رفرميستي ميخوانـد بـه        
اين اعتراضات رنگ دفـاع از قـانـون          
كار بدهد که کارگـران پـيـشـرو بـايـد               
مواظب بـاشـنـد و در مـقـابـل ايـن                   

 . گرايش بايستند
 
نکته ظـريـفـي کـه          :   شهال دانشفر  

اينجا ميشود ديد همين نکتـه اسـت         
اينجا کارگر ميگويـد کـه       .   که گفتيد 

من بردگي را نمي پذيرم، بي قـانـونـي          
را نمي پذيرم، نه اينکه بگويد که ايـن         
قانون ضد كارگري و ضد انسـانـي را           
مــيــخــواهــم و بــدنــبــال  شــوراهــاي             

 . اسالمي و خانه کارگر حركت كند
 

اينهمه سرکوب کرده   :   اصغر كريمي 
اند و خون ريخته اند که هميـن قـانـون     
را داشته باشند و تکليف ايـن قـانـون       

امــا بــايــد بــه نــفــس          .   روشــن اســت   
برداشتن و کنار گذاشتن ايـن قـانـون            
هم اعـتـراض کـرد، در عـيـن حـال                   

 خواسته را هم بايد بـه         ٤-٥همزمان  
ايــن اعــتــراض افــزود مــانــنــد حــق             

 حـق تشـكـل كـه حـقـوق                ،اعتصاب
بايد بگـويـيـم حـق        .   اوليه کارگر است  

تشکل حق پايه اي ماسـت، مـا قـرار        
داد دسته جمعـي مـيـخـواهـيـم، مـا               
دستمزد باالتر ميخواهيم و نـمـايـنـده         
هاي ما بايد در تعيـيـن دسـتـمـزدهـا             
شرکت داشـتـه بـاشـنـد و پـاي يـک                    

نـه  .   قرارداد دسته جمعـي بـنـشـيـنـنـد          
اينکه بطور تـک تـک بـا مـا طـرف                    
باشند و هر باليي که خـواسـتـنـد سـر           

ميخواهم بگـويـم كـه مـا           .   ما بيارند 
بايد اعتراض کنيم به اينکه کارگـر را        

 ،از شمول قانون کار کنار گذاشته انـد  
اما در عيـن حـال نـبـايـد از قـانـون                    

چراکه ايـن قـانـون    .   موجود دفاع كنيم 
كار تماما ضد کارگري است و هـيـچ          
کارگري منفعتش ايجاب نميکند کـه      

دفاع از ايـن       .   از اين قانون دفاع کند    
قانون يعني همصدايي بـا شـوراهـاي          
اسالمي و خانه کارگر و همصدايي با       

  . كارفرما و دولت
 

ديديم که شـوراهـاي      :   شهال دانشفر 
اسالمي و خانه كارگـر بـطـور مـثـال              

 عـلـيـه      ،تجمعـاتـي فـراخـوان دادنـد          
اينکه کارگاه هاي زير ده نـفـر را از                

 و بـعـد      .شمول اين قانون خارج كردند    
شعار قانون كار با خون شهـدا بـدسـت       
آمده است را سر دادند و تالش كردند        
كه مبارزه كارگر را زير چـتـر قـانـون              
كار جـمـهـوري اسـالمـي بـه مـهـار                   

 . بكشند
 

درسـت اسـت ايـنـهـا           :   اصغر کريـمـي   
بـا  .   دارند از فرصت اسـتـفـاده کـنـنـد            

محروم كردن چند مـيـلـيـون نـفـر از                 
همين  قانون کار، رژيم بردگي مطلـق        
را به كارگر تحميل مـيـكـنـد و بـعـد               
شوراهاي اسالمي فـرصـتـي بـدسـت            
مياورند که بگوينـد بـيـايـيـد از ايـن               
قانون دفاع کنيم و بگـويـيـم کـه ايـن              

و به  .   قانون کار بايد بر ما حاکم باشد      
اين شيوه ميخواهند کل طبقه کارگـر       
را بـرده کـنـنـد، لـذا کـارگـران بـايـد                     
حسابشان از شـوراهـاي اسـالمـي و             
خانه کارگـر جـدا بـاشـد و بـروشـنـي                 

 
 قانون كار و كارگران

 ٤صفحه 

١از صفحه   
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بگويند که مـا نـه ايـن  بـردگـي را                     
ما ده  .   ميخواهيم نه اين قانون کار را     

خواسته برحق مثل حق اعـتـصـاب و          
حق تشـکـل و حـق قـرار داد دسـتـه                     
جمعي و حق افزايش مکفي و انسـانـي    
دستمزد و حق ايمني مـحـيـط کـار و               
حق برخـورداري از نـقـش نـمـايـنـدگـان              
مستقيم کارگر در محيط کـار و حـق            
تشکيل مجمـع عـمـومـي و غـيـره و                 

. غيره همه اينهـا را هـم مـيـخـواهـيـم               
کارگر بايد بگويد که من يـک چـنـيـن              
قوانيني را ميخواهـم کـه بـر زنـدگـي               
همه کارگران حاکم باشد و قانونـي کـه          
حتي يکي از اين بندها را به صـراحـت          

 . نداشته باشد قبول نميکنم
 

اگـر بـطـور خـالـصـه            :   شهال دانشفر 
بخواهيد اعتـراض کـارگـر را بـه ايـن               
قانون کار بگوييـد مـوارد اسـاسـي و              

 . جوهر اعتراض شما به آن  چيست؟
 
ــمــي   ا ــري ــار       :   صــغــرک ــن ک ــي ــوان درق

کشورهـاي اروپـايـي، کـه الـبـتـه ايـن                 
قوانينن هم توسط دولتهـاي سـرمـايـه          
داري و کارفرماها تنظيـم شـده اسـت،          
اما بخاطر مبـارزات طـوالنـي مـدت            
کارگران بـه درجـاتـي حـق تشـکـل و                  
قراردادهاي جمعي و حق اعتـصـاب و         

ولـي بـا     .   اينها را برسميت شناخته اند    
وجود آن باز كارگران بـه ايـن قـوانـيـن               
معترضند و براي بهبود شرايط كار و         

كـارگـر   .   زندگي خود مبارزه ميكـنـنـد      
در ايران و هرکجـاي ديـگـر هـم بـايـد                 
بتواند از دستاوردي که کارگر در ساير       
نقاط دنيا بـدسـت مـيـاورد اسـتـفـاده                
کند، و حقوقي که کارگر در فرانسـه و           
آلمـان و اسـکـانـديـنـاوي و کـانـادا و                    
آمريکا بدست آورده شامل حـال او هـم         

در نــتــيــجــه مــن يــک قــانــون            .   بشــود
. جهانشمول براي کارگران مـيـخـواهـم         

بطور واقعي امروز كارگران در اروپا و        
کال در غـرب طـي سـالـهـا مـبـارزه                     
توانسته اند حقـوق بـيـشـتـري بـدسـت               

كارگر در ايران نيز حـق دارد          .   بياورند
حـقـوق   .   از همان حقوق برخوردار باشـد     

انسان جهانشمول است و قوانـيـن كـار           
قانوني کـه    .     نيز بايد جهانشمول باشد   

به همه بشر به يک چشم نـگـاه کـنـد و                

حقي را که در يک گـوشـه اي از ايـن                   
دنيـا و جـامـعـه بشـري بـدسـت آمـده                    
بايستي حق مردم در همه جـاي دنـيـا             

من بطور بنيادي هـيـچ گـوشـه            .   باشد
اي، از هيچ صفحه اي، از هيچ بندي و         
از هيچ سطري از قانون کـار جـمـهـوري           
اسالمي را نميخواهم و فکر مـيـکـنـم           
که سطر به سطر و بـنـد بـه بـنـد ايـن                     
قانون در جهت دشمني مسـتـقـيـم بـا              

کارگر است و دست دولت سرمايه دار         
را  براي استثمار و بيحقوقـي شـديـدتـر      

چه در زمـيـنـه حـق          .   باز گذاشته است  
اعتصاب و چه در مسئله حقـوق بـرابـر          
زن و مرد و چه در رابـطـه بـا ايـمـنـي                    
محيط کار و حق تشکل و بيمـه هـاي           

در تمامي اينـهـا     .   بيکاري و اجتماعي  
و در  همه اين جنبه هـاي اسـاسـي و                 
بنيادي  ميبينيم که نه تـنـهـا طـبـقـه                
کارگر را نمايندگي نميکنـد بـلـکـه در           
پشت تـک تـک بـنـدهـاي ايـن قـانـون                    
کارفرمـا را مـيـبـيـنـيـم کـه بـکـمـک                      
دولتشان در اوج سرکوبها و خفقان اين        

. قوانين را به تصـويـب رسـانـيـده انـد               
 مترقي و    ،بنابراين هيچ کارگر پيشرو   

رايکالي بنظر من مجـاز نـيـسـت کـه              
بهيچ شکل و از هيچ گوشه اي از ايـن            

 قانون کار دفاع بکند
 

نکاتي که مـيـگـوئـيـد        :   شهالدانشفر
درست اسـت و مـنـصـور حـکـمـت در                
کتاب کار ارزان کارگر خامـوش بـحـث         
بسيار ارزنـده و آمـوزنـده اي دارد کـه              

من به بينندگان و خـوانـنـدگـان عـزيـز              
توصيـه مـيـکـنـم کـه ايـن کـتـاب را                     

مباحـث ايـن كـتـاب بـرروي            .   بخوانند
سايت کارگران و روزنه و ديگر سـايـت        
هاي حزب هست ميتوانيد  بـه آنـهـا               
مراجعه کنيد و مـبـاحـثـش را دنـبـال               

در آنجا تاكيـد شـده اسـت كـه                .   كنيد
قانون كار را كارگران خودشان تعـيـيـن         
ميكنند و اجرايش را بـا مـبـارزاتشـان          
تحميل ميكنند و ضمانت اجرايـي آن         
نيز بدست خود آنها ممكـن و شـدنـي             

قانون کاري که حق اعتصـاب و       .   است

حق تشکل را برسميت نشناسد قـانـون        
ايـن قـانـون اسـاسـا بـر              .   بردگي اسـت  

اسالم بنا گذاشته شده است و اساسـش    
بر تبعيض، تبعيض جنسي و مذهبـي       

قانون کاري که ضـمـانـت     .   استوار است 
اجرايي در آن وجـود نـداشـتـه بـاشـد                   
قانوني ضد كارگري است و اينها همـه        
آن خطوط و اسکلت اصلـي اسـت کـه             
بقول شما از بنياد قانون كار جمـهـوري         
اسالمي را  زير سؤال ميبـرد و حـتـي          
اگر با قوانين کار کشورهاي اروپائي و       

 ،برخي کشورهاي ديگر مقايسه کنيـم     
اين قانون کار فاصله بسياري بـا آنـهـا            

سـرتـا پـا      .   دارد و سرتا پا بردگي است     
ايـن قـانـون سـنـد           .   ضد کـارگـر اسـت      

کامل بردگي كارگران است و كـارگـران      
اما سؤال ديگري کـه      .   آنرا نميخواهند 

در همين چـهـارچـوب طـرح مـيـشـود               
اينست که آيـا مـيـشـود قـانـون کـار                   
جمهوري اسـالمـي را اصـالح کـرد؟               
بعضا بحث از تغيير فالن بند و فـالن            

نظر شما  .     بخش از قانون بميان ميايد    

 در اين مورد چيست؟ 
 

بـحـث روشـن اسـت          :  اصغر کريمي  
اين قانون كار ضـد كـارگـري اسـت و                

اگـر ايـن     .   كارگران آنرا نـمـيـخـواهـنـد         
قانون کار چهارچوب درستي داشـت و         
فقط ايراداتي داشـت آنـمـوقـع طـبـقـه               
کارگر ميتوانست بگويد که اين قانـون       
کار اساسا قانون خوبي است و حاصـل        
مبارزه من است و نمايندگان مـن در           
تنظيمش نقش مستقيمي داشـتـه انـد          
ولي بندهايي از آن هـنـوز نـاروشـن و             

ضعيف است و لذا ميخواهم کـه ايـن            
بندها عوض بشوند، امـا قـانـون کـار            
جمهوري اسالمي عـيـن سـاخـتـمـانـي            
است که از پاي بسـت ويـران اسـت و               
اينرا هرچـقـدر هـم کـه درسـت کـنـي                   
باالخره يـکـروزي روي سـرت خـراب                

در قــانــون کــار جــمــهــوري         .   مــيــشــود
اسالمي كارگر مـطـلـفـا بـي اخـتـيـار                

حق اعتصاب، تنها ابـزار دفـاع        .   است
از زندگي و معيـشـت کـارگـر، در آن                

بـخـاطـر    .   نيست، حق تشکل هم نـدارد     
برسميت نشـنـاخـتـن هـمـيـن دو حـق                  
بنيادي كافيسـت بـگـويـيـم بـايـد ايـن                

كارگران را   .   قانون كار را بدور انداخت    
به جرم اعتصاب و تالش براي ايـجـاد           
تشكل واقعي خود دستگير و به زندان       

در مـقـابـل حـق تشـكـل             .   مي اندازند 
 تشكلي كه بـدسـت خـود          ،براي كارگر 

  شـوراهـاي        ،كارگران تشكـيـل شـود      
اسالمي و  خانه كارگـر را عـلـم كـرده               
اند تا به كمك آنها كارگر را بيشتـر بـه           

قـانـون كـار جـمـهـوري            .   بند بـكـشـنـد     
اسالمي قانون كـاري اسـت كـه دسـت            

كارفرما را كامال باز گذاشته است تـا      
هر باليي كه ميخواهد به سـر كـارگـر             

بـنـابـرايـن قـانـون، كـارفـرمـا               .   بيـاورد 
ميتواند كارگر را به راحتي اخراج كند        
و كارگر از هيچگونه حق و حقوقـي از          
جمله بيمه بيكاري و تامين اجتماعـي       

در هيچ بنـدي از ايـن       .   برخوردار نيست 
قانون حقي براي زنـان در نـظـر گـرفـتـه              

 بلكه بعكس اساس آن بـر         ،نشده است 
و .   تـبــعـيــض جــنـســي اسـتــوار اسـت            

مهمتر از همه نـفـس اسـالمـي بـودن              
قوانين جمهوري اسالمي و قانون کـار         
مبتني بر آن شکاف و تفرقه و جـدايـي          
مياندازد تا بهتر و راحـتـتـر بـتـوانـنـد               
كارگر را سـرکـوب کـنـنـد، بـنـابـرايـن                 
قانون كار جمهوري اسـالمـي اصـالح           

. پذير نيست و بايد آنرا بـدور انـداخـت           
کجاي اين قانـون را مـيـشـود اصـالح              

اگر قرار است هـمـه بـنـدهـايـش              !   کرد
تغيير بکند که بـه ايـن نـمـيـگـويـنـد                   
اصالح، و همـه مـيـدانـنـد کسـانـيـکـه               
خواهان اصالح هستند در واقع با پايه       
هاي قانون کار جمهوري اسـالمـي، و           
با خود جمهوري اسـالمـي مشـکـلـي             

مـانـنـد دو خـردادي هـا كـه                 .   ندارنـد 
خواهان تغييراتي در بعضي از قوانيـن       
جمـهـوري اسـالمـي هسـتـنـد و ايـن                   
گرايشي است شناخته شده كـه طـيـف           
معيني را در برميگيرد و مطلوبـيـتـي         
هم در ميـان تـوده کـارگـران و مـردم                  

كنه حرف دو خرداد اين بـود كـه   .   ندارد
ميگفت ايـن جـمـهـوري اسـالمـي را                
نميشود اينجـوري اداره کـرد، از بـيـن             
ميرويم و نابود ميشـويـم و سـرنـگـون            
ميشـويـم لـذا يـک کـاري بـکـنـيـم و                       
اصالحاتي در قوانين ايجاد کـنـيـم تـا           

در مـحـيـط    .   بتوانيم سرپا باقي بمانيـم    
هاي کارگري هم شـوراهـاي اسـالمـي            

. پرچم اصالح قوانين را در دست دارند      
يک خط توده اي هم هست کـه هـمـيـن           

هرچند حزب تـوده بشـدت      .   را ميگويد 
در جامعه بدنام و مـنـزوي اسـت امـا               
خط شان اينجا و آنجا ديده ميشـود و          
کارگران بايد بـا هـوشـيـاري بـه آنـهـا                  
برخورد کنند و  مرزشان را عـمـيـقـا و        
صريحا از چنين گرايشي جدا کننـد و          
بــمــحــض ايــنــکــه کســي، آنــهــم بــه                
نمايندگي از کارگران خواهـان اصـالح        

نـبـايـد سـاکـت          -قانون کـار مـيـشـود       

 
قانون کار جمهوري اسالمي عين ساختماني است که از پاي بست ويران است و اينرا هرچقدر هـم کـه درسـت            

در قانون کار جمهوري اسالمي كارگـر مـطـلـفـا بـي اخـتـيـار               .   کني باالخره يکروزي روي سرت خراب ميشود      
بـخـاطـر    .  حق اعتصاب، تنها ابزار دفاع از زندگي و معيشت کارگر، در آن نيست، حق تشکل هم ندارد.  است

كـارگـران را بـه         .   برسميت نشناختن همين دو حق بنيادي كافيست بگوييم بايد اين قانون كار را بدور انداخت    
در مقابل حـق تشـكـل        .   جرم اعتصاب و تالش براي ايجاد تشكل واقعي خود دستگير و به زندان مي اندازند              

  شوراهاي اسالمي و  خانه كارگر را علم كرده اند   ، تشكلي كه بدست خود كارگران تشكيل شود       ،براي كارگر 
قانون كار جمهـوري اسـالمـي قـانـون كـاري اسـت كـه دسـت                      .  تا به كمك آنها كارگر را بيشتر به بند بكشند 

بنابراین قانون، كـارفـرمـا      .   كارفرما را كامال باز گذاشته است تا هر باليي كه ميخواهد به سر كارگر بياورد              
ميتواند كارگر را به راحتي اخراج كند و كارگر از هيچگونه حق و حقوقي از جمله بيمـه بـيـكـاري و تـامـيـن                   

 بلكه بعـكـس   ،در هيچ بندي از اين قانون حقي براي زنان در نظر گرفته نشده است.  اجتماعي برخوردار نيست 
و مهمتر از همه نفس اسالمي بودن قوانين جـمـهـوري اسـالمـي و                   .   اساس آن بر تبعيض جنسي استوار است      

قانون کار مبتنی بر آن شکاف و تفرقه و جدايي مياندازد تا بهتر و راحتتر بتوانند كارگر را سرکـوب کـنـنـد،                          
 .بنابراين قانون كار جمهوري اسالمي اصالح پذير نيست و بايد آنرا بدور انداخت

 
٣از صفحه  قانون كار و كارگران  

   ٧صفحه



 5 ٣٨شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

ايـنـهـا اصـيـل        .   اند و ميكنند، نيستنـد   
مـدالشـان را     .   كارگرنـد "   جنس" از  .   ترند

ايـن  .   از جنبش كارگري ايران گرفته انـد        
ست كه تعيين ميكـنـد كـارگـر         " مدالها" 

بـه  "   اصـيـل و وفـادار        " اگر واقعا كارگر     
طبقه خودش باشد بايـد بـراي تصـمـيـم              
گيري در مورد امروز و فردايش بـه آنـهـا       

. رجوع كند و از آنها كسب تكليف كـنـد      
مهم اين نيست كـه كـارگـر سـي چـهـل                 

. ساله ايراني امروز اينها را نميـشـنـاسـد      
ميتواند از پدر و عمو و پيرتر ها بپرسـد    
و بفهمد كه با ژنرالهاي سـي چـهـل سـال         

تا اينجا البـتـه مسـالـه       .  پيش روبروست 
باالخره سـابـقـه مـعـنـي          .   چنداني نيست 

مشكل ايـنـهـا ايـنـسـت كـه ايـن                .   دارد
سابقه هر چقدر خوب، بلنـد يـا كـوتـاه،              
اغراق شده يا واقعي اين دوسـتـان را از             
تشكل از دخالتگري سياسي، از متـحـد    
كردن و متشكل كردن دور كرده اسـت و       
به درد بي درماني بنـام مـحـفـل گـرايـي          

سه نفرشان در يـك        .   محكوم كرده است  
بـراي تـوجـيـه     .   تشكل قابل جمع نيستند 

اين محفل گرايي البته سياستهايي هـم         
دست و پا ميـشـود كـه در جـاي خـود                   

كـال از خـود        .   خيـلـي آب بـر مـيـدارد            
و "   كـارگـري  " بپرسيم كه كار اين محافـل      

اين رهبران كارگري براي طـبـقـه كـارگـر            
اساسا چيست؟ اينهـا هـركـدام دوسـتـان            

سايتي براي خـود دسـت و        .   خودرا دارند 
اسمـي روي خـود گـذاشـتـه            .   پا كرده اند  

كــارشــان ايـنــســت كـه بــه كــارگــر             .   انـد 
بگويند به كسي و چيزي جز محفل آنهـا         

مخاطبين وسـيـعـي      .   نبايد اعتماد كند  
با چند نفري از هـمـان عـمـه و                 .   ندارند

برادر و پسر عمو و در و هـمـسـايـه و                     
دوستان قديمي روابطشان را كـمـابـيـش           

بـا  ( احيا كرده اند و با آنـهـا درگـوشـي                 
تكنيك امروزي يعني بصـورت چـت و            

رهـنـمـودهـاي داهـيـانـه          )   تلفن و پالتاك  
كه كارگر بايـد خـودش       .   خودرا ميدهند 

كـــاري بـــه     .   خـــودش را آزاد كـــنـــد             
كـاري بـه     .   روشنفكـران نـداشـتـه بـاشـد           

كاري به نـبـردهـاي      .   احزاب نداشته باشد  

حـتـي اگـر كسـي          .   بزرگ نداشته بـاشـد     
كاري براي كارگران كرد كه خـيـلـي هـم              
خوب و موثر بود بايد كـارگـران بـدبـيـن              

ايـنـهـا عـمـدتـا خـودرا چـپ و                   .   باشند
اما سوسياليسـم  .  سوسياليست ميدانند 

قديمي اسـت    "   قهوه خانه " برايشان همان   
كه ميشود در آن نشست در خلـسـه فـرو          
رفت و عليه احزاب و جريانات سـيـاسـي        

بــه ســيــاســت و افــت و           .   پــچ پــچ كــرد     
. خيزهاي بزرگ سيـاسـي كـاري نـدارنـد            

اينها محافل متعددي هستـنـد كـه در             
سياست غير فعالند اما گوشـشـان تـيـز          
است كه كسي به قلمرو تخصصـي آنـهـا        

 . وارد نشود
محفليسم يك مرض بسـيـار رايـج           

. در ميان فعالين قديمي كارگـري اسـت         
در هيچ كجا بيش از ايـنـجـا نـمـيـشـود               

. محفليسم سترون را عيان و آشكار ديد      
اينها حتي سكـت بـه مـفـهـوم رايـج آن                 

با هم به شدت رقابت     .   محفلند.   نيستند
يــك روز بــراي هــم نــظــري و                  .   دارنــد

به سوي هم گـامـي      "   اتحاد" هماهنگي و   
بر ميدارند تا ده روز مسير دور شـدن را           

روانشـنـاسـي ايـن مـحـافـل             .   طي كننـد  
كــاركشــتــه هــاي كــارگــري مــوضــوع             

. مــطــالــعــه جــالــبــي مــيــتــوانــد بــاشــد          
بـرنـامـه    .   تئوريهايشان عقب مانده است   

كارشان دور كردن كارگـران از   .   اي ندارند 
ايجاد بدبينـي نسـبـت بـه           .   تحزب است 

حزب و سـازمـان بـزرگ و بـرنـامـه و                      
اينها حـزب بـطـور         . مبارزه سراسريست 

حــزب .   " كــلــي را ســتــايــش مــيــكــنــنــد        
برايشان يك آدامس يا قـلـيـان    "   بطوركلي

است كه مدام ميجوند يـا بـا آن نـفـس                 
ميكشند اما خود يـك سـانـتـيـمـتـر در                
عرض ده بيسـت سـال بـه سـوي حـزب                  
سازي، برنامه داشتن، مبارزه سراسـري،      

. متحد كردن كارگران گام برنداشتـه انـد        
شــمــارشــان هــرروز بــيــشــتــر مــيــشــود،         

، . . " كـمـيـتـه بـهـمـان         . . "   " انجـمـن فـالن     " 
، . . " كارگر ديروز و امروز و تبـعـيـدي و          " 
كـارگـر   "   بنياد و آوا و صدا و هماهنگي      " 

اما دايره نفوذ و شمار اعضـايشـان         . .   و  

 . هرروز محدود تر ميشود
هـمـه   :   اينها يك وجه مشتـرك دارنـد     

دشمن حزب كمونيست كارگريند يا ايـن       
چـون ايـن     .   حزب را دشمن خود ميدانند    

حـزب دارد در مــيـان كــارگـران نــفــوذ                
سازمـان دارد، بـرنـامـه دارد،            .   ميكند

راديكال است، به مردم دسترسـي دارد،         
براي مـقـابلـه      .  به همه جنبشها كار دارد 

با اين حزب دست زدن به هر كـاري هـر              
بـعـضـي    .   چند غير سياسي مجاز اسـت      

تلـفـن   .   هاشان گويي دچار جنون شده اند     
هايشان را بر ميدارند و به اين اتـحـاديـه           
و ان سايت كارگري در اين كشـور و آن              
كشور تـلـفـن مـيـزنـنـد و مـيـگـويـنـد                       

تـمـاسـتـان بـا        .   خبرهاي اينها را نـزنـيـد       
. حزب كمونيست كارگري را قطع كـنـيـد     

، همينكـه   " اين شخص كادر حزب است    " 
متوجه ميشوند حزب از مـحـيـطـهـاي              
كارگري خبر هاي مبارزات را مـنـتـشـر         
ميكند  غير مسئوالنـه بـه تـقـال مـي                 
افتند كه ارتباطات اين حـزب را پـيـدا               

براي برخي حتي رفتن پشت لجـن       .   كنند
پراكني عوامل جمهوري اسالمي علـيـه       

يـكـي   .   اين حزب هم ظاهرا مجاز اسـت       
از اين محافل عليرغم اينكه سـرتـاپـاي        
اين حزب را ميشناسد چند سـال پـيـش            
از يك قطعنامه كه سياست حـزب را در          
مورد رابطه با دولتها با شفافـيـت بـيـان          
ــر                     ــيــدي ب ــاي مــيــكــرد تــالش كــرد ت
هوچيگـريـهـاي امـثـال رئـيـس دانـا و                    
روزنامـه هـاي جـمـهـوري اسـالمـي را                  
بيرون بكشد مبني بر اينكه ايـن حـزب           

ايشـان  . . "   از اسـرائـيـل پـول مـيـگـيـرد              " 
خودشان را هم چپ و كمونيست و ضـد         

منشاء اين افتـراهـا را     .   رژيم هم ميداند 
معناي شفـافـيـت    .   هم بخوبي ميشناسد  

امـا اگـر بـا         .   در سياست را هم ميـدانـد      
اين حرف ميشود لگدي به اين حـزب زد         

گفتن ايـن حـرف جـايـز اسـت                .   بايد زد 
حتي اگر تاييد بر لجن پراكني جمهـوري        

از هـمـيـن      .   اسالمي و عواملـش بـاشـد       
محفل يكيشان در يك جلسه سخنـرانـي        

اين حزب نميداند كه    " در آلمان گفته بود     
" ! كارگر خوردنـي اسـت يـا پـوشـيـدنـي                

از .   بسيار خـوب ايـن اتـهـامـي نـيـسـت               
همان افاضـات دائـي جـان نـاپـلـئـونـي                  

امـا يـكـي دو مـاه            .   تكرار شونده است  

بعد كه ظاهرا ايشان هـم مـتـوجـه شـده               
بودند كه اين حزب يك گرايش واقعـي و         
قوي در جنبش كارگري را نـمـايـنـدگـي            
ميكند ايشان در يك جـلـسـه پـالـتـاكـي               

اين حزب در جنبـش كـارگـري         " ميگفت  
هست، يك گرايش واقعـي اسـت و مـا               

مــا .   نــمــتــيــوانــيــم آنــرا قــلــم بــگــيــريــم           
و " !   محكوميم كه آنها را تحـمـل كـنـيـم        

بعد چند ماه بعد كه نقش حزب بارز تـر            
شده بود ايشان در يك نـوشـتـه يـك زيـر                
نويس جالب در مورد حزب كمـونـيـسـت       
كارگري نوشتـه بـود كـه مـثـل طـنـزي                   
جالب ميماند و بايد آنرا بعنوان پالتـفـرم    
و شاهكار محفليسم و مـحـفـل گـرايـي             

ايشـان  .   سترون قاب گرفت و نگه داشـت      
حزب كمونيست كـارگـري     " ميگويند  

مــدتــي اســت كــه حــول مــبــارزات             
بـرخـورد   .   كارگري تبليغات ميـكـنـد     

اين حزب به جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي             
ــهــاســت         ــظــيــر ســورچــران ــهــا  .   ن ــن اي

سورچرانهاي جنبش هاي اجتـمـاعـي       
هستند و هميشه سر سـفـره جـنـبـش            
هـاي پـررونـق حـاضـرنـد و هـروقـت                 
اوضاع بد ميشود سر سفره جـنـبـش          

البته اين سورچـرانـهـا      .   بعدي ميروند 
براي ترك سفره هر جنبشـي كـه زيـر             

. فشار است تـتـوري هـم مـيـبـافـنـد               
اينها با همه جنبشها هنگـامـي كـه           
ــق اســت هســتــنــد امــا از                   ــررون پ

بودن آنها بـا    . هيچكدام آنها نيستند 
اينها از   .   هيج جنبشي اصالت ندارد   

اگـرچـه بـراي      .   هيچ جنبشي نيستنـد   
مــدتــي و تــا پــررونــق اســت بــا آن                

ايــنــهــا بــراي رفــتــن بــه            .   هســتــنــد
سورچراني يك جنبش پررونـق حـتـي          
طرز لباس، مدل مو، نحوه رفتـار بـا        
خانواده و فرزندان و حتي مدل عينك       
خودرا هم براي تطابق بـا الـگـوي آن           

كـارگـران     ( " . . " جنبش تغيير ميدهند  
از رضـا    "   واحد راه را نشان ميدهـنـد      

 )مقدم
اين يـك شـاهـكـار اسـت كـه بـراي                 
هميشه معضل محافل مخـالـف حـزب         
كمونيست كارگري را حل ميكند و آنهـا    
را از استدالل و فاكت در مورد فعالـيـت          

و مبارزه و سياست و برنامه يـك جـريـان           
در ايــن جــمــالت      !   بــي نــيــاز مــيــكــنــد      

خــودخــوري و اســتــيــصــال در مــقــابــل            
از " فعاليتهاي اين حزب با چماق تكفير        

تلـفـيـق شـده اسـت و             "   جنس ما نيست  
قرار است كارگران را از پـيـوسـتـن بـه                   

اصـال  .     صفوف اين حزب مرعوب كـنـد      
. برنامه و سياست و فعاليت مهم نيست      

را هــم    "   جــنــس.   " اســت"   جــنــس" مــهــم    
ميشناسـد و ايشـان        "   كارشناس جنس " 

فتوا داده اند كه جنس حزب كمونيـسـت          
! كارگري با جنس كارگران تطابق نـدارد        

از ايشان بايد خواست كه لطف كنـنـد و            
آن زمـانــي را كـه حـزب كـمــونــيــســت                  
كارگري قبل از آن تـبـلـيـغـات كـارگـري               

از ايشان كـه     .   نميكرده لطفا نشان دهند   
كارشناس تشخيص جنسند بايد پرسيـد      

" جنس حزب كمونيست كـارگـري  " كه آيا   
هميشه از جنس كارگـران نـبـوده يـا از                
زماني كه ايشان صفوف ايـن حـزب را              
ترك كرده اند جنس را با خود برده اند تـا         
در عرض چنـد روز حـزبـي كـارگـري و                  

كـه هـمـه      !   كمونيستـي درسـت كـنـنـد؟          
آشنايان ايشان ميدانند كه نـتـيـجـه اش            
بعد از هشت سال چيزي جز يك مـحـفـل           
آب رونده با يك سايت و يـك گـاهـنـامـه               

 .  نبوده است
معلوم نيست چرا كارگر بايـد بـراي         
ايـن  .     ذره اي تره خرد كـنـد      "   رهبران" اين  

. تئوري درماندگي و اسـتـيـصـال اسـت            
دفاع فعال و موثر و همه جـانـبـه حـزب              
كمونيست كارگري از مبارزات كارگـران      
شــركــت واحــد را گــويــا مــيــشــود بــا                
چســبـــانـــدن مـــارك كـــوچـــه بـــازاري              

جـالـب اسـت كـه          !   لوث كـرد "   سورچران" 
بـودن  "   پـررونـق  " اينهـا جـز در مـقـطـع                

مبـارزه و اعـتـصـاب كـارگـران شـركـت                
واحد در مورد اين كـارگـران و مـبـارزه             
شــان رســمــا حــرفــي نــزدنــد و حــزب                  
كمونيست كارگري هنوز يعنـي زمـانـي         

" پـررونـق  " كه از نظر اينها ايـن جـنـبـش            
نيسـت دارد بـراي بـه كـرسـي نشـانـدن                   
خواستهاي كارگران شركت واحد تـالش        

عكس اسـانـلـو را يـك هـفـتـه                .   ميكند
پيش اين حزب در كـنـفـرانـس سـازمـان              

آخريـن خـبـرهـاي       .   جهاني كار بلند كرد   
كــارگــران شــركــت واحــد و بســيــاري              

 
 محفليسم در برابر تحزب طبقه كارگر 

١از صفحه   

 
 



 6   ۱۳۸٥ تير ٢٢   کارگر کمونيست

 تلويزيون انترناسيونال
   به وقت  تهران ٣٠:۹ تا ۸هر شب ساعت 

 
    Satellite: Telstar 12مشخصات فنى آنتن

   Center Frequency: 12608 MHz 
Symbol Rate: 19279 
FEC: 2/3 
Polarization: horizontal 

 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

 كـارگـر در مـقـابـل             ٣٠تجـمـع     
 وزارت كار دوبي

 
 كارگـر چـيـنـي از يـك              ٣٠تعداد  

شركت پيمانكاري ساختمان در دوبـي         
 ژوئيـه مـقـابـل وزارت           ٢روز يكشنبه   

آنهـا كـه از        . كار در دوبي تجمع كردند 
ساعت شش و نـيـم صـبـح در آنـجـا                     
حاضر بودند به عدم دريافت دسـتـمـزد          
براي اضافه كاري و هـمـچـنـيـن نـبـود                
امــكــانــات ايــمــنــي در مــحــل كــار               

اين كارگران چون نـه      .   اعتراض داشتند 

به زبان انگليسي و نه عـربـي آشـنـايـي              
 از محل تجمع شان تلفني بـا      ،داشتند

يـك مــتــرجــم تــمــاس مــيــگــيــرنــد تــا            
اعتراضاتشان را بـه گـوش مـقـامـات             

امـا مسـئـولـيـن        .   وزارت كار برسانـنـد    
وزارت كار از پـذيـرش شـكـايـت آنـهـا                
خودداري ميكنند و عنوان مـيـكـنـنـد           
كــه كــارگــران بــايــد بــا يــك مــتــرجــم               
حضـــوري مـــراجـــعـــه نـــمـــايـــنـــد و              

جـالـب   .   اعتراضشان را عنوان بـكـنـنـد       
توجه اسـت كـه بـا تـوجـه بـه حضـور                     

 وزارت كـار    ،صدها هزار كارگر مهاجر   

حتي مترجمينـي بـراي رسـيـدگـي بـه               
 .مشكالت كارگران ندارد
 * * * 

اعتراض شديد كارگران به كمبود    
 آب

صــدهــا تــن از كــارگــران از يــك              
شركت پـيـمـانـكـاري در دوبـي بـنـام                   

 بدلـيـل كـمـبـود        (Arabtec)"   آربتك" 
آب در كمپهاي محل زندگـي شـان بـا             
شكستن در و پنجره و حملـه بـه دفـاتـر         
مهندسين شركت دسـت بـه اعـتـراض            

 ٣اين اقـدام كـه روز دوشـنـبـه                 .   زدند
ژوئيه اتفاق افتاد به اين علـت بـود كـه             
از يكماه پيش كارگران بـطـور روزمـره            
اعتراضشان را به مسـئـولـيـن شـركـت             

گوشزد مـيـكـردنـد ولـي هـيـچـگـونـه                  
اقدامي براي بـهـبـود وضـعـيـت شـان                

مسـئـولـيـن وزارت       .   بعمل نيامده بـود   
كار طبق معمول بجاي پيگيري دلـيـل         

 اعـتـراض     ،عكـس الـعـمـل كـارگـران           
 . كارگران را محكوم كردند

كارگران در امارات متحده عـربـي        
بدليل نداشتـن هـيـچ نـوع تشـكـل و                   

 در   ،حقوق برسـمـيـت شـنـاخـتـه شـده              
خيلي از موارد چـاره اي جـز اعـتـراض             
فيزيكي براي بروز دادن اعـتـراضـشـان           

 .*ندارند

كارخانه هاي ديگر را بايد از اين حـزب         
افاضاتي جالب از ايـن دسـت         .   بشنوند

را كه خوانديد در واقع بيانگـر ايـنـسـت           
سترون و بي خـاصـيـت      "   محفليسم" كه  

در ميان اينها نهادي شده اسـت و بـراي        
خودش فرهنگ و تـئـوريـهـاي دسـت               

كـلـمـات و      .   اولي دست و پا كرده است     
واژه هاي جديدي را وارد بحث سياسـي        

از اين كلمات روشن است كـه       .   كرده اند 
بوي استيصالي آزار دهنـده بـه مشـام             

كـارگـر و     .   اما واقعيـت اسـت    .  ميرسد
كمونيستي كه به همـه جـنـبـشـهـا كـار              

به زبـان مـورد اسـتـفـاده          ( نداشته باشد   
بـه درد الي جـرز          )   ايشان اگر بگوييـم   

ايــن را ايــن جــنــاب هــم              !   مــيــخــورد
اما با گردوخاك راه انداختن و   .  ميداند

لباس و سـر و وضـع و         " تئوري مشعشع 
عينك خود را به رنـگ جـنـبـشـهـا در                

قرار است با حـزب كـمـونـيـسـت           "   آوردن
 .كارگري مخالفت كند

كـهـنـه    " تازگيها برخـي مـحـافـل            
مـوضـوع ديـگـري       "   كارهـاي كـارگـري     

براي مخالفت بـا حـزب كـمـونـيـسـت                 
در "   شــورا.   " كــارگــري پــيــدا كــرده انــد        

بحثشان اينست كـه     " .   سنديكا" مقابل  
حزب كمونيست كـارگـري اتـحـاديـه و             
سنديكا را كار رفرميستها مـيـدانـد و           
اين عرصه را به رفرميستـهـا تـحـويـل             

ميدهد و تقابل بين شورا و سنديكا را       
در ايـنـجـا هـم مشـكـل             .   دامن ميزند 

اينها اينست كه نميدانند كه اين بـحـث      
يـك مشـكـلـشـان هـم            .   تازه اي نيسـت   

اينست كه نميتوانند توضيح دهنـد كـه        
اگر ايـن حـزب سـنـديـكـا و اتـحـاديـه                    

بـه رفـرمـيـسـتـهـا سـپـرده               " كارگري را   
چگونـه از سـنـديـكـاي كـارگـران            "   است

شركت واحد فعال تر و موثر تر از هـر             
جريان ديگري دفاع كرده و مـيـكـنـد و             

فعالين لغـو   " خود اينها از محفلي بنام      
و "   ضـد سـرمـايـه داري         " و  "   كار مزدي 

دفاع كرده اند كـه     . . "   كميته هماهنگي " 
جلوي مبارزات كارگران شركـت واحـد         
ايستاد و از آن در مـقـابـل تـهـاجـم                      
وحشيانه جمهوري اسالمي دفاع نكـرد      
زيرا با سنديكاي كارگران شركت واحـد       

بهررو اين را ميشود بـه  !  مشكل داشت 
امـا  .   حساب محفل ديـگـري گـذاشـت         

جاي تـاسـف اسـت كـه ايـنـهـا بـراي                      
مخالفت با حزب كمونيسـت كـارگـري          

كه اسم بردن از آن هم از جـانـب ايـن                ( 
مجاز نيست و تحـت عـنـوان      "   رهبران" 
حـاضـرنـد    )   اسم ميبرنـد " چپ راديكال" 

شوراهاي اسالمي حكومت را تطـهـيـر        
كنند و بگويند اصـال شـورا در ايـران               

كـارگـران شـورا را بـا            .   زميـنـه نـدارد     
. شوراهاي اسـالمـي يـكـي مـيـدانـنـد              

شوراهاي اسالمي را رژيم با زور سر پـا        
زمينه اجتماعـي آن     " نگه نداشته بلكه    

بـه ايـن     " .   در ايران وجود داشـتـه اسـت         
" رهـبـران  " تكه از شاهكار يكي از ايـن        

 : كارگري توجه كنيد
امروز در ايـران اسـاسـاً بـحـث                « 

. آينـد نـيـسـت       شورا برای کارگران خوش   
امــروزه جــمــهــوري اســالمــي از پــِس            
شوراهاي اسالمي کار، و سـرکـوب و            

که توسط اين شـوراهـا انـجـام              جنايتي
. باِر منفی پيدا کـرده      شد، مفهوم شورا    

که بخـواهـي صـحـبـت           تو با هرکارگري  
کني، بگي که آقـا بـايـد شـورا درسـت               

 سـاعـت تـوضـيـح           ١٠٠کنيم، بـايـد        
بدهی که آقـا ايـن شـورا يـک شـوراي                  
ديگري اسـت؛ ولـی هـرچـقـدر هـم کـه                 
توضيح بدهي اغلب کارگرها شـورا را         
ــا کــارکــرد                       ــه و ب در ايــن چــارچــوب

حتی تاريخي هـم   .   ضدکارگري ديده اند  
بيـنـيـم کـه در يـک               که نگاه کنيم، مي   

ي اجــتـمــاعــي،       گـرانــه    بـازي سـرکــوب    
سياسي و اقتصادي شوراهاي خودروي     

. اين شوراها تبـدیـل شـدن         کارگري به   
اگر در   .   اين سرکوب فقط نظامي نبود    

ای شــوراهــاي خــودروي               يــک دوره    
شوراهاي اسالمـي تـبـديـل          کارگري، به 

شدنـد و گسـتـرده شـدنـد و از طـرف                    
کارگر پذيرفته هم شد، ايـن فـقـط          طبقه

با سرکوب نظامي و پـلـيـسـي نـبـود؛                
يعني کارگر را فقط بـا تـفـنـگ وادار               
نکردند که اين را بـپـذيـر کـه شـوراي                  

 اجتماعـی اش       زمينه.   اسالمي درسته 

عباس فـرد در گـفـتـگـو بـا            ." ( هم بود 
 )بهمن شفيق و مرتضي افشاري

براستي اين مخالـفـت آشـكـار بـا             
شوراهاي كارگري و تطهيـر جـمـهـوري           
اسالمي يك افتضاح سياسي از جـانـب        
كساني است كه داعيه كارگـر بـودن و            

جاي تاسف اسـت    .   راديكال بودن دارند 
كه مـخـالـفـت بـا حـزب كـمـونـيـسـت                    
كارگري اين محافل را به اين مخمصـه        

 نـمـونـه        . رقت آور پرتاب كـرده اسـت         
هايـي را كـه آوردم مـنـحـصـر بـفـرد                      

بيشتر توليدات اين مـحـافـل        .   نيستند
گـــويـــي .   از هـــمـــيـــن دســـت اســـت            

مجبورشان كرده اند كـه بـا سـيـاسـت               
راديكال با هـر افـتـضـاحـي كـه شـده                   

در مورد بحث شورا و      .   مخالفت كنند 
سنديكا در جاي جداگانه اي صـحـبـت          

امـا ايـنـجـا قصـد مـن              .   خواهيم كـرد  
نشــان دادن روان شــنــاســي مشــتــرك            

. اسـت "   فعاليـن " محفليسم در ميان اين   
روندي كه اينها طي ميكنند و آيـنـده            
اي كــه در بــرابــر ايــنــهــا قــرار دارد                   

 . بهيچوجه خوش آيند و جالب نيست
محفليسم مانعي در برابر تـحـزب        
و دخالتگري سياسي و سراسري طبـقـه        

در شرايطي كـه جـامـعـه           .   كارگر است 
دستخوش تحوالت و افت و خـيـزهـاي          
هرروزه است و دشمنان طبقه كارگر بـا          
امكانات و ابزارهاي وسيع ميخواهنـد      
كارگر را در انقياد و فـرودسـتـي نـگـه                
دارند و نـگـذارنـد كـارگـران در راس                  
تحوالت اجتماعي قرار گيرند، كـارگـر      

بيش از هر زمان به حزب و به برنامـه و           
كارگـر  .   به كمونيسم دخالتگر نياز دارد    

بايـد بـتـوانـد مـهـر خـود را بـر ايـن                         
تحوالت بكوبد، خودرا در بـرابـر مـوج           
وسيع تبليغات دستگاههاي تـبـلـيـغـي         

در ايـن شـرايـط       .   بورژوازي مجهز كنـد   
محفليسـم در هـمـان دايـره مـحـدود                 

. نفوذش نيز براي كارگران يك سم اسـت     
طبقه كارگر ايران براي اولـيـن بـار در               
تاريخ حياتـش حـزبـي كـمـونـيـسـت و                 
راديكال و دخالتگر با برنامه اي روشـن     
و شفاف را در دسترس دارد كـه نشـان         
داده است كه ميتواند مانـع ايـن شـود            
كه كارگران در پيچ و خم هاي سـيـاسـي        
يك بار ديگر به سياهي لشكر طبـقـات         

در ايـن شـرايـط         .   ديگر تبديـل شـونـد      
محفليسم مبلغ و منادي پـراكـنـدگـي،         

مـحـفـلـيـسـم       .   ابهام و سردرگمي اسـت     
همـيـشـه عـلـيـه         .   مرض تازه اي نيست   

ايـن  .   طبقه كـارگـر عـمـل كـرده اسـت              
مرض معموال در مقاطع حساس رشـد       

هر چقدر توده كارگران بيشـتـر       .   ميكند
به ميدان سياست پـا مـيـگـذارنـد در                

ترديد و ابهـام    “   فعالين” ميان طيفي از    
و منزه طلبي و وحشت از دخـالـتـگـري           
در ابعاد سراسـري و تـعـيـيـن كـنـنـده                   
بيشتر رشد ميكند و تئوريهـاي خـودرا        

اين مـرض را بـايـد           .     هم پيدا ميكند  
شناخت و بايد كارگران را هرچه بيشتـر        

 .  *در برابر آن واكسينه كرد

 
 محفليسم در برابر تحزب طبقه كارگر 

٥از صفحه   

 
 گزارشهاي داوود رفاهي از دوبي 
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بنشيننـد و بـالفـاصـلـه بـايـد عـکـس                 
العمل نشان دهند و بگويند  کـه ايـن             
موضع ما نيست و بگويند که ما ايـن         
ــيــن خــودمــان                  قــانــون کــار را قــوان

 بـلـکـه قـوانـيـن ديـگـري                ،نمـيـدانـيـم    
ميخواهيم که بنياد ها و شـالـوده اش           

 . طور ديگري نوشته شود
 

بـگـذاريـد در ادامـه          :   شهال دانشفـر  
صحبت شما نكته اي را اضافه كنـم و     
آن اين است كه چرا كارگر بايـد تـالش            
براي بهبود زندگي و مـبـارزه اش را                

. تحت اصالح قانون اساسي طرح كـنـد   
مبارزه براي بهبود شـرايـط كـار يـك               

ما بـا    .   جزء دائمي مبارزه كارگر است   
اعتراضمان ميتوانيم حق اعتصاب و       

. حقوق ايام اعتصاب را تحميل کـنـيـم        
کارگران دارند در مبارزاتشان اين کـار       
را ميكننـد، و ايـن اسـمـش اصـالح                 
قانون نيست بلکه اسمش مـبـارزه بـي           
وقفه براي بهبود شرايط كـار و زنـدگـي         
و سنگـر بـه سـنـگـر جـنـگـيـدن بـراي                   
بدست آوردن حقوق برحـقـي اسـت کـه             

مـثـال   .     کارگران بايستي داشته باشنـد  
ت واحد همين االن دارنـد      كکارگران شر 

براي حق تشکل مبارزه مـيـکـنـنـد و              
مـدت  .   اسم اين اصالح قانون نـيـسـت         

دو سـال اسـت کـه كـارگـران مـبـارزه                   
ميکنند تا تشـکـلـشـان را تـحـمـيـل                  

براي خواستـهـايشـان دسـت بـه           .   کنند
اعتصاب زدند و اكنون عمال تشـكـل          
آنهـا در سـطـح جـهـان بـه رسـمـيـت                       
شناخته شـده و عضـو اتـحـاديـه بـيـن                
المللي كارگران ترانسپـورت هـم شـده           

يا بطور مثـال كـارگـران نسـاجـي             .   اند
كــردســتــان كــه بــا اعــتــصــاب خــود              
توانستنـد عـمـال حـق اعـتـصـاب را                  
تثبيت كنند و حقوق ايام اعتصابشـان       

ايـن وسـط آي ال او،             .   را هم گرفتنـد   
سازمـان جـهـانـي کـار، آمـده بـحـث                   
اصالح فصل ششم قانون کار را که در       
رابطه با تشکلهاي کارگـري اسـت بـراه         
انداخته که در واقع اينجا مـيـخـواهـد            
رابطه خودش را با شوراهـاي اسـالمـي          
و خانه کارگر و دولت تنظيم کـنـد، بـا             
جلو آمدن آي ال او  گرايشات راست و           
سازشكار روزنـه اي بـراي خـود پـيـدا               
كرده اند و با دامن زدن به ايـن بـحـث               

كه گويا با اصالح فصل شـشـم قـانـون             
كار امر سازمانيابي کـارگـري تـحـقـق           
مي يابد و يا بحث هايي نظيـر ايـنـكـه            
خانه کارگر يک حزب سياسي اسـت و           
تشکل کارگر نبايد يک حزب سـيـاسـي       

. باشد، به جنب و جـوش در آمـده انـد             
ما بعضا اين گرايـش را در اطـالعـيـه             
هاي شركت واحد و استناد آن به قانون        
اساسي و قوانين كار و مقـاوـلـه نـامـه             

. هاي آي ال او و غيره مشاهده كـرديـم     
تــاكــيــد مــن ايــنــســت کــه چــرا مــا                
اعتراضاتمان را  با اسـتـنـاد بـه فـالن               
بند قانون کار يا قانون اسـاسـي پـيـش            
ببريم و چرا اثـبـاتـاً نـگـويـيـم کـه مـا                    
کارگران چي ميخواهيم؟ بگـويـيـم كـه          
ما کارگـران امـروز مـيـخـواهـيـم کـه                 
دستمزدمان بـا خـط فـقـر مـقـايسـه                   
نشود، ما کـارگـران مـيـخـواهـيـم کـه                
ســاعــات کــارمــان انســانــي بــاشــد و           
بتوانيم به خـانـواده و بـچـه هـايـمـان                    
بــرســيــم، مــا کــارگــران مــيــخــواهــيــم          
شــرايــط کــارمــان امــن بــاشــد، مــا              
کارگران چه ميخـواهـيـم و آنـرا طـرح               
كنيم و در ايـن مـبـارزه قـانـون كـار                     
جمهوري اسالمي را از اسـاس جـارو            

اتفاقا يکي  .   كنيم و به كناري بيندازيم    
از مــوضــوعــاتــي کــه کــارگــران در               
اعتراضاتشان بـايسـتـي بـه آي ال او                
بگويند همين است کـه مـا از شـمـا                 
نميپذيريم که از تغـيـيـر فصـل شـشـم               

بلکـه مـا از     .     قانون کار صحبت کنيد 
شما ميخواهيم كه بياييد بگوييـد کـه      
تشکل حق بدون قيد و شرط  کـارگـران     
است و بياييد بگوييد کـه اعـتـصـاب             
حق بدون قيد و شرط کارگـران اسـت و      
همين بـايـد مـتـن نـامـه اعـتـراضـي                   
کارگران به سازمان جهاني کار بـاشـد،        
و بگويند که شما پشت کرديد بما کـه           
نمايندگان شوراهاي اسالمي را بجـاي      
نمايندگان ما قبول کـرديـد، و ايـنـرا               
ميخواهيد تحت عنوان  تغييـر فصـل      

ما ايـن    .   ششم قانون کار فرموله کنيد    
يـا بـه مـورد ديـگـري             .   را نمي پذيريم  

بعضا وقتي از قراردادهـاي     .   اشاره كنم 
دسته جمعي صحبت ميشود به قانـون       
ــاع                  ــوري اســالمــي ارج ــه ــم ــار ج ك

در اعـتـراضــات كـارگــران         .   مـيـگــردد  

شركت واحد نيز بعضا شاهد بـوديـم و           
اســتــنــاد مــيــکــردنــد کــه خــواســت              
قراردادهاي دسته جمعي مطابـق فـالن       

.  بند قانـون کـار جـمـهـوري اسـالمـي               
درصورتيکه قانون کاريکـه تشـکـل را         
برسميت نميشـنـاسـد اسـاس قـرارداد            

. دسته جمعي را هم ميبـرد زيـر سـؤال           
کارگري کـه قـرارداد دسـتـه جـمـعـي                  
ميخواهد بايد بـگـويـد مـن قـرارداد               
دسته جمعي ميخواهم آنهم با حضـور         

ديـديـم   .   نمايندگان و با تشـکـل خـودم        
كه كارگران شركت واحد نيز بـا هـمـيـن         
فرمولبندي خواست خـود را تـكـمـيـل           

 .بيان كردند
 

مـن فـکـر مـيـکـنـم             :   اصغر کريمـي  
 جـنـبـه      رويبحث مهمي است و شمـا        

بـبـيـنـيـد      .   مهمي انگشـت گـذاشـتـيـد        
کارگران در عمل بدرجاتي اعـتـصـاب         
را تحميل کرده اند و ديگـر جـمـهـوري            
اسالمي نميتواند بـگـويـد اعـتـصـاب            

. ممنوع است و محاربـه بـا خـداسـت             
بگويد اعتصاب ممنوع اسـت و کـار           
گر را بجرم آن دستگير کـنـد اگـر چـه                
هنوز هم اين كار را بدرجاتي مـيـكـنـد        

 کـارگـر را از ايـران              ٥٠و همين االن    
خودرو بخاطر اعتصاب بـيـرون کـرده           
اند و ميدانيم که همه جا تا اعتـصـاب          
باال ميگيرد تعـدادي از نـمـايـنـدگـان             
كارگران بـه وزارت اطـالعـات احضـار          
ميشوند و رژيم با وزارت اطالعـات و         
حراست و همه دم و دستگاه سرکـوبـش        
سر ميرسند تـا کـارگـر را مـرعـوب                  
کنند و فعالين کارگري هم موقعـيـکـه         
اعتصاب ميکنند حساب کار خـود را       

با اينحال کارگران نسـبـت بـه           .   بکنند
 سال گذشته بدرجات زيـادي       ١٥-٢٠

اعتصاب را بـه جـمـهـوري اسـالمـي                
تحميل کرده اند و بايـد هـمـچـنـان بـا                
تحميل اعتصابات حـق اعـتـصـاب را          

و وقـتـي هـم         .   کامال تحمـيـل کـنـنـد        
ميرسد به بحث تشکل چـرا بـايـد بـه                
قانون کـاري اسـتـنـاد کـرد کـه هـمـه                    

بـايـد   .   بندهايش ضـد کـارگـري اسـت          
گفت که حق تشکل حق مسـلـم و بـي              

سـرمـايـه دار      .   قيد و شـرط مـن اسـت      
دارد مرا  استثمار ميکنـد  و مـنـهـم               
حق دارم که متشکل باشـم و نـگـذارم             
بيشتر از اين استثمارم كنند و بـتـوانـم          
گوشه اي از حاصل کارم را از چـنـگ             

يـا وقـتـي      .   سرمايه دار بيرون بـكـشـم       

ميرسد به مساله قرارداد دسته جمعي       
باز هميـن را بـگـويـد، در مـورد حـق                  

اگـر  .   ايمني محيط کار نيز همينـطـور      
 نتيـجـه   ،اختيار را به كارفرما بسپاريم   

همان ميشود كه در معدن بـاب نـيـزو            
 كـارگـر در آن جـان            ١١اتفاق افتاد و    

باختند و محيط هاي كار به قـتـلـگـاه            
چـيـزي كـه      .   كارگران تبديـل مـيـشـود       

بنابرايـن بـايـد     .   امروز شاهدش هستيم  
نمايندگان کارگر که از زاويه مـنـفـعـت         
کارگر به محيط کار نگاه ميکنـنـد و           
نه از زاويه سودجويي کارفـرمـا، بـايـد           
بگويند کـه اسـتـانـداردهـاي ايـمـنـي                 
محيط كار چه بايد باشـنـد و در چـه                
مواردي جان و سالمت كارگر در خطـر    

کارگر بايد دائما ايـنـهـا را         .   قرار دارد 
در نتـيـجـه ايـن        .   بگويد و تحميل کند   

مــبــارزات مــمــکــن اســت جــمــهــوري         
اسالمي هم وادار شود کـه مـثـال سـه              

اين بـا   .   بند قانون کارش را عوض کند     
گرايش رفرميستي کـه مـيـخـواهـد بـا          

 . همين قانون بسازد خيلي فرق دارد
 

اجازه بدهيد بحـث را      :   شهال دانشفر 
از سـطـح مـبـارزات امـروز کـارگـران                

شما در صحـبـتـهـايـتـان         .   جلوتر ببريم   
راجع به جهانشمـول بـودن قـانـون کـار              

ممكن اسـت سـئـوال         .   صحبت کرديد 
اين باشد كه چطور ممکن است که در       
جامعه اي مثل ايران كارگران از همـان       
حقوقي برخوردار شوند كـه مـثـال در             
سوئد و آلمـان و انـگـلـيـس و ديـگـر                    
كشورهاي اروپايي جاري است؟ چطـور      
ميشود كه حقوق كارگران جهانشـمـول       
باشد؟ بطور کلي بينش شـمـا در ايـن             
زمينه چيست و از نظر شـمـا خـطـوط             
اصلي يك قانون كاري كـه كـارگـران را           

 نمايندگي كند كدام است؟
 

بگذاريد اول به هميـن     :   اصغر کريمي 
بينش اشاره کنم، ببينيد خيلي وقتـهـا        
بعضي جـريـانـات و خـود حـکـومـت                 
جمـهـوري اسـالمـي و جـريـان مـلـي                   
مذهبي و روشنفکران عقب مـانـده و           
اسالم زده در ايران و خيل نويسـنـدگـان        
و شعراي عقب مانـده از چـيـزي بـنـام               

" فرهنگ خودمـان  " و  "   فرهنگ ايراني " 
منظورشـان ايـن اسـت         .   حرف ميزنند 

که في المثل حقوق و آزاديـهـائـي کـه              
مردم در فرانسه بدست آورده اند بـدرد          
ايران نميخورد، شرايط جـامـعـه ايـران         

ايـنـهـا بـه کـارگـر هـم کـه                   .   فرق دارد 
ميرسنـد هـمـيـن را مـيـگـويـنـد کـه                     
دستاورد کـارگـر آلـمـان و سـوئـد بـه                   

. شــرايــط جــامــعــه ايــران نــمــيــخــورد         
منظورشان اين اسـت کـه بـراي زن و                
کارگر و کال مـردم ايـران هـمـيـن کـه                  

همين کـه بـگـوئـي        .   هست خوب است  
انسان انسان است فرقي ندارد، ايـنـهـا         
در مقابلت مـيـايسـتـنـد مـيـگـويـنـد                 
جامعه ما مذهبـي اسـت، سـنـتـهـاي             
خود را دارد، تـاريـخ ديـگـري دارد و                
همه اين توجيهات براي ايـن اسـت کـه           
مردم را به چيز بدتر، به رفاه کـمـتـر و               

امـا ايـن     .   بيحقوقي بيشتر قانع کنـنـد     
رسـمـا دارد     .   ايده ها راسيستـي اسـت      

ميگويد يک جايي از دنيا مـردم حـق            
بيشتري بايد داشته باشند و يـه جـائـي          

هر بالئي هم سر مردم در ايـران       .   کمتر
و عربستان و عراق آمد خب حـقـشـان            

مـن فـکـر      .   است، فرهـنـگـشـان اسـت        
ميکنم که از نظر بينشـي و فـلـسـفـي               

يـعـنـي    .   بايد با کل اين نگرش درافتاد     
؟ چرا من در جامعه ايران بايد حـق         ! چه

کي اين بحـث را    !   کمتري داشته باشم؟  
کـرده و چـرا بـايـد بشـر را ايـنـجــور                       

درواقع يک حکومتهاي   !   مقايسه کرد؟ 
عقب مانده اي آمده اند و بطـور مـدام            
به جامعه شان تحميـل مـيـکـنـنـد کـه           

. خودتان را با اروپا مقـايسـه نـکـنـيـد             
همه اينها دارند تالش مـيـکـنـنـد کـه              
مردم کوتاه بيايند و با وضـع مـوجـود            
بسازند و تـوقـع يـک زنـدگـي خـوب                    
نــداشــتــه بــاشــنــد، چــراکــه فــرهــنــگ          

اما وقتـي   !   خودشان خيلي هم خوبست   
برسيم به قانون کار در اين رابـطـه هـم              
جهانشمول بودنش باي مـعـنـي اسـت            
که هر حقي را که کارگـر در فـرانسـه و             
اسپانيا و ايتاليا و آمريـکـا و کـانـادا              
دارد برايش مبارزه ميکنـد هـرچـيـزي          
که بدست آورده کارگر ايراني هم بـايـد           

کـارگـر در     .   خودش را شريک آن بـدانـد      
سراسر جـهـان مـنـافـع واحـدي دارد،                
سرمايه داري دنيا هـم يـک سـرمـايـه                
داري است و يک طبقه اسـت و مـتـحـد            
است و يکپارچه دارد استثمار ميکنـد       

. و سرکوب ميکند و قانون ميگـذرانـد     
از نظر تکنيک هـم کـه بـه ايـن دنـيـا                    
عصر دهکـده جـهـانـي مـيـگـويـنـد و                 
همان تکنيکي که اآلن در خـيـلـي از               
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کشورهاست در ايران و در پاکستان و       
در جاهاي ديگـر هـم وجـود دارد و                

. حقوق مردم ربطي به تکنـيـک نـدارد      
کارگر همه جا دارد استثمار ميـشـود        
و بايد نگاه کند ببيـنـد کـه کـارگـران             
فرانسه و دانمارک و سوئد چه حقوقـي        
بدست آورده اند تا بتواند در ايران هـم         

  ...داشته باشد
 

درسـت مـيـگـوئـيـد،        :   شهال دانشفر 
قانون وقتيکه ما از جهانشمول بودن        

 حرف ميزنيم در عين حـال چـيـز           كار
ديگري را هم بيان ميکنيم و آنهم اين        
است که هر حقـي کـه امـروز در هـر                
گوشه اين دنيا توانسته تـحـقـق پـيـدا         
کند کارگر ايران هم ميتوانـد داشـتـه           

به همين دليل ما از حـقـوق و            .   باشد
مطالباتمان صحبت ميكنيم نگاه بـه      
آخرين استاندارهاي بـيـن الـمـلـلـي و              

. آخريـن پـيـشـروي هـاي بشـر داريـم               
 دستمزد و غـيـره       ،يعني ساعات کار  

همه و همه بايد با اين  اسـتـانـداردهـا           
درنـتـيـجـه کـارگـر در            .   سنجيده شود 

ايران بايد اينها را جزو دسـتـاوردهـاي     
و آنـهـا را مـطـالـبـات             .   خودش بداند 

يــعــنــي بــيــمــه    .     بــرحــق خــود بــدانــد     
 ساعـات کـاري و شـرايـط             ،بيکاري

ايمني محيط کار و همه و همـه بـايـد      
با آخرين استاندارهاي بشري انـطـبـاق       
داشته باشد و اينها هـمـه چـيـزهـايـي           
هستند که از پـيـشـرويـهـاي جـنـبـش              

اسـاسـا   .   کارگري حسـاب مـيـشـونـد          
يکي از چيزهاييکـه نـاسـيـونـالـيـسـم             
دامن ميزند يعنـي هـمـيـن مـحـدود              
کردن کارگران به چهارچوبهـاي مـرزي       
و بستن چشم کارگر به پيـشـرويـهـا و             
دستاوردهاي بشر و جنبش کـارگـري         
جهاني و جنبش اعتراضي جهاني در      

بـهـرحـال    . . .    اسـت   سطح بين المـلـلـي     
هنوز در چهارچـوب نـظـام سـرمـايـه              
داري صحبت ميکنيم و هنوز کارگـر       
نتوانسته سرمايه داري را کنار بزند و       
بزير بکشـد و کـل نـظـام را عـوض                   
بکند، در يـکـچـنـيـن شـرايـطـي آن                   
خطوط و شاخصهاي اصلي قـوانـيـن          
جهانشمول کار که شما فکر ميکنيـد       

 چيست؟ 
 

اولين نکتـه هـمـيـن        :   اصغر کريمي 
است کـه اگـر سـرمـايـداري در کـار                  
نباشد آنوقت مـوضـوع کـامـال فـرق             

چرا که ديگر کسي استثـمـار       .   ميکند
نميشـود کـه فـي الـمـثـل بـخـواهـد                    

منتها زمانيکه هنوز   .   اعتصاب کند 

سرمايه داري باقي است، براي اينکـه       
کارگران بتـوانـنـد سـرمـايـه داري را               
مهار کنند بايد قوانيني وجود داشته      
باشد که از کارگر در مقابل سـرمـايـه          
داران و دولتشان دائما دفـاع کـنـد و             
جلو زورگوئـي هـا را بـگـيـرد و در                   
مقابل اجحـاف و اسـتـثـمـار بـيـشـتـر               
ابـزاري بـاشـد در دسـت کـارگـر کـه                   
بتواند براي محدود کردن سرمايه دار      

بهررو چند مـحـور      .   به آن استناد کند   
مهم قانون کار عـبـارت از ايـن هـا                

يکي حق اعتصـاب اسـت کـه           :   است
بايد بدون هيچ قيـد و شـرط و بـدون              
هيچ ابهام و اما و اگري و بدون اينکه         
کارفرما و دولت اجازه بدهد يا نـدهـد         
کارگر بـايـد حـق داشـتـه بـاشـد کـه                    
هروقت الزم ديد اعتصاب کند، ايـن         
اولين مسئله است و قانون کـاري کـه      
اينرا نداشته باشد از همان اول بر روي        
تمامي حقوقهاي ديگر خـط کشـيـده          
است چـراکـه بـدون حـق اعـتـصـاب                  

دوم .   نميتوان از هيچ حقي دفاع کـرد       
حق تشکل است که کارگـر بـايـد آزاد       
باشد تا هرتشکلي را که مـيـخـواهـد           

. ايجاد کند و متحدانه مـبـارزه کـنـد          
سوم قرارداد دسته جمعي کار اسـت و        
بدون اينکه دسـتـه جـمـعـي قـرارداد               
ببندد هرگز نميتواند در مقابل دولـت       
و کارفرما منافعش را دنبال کـنـد و            

در اين قرارداد دسته جـمـعـي کـارگـر            
بايد آزاد باشد که نمايندگـان خـودش       
را، نمـايـنـدگـان مـجـامـع عـمـومـي                 
خودش را انتخاب کند و نـه هـرکسـي          
را که کارفرما و دولت تعيين ميکنـد       

. و يا اصال اين حق را نداشـتـه بـاشـد             
يک موضوع مهم ديگر مسئله بـيـمـه         
بيکاري اسـت کـه هـر کـارگـري از                   
کارفرماها و دولت آنـهـا کـه دائـمـا                
کارگران را بيکار ميکننـد بـايسـتـي           
بيمه بيکاري مکفـي داشـتـه بـاشـد،             
ميليونها نفر بيکارنـد و حـق بـيـمـه               
بيکاري براي همـه افـراد بـيـکـار يـا                
آماده بکار برمبـنـاي آخـريـن سـطـح              

. دستمزد بايـد وجـود داشـتـه بـاشـد               
نکته بعدي ايمني محيط کار است و       
اين نمايندگان کارگران هسـتـنـد کـه            
بايد بتواننـد آخـريـن اسـتـانـداردهـاي            

. ايمني را در محيط کار حاکم کنـنـد        
مورد بعدي برابري کامل حقوق زن و        
مرد است که بـازاي کـار بـرابـر بـايـد                

 سـاعـت کـار در           ٣٠.   رعايت شـود   
. هفته يک خواست مهـم ديـگـر اسـت          

 ساعت و بيشتر در هفته بشـدت         ٤٠
ضدانساني است و هيـچ وقـتـي بـراي           
کارگر که صرف زندگيش بکند بـاقـي        

خواست هاي زياد ديگـري     .   نميگذارد
از دستمزد و ايمني مـحـيـط کـار و               
غيره هم هست که فکر ميـکـنـم االن           

فرصت کافي براي برشمردن همه آنهـا       
بنظر من قانون کاري که ايـن       .   نيست

موارد را ندارد نـبـايـد مـورد تـائـيـد               
 . هيچ کارگري قرار گيرد

 
بهرحال اگر بـخـواهـم      :   شهال دانشفر 

بحث را بطور خـالـصـه بـيـان كـنـيـم                 
اينست كه قانون کار بايد متناسب با       
دستاوردهـاي امـروز بشـر، بـايـد بـا               
آخرين استانداردهاي جامـعـه بشـري         
مطابقت داشته باشد و با پـيـشـرفـت            
جنبش کارگري مـنـطـبـق بـاشـد، و                
قانون کار بايستي بـدور از هـرگـونـه             
تبعيضي مبني بر جنسيت و قوميت      
و مذهب باشد و نوشته و عملي شـود         
و کارگر را نمايندگي کنـد، و قـانـون           
کار بايد تـوسـط نـمـايـنـدگـان خـود                  
کارگران نوشته شود و ايـن اسـت کـه             
اساس است و نـمـايـنـدگـان کـارگـران              
بايد ضمانت اجرايـي آن را تضـمـيـن             

 . کند
خيلي ممنون اصغر کـريـمـي کـه          
در اين برنامه شرکـت کـرديـد، بـحـث            

 .   جالبي بود و متشکرم
***                  

با تشكر از ناصر احمدي كـه ايـن            
گفتگو را پياده و در اختيار كارگـر        

 . كمونيست قرار داده است

 
٧از صفحه  قانون كار و كارگران  

گاها شرايط غيرانسانـي حـاكـم بـر            
 فـقـط بـا         ،بعضي از مـحـيـطـهـاي كـار          

شورشهاي كارگـري زيـر نـورافـكـن قـرار              
شورش كارگـران نسـاجـيـهـاي        .   ميگيرند

 مـه    ٢٤ تا   ٢٢بنگالدش كه در روزهاي     
 به وقوع پيوست از هـمـيـن نـوع              ٢٠٠٦

كارگران عاصي اين بخـش     .   شورشها بود 
از صنعت اين كشور كه گفـتـه مـيـشـود              

 درصد نـيـروي كـار صـنـعـتـي ايـن                   ٤٠
 بـه خـيـابـانـهـا            ،كشور را در بر ميگيرد    

ريختند و خشم و اعتراضشان را بـا بـه               
 كـامـيـون و         ٣٠٠آتش كشيدن بيش از      

 ٤٢٠٠چنديـن كـارخـانـه از بـيـش از                    
كارخانه نساجي اين كشـور بـه نـمـايـش              

دولت با دخالت خـود مـجـبـور     .  گذاشتند

 كارخانـه را مـوقـتـا           ١٠٠٠شد بيش از    
اين بـخـش از صـنـعـت و                .   تعطيل كند 

توليد بنگالدش كه گفته ميشـود بـيـش           
 ميليون كارگر را در خـود مشـغـول            ٢از  
 مـيـلـيـارد دالر ارز            ٦,٤ بيش از    ،دارد

 ميليـارد دالر سـاالنـه را      ٩,٤خارجي از   
 . به بنگالدش وارد ميكند

فدراسيون بـيـن الـمـلـلـي كـارگـران                 
 ٢٤ در      ، نساجي و چرم سـازي      ،پوشاك

 اعـالم كـرد كـه در فـوريـه                  ٢٠٠٦مـه   
 كــارگـــران بــخـــش نســاجـــي                ٢٠٠۵

 ٦(  سـنـت        ٦بنگالدش ساعتي فـقـط         
ايـن  .   دريافت مـيـكـردنـد     )   صدم يك دالر  

در حالي است كه كارگران هميـن بـخـش            
 در چـيـن        ، سنت٢٠در هند و پاكستان     

 سنـت و در    ٤٠ در سريالنكا ، سنت٣٠
 سـنـت دسـتـمـزد دريـافـت               ٧٨تايلـنـد     

" وال مـارت   " فروشگاههـاي   .   ميكرده اند 
كــه فــروشــنــدگــان اصــلــي        "   كــارفــور" و   

محصوالت اين نسـاجـيـهـا هسـتـنـد از               
دولت بنگالدش خواستند كـه مـنـتـقـل             
كردن اين اجناس را بدون كـم و كـاسـت               

همچنيـن كـارفـرمـايـان و           .   تضمين كند 
مطبوعات رسـمـي بـنـگـالدش نـيـز از                 
دولت خواسته اند كه وارد عمـل شـود و             

 ،بــا مــجــازات عــامــلــيــن ايــن شــورش          
 !را برقرار كند" عدالت"

چه كلمه زيبا و مسـخ شـده          !   عدالت
 مـيـلــيـارد دالر ارز           ٦,٤كـارگـران     !   اي

خارجي وارد كشور ميكـنـنـد امـا خـود            

 سنت در ساعت دستمزد دريافـت    ٦تنها  
 ،ميكنند و به گزارش فعالـيـن كـارگـري          

 سـاعـت     ١٣كارگران اين بخش بيش از        
در روز، هفت روز هفته در اين كـارخـانـه             

 ،ها بدون داشتـن هـيـچـگـونـه قـراردادي           
 حتـي بـراي      ،بدون وقت نهار و استراحت    

آشاميدن آب و رفتن بـه دسـتـشـوئـي و                 
گـزارش  .    مشغول به كار هسـتـنـد        ،غيره

ديگري خبر ميدهد كه خط فـقـر كشـور          
يـعـنـي    .   بنگالدش يـك دالر در روز اسـت   

اگر كسـي كـمـتـر از يـك دالر در روز                      
 زير خط فقر زنـدگـي       ،درآمد داشته باشد  

گـفـتـه مـيـشـود كـه كـارگـران                 .   ميكنـد 
نساجي بنگالدش كمتر از بـردگـان قـرن            

 آمريكا و جـزائـر كـارائـيـب در روز                ١٩
 .  كالري مصرف ميكنند

كارگران زيادي در وضعيتي شـبـيـه          
وضعيت كارگران نساجي بنگـالدش كـار       

بـخـش عـظـيـمـي از            .   و زندگي ميكنند  
كارگران ايـران يـك چـنـيـن شـرايـطـي را                 

دسـتـمـزدهـايشـان زيـر         .   تجربه ميكنـنـد   
خط فقر است و تازه ماهها و يك سـال و             
دو سال و سه سال هـمـان دسـتـمـزد هـم                   
. پرداخت نميشود و بايد برايش جنـگـيـد         

اين موارد را بايد افشا كـرد و زيـر نـور                 
اين اما تنهـا يـك وجـه از             .   افكن گرفت 
بايد براي زيـر و رو كـردن             .   ماجرا است 

 بـراي خـالـصـي از ايـن                ،اين موقعيت 
زندگي جهنمي و كل اين نظام ستمگرانـه        
سرمايه داري متشكل شد، نـيـرو جـمـع             

در عين حال بـايـد      .   كرد و دست بكار شد    
كساني را كـه سـعـي در تـوجـيـه ايـن                       
وضعيت دارند و به انحاء مختلف تـالش     
ميكنند كارگر را به قبـول ايـن شـرايـط               

 *   .بكشانند افشا و طرد كرد

 
 ناصر اصغري   در حاشيه شورش كارگران نساجيها در بنگالدش 
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كــارگــران شــركــت پــارس كــيــان         
 كرمانشاه اعتصاب كردند

 
بــنــا بــه گــزارش دريــافــتــي روز             

 تـيـر مـديـريـت شـركـت               ١٨يكشنبه  
پارس كيان طي بخشنـامـه اي اعـالم          
كرد كه ساعت كـار كـارگـران را يـك                

اين تصميم بـا    .   ساعت افزايش ميدهد  
عكس العمل فـوري كـارگـران مـواجـه            
شد و كارگران دسته جمعـي دسـت بـه            

تا لحظه انتـشـار ايـن        .   اعتصاب زدند 
 .خبر اعتصاب ادامه داشته است

 
كارگران نوشابه سازي ساسان   

 دست به اعتصاب زدند    
 

 ٢٠٠ تير بيـش از         ١٩صبح روز   
نـوشـابـه سـازي       تن  از كارگران شركت      

ساسان در غرب  در اعتراض بـه عـدم            
  ماه خـود و بـخـشـي         ٤دريافت حقوق   

از مزاياي سال گذشته شـان دسـت بـه             
اعتصاب زدند و تمامي بـخـش هـاي           

. كارخانه به اين اعتصاب پـيـوسـتـنـد           
كارگران اعالم كردند كه تا زماني كـه          
بـه خـواسـت آنـهـا و پـرداخـت فـوري                    

به اعـتـصـاب     ,     دستمزدها عمل نشود    
بـنـا بــه     .   خـود ادامـه خــواهـنـد داد               

گزارش كارگران شيفت شب نيز به ايـن        
 .اعتصاب پيوستند

 
اروم  "  اعتصاب كارگران شركت   

اروميه با خواست افزايش  " پيام
 دستمزدها 

 
دهها تن از كـارگـران        تير   ١٧روز  

قراردادي شبكه كابل و شبكـه هـوايـي         
متعلق به شركت تعـاونـي تـولـيـدي و              

ارومـيـه كـه      "   اروم پـيـام    " توزيع عـام       
توسـط  شـركـت مـخـابـرات اسـتـان                    
آذربايجان غربي به كار گرفته شـده انـد         
در اعـــتـــراض بـــه ســـطـــح نـــازل                    
دستمزدهـايشـان و بـا خـواسـت حـق                 

 حـق خـواربـار و بـن و حـق                   ،مسكن
ــزايــــش                       ــاري و افــ ــه كــ ــافــ اضــ
دستمزدهايشان دسـت بـه اعـتـصـاب            

كارگران در اين كارخانـه روزانـه         .   زدند
 ساعت كار ميكنند ماهانـه بـيـن      ١٢

 هــزار تــومــان مــزد         ١٧٥ تــا      ١٥٠
كارفرمـا بسـيـاري از ايـن            .   ميگيرند

كارگران را ناچار كرده است كه مـوقـع           
.  استخدام  قرارداد سفيد امضا بدهنـد      

 تـيـر در        ١٠اين كارگران قبال نيز در       
همين رابطه در مقابل اداره كـل كـار             
استان آذربايجان غربي دست به تجمـع       

ايــن اعــتــراضــات    .   اعــتــراضــي زدنــد   
هنگـام انـتـشـار ايـن گـزارش ادامـه                  

 . . داشته است
 

كرپ   "  اعتصاب كارگران شركت   
 ادامه دارد     كرمانشاه"ناز  

 
 كـارگـر شـركـت          ٥٠٠اعتصاب   

 ١١كرب ناز كرمانشـاه كـه  از روز                 
تيرماه در اعتراض به بيكارسازيهـا و         
عدم پرداخت به موقع دستمزدهايشـان      

 تير همـچـنـان    ١٩آغاز شده بود امروز  
در اين حركت اعتراضـي  .   ادامه داشت 

از همان آغاز مسئوالن استان از جملـه     
ــداري  ــيــروي               ،اســتــان  اداره كــار و ن

انتظامي وارد كار شدند و تـالش در             
 ١٤روز   .   عقب راندن كارگران داشتند   

تير كارگران با گرفتن قول پاسخگويـي       
به خواستهايشان موقتا سـر كـارشـان           

اما از آنجايي كه پـاسـخـي        .   بازگشتند
 ايـن اعـتـصـاب تـا            ،به آنها داده نشد   

بنا به گزارش   .     كنون ادامه يافته است   
 نفـر از    ٦٠ تا كنون ٨٥از ابتداي سال  

كارگران شاغل در اين كارخانه از كـار        
اين كارخانـه يـكـي از      .     بيكار شده اند 

بزرگترين شركتهاي توليدي پـارچـه و           
 . چادر مشكي در منطقه است

 
در "   ايـران صـدرا    "  كـارگـر      ٢٠٠

 بوشهر هنوز از كار بيكارند
 

بدنبال اعتراض كارگـران اخـراجـي       
مقرر شد كه تـا  زمـان شـروع پـروژه                  
جديد دستمزد ماهانه آنـهـا پـرداخـت            

 خواهد شد
با پايان  قبال به اطالع رسانديم كه      

در "   ايــران صــدرا   "   يــافــتــن مشــاركــت   
نـزديـك بـه      ,   هاي پـيـمـانـكـاري               پروژه
 كارگردر  اين مجموعـه از كـار           ٤٠٠

اين كـارگـران كـه در            به.   اخراج  شدند  
سازي و جزيـره صـدرا           مجموعه كشتي 

هاي پيمانكاري مشـغـول بـه              در پروژه 
 ابـالغ شـده بـود كـه بـا                 ،كار هستند 

پايان يافتن اين پروژه ها ،قـرارداد كـار         
آنـان از ابــتــداي مــاه جـاري تــمــديــد                

اين موضوع با اعـتـراض      .   نخواهد شد 
 تير كارگران   ٤كارگران روبرو شد و روز    

اخــراجــي ايــن شــركــت  در مــقــابــل               
استانداري بـوشـهـر دسـت بـه تـجـمـع                 

تحت فشار تجـمـعـات مـتـعـدد           .   زدند
ايــن كــارگــران در اعــتــراض بــه ايــن              
اخراجها طي جلسه اي در هـمـيـن روز            
كه مشتمل از مقـامـات اداره كـار و               

  فرمانـداري  ،دفتر سياسي استانداري   
 ،و نمايندگان كارگران اخراجي بـودنـد       

مصوبه اي مبني بر بازگشت كارگـران       
ايـن  .   اخراجي به كار به امضـا رسـيـد           
بـنـا   .   اعتراضات همچنان ادامـه دارد      

 نـفـر از        ٢٠٠  ، تير١٢به گزارشي در    
اين كارگران همچنان بيكار هستنـد و        
قرار شده اسـت كـه شـركـت تـا قـبـول                   
پروژه جديد حقوق ماهانه اين كارگـران       

 . را پرداخت كند
 

كارگران معدن سنگرود در    
  جنوبي  خراسان   زري گيالن و قلعه

خواهان دستمزدهاي پرداخت   
 .  نشده خود هستند  

 
 کــارگــر مــعــدن       ٦٠٠بــيــش از       

 مـاه حـقـوق و          ١٦سنگرود در گيـالن     
مزاياي خود را تاکنون دريافـت نـکـرده     

اين كارگران طي ماههاي گذشـتـه   .   اند
 و      ، اعـتـصـاب      درپي   پي   با اعتراضات 

 از كـار، نـوشـتـن نـامـه                 كشيدن   دست
هاي اعتراضي ، برپايي تجمـع تـالش         
كرده اند كه طلبهايشان را نقـد كـنـنـد             
اما كماكان پاسخي به آنها داده نشـده          

در هميـن رابـطـه كـارگـران ايـن             .   است
معدن چندين بار به هـمـراه  خـانـواده               
هايشان در مقابل ايـن مـعـدن تـجـمـع             

 .اعتراضي برپا كرده اند
بر اساس آخرين وعده مسـئـولـيـن         
رژيم در استان گيالن قرار بود تـا روز             

 تـيـر مـاه مـطـالـبـات               ١٣سه شنبـه     
 امـا تـغـيـيـري      ،کارگران پرداخت گردد  

در وضع كـارگـران صـورت نـگـرفـتـه                 
 .است

 2كارگران مـعـدن سـنـگـرود از               
سال قبل و بـه دنـبـال واگـذاري ايـن                    
معدن به بخش خصوصي بـا مشـکـل           
روبرو شدند  و از يک سـال قـبـل نـيـز                   

 اعتراض اين كـارگـران       .بيکار شده اند  
 . ادامه دارد
   نفر در معـادن ٥٠  كم  دست  ساالنه
   گـذشـتـه        سـال .   دميـشـونـ       ايران كشته 

   نيـزوي     باب    در معدن    انفجار گاز متان  
   سوختـن     موجب    زرند كرمان    شهرستان

   در آتـش     معدن    اين    از كارگران     تن ١١
   بـراي       مـعـدن      پيمانكار اين    شد چراكه 
 و      تهويه   هاي  ها، دستگاه    هزينه   كاهش
   را در سـاعـات             گـاز مـتـان           تخليـه 
 كـارگـر     ٢٥٠ از          بـيـش      كاري  اضافه

  سـوزي     آتـش     و موجبات     كرده   خاموش
 . بود  آورده را فراهم

   مـعـدن       بنا به گـزارش كـارگـران         
 و       نيـز حـقـوق    جنوبي  خراسان   زري  قلعه

   خود را از صـاحـبـان       ماهه ١٤    مزاياي
 در       كـه      كارگـرانـي  .    طلبكارند   معدن
 كـار        مـعـدن        مـتـري        هـزاران    اعماق
   كـار، حـق          كنـنـد هـنـوز اضـافـه             مي
 ٨٤       سـال       و عيـدي     ، پاداش   وري  بهره

  كـارگـران  .   انـد     نداشـتـه     خود را دريافت  
 اشـكـال مـخـتـلـف               به   زري   قلعه   معدن

اعــتــراض كــرده انــد  امــا هــنــوز و                 
 .اند  نداشته  دريافت  پاسخي همچنان

. 
كارگران كارخانه چيني بهداشتي    

تبريز تجمع اعتراضي  " ارس"
 برگزار کردند

"   كارگران كارخانه چيني بهداشتي          
تبريز بعد از يك هفته اعتصاب             "  ارس 

 تير    ١١و اعتراض و مبارزه در روز         
 ماه دستمزد پرداخت        ٥در اعتراض به     

نشده خود در مقابل سازمان كار و                
آموزش فني و حرفه اي استان           
.   آذربايجان شرقي تجمع كردند         

همزمان با حضور کارگران در مقابل                 
سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي              

استان آذربايجان شرقي نيروهاي              
انتظامي رژيم کارگران را محاصره               

اما كارگران شرکت کننده در              .  کردند 
اين تجمع اعتراضي به اعتراض خود            

ادامه دادند و بر خواست پرداخت            
حقوق معوقه و انجام تعهدات             

كارفرما در قبال كارگران پافشاري               

به دنبال اين حرکت اعتراضي            .   كردند 
مسئولين رژيم و کارفرمايان در               

جلسه اي با حضور نمايندگان کارگران                  
وعده دادند که تا شهريور ماه و در سه                 

نوبت تمامي مطالبات معوقه               
 .کارگران را پرداخت نمايند         

 
مراسم نمايشي خانه کـارگـر در          
شهر يزد به صـحـنـه تـظـاهـرات              

 کارگران اين شهر تبديل شد
 

 تير ماه عـوامـل      ١١روز يکشنبه   
خــانــه کــارگــر جــمــهــوري اســالمــي             
مراسمي را در شهر يزد ترتيب داده و          
عليرضا مـحـجـوب دبـيـر کـل خـانـه                 
کارگر و نماينده مجلس رژيم نـيـز در             

كـارگـران   .   اين مراسم سخـنـرانـي كـرد        
اين تجمع را به محل اعتراض خود بـه         
رژيم تبديل كردنـد و عـلـيـرغـم مـيـل                
خانه كارگريها صدها نفـر از کـارگـران          
معترض كه بيشتر آنـان در واحـدهـاي           
نساجي يزد مشغـول کـار هسـتـنـد از              
محل سخنراني دبير كل خانـه كـارگـر           
به حـركـت در آمـدنـد و تـا مـيـدان                       
مجاهدين شهر يزد راهپيمايي كـردنـد       
و با سردادن شعـارهـايـي اعـتـراضـي،             

 . خواستار حل مشكالت خود شدند
به دنبال راهپيمايـي و تـظـاهـرات          

کارگران شهر يزد نيروهاي انتـظـالمـي        
رژيم به کارگران معترض يورش بـرده و    
ضمن متفرق كردن كارگران از ادامـه          
 اين حركت اعتراضي جلوگيري کردند

 
تجمع اعتراضي كارگران   

 اخراجي شهرداري بندر انزلي   
 

 نفـر از كـارگـران         ٢٥٠ تير   ٧روز  
اخــراجــي شــهــرداري بــنــدرانــزلــي در           
اعتراض به اخراج خـود از شـهـرداري،          
درمقابل فرمانداري اين شـهـر تـجـمـع           

مـأمـوران سـركـوبـگـر نـيـروي              .   كردند
انتظامي در بندرانزلـي در وحشـت از           
اوجگيري اين حركت اعـتـراضـي وارد          
صحنه شده و كـارگـران مـعـتـرض را                

  .مورد ضرب و شتم قرار دادند

 

اخباري از مبارزات و اعتراضات 
 كارگران

 سايت کارگران
www.kagaran.org 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 
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 ۱۲بنا به خبر دريافتي روز دوشنبه        
تير کارگران اخراجي شرکـت واحـد بـراي            
چندمين بار متوالي در مقابل اداره کـار          
شرق تهران دست به يک تجمع اعتـراضـي         

معترضين که بـدنـبـال اعـتـصـاب             .   زدند
شــجــاعــانــه کــارگــران شــرکــت واحــد و              
همچنين بدليل عضويت در سنـديـکـا از          

 خواستار بـاز گشـت         ،کار اخراج شده اند   
تالش کارگران اخـراجـي     .   بکار خود شدند  

براي بازگشت به کار طي هفته هاي اخيـر    
شدت يافته است و در همـان حـال دوايـر              
دولــتــي ســعــي دارنــد تــا کــارگــران را                  

 . سربدوانند
 تير با پافشـاري  ۱۲کارگران در روز    

بر خواست بازگشت بـکـار در اداره کـار               
نـيـروهـاي    .   شرق تهران به بست نشسـتـنـد      

پليس جمهوري اسالمي نـيـز در مـحـل               
حاضر بودند و کارگران معترض را بـراي          
پايان دادن به اعتراض  مـورد تـهـديـد و               

بنا به خبر در جريان اين . فشار قرار دادند
 هئيتي از کارگران معترض که      ،اعتراض

شامل ابراهيم مددي عضو هيات مديـره       
 بـا    ،شركت اتوبوسراني واحد نيز مي شد     

مقامات اداره كار شـرق تـهـران مـذاكـره              
کردند و برخواسـتـهـاي كـارگـران تـاكـيـد               

به دنبال اين مذاكرات به كارگـران       .   كردند
 ١٧قول داده شده است كـه از روز شـنـبـه              

تير در گروههاي ده نـفـري بـه سـر کـار                     
کـارگـران کـه تـاکـنـون            .   بازگردانده شونـد  

بارها به آنان وعده هاي دروغ داده شـده              
اعالم کردند چنانچه روز شنبه اولين گروه    

 تير ١٨به سر كار بازنگردند روز يكشنبه 
در مقابل اداره كار مركزي تهران دست به 

 ٤بدنبال اين التيماتوم . تجمع خواهند زد
نــفــر از کــارگــران اخــراجــي بــه ســرکــار                

 . بازگشتند
بنا به گـزارش دريـافـتـي مـقـامـات               
مسئول شرکت تالش دارند که با گـرفـتـن          
اقرار وتعهد روحيه مبارزاتي کارگـران را         
درهم بشکنند و در صفوف کارگران تفرقه 

اعالم شـده اسـت چـنـانـچـه             .   ايجاد کنند 
کارگران تعهد کنند کـه از عضـويـت در            

سنديکا پشيمان هستند و هيچ ادعـايـي         
بابت حـق و حـقـوق مـاهـهـاي گـذشـتـه                      

.  مي توانند به سر کـار بـازگـردنـد    ،ندارند
 بــراي مــراجــعــه      ۵۴۱مـحــضــر شــمــاره       

کارگران و دادن تعهد در نظر گرفتـه شـده            
اما کارگران به اين فشار و تحـقـيـر          .   است

تن نداده و هيچکدام حاضر به انـجـام آن             
کارگران مصمم اند تـا بـا تـداوم            .   نشددن

حـرکــات اعــتــراضــي، شــرکـت واحـد را              
مجبور کنند تا کارگران اخراجي را  بـه              

 ۱۲همچـنـيـن درروز         .   سر کار بازگرداند  
تــيــر در مــنــاطــق مــخــتــلــف شــركــت                 
اتوبوسراني واحد اطالعـيـه اي از سـوي             
مديريت اين شركت نصب گرديد كه در آن 

و بــازگشــت بــکــار کــارگــران         "   عــفــو" بـر    
اخراجي در صورت هـمـيـاري بـا شـوراي              

امري کـه خشـم     .   اسالمي اشاره شده است   
جـمـهـوري    .   کارگران را برانگيخـتـه اسـت        

اسالمي ميخواهد عقب نشيني خـود و           
بازگشت به کار کارگران اخـراجـي را بـه               

امــا .   جـيـب شـوراهـاي اسـالمـي بـريـزد               

موضع کارگران روشن است آنها بارهـا و          
بارها خواهان انحالل اين نهاد دست سـاز        

 . رژيم و ضدکارگري شده اند
ي    بنا به يک گزارش ديـگـر پـرونـده             

منصور اسانلـو، رئـيـس هـيـات مـديـره                 
شركت واحد اتوبوسراني كـه نـزديـك بـه               
هفت ماه است در زندان اسـت، از دادگـاه       

. به بازپرسي بـازگشـت داده شـده اسـت               
يوسف مواليي، يكـي از وكـالي مـدافـع           

 تير براي اولين بار به وي         ٤اسانلو كه در    
اجازه داده شد كه پرونده اسانلو را بـدسـت          
بگيرد، در گفتگـو بـا خـبـرگـزاري هـاي                 
دولتي اعالم داشت كه با ارجاع پرونده بـه   
بازپرسي، كار پيگيري پرونـده را در آنـجـا        

وضـعـيـت مـنـصـور         .   دنبال خواهـد كـرد     
اسانلو که از بيماريهـاي چشـم، پـوسـت،             
قلب و كليه رنج مي برد و همـچـنـيـن بـه                
درد کمر نيز مبتـال شـده اسـت، بشـدت                

تاکنون درخواستهاي . ناراحت کننده است
خانواده وي براي انجام معالجات منصور 
اسانلو در خارج از زندان پـذيـرفـتـه نشـده              

وكالي وي پيش از ايـن طـي نـامـه            .   است
اي از رئيس دادگاه خواستار آزادي وي بـا         

خواستي که با بـي      .   قيد وثيقه شده بودند   
 .توجهي دادگاه مواجه گرديد

 ماه از مبارزه قهرمانانـه    ۷نزديک به   
کارگران شرکت واحد مـي گـذرد و ايـن                
مــبــارزه اکــنــون بــا تــالش فــوري بــراي               
بازگشت به کار کارگران اخراجي، رفع هر       
گونه اتهام از آنها، آزادي فوري مـنـصـور         
اسانلو از زندان و پايان دادن به تعقيـب و            

. فشار کـارگـران هـمـچـنـان ادامـه دارد                 
رويــارويــي کــارگــران شــرکــت واحــد بــا              
جمهوري اسالمي بـر سـر سـازمـانـيـابـي              
مســتــقــل کــارگــران، بــهــبــود وضــغــيــت          
دســتــمــزدهــا و دريــافــتــي هــا و ديــگــر              
مطالبات، امر همه کارگران و مردم ايران 

ما همه کارگران و مردم را فرا مـي     .   است
خوانيم که کارگران شـرکـت واحـد را در               
 . مبارزات خود مورد حمايت قرار دهند

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۲۰۰۶ ژوئيه ۴ -۱۳۸۵تير  ۱۳

 
 !مي خواهيم بدون تن دادن به هيچگونه تحقير و فشاري به سر کار برگرديم: کارگران اخراجي شرکت واحد
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طبق گزارشي که به کميته کردستـان       
 ۱۵حزب رسيده است امروز پنجشـنـبـه           

 يک بـار ديـگـر کـارگـران              ۱۳۸۵خرداد  
. نساجي شاهو در سنندج تجمـع کـردنـد          

کارگران در فاصله سـه روز ايـن دومـيـن            
امـروز از    .   بار است که تجمع مـيـکـنـنـد         

 صبح کارگران يک بار ديـگـردر        ۹ساعت  
مقابل دفتر مرکزي کارخـانـه شـاهـو در             

در ايـن    .   خيابان حسن آباد تجمـع کـردنـد    
تجـمـع کـارگـران بـا در دسـت داشـتـن                     

پالکارد بزرگـي خـواهـان رسـيـدگـي بـه                 
اعتراض کـارگـران     .   خواستهايشان شدند 

تا کنون از جانب مسئولين کـارخـانـه و             
امـروز  .   اداره کار بي جواب مـانـده اسـت         

تعداد زيادي نيروهاي لـبـاس شـخـصـي             
کارگران را محاصره کرده بودند که مانـع        

دو .   پيوستن مردم به اين تـجـمـع شـونـد             
روز قبل کارگران نساجـي کـردسـتـان در           
مقابل کارحانه و کارگران نساجي شـاهـو        

 .در همين مکان تجمع کرده بودند
 

کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت           
کارگري ايران همه کارگران را به حـمـايـت         
از مطالبات کارگران نسـاجـي سـنـنـدج             

کارگران شاهو از اول سـال         .   فراميخواند
 تا کنون ازحقوق و مـزايـاي قـانـونـي        ۸۵

 .خود محروم شده اند
  

کمـيـتـه کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                    
 کارکري ايران

 
 ۲۰۰۶ ژوئيه ۶ -۱۳۸۵تير  ۱۵

 
00491771683748 

 
 کارگران نساجي شاهو در سنندج يک بار ديگر تجمع کردند

 

طبق اخبار که به کـمـتـه کـردسـتـان              
حزب رسده است صبح امـروز کـارگـران            
نساج کردسـتـان در شـهـر سـنـنـدج در                   
مقابل کارخانه و کارگران نسـاج شـاهـو            
در خابان حسن آبـاد در مـقـابـل دفـتـر                   

  .مرکز کارخانه تجمع کردند
تا رسدن ان خبر تجمع کـارگـران در            
. ان دو مــکــان هــمــچــنــان ادامــه دارد             

کارگران ان دو کارخانه خواهان پـرداخـت        
حقوقها معوقه و کارگران شاهو خـواهـان       
شروع به کار در کارخانـه شـده انـد، زرا                

کارخانه به دسـتـور مـدرت بسـتـه شـده                 
کــارگــران نســاج کــردســتــان هــم          .   اســت

خواهان پرداخـت پـنـجـاه درصـد حـقـوق               
معوقه دوران اعتصاب سـال گـذشـتـه و             

 .بازگشت به کار هستند
 

  تجمع کارگران نساجي کردستان
 

 از   ۱۳۸۵ تيـر مـاه       ۱۳امروز سه شنبه    
صــبـح کــارگـران بــکـار شــده           ۹سـاعــت    

کارخانـه نسـاجـي کـردسـتـان در شـهـر                   
سنندج در مقابل کارخانه تجمـع کـردنـد          

و تا رسيدن اين خـبـر تـجـمـع کـارگـران                   
خـواسـتـهـا کـارگـران          .   هنوز ادامـه دارد    
 درصـد از حـقـوق          ۵۰مبنی به پرداخت    

دوران اعتصاب که پرداخـت نشـده اسـت         
تـا  .   و بازگشت به کار اعـالم شـده اسـت            

کــنــون هــيــچ کــدام از مســئــولــيــن و                  
نمايندگان کارفرما حاضر به جوابگـويـي       

در ايـن تـجـمـع          .   به کارگـران نشـده انـد         
تعدادي از کـارگـران شـاغـل کـارخـانـه                  

  .نساجي کردستان نيز حاضر شدند
 

  تجمع کارگران کارخانه شاهو

 
 ۱۳کارگران کارخانه شاهـو امـروز          

تر از همان ساعات اولیه روز در مقـابـل          
دفتر مرکزی کارخـانـه کـه در خـیـابـان                 
حسن اباد مـی بـاشـد تـجـمـع کـردنـد و                   
خـــواســـتـــار رســـيـــدگـــي فـــوري بـــه                

  .خواستهايشان شدند
خواستهاي کارگران پرداخت حـقـوق       
معوقه و هـمـچـنـيـن لـغـو قـراردادهـاي                 
موقت اعالم شده اسـت در حـال حـاضـر             
علرغم اينکه اين کارگـران شـاغـل مـي             
باشند ولي کـارخـانـه تـعـطـيـل اسـت و                   
کارگران از هر گونه حقوق و مزايائـي بـی          

تا رسيدن اين خبـر تـجـمـع          .   بهره هستند 
کارگران شاهو ادامه داشته و هيـچ کـدام       

از مسئوليين حاضر به جوابگـوي نشـده          
کارگران شاهو اعالم کرده اند اگر بـه        .   اند

خواستهاي شان جواب ندهند، امـروز از         
خيابان حسن اباد به طرف دفـتـر روابـط             
عمومي اداره کـار در خـيـابـان صـفـري                 

  .راهپمايي خواهند کرد
کمته کردستان حزب ضمن حـمـايـت        
از حـرکـت ان کـارگـران هـمـه کـارگـران                    
نساجها سنندج بـوژه کـارگـران شـاهـو و             
نساج کردستان را به اتحاد و همبستگـي        

  .فرامحواند
 

کمته کردستان حزب حزب کـمـونـيـسـت            
 کارگري ايران
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  کردستان و شاهو در سنندجيتجمع کارگران نساج

طي گزارشي از کارگاه اکسيژن غرب  
 نفر کارگر دارد    ۱۲در شهرک صنعتي که     

 ساعت کـار مـي        ۱۲اين کارگران روزانه  
کارگران اين کارگاه بطور متـوسـط       .   کنند

 هزار تومان دستمزد دريـافـت        ۶۰ماهي  
مي کنند و از هيچ گونه بيمـه و مـزايـاي             

امکانات بهـداشـتـي و       .     برخورد نيستند 
اوقات .   ايمني در اين کارگاه  وجود ندارد      

کاري توسط کارفرما درهاي کارگاه بسته 
مي شود و کارگران پشت درهاي بسته به        
طرز وحشتناکي مورد  استثمار قرار مي       

اعـتـراض هـر کـارگـري در ايـن                 .   گيرنـد 
صـاحـب   .     کارگاه  با اخراج روبرو ميشود     

کارگاه تهديد کـرده اسـت کـه کـارگـران                  
بيکار زيادي در شـهـر هسـتـنـد و اگـر                     
اعتراضي رخ دهد همه را اخراج ميکند و 

ايـن  .   کارگران ديگري را به کار مـيـگـيـرد         
تهديدات عـمـالً بـاعـث شـده اسـت کـه                   

 .صداي کارگران را خفه کند

اين کارگاه در زمان کار درب ورود و        
خروج را مي بندد تا اداره کار و يـا اداره          

مواردي هم  .   بيمه هم نتوانند مطلع شوند    
که اين ادارات مطلع شده اند، با پرداخـت         
رشوه مسئوليـن اداره کـار و بـيـمـه در                    

 . مقابل اين توحش سکوت کرده اند
کارگران شهرک صنعتي اين سـکـوت      
را شکستند و از حزب کمونيست کارگري 
ايران تقاضا کرده اند که وضعيت کارگران 
اين کارگاه  را منعکس کنيم و از انـهـا                

 . حمايت کنيم
کميته کردستان حزب اين برده داري       

مـا هـمـه کـارگـران           .   را محکوم ميـکـنـد    
ديگر کارگاه ها و مراکز کارگري سنـنـدج         
را فراميحوانـيـم از هـمـکـاران خـود در                  

. کارگاه اکسيـژن غـرب حـمـايـت کـنـنـد                
کارفرماي اين کارگاه به جـرم جـنـايـت و              
سياستهاي ضد انساني عـلـيـه کـارگـران             
 . بايد محکوم و به محاکمه کشيده شود

کارگران اخراجي الومين همچنان بـه      
 اعتراضات خود ادامه مي دهند 

کارگران اخراجي الوميـن در مـجـمـع         
عمومي خود تصميم گرفـتـنـد کـه بـراي              
بازگشت به کار در مـقـابـل اسـتـانـداري               
تجمع کنند در روزهاي گـذشـتـه تـجـمـع               
کارگران الومين در مقابل اداره کار با بي        

 . تفاوتي مسئولين روبرو شده است
کارگران الومين اعالم کردند اگر تـا         
چند روز  آينده به خواستهاي آنها مـبـنـي           
بر بازگشت به کـار رسـيـدگـي نشـود در                 

   .مقابل استانداري تجمع خواهند کرد
 بيمارستان بعثت سنندج 

 
طبق اخبار دريافتـي از بـيـمـارسـتـان           
بعثت سننـدج کـه يـکـي از بـزرگـتـريـن                    

 ١٣٠بيمارستانهاي شهر است بـيـش از           
کــارکــنــان ايــن     .   نــفــر کــار مــي کــنــنــد          

بيمارستان از کمترين امکانات برخـوردار   

و از هر گونه مزايا عيـدي، حـق           .   هستند
شيفت، حق اضافه کـاري و دريـافـت دو              
 . دست لباس کار در سال محروم شده اند

دکتر قطبي که يکي از مزدوران رژيم 
رئيس اين بيمارستان مي باشد با تهـديـد         
به اخراج تالش دارد کـه کـارکـنـان ايـن                  
بخش خدمات اجتماعي را بـه سـکـوت            

 . وادار کند
طبق آخرين خبر قرار بود بـراي حـل          
اين مشکالت مـذاکـراتـي مـتـشـکـل از               
مسئوليـن بـيـمـارسـتـان و نـمـايـنـدگـان                    
کارکنان بيمارستان واداره کار برگزار شود 
که مسولين اداره کار حاضر بـه دخـالـت              

وضعيت کارکنان اين .    در اين امر نشدند 
بيمارستان بشدت غيره انسـانـي اسـت و            
بارها خستگي مفـرط کـارکـنـان بـاعـث              
 . مشکالتي جدي براي مريضها شده است

رئيس بيمارستان نيـز تـا کـنـون بـه                
خواستهاي کارکنان بـيـمـارسـتـان تـوجـه              

نداشته و با چـوب تـهـديـد بـه اخـراج و                     
معرفي به حراست و ممنوعـيـت شـغـلـي            
اين بي حقوقي را به کارکنان بيمـارسـتـان          

 .تحميل نموده است
کميته کردستان حزب همه کـارگـران      
را به اتحاد و هماهنگي در مـبـارزاتشـان          

کـارگـران   .   در سطح شهر فـرا مـيـخـوانـد            
ميتوانند در يـک قـطـعـنـامـه مشـتـرک                   
نيرويشان را از اين پراکندگي عبور دهند       
و مــتــحــدانــه در مــقــابــل اداره کــار و                  
استانداري خواهان عملي شدن خـواسـتـه          

يـک تشـکـل      .   ها و مطالبات خود شـونـد      
فراگير که همه بخشهاي کارگري بتوانـنـد        
آنرا ظرف مبارزه خود بـدانـنـد يـک نـيـاز                

بايـد دسـت بـه کـار          .   فوري و عملي است   
 . اين تشکل شد

  
کميته کردستان حزب حـزب کـمـونـيـسـت           

 کارگري ايران
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 کارگران شهرک صنعتي سنندج از بي حقوقترين بخش کارگري هستند
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طرف تعدادي از فعالـيـن      :   از
کــارگــري در مــنــطــقــه جــنــوب         
خوزستان شـاغـل در مـجـتـمـع             

  هاي پتروشيمي
 
كــمــيــتــه هــمــبــســتــگــي     :   بــه

كــارگــري حــزب كــمــونــيــســت          
كارگري ايران و بهـرام سـروش و         
  فرشاد حسيني و تيم همراهشان

 
  با سالمهاي گرم

 
صميمانه ترين تبريکات ما را به      
مناسبت برنامه ريزي و شرکت فـعـال        
و تاريخي تان در نـود و پـنـجـمـيـن                  

سـازمـان   ( اجالس ساليانـه آي ال او           
شـمـا بـحـق       .   بپـذيـريـد      )   جهاني کار 

صداي کارگراني بوديد که سالهـاسـت      
بخاطر سيطره شرايط بغايـت سـخـت          
سرکوب پليسي صدايشـان در چـنـيـن         

کـاري  .   مجامعي شنيـده نشـده اسـت       
که شما در سالن بزرگ محل برگزاري       
کنفرانس انـجـام داديـد، در تـاريـخ                
مبارزه طبقه کارگر ايران ثبت شـد و        

چنيـن روزي بـا   .   ماندگار خواهد ماند 
چنين انسانهاي کمونيست پـرشـوري        
ــا عــزمــي راســخ در پشــت                     کــه ب
ميکروفون کنفرانس، صداي کارگران    
ايران را بگوش جـهـانـيـان رسـانـدنـد،           

براي ما مايه افـتـخـار و سـربـلـنـدي                
دستان پر توانتان را ميفشاريـم      .   است

و برايتان آرزوي موفقـيـت بـيـشـتـري             
حزبي که ايده هاي شما در آن          .   داريم

پرورش يافته اسـت، بـراي مـا عـزيـز              
است، چرا که سياستهاي ايـن حـزب،         
شما را بـه چـنـيـن کـارهـاي بـزرگـي                   

  .رهنمون ميسازد
 

هر چه پرتوانتر باد مـبـارزات طـبـقـه             
  کارگر ايران

زنده باد حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
  ايران

۶/۴/۸۵  

تعدادي از فعالين کارگـري شـاغـل          :   از
  در کارخانجات صنعتي تبريز

كميته هـمـبـسـتـگـي بـيـن الـلـلـي                   :   به
  كارگري

  بهرام سروش و فرشاد حسيني: به
 
  با سالم

تبريکات ما را بـه خـاطـر حضـور             
پرشورتان در کنفرانس ساليانه سـازمـان    
جهاني کار و مقابله جـانـانـه بـا ايـادي               

. مزدور جمهوري اسالمي پذيرا بـاشـيـد       
شما کاري کرديد که ما هميجا نـيـروي           
مضائف داشته باشيم و به نيـروي خـود          

طبقـه کـارگـر     .   هر چه بيشتر ايمان آوريم    
با حزبش که شما در کنفرانس هر دو را           

نمايندگي کرديد قـادر اسـت جـهـانـي               
کـار  .   بسازد که شايسـتـه انسـان بـاشـد            

بزرگ شما بـا رسـانـدن صـداي کـارگـر                
ايراني بـه جـهـانـيـان، يـک بـار ديـگـر                     
حقانيت اهـداف طـبـقـه کـارگـر را بـه                   

ما به شما هـمـسـنـگـران          .   اثبات رساند 
مان در مبارزه براي رسيدن به دنـيـائـي            

ارزش کـارتـان     .   بهتر، افتخار ميکـنـيـم     
بسي بزرگ و يادگاري به ياد ماندني در        

دست هـمـه تـان       .   مبارزه ما خواهد بود   
  .را بگرمي ميفشاريم
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  ارزش کارتان بزرگ و به ياد ماندني است

 
   نامه هاي تبريک از فعالين کارگري به بهرام سروش و فرشاد حسيني       

  به خاطر اعتراض پرقدرتشان عليه حضور نمايندگان رژيم اسالمي در کنفرانس ساالنه سازمان جهاني کار  

 ٩ تيرمـاه از سـاعـت          ١٨امروز  
 نـفـر از كـارگـران            ١٠٠صبح حـدود    

اخراجي شركت واحد در مقابـل اداره         
كل كار استان تهران طبق قرار قـبـلـي       

از همـان شـروع      .   دست به تجمع زدند   
تـجــمــع تـعــدادي از كــارگــران بــراي             
مذاكره نزد مقامات اداره كار رفتـنـد        
ولي باز هم پاسخي  جز وعده به آنـهـا           

كارگران تصميم گرفتند در    .   داده نشد 
محل بمانند و اعتراضشان را ادامـه         

كــارگــران شــعــار مــيــدادنــد        .   دهــنــد

. كــارگــران كــارگــران اتــحــاد اتــحــاد         
پالكاردهايي كه بـر روي آن نـوشـتـه              

 مـاه    ٦كارگـران تـعـلـيـقـي          :   شده بود 
 ما كارگران سـلـول      ،حقوق نگرفته ايم  

انفرادي زندان اوين را نميخواهيم حـق     
 مـنـصـور      ،و حقوقمان را ميخواهيـم    
 مـنـصـور      ،اسانلو آزاد بـايـد گـردد          

.  نوشته شده بـود   ،اسانلو بيگناه است  
نيروهاي انتظامي مثل هـمـيـشـه در           

كـارگـران   .   محل مستقـر شـده بـودنـد        
اطالعيه اي كه در آن درمـورد فشـار           

به كارگران اخراجي و نيز عدم شركـت        
در انـتـخـابـات شـوراهـاي اسـالمـي                

 بـيـن رانـنـدگـان           ،صحبت شـده بـود     
اتوبوس كه از محل عبور ميـكـردنـد         
و مردمي که در اطراف بودنـد تـوزيـع      

تــجــمــع کــارگــران واحــد بــا         .   كــردنــد
نـيـروي   .   برخورد گرم مردم تـوام بـود         

انـتـظــامـي در اطــراف ايــن تــجـمــع               
اعتراضي حضور داشتند تـا مـامـع           
گسترش ايـن اعـتـراض و پـيـوسـتـن               

  .مردم به صف کارگران شوند

بنـا بـه گـزارش، مـحـضـري كـه                
مامور شده بود از کـارگـران تـعـهـد               
بگيرد به دليل اعتراض و افشـاگـري          
کارگران اعالم کرده اسـت کـه ديـگـر            

. حاضر به انـجـام ايـن كـار نـيـسـت                  
محضـرهـاي ديـگـر نـيـز از طـريـق                   
کارگران در جريان قرار گرفـتـه انـد و             
بسياري از آنها اعـالم کـرده انـد کـه               
حاضر به انجام اين کـار ضـدکـارگـري          

روز گذشتـه ده نـفـر از           .   نخواهند بود 
. كارگران سركارشان بازگردانده شدنـد    

امروز نيز هفـت نـفـر ديـگـر آنـهـا را                
در تــجــمــع امــروز،      .   فــراخــوانــده انــد  

كارگران بر ضرورت اتحاد و پافشاري      
کارگـران  .   بر مبارزه خود تاکيد کردند    

اعالم کردند که چنانچه سريعـا هـمـه           
آنها به سر کار برگردانده نشوند همـراه   
با خانواده هايشان دسـت بـه تـجـمـع              

  .ميزنند
  حزب کمونيست کارگري ايران 
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همانـطـور کـه قـبـال بـه اطـالع                  
رسانديم جمهوري اسالمي در مقـابـل     
فشار اعتراضـات کـارگـران واحـد و             
همبستگي بين المللـي از آنـهـا وادار         
شده است بتدريج کارگران واحـد را بـه         

رژيـم امـا تصـمـيـم        .   سر کار برگرداند  
گرفته است از کارگراني که به سر کار        
برميگرداند تعهد محـضـري بـگـيـرد          
که کارگران از عضويت در سـنـديـکـا          
پشيمان هسـتـنـد و مـنـبـعـد بـا آن                    

تــعــدادي از   .   هــمــکــاري نــمــيــکــنــنــد   
ــد                ــر فشــارهــاي شــدي ــران زي کــارگ
اقتصادي تعهدنامه را امضا کردند و      

به سر کار  برگشتـنـد و بسـيـاري از                 
کارگران مـقـاومـت کـرده و بـه ايـن                  

در .   سياست رژيم گـردن نـنـهـاده انـد            
اعتراض به اين سـيـاسـت کـثـيـف و               
جنايتکارانـه، و بـا خـواسـت آزادي               
فوري و بي قيد و شرط کليه کارگـران         
اخراجي بـه سـر کـار و آزادي فـوري                 
اسانلو، کارگران تصميـم بـه اجـتـمـع             

. تيـر گـرفـتـنـد       ١٨اعتراضي در روز    
 تير کـارگـران در       ١٨ صبح   ٩ساعت  

مقابل اداره کـار اسـتـان تـهـران در                 
خيابـان فـرهـنـگ صـفـائـي تـجـمـع                   

 . ميکنند

کارگران اخراجي واحد در طـول          
ماههاي گذشته بارها و بارها دسـت         
به تجمع اعتراضي زده اند، امروز نيز       
بـه اداره کـار شـرق تـهـران مـراجـعـه                  
کردند تا طبق قـرار قـبـلـي هـيـئـتـي                 
مرکب از نـمـايـنـده شـرکـت واحـد و                 
نماينـده اي از اداره کـار را مـالقـات              

معـمـوال در ايـن مـالقـاتـهـا                .   کنند
مسـئــولــيـن وزارت اطـالعــات نــيــز           
شرکت ميکننـد تـا فضـاي ارعـاب              
همچنان بـاالي سـر کـارگـران بـاقـي               

به کارگران گفته شد کـه امـروز     .   بماند
مالقات به هم خورده است و کارگران       

چـنـد   .   تصميم به اجتماع فردا گرفتند    
 تـيـر نـيـز          ١٢روز قبـل يـعـنـي روز            

کارگران در مـقـابـل اداره کـار شـرق               
تهران دست به اجتماع اعتراضي زده        

 . بودند
حزب کمونيست کارگري از هـمـه       
ــردم                ــان و م ــران، دانشــجــوي ــارگ ک
آزاديخواه ميخواهـد قـاطـعـانـه ايـن             
سياست ضدکارگري و ضدانسـانـي و        
سرکوبگرانه رژيم را شديدا مـحـکـوم          

اين سياست براي جلوگيـري از    .   کنند
اعتصاب و اعـتـراض اسـت، بـراي               
مقابه بـا مـتـشـکـل شـدن کـارگـران                 

است، براي ايجاد تفرقه است و بـايـد           
با اعتراض هـمـه مـردم پـاسـخ داده                

حزب از سازمانـهـاي کـارگـري         .   شود
در سـراسـر جـهـان نـيـز مـيـخـواهـد                    
جمهوري اسالمي را بخاطر سيـاسـت       
هاي سرکوبگرانـه و ضـدانسـانـي اش          

و همچنـان از کـارگـران          محکوم کنند   
واحــد بــراي تــحــقــق خــواســتــهــايشــان          

 . قاطعانه حمايت کنند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
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