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شكل دادن به اتحادي قدرتمـنـد       
در بــرابــر تــعــرض جــمــهــوري            

 اسالمي وكارفرما
 

يك اتفاق مـهـم در هـفـتـه اخـيـر                  
حمايت دسته جـمـعـي تـعـدادي از از               
جمع ها و مراكز كـارگـري از مـبـارزه              

ايـن  .     كارگران پرريس در سننـدج بـود       
ابتكار جالـب بـطـور واقـعـي جـنـبـش                
كارگري را گامي ديگر به جلو خـواهـد         

 برد
واقعيت اينست كـه در دو سـالـه            

اخير مـا شـاهـد رشـد هـمـبـسـتـگـي                    
در .   كارگري در ميان كارگران بوده ايـم      

اعتراضات مختلـف جـمـع هـايـي از              
كارگران از مبارزات معيني حـمـايـت          

در مـوردي چـون كـارخـانـه             .   كرده اند 
نساجي كردستان ما شاهد اين بـوديـم       
كه كـارگـران شـاهـو بـه حـمـايـت از                      
كارگران نساجي به تجمـع اعـتـراضـي           

بويژه يك جنـبـه بسـيـار       .   آنان پيوستند 
قوي اين همبستـگـي هـا ارتـبـاط بـا               
سازمانهاي جهاني كارگري بـود و در          
مبارزات كارگران شركت واحد نـقـطـه          
اوج آن بود كـه مـا شـاهـد اعـالم روز                 

همبستگي جهاني كارگري با كارگـران      
ايران از سوي كنفـدراسـيـون اتـحـاديـه             

امـا در    .   هاي آزادي كـارگـري بـوديـم          
حمايت دسته جمعي تعـدادي از جـمـع        
ها و مراكز كارگري در پشتـيـبـانـي از        
مبارزه كارگـران پـرريـس  مـا شـكـل                
گيري يك اتحاد گسترده تـر كـارگـري            
كه ابعاد سراسري تري بـخـود گـرفـتـه              

اتحادي كه فعالين و   .   است را شاهديم  
رهبران كارگري را در سطحي سراسري      
به هم متصل ميكند و بـطـور واقـعـي            
جنبش كارگري را در موقعيت  بسيـار        
قدرتمندتري براي اعتراضات بعـدي و       
متحد شدن حول خواستهـاي سـراسـري        
تري چون انعـقـاد قـراردادهـاي دسـتـه              
جــمــعــي تــوســط نــمــايــنــدگــان خــود           

 بيمه بيكـاري مـكـفـي بـراي           ،كارگران
هــمــه كــارگــران و خــواســت افــزايــش            

 هزار تومـان و  ٥٠٠دستمزدها حداقل   
 . غيره قرار ميدهد

اين حركت الـگـويـي اسـت بـراي               
اينكه بتوانيم بـا يـك سـنـگـر بـنـدي                   
قدرتمند نه تـنـهـا هـر تـك اعـتـراض                  
كارگري را به پيروزي بـرسـانـيـم بـلـكـه           
طبقه كارگر در موقعيت قدرتمنـدتـري       

بايستد و خواستها و مطالـبـات خـود           
بتواند حق اعتصـا ب و         .   را طرح كند  

حق تشكل را تثبيت كـنـد و بـه يـك                  
وزنه سياسي قـدرتـمـنـدتـري در سـيـر               

در ايـن    .   تحوالت جاري تبـديـل شـود        
اقدام مهم كارگري كه در ابتـدا هشـت           
امضا در زير آن قرار داشـت و در راس       
آن نام سنديكاي كارگران شركـت واحـد        

 ما شاهد جنـب     ،را مشاهده ميكرديم  
و جوش بيـشـتـري در مـيـان رهـبـران                 
كارگري در شهرهاي مختلف و مـراكـز    
كارگري مختلف هستيم و هـم اكـنـون          
شاهديم كه به لـيـسـت حـمـايـت دارد               

اين حركت ميـرود كـه    .  اضافه ميشود 
به بستـري بـراي شـكـل دادن بـه يـك                   
اتحاد قـدرتـمـنـد كـارگـري در بـرابـر                   
تعرضات دولت و كـارفـرمـا تـبـديـل                

بـطـور واقـعـي ايـن بـار ابـعـاد                   .   شود
حمايت ها از سطـح جـمـع هـا بسـيـار                
فراتر رفته است و شما اسم سنديـكـاي          
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هركس كه نـگـاهـي بـه جـنـبـش               
كارگري در ايران بينـدازد از مشـاهـده      
دو تصــويــر و يــا دو روي كــامــال                  
متفاوت و ناموزون در آن مـتـعـجـب            

از يــك ســو مــا شــاهــد              :   مــيــشــود
رزمندگي، جنب و جـوش گسـتـرده و          
پيشروي ها و دستاوردهاي درخشـان        
كارگران در برابر يـك سـرمـايـه داري             
هار و ديكتاتوري اسالميش هستـيـم       
و از سوي ديگر شاهديم كه صاحـبـان         
سرمايه و حكومت بخشهاي وسيعـي      
از كارگران را به موقعيتي آنچنان بـي        
حــقــوق و فــرودســت و مــحــروم و                  
مستاصل رانده اند كـه بـاور كـردنـي             

چـه چـيـز ايـن واقـعـيـت را                  .   نيسـت 
توضيح ميدهد؟ وجود ايـن دو جـنـبـه      
چه تاثيرات و عواقبي بـراي جـنـبـش            
كارگري دارد؟ مشاهده اين وضعـيـت       
چــه وظــايــفــي را بــردوش رهــبــران              

 كارگري و كمونيستها ميگذارد؟ 
بگذاريـد اول مسـالـه را بـطـور                
مشخص تر طرح كنيم تا بتوانـيـم بـه        

از مـيـان     .   پاسخ اين سواالت بـرسـيـم      

تمام واقعيـتـهـاي جـنـبـش كـارگـري               
اشاره به چند مورد مسالـه را روشـن            

 :تر ميكند
ايران كشوري با يـك جـنـبـش         -١

كارگري فعال با اعتصـابـات روزمـره          
اعتصاب كارگران شركت واحد    .   است

تهران تنها يك نمونـه بـود كـه گـرچـه               
خود اعتصاب يك روز بـيـشـتـر دوام           
نياورد اما مبارزه درخشان و گسترده      
و درازمدتي كه به دنبال آن به جـريـان         
افتاد و قدم به قـدم حـكـومـت را بـه                 
عقـب نشـيـنـي كشـانـد كـه آخـريـن                    
دستاوردش آزادي منصور اسانـلـو از       
زندان بود، يك شكست سياسي را بـه      
حكومت اسالمـي تـحـمـيـل كـرد و                
جهان را متوجه جنبـش كـارگـري در            

اعتصـاب در ايـران يـك           .   ايران نمود 
ايـن را رسـانـه         .   جريان روزمره اسـت    

هاي حكومت نيز نميتواننـد كـتـمـان          
مقامات حـكـومـت بـارهـا از           .  كنند

جريان يافتن چند هزار اعتـصـاب در          
يـكـي از     .   يك سال سخن گـفـتـه انـد           

 
 فراخوان به همه کارگران در سراسر کشور 
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ران خـودرو    يـ کارگران شـرکـت ا     
ديزل بعد از بازگشت از تـعـطـيـالت        

 ١٠  از روز سه شـنـبـه             ،تابستاني
مرداد ماه در اعـتـراض بـه  کسـر               
حقوقهايشان دسـت بـه اعـتـصـاب            

 ٢٠زدند و اين اعتراضـات اكـنـون        
مـوضـوع   .   روز است كه ادامه دارد      

از اين قرار اسـت كـه وزارت كـار                 
جــمــهــوري اســالمــي در تــعــيــيــن          

 هـزار    ١٨٠ مبلغ  ٨٥دستمزد سال   
تــومــان را بــعــنــوان پــايــه حــقــوق            

ايـن  .   كارگران قراردادي تعيين كـرد    
ميـزان دسـتـمـزد مـبـنـاي حـقـوق                  
كارگران قراردادي در ايران  خـودرو        

بعد از آن بحث بـر سـر        .   قرار گرفت 
اين موضوع در دولـت و مـجـلـس             
اسالمي باال گرفت و دولت بـنـا بـه           
خواست كارفرمايان مصـوبـه خـود         
را پـس گـرفـت و اعـالم كـرد كـه                    
حداقل حقوق بـراي هـمـه كـارگـران             

 هزار تومان است و پـرداخـت         ١٥٠
دستمزدي بيش از آن بـه كـارگـران             
قراردادي به توافق كـارفـرمـايـان و            

ايـــن .   كــارگــران بســتـــگــي دارد            
اصالحيه ضـد كـارگـري از سـوي               
وزارت كار بصورت بخشـنـامـه بـه           
كارخانه ايـران خـودرو نـيـز ابـالغ                

مــديــريــت ايــران خــودرو         .   گــرديــد
بدنبال اين مصوبه فـورا دسـتـمـزد            

 هــزار   ٣٠كــارگــران قــراردادي را         
تومان كاهش داد و اعالم كـرد كـه           
ب احتساب مزاياي ديگر از جـملـه         
حق اضافه كـاري و حـق اوالد، در             

 هـزار تـومـان از حـقـوق                ٧٠ماه   
ماهانـه كـارگـران قـراردادي ايـران             

ايـن اقـدام     .   خودرو كسر خواهد شد   
مورد اعتراض گسـتـرده كـارگـران           

كــارگــران دســت بــه       .   قــرار گــرفــت   
اعتصاب زدند و از رفتن بـه سـالـن       

دامـنـه   .   غذاخوري خودداري كردنـد   

اين اعتراض آنقدر باال گـرفـت كـه            
حتي دو ماشين در كـارخـانـه آتـش           

كارگـران  خـواسـتـار لـغـو            .   زده شد 
تصميم مـديـريـت شـدنـد و اعـالم               
کردند تـا لـغـو ایـن تصـمـيـم بـه                    

. اعتصاب خود ادامه خواهنـد داد       
مديريت كارخانه به طرق مخـتـلـف        
در ايجاد تفرقه در مـيـان كـارگـران            

ــه اســامــی          .   تــالش كــرد     از جــمل
کارگرانـی کـه بـه رسـتـوران نـمـی                  
رفتند را یادداشت و کوپـن غـذای          
آنها را بـرای شـنـاسـایـي بـیـشـتـر               
فعالیـن کـارگـری وتـفـرقـه مـیـان               
اعتصابیون جمع آوری نمود تـا بـا          
اينكار کارگران به خـاطـر تـرس از            
اخراج  به اعـتـراض خـود خـاتـمـه                

اما كارگران متحدتر شده و       .   دهند
 .به اعتراض خود ادامه دادند

در جـريـان ايـن اعـتـراضـات                
گزارش شد كه يكي از كارگـران بـه           
خاطر بدهي هاي سنگين و تـهـديـد         
به اخراج اقدام به خود كشـي نـمـود            
ــوري                      ــي ف ــان ــمــك رس ــا ك ــه ب ك
همكارانش از مـرگ نـجـات پـيـدا             
كرد و فورا به درمانگاه انتقال پـيـدا     

اين موضوع به اعـتـراضـات    .  . كرد
اكـنـون   .   كارگران بيشتـر دامـن زد        

كارگري كه اقدام به خودكشي كـرده       
بــود در آســتــانــه اخــراج اســت و                

  .اعتراض كارگران ادامه دارد
حزب كمونيست كارگري ايـران      
همه كـارگـران را بـه پشـتـبـيـانـي                   
فعاالنه از كـارگـران ايـران خـودرو              

تمامي كارگـران   .   ديزل فرا ميخواند  
ايران خـودرو بـايـد از اعـتـصـاب                 
متحدانه همكـاران خـود در ايـران            

. خــودرو ديــزل حــمــايــت كــنــنــد             

اعتصاب ايـن كـارگـران بـايـد بـا                 
بيشتريـن حـمـايـت از سـوي هـمـه                

نـبـايـد اجـازه       .   كارگران همراه شـود   
داد كه كارفرمـايـان دسـتـمـزد زيـر             
خط فقر كارگران را به بـهـانـه هـاي             

دستمزد همـه   .   مختلف باال بكشند  
 ١٨٠كارگران بايد بسيار بيـش از          

 هزارتومان كـه     ١٥٠هزار تومان و    
نصف خط فقر رسما اعالم شده نيـز      

نـبـايـد اجـازه       .   نيست افزايش يـابـد    
داد كه كارگري كه بـا ايـن تـعـرض              
وحوش سرمايه دار زندگـي خـود را        
بــربــاد رفــتــه ديــده و دســت بــه                   

اقـدام  .   خودكشي زده اخـراج شـود         
متحد كارگري ميتواند بطور قـطـع        
ايـن تـعـرض را درهـم بشـكـنـد و                   
كارگـران را در مـوقـعـيـت مـحـكـم              
تري در بـرابـر دولـت اسـالمـي و                   

نـمـونـه    .   صاحبان سرمايه قرار دهـد    
حمايت سنديكاي شـركـت واحـد و          
ــگــر كــارگــران از                ــخــشــهــاي دي ب
اعتراض كارگران نساجـي پـرريـس         
در سـنـنـدج، مـيـتـوانـد در مـورد                 
كارگـران ايـران خـودرو ديـزل نـيـز                 
وسيعا و از جـانـب هـمـه كـارگـران               

اتـحـاد كـارگـري       .   بكار گرفته شـود   
ــعــرضــات                 ــر ت ــراب ــرده در ب گســت
بيشرمانه كارفرمايان و دولـت بـه           
كارگران، شرط اصلي عقـب رانـدن         
اين تهاجمات و دفاع از زنـدگـي و            

   .موقعيت كارگران است
 زنده باد همبستگي كارگري

 آزادي برابري حكومت كارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران

ــرداد      ٣١    -  ٢٠٠٦اوت        ٢٢  مـ
١٣٨٥ 

 
  روز است ادامه دارد٢٠اعتصاب كارگران ايران خودرو ديزل 

 از اعتصاب كارگران ايران خودرو ديزل وسيعا حمايت كيند     

 



 3 ٤١شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 انجمـن صـنـفـي        ،كارگران شركت واحد  
برق و فلز و  تشكلهاي شناخته شده اي           
چون كميته پيگيري و كمـيـتـه اول مـه              
سنندج و كميته هماهنگي كـارگـري را         

اين حمايت هـا و    .     در زير آن مي بينيد    
همبستگي ها امروز شكل متعين تري      
بخود گرفته است و زمينه هـاي شـكـل           
دادن به يك اتحاد سراسري كـارگـري را           

 . بوجود آورده است
نكته مهم ديگر اينكه در اين نامـه      

  بـه تـمـامـي            ،حمايت دسته جـمـعـي      
كارگران در سراسر ايران فـراخـوان داده           

و .   شده كه به ايـن حـركـت بـپـيـونـدنـد                  
امضا كنندگان اين نامه در واقـع پـرچـم          
شكل دادن بـه يـك اتـحـاد سـراسـري                   
كارگري را برافراشته و در برابر جـنـبـش          
كــارگــري بــراي پــيــشــبــرد قــدرتــمــنــد           
مــبــارزاتشــان و بــراي مــبــارزه حــول              
خــواســتــهــاي ســراســري تــر راه نشــان            

اين حركت مهم كارگـري بـايـد      .  ميدهد
از تمام اين جهات مورد توجه كـارگـران         

. كمونيست و رهبران كارگري قرار گيرد     
ايـن  .   و بايد با تمام قوا بـه آن پـيـوسـت           

حركت حول حمايت از مبارزه كـارگـران        
پـيـروزي   .   پرريس شـكـل گـرفـتـه اسـت            

 پـيـروزي يـك اتـحـاد            ،كارگران پرريس 
بزرگ كارگري در برابر تعرضات دولـت        

  پايد با تـمـام قـوا           ،و كارفرمايان است  
از مبارزه كارگران پرريس كه در بـرابـر            
توطئه گريهاي كـارفـرمـا و گـذاشـتـن                
شرط وثيقه براي استخدام كارگـران كـه          
يك قلدرمنشي آشكـار اسـت حـمـايـت             

مبارزه كارگران پرريـس و شـكـل           .   كرد
گيري اتحادي گستـرده از كـارگـران در            
حمايت از اين مبارزه يك قـدرتـنـمـايـي         
بزرگ كارگري است بايد بـا تـمـام قـوا               
براي پيروزي اين حركت تـالش كـرد و           
آنرا به سنـگـري بـراي پـيـشـروي هـاي                  

 .بعدي تبديل كرد
 

اعتراض متحدانه کارگران 
عليه برپايي دادگاه محمود 

صالحي و نجبيه صالح زاده در  
 شهر سقز 

يــك ســيــاســت دائــمــي رژيــم                   
 تهديد و فشار بـر كـارگـران            ،شناسايي

رژيـم  .   معترض و رهبران كارگـري اسـت      
با اين سياسـت تـالش دارد تـا صـف                  

 بـا    ،متحد كارگران را مـتـفـرق كـنـد              
تهديد و دستگيري رهبـران كـارگـري از          
سازمانيابـي و قـدرتـيـابـي مـبـارزات                
كــارگــري جــلــوگــيــري كــنــد و ايــن                  

حـملـه بـه      .   اعتراضات را عـقـب بـرانـد        
رهبـران سـنـديـكـاي شـركـت واحـد و                   
بازداشت و دستگيري بيش از هفت ماه       
منصور اسانلو رئـيـس هـيـات مـديـره              

 تالشي براي متالشـي     ،سنديكاي واحد 
كردن تشكل كارگـران شـركـت واحـد و             
پراكنده كردن صف متـحـد آنـهـا و در               

. راستاي پيشبرد همين سـيـاسـت بـود           
اما در برابر اين فشـارهـا مـا هـمـواره                
شاهد مـبـارزات كـارگـران و دفـاع و                  
حمايت آنـهـا از رهـبـران و كـارگـران                    

 ٨٣از جمله در مـه         .   معترض بوده ايم  
ما شاهد بوديم كه دستگير شدگان اول         
مه سقز بعد از ده روز كمپين اعتراضـي     
فشرده از زندان آزاد شدند و در ادامـه              
همين اعتراضات امسـال نـيـز احـكـام             

در هـفـتـه      .   زندان براي آن ها لغو گرديد     
اخير ما شاهد حركت اعتراضي مهمـي   

. در شهر سقز در همـيـن رابـطـه بـوديـم               
اتفاقي كه در آن كارگران سازمانـيـافـتـه          
تر و متحد تـر از هـر وقـت در بـرابـر                      
توطئه گري رژيـم ايسـتـادنـد و عـمـال                 
محل دادگاه رژيم كه قرار بـود ظـاهـرا             
محل محاكـمـه دو تـن از رهـبـران و                   

 مـحـمـود    ،فعالين كارگري در شهر سقز    
 بـه    ،صالحي و نجيبه صالح زاده  باشد      

محلي براي اعتراض و افشاگري عـلـيـه        
 . جمهوري اسالمي تبديل شد

قضــيــه ازايــن قــرار بــود كــه روز              
 نفـر  ٢٠٠ مرداد بيش از  ٢٥چهارشنبه  

از كارگران و مردم معترض شهـر سـقـز           
همزمان با برگزاري جلسه دادگـاه بـراي          
محاكمه محمود صـالـحـي و تـجـيـبـه               
صالح زاده به  بـهـانـه پـوچ اهـانـت بـه                    

 در مقابل   ،مامورين حکومت اسالمي  
در ايـن تـجـمـع          .   دادگاه تجمـع كـردنـد      

اعــتــراضــي كــارگــرانــي از شــهــرهــاي          
 ، مـهـابـاد     ، اصـفـهـان   ، تهـران ،سنندج

مريوان و بوكان جمع شدند و صحنه بـا          
شكـوهـي از اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي                     
كارگـري عـلـيـه سـيـاسـت سـركـوب و                   

ــد                  ــود آوردنـ ــوجـ ــم بـ ــاب رژيـ . ارعـ
تظاهركنندگان با شعار پـرونـده سـازي           

 با صفـي    ،عليه فعالين كارگري ممنوع   

متحد و واحد در مقـابـل سـركـوبـگـري             
اهـمـيـت ايـن حـركـت            .   رژيم ايستـادنـد   

اعتراضي  اينجاست كـه كـارگـران بـا               
اجتماع در برابر دادگـاه تـوطـئـه گـري                
رژيم عليه اين دو فعـال كـارگـري را در              
هم شكستند و محل دادگاه را به محـل        
اعتراض عـلـيـه سـركـوبـگـري رژيـم و                  
تجديد عهد براي اتحاد كارگري تبـديـل       

همانجـا دو تـن از فـعـالـيـن و              .   كردند
رهبران كارگـري مـحـمـود صـالـحـي و               
جــالل حســيــنــي در مــيــان كــارگــران             
سخنراني كردند و بـا افشـاي تـوطـئـه                
گريهاي رژيم كـارگـران و مـردم را بـه                  

.  اتحاد و همبـسـتـگـي دعـوت كـردنـد              
برپايي چنين تجمعي در بـرابـر دادگـاه            
جمهوري اسالمـي كـه هـدف خـود را                
ايجاد رعب و وحشـت و عـقـب رانـدن               
رهبران مـعـتـرض كـارگـري قـرار داده                

 گام بزرگي در جنبش كارگري در       ،است
برابر سياست سركوب و ارعـاب رژيـم            

اين يك حركت  بي نظير مـتـحـد         .   است
كارگري عليه تعقيب و پيگرد فعالين و       
رهبران كارگري  است كه به نـوبـه خـود             
الگوي مناسبي بـراي ايسـتـادگـي در              
مقابل توطئه گري ها و سـركـوب رژيـم           
بدست داد و از اين بابت مهم و آموزنده         

كارگران با اين حركت اعتـراضـي       .   است
خــود نشــان دادنــد كــه ديــگــر اجــازه               
نميدهند كارگران معـتـرض و رهـبـران            
كارگري مورد تعقيب و تـهـديـد رژيـم               

حركت اعتـراضـي كـارگـران       . قرار گيرد 
در برابر دادگاه سقز تـجـربـه بـا ارزشـي              
است كه  ميتوان آنرا در هر جا كه رژيـم           
رهبران و فـعـالـيـن كـارگـري را مـورد                  
تعرض و فشار قرار ميدهد بكار گرفـت        
و در برابر دادگاهها و زندانها جمع شـد           
و اعتراض كرد و حاكميـن را بـه عـقـب             

 . نشيني وادار نمود
 

اعتراض و مبارزه در كارخانه 
 ايران خودرو ديزل 

 
 كارگر ايران خودرو ديزل از   ٣٠٠٠

 مرداد تـا كـنـون در اعـتـراض و                  ١٠
اعـتـراض ايـن      .   مبـارزه بسـر مـيـبـرنـد         

ــح                      ــطـ ــش سـ ــاهـ ــه كـ ــران بـ ــارگـ كـ
دستـمـزدهـايشـان بـر اسـاس مصـوبـه                
اخيري است كه از سـوي وزارت كـار بـه          

مســالــه .   كــارخــانــه ابــالغ شــده اســت         
واگذاري تعيين ميزان دستمزد كارگـران      
قراردادي به توافق كـارفـرمـا و كـارگـر              

اقدامي ديگـر از سـوي دولـت در بـاز                 
گذاشتن دست كارفرمايان براي تحميـل      

. قراردادهاي برده وار به كارگـران اسـت         
دراين كارخانـه كـارفـرمـا بـا اتـكـا بـر                  

 دستمزد كارگران را تـا       ،مصوبه دولت   
 هزار تومان كـاهـش    ٧٠مبلغي ماهانه   

كارگران ايران خـودرو ديـزل         .   داده است 
اهـمـيـت    .   به اين موضوع مـعـتـرضـنـد         

حركت اعتراضي كارگران ايران خـودرو       
ديزل اينجاست كه اين سياسـتـي اسـت           
كه قرار است در تمامي مراكز كـارگـري     

 و وقتي در مـركـز   ،به اجرا گذاشته شود   
مهمي چون اين كارخانه كه اجراي ايـن          

 كــارگــر را در بــر             ٣٠٠٠ســيــاســت    
 چنين اعتراض گسـتـرده اي          ،ميگيرد

 تاثـيـر خـود را بـدون             ،شكل ميگيرد   
شك بر پيشبرد اين سياسـت در ديـگـر             
كارخانجات و مقـابلـه كـارگـران بـا آن               

و بـه شـكـل گـيـري             .     خواهد گـذاشـت   
اعتراضي سـراسـري در كـارخـانـجـات             

بــويــژه .   ديــگــر نــيــز امــكــان مــيــدهــد         
گسترش اعتراض در همين مجـتـمـع و        
خطر كشيده شدن دامنه آن به كـارخـانـه          

 كـارگـر يـك         ٣٠٠٠٠ايران خـودرو بـا       
نگراني جدي براي رژيـم و كـارفـرمـايـان           

بطوريكه وقـتـي كـارگـران ايـران            .   است
 ،خودرو ديزل دست به اعتـصـاب زدنـد         

در ابتدا مديريـت كـارخـانـه شـروع بـه                
 اما بـعـد ابـعـاد         ،تكذيب موضوع كرد  

حركت و تداوم اعتراض باعث شـد كـه         
خبـر در سـطـح رسـانـه هـاي دولـتـي                      

 . انعكاس يابد
بطور واقعي ما هـم اكـنـون شـاهـد            
اتفاقات مهمـي در جـنـبـش كـارگـري               

شاهد اين هستيم كه كـارگـران     .   هستيم
كمونيست و رهـبـران كـارگـري امـروز              
دارند با هوشياري بسيـاري نـقـش ايـفـا            
ميكنند و اين مـبـارزات را بـه جـلـو                  

نقش ايـن كـارگـران بـر شـكـل              .   ميبرند
دادن بــه يــك هــمـبــســتــگــي گســتــرده            
كارگري در حمايت از مبـارزه كـارگـران          
ايــران خــودرو ديــزل و كشــانــدن ايــن               
اعتراض به همه كارخانجاتي كه با ايـن        
موضوع درگيرند و تبديل آن به حركتـي   

 براي خواست 
فوري افزايش دستمـزدهـا  امـروز           

 . بسيار كليدي و مهم است
واقعيت اينست كه بـحـث مـيـزان             

 هـنـوز     ٨٥حداقل دستمزدها در سـال         
. موضوع باز و موضوع كشاكش اسـت       

رژيم در ابتدا ميزان حداقل دستمزد در         
 هزار تـومـان در مـاه           ١٥٠ را   ٨٥سال  

تعيين كرد و براي كـارگـران قـراردادي             
 هـزار تـومـان  در مـاه بـعـنـوان                    ١٨٠

اما بعـد  .   حداقل دستمزد مقرر شده بود    
در كشاكش با كارفرمايان و شروع سيـر        

 ،اخراجها در كارخانجات به ايـن بـهـانـه        
رژيم مصوبه خود را در مـورد كـارگـران          
قراردادي پس گرفت و تعييـن دسـتـمـزد          
براي كارگران قـراردادي را بـه تـوافـق                
ميان كارگـران و كـارفـرمـايـان مـوكـول            

ايـن تصـمـيـم در حـالـي صـورت               .   كرد
گرفـت كـه خـامـنـه اي راسـا فـرمـان                     

 درصد سهام كارخـانـجـات      ٨٠واگذاري  
به بخش خصوصي را اعالم كرد و بـراي       
پيشبرد موفق اين پروژه طـبـعـا اجـراي            
مصوباتي چون احاله سطح دستمزد بـه         
به توافق كارگر و كارفرما و نـيـز ارائـه              
طرحهايي چون  طرح اصالح قانـون كـار     
كه در آن دسـت كـارفـرمـا بـراي اخـراج                
كارگران كامال باز گذاشتـه شـده اسـت            

مصوبات و طرحـهـايـي      .   ضرورت يافت 
كه با تحميل شرايـط بـرده وار كـار بـه                
كارگران قرار است كارخانجـات را بـراي        
بخش خصوصي سودآورتر كند و بازهـم       
بار بحران اقتصادي رژيـم را بـر گـرده                

يك تهاجم جـديـد كـه        .   كارگران بيندازد 
در واقع سنگر بندي جـديـدي در بـرابـر              
كارگران و عقب راندن اعـتـراضـاتشـان           

اعتراض كارگـران ايـران خـودرو          .   است
ديزل اعـتـراضـي اسـت در بـرابـر ايـن                   
تهاجم كه پيروزي و موفقيت آن تـاثـيـر            
خود را همانطـور كـه اشـاره كـردم بـر                   
مبارزه و وضعيت كل كارگران خـواهـد          

ازايـنـرو بـايـد ازايـن حـركـت               .   گذاشت
. اعتراضي با تمام قـوا حـمـايـت كـرد               

مبـارزه كـارگـران ايـران خـودرو ديـزل                 
فـرصـتــي اســت بــراي پــيـش كشـيــدن               
قدرتمند دو خواست اساسي و سراسـري       

 خواست انعـقـاد قـراردادهـاي         ،كارگري
دسته جمعي توسط نمايندگان منتخـب     
خود كارگران و تعيين حداقل دسـتـمـزد         

 هـزار  ٥٠٠و افزايش فوري آن به حداقل  
تومان كه امروز خواست اوليه بسـيـاري        

بايد بـه ايـن        .   از كارگران در ايران است    
اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي و مـبـارزه اي                     
قدرتمند حول ايـن خـواسـتـهـا شـكـل             

 . *داد
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

مقامات حكومت سال پيش گفت در      
 هــزار   ٢٠٠٠سـه مــاه اول امســال            

اعتصـاب كـارگـري صـورت گـرفـتـه              
هرچه جلو تر آمده ايم دامنه و         .   است

. ميزان اعتصابات بيشتر شـده اسـت       
در .   طول اعتصابات بيشتر شده است    

اين اعتصابات كـارگـران در خـيـلـي             
موارد صندوقهاي اعتصاب تشكيـل     

صندوقهـاي هـمـبـسـتـگـي          .   ميدهند
مالي تشكيل ميدهـنـد و بـه يـاري               

مـجـامـع    .   همكاران خود ميشتـابـنـد     
عمومي در وسـط اعـتـصـاب و در                
پيش چشـم پـادوهـاي حـكـومـت و                 

در .   كارفرمايان تشـكـيـل مـيـشـونـد          
مواردي متعدد شاهد ايـن بـوده ايـم            
كه چندين كارخانه با يكديگـر دسـت         

كه نمـونـه بـيـاد        .   به اعتصاب زده اند   
ماندني آن اعتصاب چهار مـجـتـمـع           
پتروشيـمـي در اراك و اصـفـهـان و                  
ماهشهر و كرمانشاه در دوسال پيـش       
بود كه چنـد هـفـتـه ادامـه يـافـت و                    
همچنين اعتصـاب و تـجـمـع چـهـار              
كارخانـه نسـاجـي در كـاشـان را در                 

بعـالوه  .   همين سال جاري شاهد بوديم  
تشكيل كميته هـاي اعـتـصـاب در              
بسياري از اعتصابات كنوني دارد به       
يك سنت تبديل ميشود كه بـيـانـگـر            
يك پيشروي جـدي جـنـبـش كـارگـري            

. نمونه هاي قابل ذكر بسيـارنـد      .   است
اهـمــيـت جـريــان يـافــتـن ايــن هــمــه                
اعتصاب وقتي روشن تر ميشود كـه        
بـيــاد داشــتــه بــاشـيــم كـه در ايــران                
اعتصاب  رسـمـا مـمـنـوع اسـت و                  
حكومـت تـمـام قـدرت سـركـوب و                 
تالشش را بكار برده است كه از بـروز       

در .   يك اعتصاب هم جلوگيري كـنـد        
يكي دو مـورد از جـملـه در مـورد                  
كارگران نسانجي كردستان و كشـتـي      
سازي ايران صدرا مـا امسـال شـاهـد          
اين بوديم كه كارگران حتي حقوق ايام     

. اعتصاب را هم از كارفرما گرفـتـنـد        
ــعــيــت                  ــمــام واق ــم ت ــخــواهــي اگــر ب
اعتصابات كارگري در ايـران را در             
يك جمله بيان كنـيـم بـايـد بـگـويـيـم                 
كارگران در ايـران حـق اعـتـصـاب را              

بطور دوفاكتو به حكومـت تـحـمـيـل            
 و اين يك پيـشـروي بسـيـار            . كرده اند 

شـايـد بـراي      .   مهم و قابل توجه اسـت     
ــود در وســط                     ــه خ ــي ك ــران ــارگ ك
اعتصابات هستـنـد و بـا چـنـگ و                 
دندان در حال جدالي شـبـانـه روزيـنـد            
اهميت اين واقعيت چنـدان بـه چشـم            

اما كسي كـه از بـيـرون بـه                .   نخورد
صحنه سـيـاسـي ايـران نـگـاه كـنـد                    
بالفاصله متوجـه ايـن مـيـشـود كـه               
كارگران ايران در مقايسه با بـيـشـتـر            
كشورهاي جهان قدرت و دامنه عمل      
قابل توجهي را به حكومت و سرمايه       

يـا بـفـرض      .   .   داران تحميل كرده انـد     
اگر كسي موقعيت امروز كارگران در      
ايران را با موقعيت كارگران در رژيـم       
پهلوي مقايسه كند ايـن واقـعـيـت را           

در .   بسيار بارز تر متوجه خواهـد شـد       
آن زمان اگر يك اعتصاب از نـمـونـه             
اعتصاباتي كه هرروز در ايران امـروز       
صورت مييگيرد در يك مـاه اتـفـاق            
مي افتاد مثل توپ در ايران و جهـان         
صدا ميكرد و معلوم نبـود فـعـالـيـن            
اعتصاب به چه سرنوشتـي مـحـكـوم           

 . ميشدند
تعطيل و تجمع اول مـه در             -٢

ايران يك شاخص ديگر و يك شاخـص      
بسيار مهم و انكار ناپذيـر پـيـشـروي           

كارگران رسما و عمـال     .   كارگران است 
برپايي مراسم و تجمـع اول مـه را بـه          
حكومت تحميل كرده اند و هـر سـال           
صدها تجمع اول مه در گوشه و كنـار         
ايران برپا ميشود و جالـب اسـت كـه             
در آنــهــا در خــيــلــي مــوارد ســرود               
انترناسيونال ميخوانند و قـطـعـنـامـه         
هاي محكمي عليه سرمايـه داري و          

. حكومت به تاييد جمعيـت مـيـرسـد       
اول ماه در ايـران تـحـت حـكـومـت                  
ــعــنــي               اســالمــي ســرمــايــه داران ي
حكومتي كه حتي اسم كارگر را هـم           
زماني ميخواست از فـرهـنـگ ايـران          
پاك كند، قدرت طبقه كـارگـر را بـا               
ــرجســتــگــي جــلــوي چشــم هــمــه                ب

در اين چند سال حكـومـت       .   ميگذارد
اسالمي بارها تالش كرد بهر شكـلـي        

جلوي اول مه را بگيـرد و هـربـار بـا                 
اول مـه   .   شكستي سياسي مواجه شد   

در ايران روزي پرالتهاب و پرجـنـب و           
جوش است و فضاي اول مه فضـايـي          
چپ و راديكال و رزمـنـده اسـت كـه                
حـتــي آنــرا از اول مــه در بــيــشــتــر                 

 .  كشورهاي جهان متمايز ميكند
وجود چهره هـاي اجـتـمـاعـا            -٣

شناخته شده جنبش كارگري شاخـص      
مهم ديـگـري از پـيـشـروي جـنـبـش                 

اينكه در يـك كشـور          .   كارگري است 
خفقـان زده تـحـت يـك ديـكـتـاتـوري                
مذهبي و مرتجع و ضد كـارگـري از            
نوع طالباني مـا امـروز مـيـتـوانـيـم               
چندين رهبر كارگري را نام ببريـم كـه          
در سطح ايران وسيعا بـعـنـوان رهـبـر             
كارگري شناخته شده هستند و حـتـي        
در سطح بين المللي هم نام بـرخـي از            
آنها از مـعـدود نـامـهـاي آشـنـا از                    
شخصيتهاي ايـرانـي اسـت، گـويـاي            
جنبه ديگري از وجـود يـك جـنـبـش               
كارگري اس وقس دار و جـا افـتـاده               

دو سه سال پيش مشـكـل بـود          .   است
بتوان يك نام آشنا را از ميان رهـبـران          
كارگري پيدا كرد كه حـتـي در ايـران             
براي طيف وسيعي از مردم شنـاخـتـه         

اما امروز ميتوان گـفـت      .   شده باشند 
كسي مثل منصـور اسـانـلـو از هـر                
شخصيت ايراني ديگري در ايـران و           

. در سطح جهان شناخته شـده تـراسـت      
نامهاي ديگري را نـيـز مـيـتـوان بـر                

اين روندي است كه تازه آغـاز        .   شمرد
شــده اســت و هــرروز از دل هــر                       
اعتصابي شماري فعـال كـارگـري بـا            

ايـن  .   اسم و رسم پا جلـو مـيـگـذارنـد            
درست است كـه تـا كـنـون شـهـرت                  
بيشتر اين فعالين عمـدتـا بـه دنـبـال             
حمله رژيم و دستگيري آنها بوده، اما       

دقـيـقـا بـه       .   اين تمام واقعيت نيـسـت     
دليل اينكه در برابر تهاجم حـكـومـت        
و دستگيري و زنـدانـي كـردن آنـهـا                 
كارگران و كـمـونـيـسـتـهـا دسـت بـه                  
مبارزه اي فعـال زده انـد و كـارزاري              
گسترده در ايران در سطح بين المللـي        
براي آزادي آنها به جريان افتاده، ايـن          
فعالين به مـركـز تـوجـه بـخـشـهـاي                  
وسيعي از كارگران و مـردم تـبـديـل              

يعنـي وجـود يـك جـنـبـش              .   شده اند 

كارگري فعال به اين واقعيـت يـعـنـي            
وجود رهبران كارگري شنـاخـتـه شـده          
كه جمهوري اسالمي قادر نشده است      
انها را به بند بكشـد، عـيـنـيـت داده             

اين يك جنبه شورانگيز ديـگـر        .   است
. در جنبش كارگـري در ايـران اسـت             

هركس با كمي دقت متوجه مـيـشـود        
كه قدرت ايـن جـنـبـش بـه تـوحـش                   
حكومت براي به بند كشيدن فعالـيـن        

. كارگري تا حد زيادي مهار زده است      
روشن است كه در تمام اين عرصه هـا      
جنگ و كشاكش كارگـران بـا طـبـقـه            
سرمايه دار و حـكـومـت در جـريـان               
است و اين دسـتـاوردهـا بـا جـدالـي                
هرروزه بـر سـرپـا مـانـده اسـت، امـا                 
اينكه كارگران در اين جدال حكومـت       
را عقب نشانده اند بهيج وجـه قـابـل             

 . انكار نيست
ميتوان ارتـبـاط بـيـن الـمـلـلـي                 
كارگران، كمپينهاي ايجاد تشكلهاي     

كـمـيـتـه     " كارگـري نـظـيـر تشـكـيـل                
بـا  "   پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري   

چــنــد هــزار امضــا، شــركــت فــعــال             
خانواده هاي كارگري در اعتـصـابـات        
و مبارزات، و امثال ايـنـهـا را نـيـز                 

اما اينجا قصد   .   مورد اشاره قرار داد   
بــر شــمــردن تــمــام دســتــاوردهــا و               

. پيشرويهاي جنبش كارگـري را نـدارم   
با اشاره به چند نمونه مـيـخـواهـم بـه              
نحو ملـمـوس تـري نشـان دهـم كـه                  
جنبش كارگـري در ايـران پـيـشـروي              
هاي بسيار مهمي را در هميـن چـنـد           

ايـن  .   سال اخيـر بـدسـت آورده اسـت             
جنبش خودرا تثبيت كرده و هـركـس          
كــه بــه اوضــاع ايــران تــوجــه كــنــد                
بالفاصله متوجه وجـود يـك جـنـبـش           
كارگري بالنده و كارگـران و فـعـالـيـن           
كارگري اي ميشـود كـه كـه آگـاه و                 
مدرن و پيشرونـد، رزمـنـده انـد، در              
حال جدال و پيشرويند و توانسته انـد          

 . گامهاي محكمي به جلو بردارند
 

اما روي ديگر واقـعـيـت، جـنـبـه            
منفي آن عقب نشيني هاي عظيـمـي        
است كه سرمايه داران و حكومتشـان       
بـه كــارگــران تـحــمــيـل كــرده انــد و                 
كارگران را به شرايطي برده وار و غيـر         

در ايـن مـورد      . .   قابل تحمل رانده اند   

شايد زياد احتياج به توضيـح نـبـاشـد          
چون واقعيت تكان دهنده تر از آنست        

در .   كه كسي از آن خبر نداشتـه بـاشـد         
بسياري مـوارد شـايـد بـدون اغـراق               
بتوان شرايط زندگي و كار بخـشـهـاي         
وسيعي از كـارگـران در ايـران را بـا                 

 در اروپــا      ١٨ و      ١٧اواســط قــرن      
كارگراني كه با هـمـسـر       .   مقايسه كرد 

و فرزندان خود شـب و روز دارنـد در              
شرايطي زجر آور كار ميكنـنـد و در            
عين حال به نحـو تـكـان دهـنـده اي                 

كارگراني كه در    .   گرسنه و محرومند  
خيابان ميخوابند، كارگـرانـي كـه از           
فرط محروميت و فقر و اسـتـيـصـال           

در كـمـتـر    .   دست به خودكشي ميزنند  
كشوري در جهان ميتوان شاهـد ايـن          
بود كه براي نمونه كارفرمايـان قـدرت        
اين را داشتـه بـاشـنـد كـه دسـتـمـزد                  
كارگر را چندين ماه تـا سـه سـال و                 

طيف وسيعـي از    .   بيش از آن نپردازند   
كارگران بدون هيـچـگـونـه قـرارداد و             
حق و حقوقي در شرايطي بسيـار زيـر      
استاندارد امروزي و شبـه بـرده داري           

بخشهايي وسـيـعـي از       .   كار ميكنند 
سفـيـد   " كارگران با قرار داد موسوم به  

به كار گرفته شـده انـد كـه بـه             "   امضا
. يك مفهوم  همان عدم قرار داد است       

كارفرمـايـان در شـرايـط كـار غـيـر                  
رسمي و ثبت نشده دستشان باز است       
كه شديدترين فشارها را به كـارگـران          
وارد كنند و هيچ مسيوليتي نـيـز در          

در .   قبـال آنـهـا بـه عـهـده نـگـيـرنـد                    
كشوري كه كارگران رسميش هـم در          
خيلي موارد در شرايطـي نـزديـك بـه            
برده واري كار مـيـكـنـنـد، مـيـتـوان                
تصور كرد كه كار بي قرار داد و كـار            
با قرار داد سفيد امضا چه شـكـنـجـه            

 در كـارخـانـه         ٨٢در سـال     .   اي است 
دولتي ايران خودرو در عرض سه مـاه        
دو كارگر جوان بنامهاي پيمان رضـي       

 سالـه   ٢٢ ساله و اميد اوالدي      ٢٥لو  
در اثر فشار طافت فـرسـاي كـار در               

ايـنـهـا    .   پاي دستگـاه جـان بـاخـتـنـد            
سواي شمـار بسـيـار بـيـشـتـر مـرگ                 
كارگران در اثر حوادث كـار در ايـن              

چند مـاه بـعـد كـارگـر          .   كارخانه است 
ديگري بنام حسين اوالدي در هـمـيـن         
كارخانه در پاي دستگاه سكته كـرد و        
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تصــور ايــن واقــعــيــت       .   جــان بــاخــت   
دردناك سخـت اسـت امـا واقـعـيـت                

ما در ايـران بـا اردوگـاهـهـاي             .   دارد
كاري شبيه عسلويه روبرو هستيم كـه       
در واقع داراي شرايط همان گتـوهـاي        

. كارگري دو سـه قـرن پـيـش اسـت                  
سلولهاي نموري كه در آن چندين نـفـر         
زندگي ميكننـد، اعـتـيـاد گسـتـرده             
كــارگــران، حــكــمــرانــي بــالمــنــازع          
كارفرمايان، دستـمـزدهـاي پـرداخـت          
نشده، و يك فوج انبوه از كارگراني كه      
در يك اردوگاه دور افتاده تحت كنترل     

در .   شديد وحشيانه استثمار ميشونـد    
ايران حكومت توانسـتـه اسـت پـايـه             
دستمزد رسمي را يك سوم خـط فـقـر            

گفتن اين واقعيـت آسـان     .  تعيين كند 
است اما تصور اينكه اين به معـنـاي         
چــه مصــيــبــت و مــحــرومــيــتــي بــه           
ميليونها نفر از كارگـران و خـانـواده            
هاي كارگري اسـت بسـيـار مشـكـل             

در ايران كارفرمايان دارند براي    .   است
به كـارگـرفـتـن كـارگـران در هـمـيـن                   
شرايط مشقت بار از كارگران تـحـت          

.  اخـاذي مـيـكـنـنـد        "   وثـيـقـه   " عنوان   
وضعيت زنان كارگر در ايران از ايـن           
تصويري كه اشاره شـد بسـيـار غـيـر              

در ايـن زمـيـنـه        .   قابل تحمل تر است   
و اين را تـنـهـا     .   ميتوان كتابها نوشت  

بعنوان يك اشاره براي توجه دادن بـه           
بي حقوقي و محروميت باورنكـردنـي     
و غيرقابل تصور كـارگـران در ايـران            

 . بايد در نظر گرفت
بـا  .   بگذاريد به سوال اول برگرديـم     

ياد آوري دو جنبه از جنبـش كـارگـري     
در ايران به ايـن سـوال بـرگـرديـم كـه                  
وجود اين دو رويه كامال متفاوت در        
جنبش كارگري ايران چـگـونـه قـابـل             
توضيح است؟ چرا در ايران ما هم بـا        
يك جنبش كارگري پيشرو و فـعـال و           
گسترده مواجهيم و هم با عقب راندن       
كارگران به شرايطي واقعا برده وار و          

 غير قابل تحمل؟ 
ميتوان يه اين سوال يـك پـاسـخ             

و آن ايـنـكـه جـنـگـي در                 .   ساده داد 

جريان است و كارگـران بـا چـنـگ و                
دندان دارند از زندگـي و حـقـوق خـود            

در جاهايـي پـيـشـروي     .   دفاع ميكنند 
كرده اند و در حوزه هايي عقب رانـده           

. اين يك پاسخ واقعي اسـت      .   شده اند 
امــا هــنــوز تــوضــيــح دهــنــده ايــن              
ناموزوني آشكار در جنبـش كـارگـري        

هنـوز بـمـا نـمـيـگـويـد چـرا                 .   نيست
پيشروي كارگران در يـك عـرصـه بـه             
بهبود زندگي و موقعيت كارگران در        

چـرا  .   عرصه هاي ديگر نمي انـجـامـد       
سطوح مبارزه در بخشهاي مخـتـلـف        

. كارگران اينچنـيـن مـتـفـاوت اسـت            
بنظر من مهمترين مساله پراكندگـي      
و بي ارتباطي بـخـشـهـاي مـخـتـلـف               
كارگران و فعالين و رهبران كـارگـري          

سركوب و اختناق و بـگـيـر و             .   است
ببند يك عامل مـهـم واسـاسـي ايـن              

امـا تـمـام مسـالــه          .   واقـعـيـت اسـت      
تكه تكه كـردن كـارگـران از            .   نيست

طريق كار پيمانكـاري و قـراردادي و           
تفاوت شرايط در بخش خصوصـي و         
دولتي و غيره سـوي ديـگـر مسـالـه                

روشــن اســت كــه تــمــام ايــن            .   اســت
وضعيت محصـول يـك ديـكـتـاتـوري          
هار سـرمـايـه داري و سـيـاسـتـهـاي                 
اقتصادي تمـامـا ضـد كـارگـري اي               
است كه ايران را بـه جـزايـر نسـبـتـا                   
جداگانه سرمايه داري تبديـل كـرده و         
باعث تكه تـكـه كـردن كـارگـران بـه                
بخشهايي بي ارتباط يا كم ارتباط با       
يكديگر از طـريـق كـار پـيـمـانـي و                   

. قراردادي و امثال اينهـا شـده اسـت           
اما واقعيت ديـگـر ايـنـسـت كـه در                 
همين شرايط ما كارگران تواستـه ايـم        
دستاوردها و پيشرويهاي باشـكـوهـي     

مسـالـه اسـاسـي       .   را نيز خلق كـنـيـم       
اينست كه مقابله جدي با ايـن تـكـه             
تكه كردن و پـراكـنـدگـي هـنـوز بـه                   
مســالــه و مشــغلــه اصــلــي طــيــف             
وسيعـي از رهـبـران كـارگـري و در                  
نتيجه توده كـارگـران تـبـديـل نشـده                

هنوز اتحاد بخشهاي مختلـف     .   است
جنبش كارگري به امر جدي و اصـلـي         

رهبران و فعالين كارگري تبديل نشده      
كارگران اعتصاب مـيـكـنـنـد،        .   است

مــبــارزه و اعــتــراض مــيــكــنــنــد،             
ارتباطاتي در سطح بين المللي ايجاد      
ميكنند، با حزب كمونيست كارگري     
در تماس قرار ميـگـيـرنـد، امـا ايـن               
مـبـارزات و ارتـبـاطـات گـويـي بــه                  

هـنـوز   .   همديگر زياد مربوط نيستند   
مــا شــاهــد حــمــايــت كــارگــران از               
مبارزات يكدگـيـر در سـطـح قـابـل                

كارگران نساجي هـا    .   توجهي نيستيم 
اعتصاب مـيـكـنـنـد، راهـپـيـمـايـي                
ميكنند، جاده هـا را مـي بـنـدنـد،                 
چندين هفته و يـك مـاه و دومـاه بـه                
مبارزه خود ادامه ميدهنـد، امـا از           
سوي بخشهاي ديگر كارگران و حتـي       
همان كارگران نساجي ها در كارخانـه       
هاي ديگر كـه بـا هـمـيـن مشـكـل                    
مواجهند مورد حمـايـت جـدي قـرار            

معلمان دست به تجـمـع و      .   نميگيرند
اعتصاب ميزننـد امـا كـارگـران در             
كارخانه صدايشان را در حـمـايـت از           

شـركـت واحـد      .   آنها بلند نـمـيـكـنـنـد        
اعتصاب ميكند، اين اعـتـصـاب و           
مبارزه در جهان انعكـاسـي گسـتـرده           
مي يابد، اما مورد حمايـت گسـتـرده          

. كارگران ديگر در ايران قرار نميگيرد     
اينجا ديگـر بـا مسـالـه اخـتـنـاق و                   
سركوب نميتوان تـمـام واقـعـيـت را               

سوال ايـنـسـت كـه آيـا             .   توضيح داد 
همان كـارگـران نسـاجـي هـا كـه بـا                   
ــا حــكــومــت و                 جــدالــي روزمــره ب
كارفرمايان درگيرنـد نـمـيـتـوانـنـد و              
نميتوانسـتـنـد رسـمـا و آشـكـارا از                  
كارگران شـركـت واحـد يـا نسـاجـي                 
كردستان يا پرريس سنندج يـا ايـران           
خودرو يا نساجي هاي ديگر حـمـايـت     
كنند؟ آيا كارگران نفت و ذوب آهـن و       
پتروشيمي ها واقعا نـمـيـتـوانسـتـنـد            
قطعنامـه بـدهـنـد و از اعـتـصـاب                  
كارگران ايران خودرو ديزل يا شـركـت         
واحد يا كارگران نساجي هـا حـمـايـت          
كنند؟ آيا شرايـط بـراسـتـي بـرده وار              
كارگران در مجتمـع هـايـي هـمـچـون            
عسلويه يا كارخانه هاي مـثـل ايـران           
خودرو نميتواند مورد اعتراض طيف     
وســيــعــي از رهــبــران كــارگــري در              

بخشهاي ديگر قرار گيرد؟ و بسيـاري       
بـررسـي دقـيـق تـر           .     آيا هاي ديـگـر     

اوضاع نشان ميدهد كه برداشتن ايـن       
. گامها كامال شدني و ممكـن اسـت         

اما آنگونه كه بايد مشغله كارگـران و        
. فعالين و رهبـران كـارگـري نـيـسـت             

اهميت عظـيـم آن در زنـدگـي خـود                 
كارگران براي فعالين كارگـري روشـن        

از جنبه هايي ميتوان ارتباط     .   نيست
كارگران را به يك ارتـبـاط شـانـه اي              

رهبران كارگري كه خـود      .   تشبيه كرد 
مستقيما با تشكلهـاي كـارگـري در           
سطح جهان مرتبطند، با تشـكـلـهـاي         
چپ و كارگري مرتبـطـنـد، بـا حـزب              
كمونيست كارگري در ارتباطـنـد، بـا         
يكديگر مستقيمـا ارتـبـاط فـعـالـي             

بـه هـمـيـن دلـيـل پـيـشـروي                 .   ندارند
ميكننـد امـا پـيـشـرويـهـايشـان در                
كارخانه و مجتمع بغل دسـتـي شـان            

. تايثر و پژواك جـدي اي نـمـي يـابـد               
دســتــاوردهــا و تــجــارب مــبــارزات          
كارگري به ساير بخشها انتقـال نـمـي           

ايـن آن    .   يابد و سـراسـري نـمـيـشـود            
ناموزوني و مساله اصلـي اسـت كـه            

ايـن  .     بايد آنرا شنـاخـت و حـل كـرد            
نــامــوزونــي و بــي ارتــبــاطــي خــود             
پيشرويها و دستاوردهاي كارگران را       

به حكـومـت و      .   نيز به حاشيه ميراند   
صاحبان سرمايه امكان ميـدهـد كـه         
از وجود بخشهـاي مـحـرومـتـر، كـم              
ارتباط تر و كم تجربه تر كـارگـران و             
موج وسيع بيكاري و بي حقـوقـي در          
مــيــان كــارگــران اســتــفــاده كــنــد و             
پيشرويهاي كارگران را به نـحـوي كـم          

كارگران در جبهه   .   اثر و يا خنثي كند    
اي به پيش مي تازند اما كل طـبـقـه             
كارگر در جبهه هـاي ضـفـيـف تـري               
مورد حمله و تهاجم قرار ميگـيـرد و           

اين ضعـف را     .   به عقب رانده ميشود   
بايد ديد، بايد به آن بيشتر پرداخت و         

. بايد براي حل آن تالشـي جـدي كـرد         
اين در عين حال راه را بـراي جـلـب                 
تــوجــه و هــمــبــســتــگــي و حــمــايــت            
بخشهاي هرچه وسـيـع تـر مـردم از                
 .مبارزات كارگري سريعا باز ميكند

امروز جنبش كارگري بـه جـايـي          
رسيده اسـت كـه مـيـتـوانـد بـر ايـن                    

در يـكـي     .   معضل نيـز غـلـبـه كـنـد            
دوسال اخير ما نمونه هاي جالبـي از          
همبستگي كارگري را شـاهـد بـوديـم          
كه بويژه كارگران شـاهـو و نسـاجـي               
كردستان مبتكر و پيشگـام آن بـوده           

نـمـونـه    .   اند و بسيار اميد بخش است     
جالب و مهم اخـيـر يـعـنـي حـمـايـت                 
سنديكاي كـارگـران شـركـت واحـد،              
کارگران نساجی و شاهو و آلـومـیـن،         
جمعی از کـارگـران ایـران خـودرو،               
انجمن صنفی کارگران برق و فـلـزکـار         
کرمانشاه، فعالین سـایـت شـورا و           

كـمـيـتـه     " کمیته اول مه سـنـنـدج و             
" پيگيري تشكلهاي مستقل كـارگـري    

از اعتـصـاب و      "   كميته هماهنگي " و  
مبارزه كارگران پرريس سـنـنـدج يـك           
حركت نمونه وار و اميـدبـخـش اسـت           
كه جهتگيري مهمي را در جـنـبـش             
كارگري منعكس ميكند كه ميتواند     
جــنــبــش كــارگــري ايــران را از ايــن              
معضل پراكـنـدگـي و نـامـوزونـي و               

ايـن  .   شانه اي بودن نيـز خـالص كـنـد         
به يك سنـت    .   حركات هنوز محدودند  

جا افتاده و غيـر قـابـل بـازگشـت در               
امـا  .   جنبش كارگري تبديل نشده انـد     

نشانگر اينسـت كـه بـخـشـهـايـي از                
فعالين كارگري اين مشكل را پـيـش       
روي خود گذاشته انـد و مـيـخـواهـنـد            

دارند هم خودرا صـرف  .   آنرا حل كنند  
حـل مشـكــل اصـلــي ايـن جـنــبــش                

اگر اين جهتگيري با جديت     .   ميكنند
دنبال شود و در ميان فعالين كارگري       
به ميزان گستدرده تري جا باز كـنـد،           
ميتوان شاهد اين بود كه پيشرويهاي      
موضعي جنبش كارگري بـر شـرايـط          
كار و زندگي و مـوقـعـيـت كـارگـران               
بطور سراسـري و هـمـاهـنـگ تـاثـيـر               
بگذارد و طبقه كارگـر ايـران گـامـي             
اساسي و مهم و تاريخ ساز بـه پـيـش            

 . بردارد
در اين زمينه اميـدوارم بـتـوانـيـم          
ــر                    ــارگ ــعــدي ك در شــمــاره هــاي ب

. كمونيست مشروحتر صحبت كـنـيـم      
از هــمــه فــعــالــيــن كــارگــري نــيــز                 
ميخواهيم كـه در ايـن زمـيـنـه بـراي              
كارگر كمونيست بنويسند و نـظـرات         

 . *خود را با ما در ميان بگذارند

 
٤از صفحه  ...كارگران ايران دو تصوير  
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 دوبي -داوود رفاهي
سفير هندوستان در امارات مـتـحـده        
عربي، آقاي چاندرا موهـان بـهـانـدري در            

اي با روزنامه تايمز خليج چـاپ        مصاحبه
دوبي اعالم كرده است كه از آغـاز سـال               

 كــارگــر مــهــاجــر       ٦٩ تــاكــنــون       ٢٠٠٦
. انـد  هندوستاني دست به خـودكشـي زده         

هـا را افسـردگـي          وي علت اين خودكشي   
شديد كارگران دانست كه بـدلـيـل قـول و              

هايي است كه بـه كـارگـران قـبـل از                وعده
شود و وقتي وارد  ورود به امارات داده مي

شـونـد، مـتـوجـه           بازار كـار امـارات مـي       
شوند كه شرايط كار و زندگي بشـدت        مي

وخيم است، بطـوري كـه بـعـضـي مـواقـع              
 كارگر در هـواي گـرم امـارات            ١٢تعداد  

متحده در يك اطاق بدون كـولـر چـپـانـده               
دستمزدها بـه نسـبـت هـزيـنـه             .   شوند  مي

زندگي بشدت پائين و حـتـي در خـيـلـي              
مواقع دستمـزدهـايشـان نـيـز بـه مـوقـع                  

اين كارگران براي پيـدا     .   شود  پرداخت نمي 
كردن كار در امارات متحده مبالغ كالني 
را با قرض گرفتن از مؤسسات مالـي بـه            

شركتهاي كاريابـي در كشـور خـودشـان              
پرداخت ميكنند و اغـلـب بـعـد از وارد                
شدن به بازار كار امارات بدليل دسـتـمـزد         

 . پائين قادر به بازپرداخت آن نيستند
 ميلـيـون    ١در امارات متحده تعداد     

 هزار كارگر مهاجر هـنـدوسـتـانـي      ٣٠٠و  
 درصــد آنــهــا       ۵٠كــار مــيــكــنــنــد كــه          

 درصــد نــيــمــه        ٣٠غــيــرمــتــخــصــص،      
 درصد آنها مـتـخـصـص       ٢٠متخصص و   

 .هستند
 ٢٠٠٦ اوت ٢١

 
 آمار باالي خودكشي در بين كارگران مهاجر در امارات متحده عربي

 شهريور كارگران اخـراجـي       ٢روز  
 صـبـح در        ٩شركت واحد از ساعت       

مـركـزي جـمـهـوري          مقابل ادامه كار  
اسالمي در تهران تجمـع داشـتـنـد و             

 بعـد از ظـهـر          ٥اين تجمع تا ساعت     
وعـده داده      به كارگـران . ادامه داشت  

شده است كه دفترچه هاي بيمـه آنـهـا            
تكميل شده و به زودي بـه آن بـرگشـت           

هــمــچــنــيــن مســالــه     .   مــيــشــود  داده

بازگشت آنها به كار روز شنبه پـاسـخ          
اولـتـيـمـاتـوم        كـارگـران  .   داده ميشـود  

دادند كه كوتاه نخواهند آمـد و روز             
 هـم .   شنبه دوباره تجمع خواهند كـرد       

 نفر  ٥٥اكنون تعداد كارگران اخراجي     
باقي كارگراني اخراجي كـه بـه         .   است

بازگشتند مـوفـق شـدنـد          سر كارشان 
 ماه را دريافـت     ٦دستمزد معوقه اين    

 *.كنند

 
تجمع كارگران اخراجي شركت واحد 

 در مقابل اداره كار

 هزار معلم حـق الـتـدريـس بـايـد بـه                  ٥٢
 استخدام رسمي در آيند

 
 مــرداد حــدود      ٢٩يــكــشــنــبــه      روز]

يكصد نفر از معلمان حق التـدريسـي        
 , استان هاي چهارمحال وبـخـتـيـاري      

اصفهان و شهرستان ربـاط كـريـم     ,   قم  
مقابل وزارت آموزش و پـرورش در           

و خــواهــان      تــهــران تــجــمــع كــردنــد       
رسيدگي بـه وضـع اسـتـخـدام خـود                 

معلمان در اعتراض بـه عـدم          .   شدند
آمـوزش و      پاسـخـگـويـي مـقـامـات         

پرورش مدت ده دقيقه بر روي زمـيـن         
نشستند و ايـن حـركـت اعـتـراضـي               

سنگيينـي در خـيـابـان هـاي              آنهاترافيك
منتهي به سپهبد قرني و ميدان فردوسـي      

انتظامي به معـلـمـان        نيروي.   بوجود آورد 
اخطار كرد كه از وسط خيابان كنار رونـد        

تـجـمـعـشـان در مـقـابـل                معلمان بـه  و  
  .ساختمـان وزارت كـار ادامـه دادنـد              

اين معلمان پالكاردهاي مـتـعـددي را           
بلند كرده بودند كه از جملـه روي آنـهـا              

بـيـگـاري ـ      ,   بيگـاري    "   نوشته شده بود  
اســتــخــدام حــق   "   ,   "   تــمــام بــايــد گــردد     

. قـيـد و شـرط          التدريسان كشـور بـدون    
تجمع كنندگان همچنـيـن شـعـارهـايـي            

عدالت را     -پشت ميز را رها كن    " مثل  
ــن        ــرا كــ ــد        "   اجــ ــدادنــ ــيــ ــر مــ   . ســ

اعالم داشتند كه مـا خـواهـان            معلمان
روشن شـدن وضـع اسـتـخـدامـي خـود                

كـه    ما خواهان ايـن هسـتـيـم          .   هستيم  
معـلـمـان حـق الـتـدريسـي دوره هـاي                   

 يا سـه سـال سـابـقـه كـار                 ٤گذشته كه   
آزمون به استـخـدام       دارند بدون برگزاري  

 .رسمي آموزش و پرورش درآيند

 
تجمع و تحصن معلمان حق التدريس در مقابل اداره 

منصور اسانلو سخنگوي اتحـاديـه      
کارگران شرکت اتوبسراني واحـد تـهـران        

 و حومه
منصور اسانلو، سخنگوي اتحاديه    
شرکت اتوبوسراني واحد تهران و حومـه       
در روز نهم اوت بنا بـه وثـيـقـه مـالـي                   

 ميلـيـون تـومـان مـعـادل             ١٥٠بمقدار  
.  هزار دالر آمريکا آزاد شـد ١٦٣حدود  

 تـاكـنـون      ٢٠٠٥ دسامبر ٢٢او از روز    
 زندان اوين در پايـتـخـت        ٢٠٩در بخش   

 . تهران در بازداشت بسر مي برده است
 تـن    ١٧گفته ميشود كه او همراه        

ديگر از فعالين ديگر اتحاديه مـنـتـظـر          
 در تهـران بسـر      ١٤دادگاه انقالب بخش    

اتهامات آنها احتماال شامـل     .   مي برند 
تبليغ عليه نظـام  :   اين موارد خواهد بود  

از طـريـق اعـالمـيـه و مصـاحـبـه بـا                      
ايستگاه هاي خارجي مخـالـف دولـت،          
اقدام براي به آشوب كشـيـدن امـنـيـت               
كشور از طريق ارتـبـاط بـا گـروهـهـاي               
اپــوزيســيــون مــحــارب و كشــورهــاي           

هنوز اتهامات به آنـهـا اعـالم         .   خارجي
 .  نشده است

اگـر مـنـصـور اسـانـلـو بـر اسـاس                  
اتهاماتي كه آشكارا جنايي نيستـنـد و         
تنها به استفاده او از حقوق از نظـر بـيـن            
المللي برسميت شناختـه شـده اش در             
زمينه تشكيل اتحاديه و يـا عضـويـت           
در آن و يا آزادي بـيـان مـربـوط اسـت،                
محكوم شود، عفو بيـن الـمـلـل او يـا                 
هركدام از كارگران ديـگـري را كـه بـا                 
چـنـيـن اتـهـامــاتـي مـحـكـوم شـونــد،                  
زندانيان عقـيـده و وجـدان مـيـدانـد و                  
خواهان آزادي بي قيـد وشـرط و فـوري             

 .  انهاست
گزارش بيشتـري از بـيـمـاري چشـم           
منصور اسانلو كه گفته ميشود بينايـي       
او را به خطر انداخته است منتشر نشده        

 . است
زمـيــنــه اطــالعــتــي در بــاره ايــن            

 مسئله
اتـــحـــاديـــه کـــارگـــران شـــرکـــت           

اتوبوسراني واحد تهران و حومه گـفـتـه           
 تـاسـيـس      1979ميشود كه در سال     

 بعد  2004شده و دوباره کارش را در       
 سال ممـنـوعـيـت شـروع کـرده              25از  

اين اتحاديه هنوز بطور قـانـونـي         .   است
 . برسميت شناخته نشده است

ايران امضا کننده مـعـاهـده هـاي            
بين المللي حقوق مدني و سياسي است       

اش چنين بـيـان مـي         )   ١ ( ٢٢که  بند  
هركسي از حق ارتباط و اجـتـمـاع         :   کند

با ديگران برخوردار است که شامل حـق       
تشکيل و پيوستن به اتحاديـه صـنـفـي           

. براي تامين منافع خود نيز مـي بـاشـد         
 حقوق مدني ايران چنين بيان      26ماده  

تشـکـيـل حـزب ، جـوامـع،               :   مي کند 
ــرفـــه اي و                            ــاي حـ ــمـــن هـ ــجـ انـ

با شـرطـي کـه اصـول          . . . . . . . . . سياسي  
استقالل و آزادي ، وحدت ملي، مبـانـي     
اسالم،  يا اساس جمهوري اسـالمـي را           

جـلـوي   .     خدشه دار نکنند، مـجـاز انـد         
هيچ کس را نمي تـوان از ورود بـه گـروه           

هاي نامبرده گرفـت و يـا مـجـبـور بـه                  
 .شرکت در آنها کرد

 : اقدامي که توصيه مي شود
لطفا نامه هايتان را هرچـي زودتـر          
به زبانهاي فارسي، عربي انگليسـي يـا         

 . زبان محل خودتان بفرسيتد
اســتــقــبــال از از آزادي مــنــصــور            

 اسانلو
خواستار اين شويد كـه اطـالعـات          
مشخص و دقيق در مورد جـرايـم او و             
ماهيت شواهدي كه عليه او وجود دارد       

 . داده شود
بخواهيد که در مـورد هـر جـلـسـه              
دادگاه و بازپرسي او شما را بـا اعـالم               

 .روز و تاريخ و محل مطلع کنند
مصرانه بخواهيد كـه هـر حـکـمـي            
عليه او که تنها به استفـاده مسـالـمـت             
آميز از او از حق تشکيل و پيوستن بـه            
اتحاديه صنفـي و يـا ابـراز بـيـان آزاد                  

 . مربوط ميشود، را  لغو كنند
بگوييد که اگـر مـنـصـور اسـانـلـو              

مجرميت اش و زنداني شدن اش صرفـا        
روي چنين پايه و اساسـي بـوده بـاشـد،              
عفو بين المللي او را بـعـنـوان زنـدانـي               
عقيده و وجدان محسوب خواهـد کـرد،      
و خواهان آزادي فوري بدون قيد و شـرط   

 .او و بقيه ميباشد
به مقامات حكومت ايـران تـعـهـد          

 حـقـوق مـدنـي و            ٢٢آنها به بندهـاي      
سياسي كـه شـامـل حـق تشـکـيـل و                    
پيوستن به اتحاديه صنفي است را يـاد          

 . آور شويد
رهبر جمهـوري   :   اصل نامه ها را به      

آيت اهللا سيد علي خامـنـه اي          .   اسالمي
و و  رئيس قوه قضاييـه آيـت          . . )   آدرس( 

 )بفرستيد(اهللا محمود هاشم شاهرودي 
رئــيــس جــمــهــور،    :   رونــوشــت بــه        

محمود احمدي نژاد، سخنگوي مجلس،     
غالم علي حـداد عـادل، وزيـر کشـور،                 
حجت اسالم مصطفي پـور مـحـمـدي، و           
نمايندگان ديپلماتيك ايران در کشـوري         

 . که هستيد
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 و نيم صبح روز      ٢هاي ساعت     طرف
 يــكــي از اعضــاي               ٢٠٠٦ اوت        ١
فدراسيون اتحاديه كـارگـران سـاخـتـمـان           " 

كه "   ها جنگ كيون  " به نام   "   سازي صنعي 
هـاي وحشـيـانـه پـلـيـس ضـد                 بر اثر حمله  

شورش كره جنوبي بشدت مضروب شـده         
جريان اينگونه بـود كـه         .   بود، جان باخت  

 تــن از      ٣٠٠٠ ژوئــيــه حــدود         ١٦روز   
اين )   پوهانگ) Pohangاعضاي لوكال   

 POSCOفدراسيون در داخل ساختمـان      
كــمــپــانــي فــوالد و آهــن              -پــاســكــو     ( 

ها جنگ "تحصن كرده بودند و ) پوهانگ
همـراه تـعـدادي ديـگـر در بـيـرون                "   كيون

ساختمان اين كمپاني كه در يك اعتـراض        
حمايتي شركت كرده بودند مـورد يـورش          

و در ايـن    .   پليس ضد شورش قرار گرفتند    
زير ضربات بسيـار    "   هاجنگ كيون " حمله  

شديد و وحشيانه دستجـات پـلـيـس قـرار            
او .   دچار خون ريزي مغـزي شـد           گرفت و 

 . بعد از دو هفته جان باخت
اين خبر بار ديگر اخبار مـربـوط بـه            
جنبش كارگري كره جنوبـي را بـه صـدر               

گرچه در چند سـال     .   اخبار كارگري كشاند  
گذشته جنبش كارگري كـره جـنـوبـي در              
صدر اخباري كارگري قرار داشته است، و       
در واقع خيابانها را براي روزهـاي پـي در            

آورد، اما رهبران  پي به كنترل خود در مي
هـاي كـارگـري ايـن كشـور در                   اتحـاديـه  

برخورد به زورگوئيهاي كارفرمايان بسيار 
كـاران بـرخـورد         محتاطانه و مـحـافـظـه         

" ها جـنـگ كـيـون      " با خبر مرگ .  اند  كرده
KCTU )          هـاي     كنفـدراسـيـون اتـحـاديـه

فـدراسـيـون      ( KFCITUو ) كارگري كره 
اتحاديه كارگران ساختمان سازي صنـعـي       

با صـدور يـك اطـالعـيـه دفـاعـي،               )   كره
اي را در اختـيـار        نكات مهم و افشا كننده    

حتي با خـوانـدن      .   اند  خوانندگان قرار داده  
اين اطالعيه تا حدودي محـافـظـه كـاري            

بـا ايـن     .   اين تشكلها قابل درك ميگـردد     
وجود جنبش كارگري كره جـنـوبـي بـراي             
خوانندگان فارسي زبان نسبتا ناشنـاخـتـه        

اين مطلب كوتاه سعي دارد      .   مانده است 
با استفاده از يكي دو مطلب ترجمه شـده      
به انگليسي و اطالعيه مذكور تصـويـري         
از وضعيت بخشي از كارگران كره جنوبي       

 .را در اختيار خوانندگان قرار بدهد
*** 

ها جـنـگ    " موضوع مربوط به مرگ     
 ژوئـيـه     ١از اين قرار بوده كه روز      "   كيون

 تـن از       ٤٠٠٠بيش از )   ٢٠٠٦(امسال  
كــارگــران عضــو لــوكــال پــوهــانــگ بــا               

 درصد افزايـش    ١۵هائي از جمله      خواسته
 روزه و پايـان     ۵دستمزد، اجراي هفته كار     

دادن به برخورد غيرانسانـي در مـحـيـط             
گـرچـه   .   كار، دست به اعتصـاب مـيـزنـنـد         

كـاران     اعضاي اين لوكال توسط مقاطعـه     
فرعي استخدام ميشوند، اما اكثـر آنـهـا           

اي مشـغـول بـه كـارنـد كـه                    در كارخانـه  
و در   .   مديريت آن در دست پاسكو اسـت       

نتيجه پاسكو تأثـيـري انـكـارنـاپـذيـر بـر                
كاران در مذاكره و يا عدم  تصميم مقاطعه

اتحاديه قـادر    .   مذاكره با اتحاديه را دارد  
شد پاسكو را وادار كند كه اين كمپاني با    

گيري خـود تضـمـيـن كـنـد كـه                    ميانجي
مقاطعه كاران با اتحاديه مذاكره كـرده و         
مهمتر از آن پاسكو قبول كرد كه راه حلي       
مثبتي براي خاتمه اعتصـاب پـيـشـنـهـاد          

اما دو روز بـعـد كـارگـران خـبـردار               .   كند
شدند كه پاسكو كارگران ديگري بـه جـاي         
اعضاي اتحاديه مذكور اسـتـخـدام كـرده           

 ٣٠٠٠با شنيدن اين خبر بيـش از    .   است
تن از كارگـران بـه طـرف دفـتـر مـركـزي                   

پاسـكـو بـا اعـالم          .   پاسكو به راه افتادند   
اينكه نميتواند در اختالفات بين كارگران    
و مقاطعه كاران دخالت كـنـد، هـرگـونـه              

امـا  .   مسئوليتي را از خـود سـلـب كـرد              
كارگران اين دليل را نامربوط خواندنـد و         
از پاسكو خواستند كه از اين كرده خود از 

در عـوض    .   كارگران عذرخـواهـي بـكـنـد        
پاسكو پليس ضـدشـورش صـدا كـرد و                

 هـزار پـلـيـس     ١٠كارگران نيز كه با حدود     
ضدشورش مواجه مـيـشـدنـد، بـه جـاي                

درگيري با اين نيروي نابرابر و تا به دندان         
مسلح، تصميم به اشغال دفتر مركزي اين 
كمپاني كرده و در آنجا دست به تـحـصـن        

 روز تمام كارگران مـتـحـصـن در           ٩.   زدند
در .   محاصره پليـس ضـدشـورش بـودنـد           

طول اين مدت نمايندگان اتحاديه دو روز       
پياپي با مقاطعه كاران بدون هـيـچـگـونـه        

كــارگــران .   اي مــذاكــره كــردنــد          نــتــيــجــه 
متحصـن در ايـنـجـا هـم بـا فشـارهـاي                    

در چـهـار روز آخـر          .   پاسكو مواجه شدند  
تحصن، با مداخله پاسكو آب و برق روي         

گرچه در ايـن تـحـصـن         .   كارگران قطع شد  
كارگران به هيچگونه اقدامي كه پليس آن 
را بهانه كرده و خشونت آميز بداند، دست 
نزدند، اما پليس در تـبـانـي بـا پـاسـكـو                 
حــاضــر نــبــود بــدون ضــرب و شــتــم و                  
دستگيري كارگران مسئله را خاتمه يافته    

كارگران داوطلبانه بعد از نـه روز           .   بداند
تحصن محل تحصن را ترك كردنـد؛ امـا          
به محض ورودشان به مـحـوطـه بـيـرونـي            

تن از ١٣٨ساختمان محل تحصن، پليس 
كارگران را به جرم سازماندهندگان اصلي      

بـه گـفـتـه       .   اين تـحـصـن بـازداشـت كـرد            
صـبـح   ١٠اتحاديـه مـزبـور تـا سـاعـت                 

 تن از اين بازداشت شدگان ٢٩ژوئيه، ٢٧
در اعـتــراض بــه ســركــوبــهـاي دولـت و                 

اي شركـت پـاسـكـو         اقدامات ضد اتحاديه  
 . در اعتصاب غذا به سر ميبردند

 –پاسكـو و نـمـايـنـدگـان سـيـاسـي                 
اش تصميم گرفته بودنـد كـه ايـن              نظامي

. اعتصاب كارگـران را در هـم بشـكـنـنـد             
تمام مدتي كه كارگران متحصن در دفتـر        
مركزي  پـاسـكـو زيـر فشـار پـلـيـس و                       
ماموران پاسكـو بـودنـد، رئـيـس لـوكـال               
اتحاديه مـتـحـصـن اعـالم مـيـكـرد كـه                   
كارگران حاضرند محل را ترك كنند اگـر          

كاران حاضر شونـد بـه سـر مـيـز                مقاطعه
مذاكره برگردند، اما اين خواست ابتدايي      

حتي با . كارگران با بي اعتنائي روبرو شد
پا درمياني كنفدراسيون اتـحـاديـه هـاي            
كارگري كره، حزب سوسيال دمكرات كره      

هاي متعدد ديگـر، بـاز         و نمايندگان گروه  
دولت، مديريت پاسكو و مقاطعه كـاران         
فرعي حاضر نشـدنـد راه مـذاكـره را بـا                  

پــاســكــو .   كــارگــران در پــيــش بــگــيــرنــد         
همچنين براي در هم شكستن اعتـراض و     
روحيه كارگران اعتصابـي در نـظـر دارد             
حداقل در طول اين اعتصاب، از كارگران       
مهاجر استفاده كند كه ايـن امـر بـاعـث              

هاي كارگري در دامن زده          نگراني تشكل 
شدن به اختالف بين كارگـران مـهـاجـر و            

. كارگران بومـي اعـتـصـابـي شـده اسـت               
عالوه بر همه اينها پاسكـو اهـالـي شـهـر             
پوهانگ را بـر عـلـيـه تشـكـل كـارگـران                  
اعتصابي با اين عنوان كه ايـن كـارگـران            
يك تصوير بد و خشني از شهـر بـه دسـت           

الزم بـه    .   ميدهند، تـحـريـك كـرده اسـت           
 ٧٠يادآوري است كـه پـاسـكـو حـداقـل                 

درصد اقتصاد شهر پوهانگ را در دسـت        
دارد، در نتيجه تصور اينكه شهـرداري و         

داران اين شهر بر علـيـه كـارگـران              سرمايه
 . وارد عمل شوند، نبايد زياد سخت باشد

پاسكو بعد از اين تحصن با توجه به        
اي كـه دارد،          نفوذ سياسـي و اقـتـصـادي       

كارگران متحصن را تعدادي گـانـگـسـتـر           
خشن معرفي كـرده تـا افـكـار عـمـومـي                
بخصوص اهالي شهر پوهانگ را بر عليه     

بر همين ساز و     .   تشكل كارگران بشوراند  
كار است كـه مـطـبـوعـات اصـلـي كـره                    
جنوبي كارگران را خشن و اعتصاب آنهـا        
را غيرقانوني معرفي كرده و در عين حال   
از پاسكو يك شركت مظلوم كه كـارگـران       
اعتصابي با اعتصاب غيرقانوني خود به     

اند، بـه خـورد افـكـار           حريم آن تجاوز كرده   
در اين اعتصـاب نـيـز        .   عمومي ميدهند 

هاي رسمي كره جنوبـي هـمـان          نقش رسانه 
هـا     ايـن رسـانـه   .   بود كه هميشه بوده است   

جنبش كارگري كره را به عنوان يك جريان 
خشن، خرابكار و اخاللگر به جـامـعـه و             
افكار عمـومـي مـعـرفـي مـيـكـنـد، در                   

ها و سـركـوب          حاليكه در برابر بيعدالتي   
كارگران توسط پليـس خـفـقـان گـرفـتـه و              
پليس، شركتهاي چند مليتي و دولـت را          
قــربــانــيــان خشــونــت كــارگــران مــعــرفــي         

 ! ميكنند
 هزار پليس يـاد شـده، بـه      ١٠جدا از   

هزاران پليس ديگر از سرتاسر كره جنوبي       
براي مقابله با كارگران آمـاده بـاش داده            

در بيرون محـل تـحـصـن، كـارگـران              .   شد
باقي مـانـده دسـت بـه يـك اعـتـصـاب                      
حمايتي از كارگران متحصن زدند كـه بـا         

چـنـديـن تـن از          .   حمله پليس روبرو شدند   
كارگران چنان مورد ضرب و شتـم پـلـيـس       
قرار گرفتند كه براي مداوا به بيمارسـتـان         

در همين حملـه بـود كـه      .  منتقل گرديدند 
مورد ضربات پي در پي " ها جنگ كيون"

پليس به سرش ميشود و بعد از دو هفـتـه       
اعضاي اتحاديه يـاد شـده        .   بازد  جان مي 

در شهرها و استانهاي ديگر كـره جـنـوبـي           
در اعتراض به اين بربريت پـلـيـس آمـاده             
اعتراض شدند اما پليس با اسـتـفـاده از             
روشهاي سركوبگرانـه مـخـتـلـف از ايـن               

 . اعتراض جلوگيري كرد
 

 پاسكو چيست؟
اسم "   پاسكو" در اين نوشته مرتب از      

اما پاسكو چيسـت و چـه     .   برده شده است  
جايگاهي دارد؟ گرچه پاسـكـو نـمـايـنـده             

داري كـره       رسمي دولت و سيستم سرمايه  
جنوبي نيست، اما شركتي است كه ازنظر 

داري كـره     كارگران شهر پوهانگ، سرمايـه    
. جنوبـي در آن مـتـجـسـم گـرديـده اسـت                 

 درآمدهاي شركتهاي   ٢٠٠۵گزارش سال   
 مـيـلـيـارد دالر          ٦بزرگ، سود پاسكو را     

اما كارگـرانـش    .   آمريكا گزارش كرده بود   
در وضعيتي غيرانساني كـار و زنـدگـي              

و همانطور كه باالتر اشاره شد،      .   ميكنند
 درصد اقتصاد شهر پوهانـگ      ٧٠حداقل  

ــرداري و          .   را در دســت دارد            ــه ــر ش ب
حدي از  سياستمداران اين شهر نفوذ بيش      

دارد؛ و مطبوعات اين شهر وقايع را بـا             
پاسكـو  . عينك پاسكو منعكس ميكنند 

همانند ديگر شركتهاي بزرگ اينچنـيـنـي      
حــواســش هســت كــه تصــويــر خشــن و               

رحمي از خود چه در داخـل كـره و در                  بي
ميليونهـا دالر  .   خارج از آن به دست ندهد   

به نهادهاي محيط زيستي، فرهـنـگـي و          
حتي اطالعيه . حقوق بشر اهدا كرده است

مــطــبــوعــاتــي مشــتــرك فــدراســيــون و            
هـاي كـارگـري كـره            كنفدراسيون اتحاديـه  

هـا جـنـگ      " جنوبي در خصـوص مـرگ           
 .هم با احتياط نوشته شده است" كيون

پاسكو از جمله توليد كـنـنـده فـوالد          
است و براي كارهاي ساختماني مـنـاطـق          
صنعتي فراوردهاي فـوالد را تـولـيـد و                

  
 !براي زندگي كردن عجله داريم
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تامين ميكنـد و بسـيـاري شـركـتـهـاي                
. سـاخـتــمـانــي وابسـتــه بــه آن هســتـنــد               

كــارگــران ســاخــتــمــانــي كــارخــانــجــات          
صـنـعـتــي در سـاخـتـن و يــا نـوســازي                    
كارخانجات و شـركـتـهـاي بـزرگـي كـه                  
سابقا در بخش پتروشيمي، نفت و ديـگـر         
مواد شيميائي خطرناك فعال بودند، كـار       

كار اين بخـش از كـارگـران در         .   ميكنند
در .   كل بسيار سخت و پر مخاطـره اسـت        

معرض انواع مـواد شـيـمـيـائـي كشـنـده              
به گزارش اتحـاديـه كـارگـران       .   قرار دارند 

اين بخـش، كـارگـران سـاخـتـمـان سـازي                
 ١٠صنعي، در ميـانـگـيـن نـزديـك بـه                  

ساعت در روز و هر هفت روز هـفـتـه را               
عالوه بر اين از هيچـگـونـه     .   كار ميكنند 

مزاياي درماني و اجتماعي و همچـنـيـن         
اكـثـر   .   حقوق مرخصي برخوردار نيستنـد    

ــت                       ــچ وق ــي ــخــش ه ــن ب ــران اي ــارگ ك
انـــد وقـــت كـــافـــي بـــا                  نـــتـــوانســـتـــه

بسـيـاري از     .   هايشان بـگـذرانـنـد       خانواده
آيند بـا     اعضاي خانواده آنها كه بدنيا مي     

يـكـي از     .   انـد    پدرانشان كامال بـيـگـانـه       
هيچ وقـتـي را بـا           " كارگران ميگويد كه    

دخترش نگذراند و اكنون دخترش ديـگـر        
 ." بچه نيست

عالوه بر اين با اينـكـه اسـتـفـاده از               
آزبست در كره جـنـوبـي مـمـنـوع اعـالم                
گرديده است، با اين حـال كـارخـانـجـات              
سر به كمپاني پاسكو هنوز از ايـن مـاده           
خطرناك استفاده ميكنند؛ و در نـتـيـجـه           
كارگران اين بـخـش در خـطـر دائـم در                    
معرض قـرار گـرفـتـن مـاده سـرطـانـزا                    

با ايـن وجـود وضـع           .   آزبست قرار دارند  
دستمزد كارگـران در پـاسـكـو بسـيـار از             
ميانگين دسـتـمـزدهـاي ايـن بـخـش از                 

اتحاديه كـارگـران    .   تر است   كارگران پائين 
ساختمان سازي صنعتي مـيـگـويـد كـه             
يك كارگر شاغل اين اتحاديه در شـركـت         

 سـاعـت كـار چـيـزي             ١٠پاسكـو بـراي      
 دالر آمـريـكـائـي دسـتـمـزد               ٩٠حدود   

در حاليكه در شهرهـاي     .   دريافت ميكند 
مجاور شهـر پـوهـانـگ، كـارگـران ايـن                 

 .  دالر دستمزد ميگيرند١۵٠بخش 
شرايط ايـمـنـي كـار كـارگـران هـم                  

عالوه بر در معرض مـواد   .   تعريفي ندارد 
سمي و سرطانزا قرار گـرفـتـن كـارگـران،             
پاسكو حتـي مـوارد بسـيـار پـيـش پـا                   

گـرچـه   .   افتاده را هم رعـايـت نـمـيـكـنـد              
 هزار كارگـر سـاخـتـمـان سـازي              ٤حدود  

صنعتي در كارخانجات پاسكو مشغـول       
بكارنـد، امـا ايـن شـركـت هـيـچـگـونـه                    
امكاناتي براي استحمام بعـد از كـار و              
حتـي عـوض كـردن لـبـاسـهـايشـان در                   
. اخــتــيــار كــارگــران قــرار نــداده اســت              

كارگران مجبورند در همان فضاي سربـاز       
. بعد از كار لباسهايشان را عوض كـنـنـد         

توالتهاي موجود براي كارگـران نـيـز بـه             
هيچ عنوان با تعداد كـارگـران خـوانـائـي            

 هـزار    ٣ تـوالـت بـراي           ٧فقـط    .   ندارند
كارگران هـمـچـنـيـن مـجـبـورنـد               !   كارگر

موقع غـذاخـوري در هـمـان جـائـي كـه                   
مشغول بكارند، و در فضاي آلـوده غـذا          

همين عدم رعايت ايـن مـوارد          .   بخورند
پيش پا افتاده از جانب پاسكو اسـت كـه         

 خـواسـت اصـلـي كـارگـران              ٣يكـي از       
پـايـان دادن بـه بـرخـوردهـاي              " متحصن  

 .بود" غيرانساني
اعضاي لوكـال پـوهـانـگ اتـحـاديـه            
ســاخــتــمــان ســازي صــنــعــي، كــارگــران          

كارگران قـراردادي در     .   قراردادي هستند 
اين گوشـه از جـهـان نـيـز مـورد سـتـم                       

كـارگـران دائـم      .   انـد   مضاعف قرار گرفته  
مستقيما از جانب خود شركت استـخـدام      

اما اعضاي اين اتـحـاديـه در         .   ميگردند
كـاران فـرعـي         واقع استخدامي مقاطعـه   

اي     حـق پـايـه        ٣هستند و در نتيجه از         
ــي       ــون ــان حــق )   ٢حــق تشــكــل،         )   ١ق

حــق قــرارداد دســتــه       )   ٣اعــتــصــاب و      
گـرچـه دسـتـمـزدهـا،         .   انـد   بهره   بي ،جمعي

شرايط كار، سـاعـات كـار و غـيـره از                    
جانب شركت اصلي تـعـيـيـن مـيـگـردد،           
اما با اين همه ايـن كـارگـران از حـق و                   
. حقوق كارگران دائم برخـوردار نـيـسـتـنـد       

دستمزد ايـن كـارگـران قـراردادي را در                
واقع شركتهاي اصلي پرداخت ميكننـد،      
اما اين كارگران بايد با مقـاطـعـه كـاران             

در .   فرعي قرارداد ببندند و مذاكره كننـد      
بسياري مواقع با تشكـلـيـابـي كـارگـران             
قراردادي، كمپانيهاي اصلـي قـرارداد بـا         
. مقاطعه كاران فرعي را فسخ ميـكـنـنـد       

در نتيجه بسـيـاري از مـقـاطـعـه كـاران                 
فرعي از مذاكره با تشكلـهـاي كـارگـران            

در بسـيـاري مـواقـع        .   خودداري ميكنند 
نيز در عدم به رسميت شـنـاسـي و عـدم               
ــران،                  ــارگ ــهــاي ك ــا تشــكــل ــره ب مــذاك
كمپانيهاي اصلي مسئوليت را به گـردن        
مقاطعه كاران و مـقـاطـعـه كـاران نـيـز                  
مسئوليت را به گردن كمپانيهاي اصـلـي        

اما جالب است بـدانـيـد كـه          .   مي اندازند 
صاحبان بسياري از هـمـيـن شـركـتـهـاي              
مقاطعه كـاري مـديـران قـبـلـي هـمـيـن                  
شركتهاي اصلي هستند كه هميـن خـود          
پيچيدگيهايي را در برخورد اين شركتهـا       

 .با كارگران بوجود مي آورد
جنبش كـارگـري كـره يـك جـنـبـش                

جنبش كارگـري   .   ميليتانت و وسيع است   
و اعـتـراضـات كـارگـري كـره جـنـوبـي،                   
وضعيت كارگران در پاسكو، سركوبهـاي      
پليس، تشكلهاي كـارگـري و غـيـره بـه                
هيچ وجه آنطور كه بايد و شايد شنـاخـتـه           
شده نيستند و در ايـن يـادداشـت كـوتـاه            
.  نميتوان همه آن را بـه تصـويـر كشـيـد                 

آنچه خوانديد گوشه كوچكي از واقعيتـي       
 .   *بسيار بزرگ است

 
٧از صفحه  ...براي زندگي كردن   

در سالهاي اخير اعتراضات گسترده     
و پيگيري كارگران براي دسـتـيـبـابـي بـه               
خــواســتــهــايشــان، خصــوصــا در بــخــش          
ساختمان سازي به حدي جدي بوده اسـت          
كه وزارت كار ايـن كشـور مـجـبـور شـده                
است تصويب يكسري قوانين و ضـوابـط          
در جهت خواستهاي كارگران را در دستور 

 ٢٠٠٦از اوايل سال    .   كار خود قرار بدهد   
چهار قانون كه در زير به آنها اشاره خواهد 

گرچه در . كنند شد، بيشتر جلب توجه مي
كنار اين ها اقدامـات ديـگـري از جـملـه               

 سـاعـتـه بـراي        ٢٤اعالم يك شماره تلفن     
شكايت بخاطر عدم دريافت دستمزدهاي     
معوقه كه از يكماه تجاوز كند نيز بچشـم         

 :قوانين ياد شده عبارتند از. خورد مي
وزارت :   هـا  قانوني كردن اتحاديـه )   ١

كار امارات متحده عربي چـنـدي پـيـش             
اعالم كرد كه قانوني در دست تهيه دارد          

 به اجرا درخواهد    ٢٠٠٦كه تا اواخر سال     
اين قانون به كارگران اجازه پيوستـن       .   آمد

به اتحاديه، اجازه اعتصاب و اجازه بستن 
 Collective)قراردادهاي دسته جمعي  

Bargaining)خواهد داد  . 
گرچه با خواندن تيتر خبـر، احسـاس          

دهد امـا بـعـد از             خوبي به آدم دست مي    
واردن شدن به متن خبر متوجه ميـشـويـم          

تواند منشا تـاثـيـرات        كه اين مصوبه نمي   
ايـن  .   جدي در وضعـيـت كـارگـران بـاشـد             

اي اجـازه       فقط اتحاديه :   مصوبه ميگويد 
تأسيس دارد كه نماينده همـه بـخـشـهـاي           

در ايــن اتــحــاديــه            .   كــارگــري بــاشــد       
نمايندگانـي بـراي بـخـشـهـاي مـخـتـلـف                 

از جمله ماهيگيري، كشاورزي، (كارگري 
معرفي خواهنـد شـد      )   ساختماني و غيره  

كه اين نمايندگان بايد شناخته شده باشند 
در واقع براي وزارت كار شنـاخـتـه شـده             ( 

) . باشنـد و مـورد تـأيـيـد آنـهـا بـاشـنـد                     
" اعتراض مسالمت آميـز   " اعتصابات كه   

(Peaceful Protests)         ،عـنـوان شـده 
فقط در موارد معدودي مجـاز خـواهـنـد         

البد در غـيـر ايـنـصـورت كـارگـران               .   بود
اعتصابي با كتك، زندان و اخراج مـواجـه         

 .خواهند بود
ــيــمــروزي              )   ٢ وقــفــه يــا تــنــفــس ن

(Midday Break)   :           ــن ــر طــبــق اي ب
مصوبـه بـه تـمـامـي كـارگـرانـي كـه در                     
معرض مستقيم نور خورشيد قرار دارند،      
اجازه استراحت نيمروزي داده ميشود كـه       

 ٣ دقيقه تـا سـاعـت      ٣٠ و ١٢از ساعت   
قانـون مشـابـهـي      .   بعد از ظهر خواهد بود    

 تصـويـب شـد، وقـفـه            ٢٠٠٤كه در سال    
 بـعـد از        ٤ تـا     ١٢نيمه روز را از ساعت      

ظهـر اعـالم كـرده بـود، كـه در غـيـاب                     
تشكلهاي آزاد كارگـري هـيـچـوقـت اجـرا            

با تصويب قانون جديد مـدت زمـان   .   نشد
 و نيم سـاعـت   ٢ ساعت به    ٤استراحت از   

در تـوضـيـح ايـن          .   كاهش يـافـتـه اسـت         
مسئله، وزير كار امارات متحـده، عـلـي          
الكعبي گفته است كه اين كـاهـش زمـان          
استراحت به دليـل درخـواسـت اتـحـاديـه              

كه مدتهاست اجازه رسـمـي       ( پيمانكاران  
صورت گرفـتـه و از نـظـر            )  فعاليت دارد 

" مـنـطـقـي    " ايشان اين درخواست كـامـال        
الزم به ذكر اسـت كـه ايـن تـوقـف             .   است

هـاي ژوئـيـه و            نيمروزي فقط شامل مـاه    
اوت ميشود كه گاهي دماي هوا به باالي 

 . درجه سانتيگراد نيز ميرسد۵٠
بر اسـاس ايـن     :   بازرسي و جريمه )   ٣

مصوبه شركتها و مؤسساتي كـه قـانـون          
توقف نيمروزي را رعايت نكننـد شـامـل          

 دالر   ٧۵٠٠ تـا       ٢۵٠٠جرايم نقدي از     
براي شركتهاي ساختمـانـي كـه       .   ميشوند

هر كدامشان با سرمايـه چـنـد مـيـلـيـارد               
دالري مشغول ساخـتـن آسـمـانـخـراشـهـا              
هستند، اين مقدار ناچيز جريمه به هـيـچ        
عنوان نميتواند انگيـزه اي بـراي رعـايـت            
مصوبه باشد؛ تازه زماني ايـن شـركـتـهـا             
جريمه خواهند شد كه مأمورين بـازرسـي        
 . متوجه عدم رعايت اين مصوبه بشوند

بر اساس گزارش وزارت كار امـارات       
 بازرس در امارات ٨٠متحده عربي تنها    

مشغول بكار هستند كه اين تعداد بـايـد           
 هـزار    ٣٠٠مأمور بازرسي شرايط كـار         

 . كارگر ساختماني باشند
بـر  :   (Overtime)اضافه كاري )   ٤

اســاس قــانــون كــار امــارات مــتــحــده                
 سـاعـت در روز          ٨كارگراني كه بيـش از    

. كار كنند مشمول اضافه كاري ميشـونـد   

بر طبق نظرسنجي اخير اكثر كارگران كـه        
بيشتر آنها بيسواد هستنـد، اطـالعـي از          
قانون كار ندارند و شركتهاي ساختـمـانـي         
هم هيچ مسئوليـتـي در رابـطـه بـا ايـن                   

مــطــلــع كــردن كــارگــران از             ( مســئلــه     
. نــدارنــد)   حــقــوقشــان در مــحــيــط كــار         

كــارگــرانــي هــم كــه اطــالع نســبــي از                 
حقوقشان را دارند و خواهان رعـايـت آن             
ميشوند به بهانه هائي ويـزايشـان بـاطـل            

 . ميشود و از كشور اخراج ميشوند
 اما اين مصوبات گـرچـه بـه هـيـچ               

توانند باعث تأثيرات آنچناني      عنوان نمي 
بر وضعيت كارگران بشـونـد، ولـي خـود              
نشان دهنده اعتراضات وسيعي است كـه       
خصوصـا در سـالـهـاي اخـيـر از جـانـب                    

همچنـيـن   .   كارگران بر دولت وارد ميشود    
اعتراض گسترده كارگـران در ايـن كشـور        
باعث اين شـده اسـت كـه اخـيـرا دولـت                   
امارات از جانب سازمان ديده بان حـقـوق         
بشر، سازمان جهاني كار، فدراسيون بيـن       

هاي آزاد كارگري، اتحاديه  المللي اتحاديه
اروپا و دولت آمريكا مورد انـتـقـاد قـرار             

 .*بگيرد
 

 

 نكاتي پيرامون مصوبات اخير وزارت كار 
 دوبي –داوود رفاهي  امارات متحده عربي
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امروز صف متحد کارگران به حرکت 
در آمده و با تجـمـع در شـهـر سـقـز، بـه                      
برپايي دادگاه اهانت آميز عليه فـعـالـيـن          

  .کارگري اعتراض کردند
 قـرار بـود        ۱۳۸۵ مرداد   ۲۵امروز  

دادگاه رژيم اسالمي در سـقـز مـحـمـود                
صالحي و نجيبه صالـح زاده را بـه جـرم                
اهانت به يکي از مامورين رژيم اسالمـي     

اما اين نمايش مسخـره و       .   محاکمه کند 
توطئه آشکار با اعتراض کارگران روبـرو         
شد و ناچار شدند دادگاه آنها را فـعـالً بـه              

در حـرکـت اعـتـراضـي           .   تعويق بيندازنـد  
امروز تعداد زيادي از کارگران در مقـابـل         

در اين . دادگستري شهر سقز تجمع کردند
تجمع پالکاردهايي در دست کـارگـران و         
: فعالين کارگري بـود بـا ايـن مضـمـون                

پرونده سـازي عـلـيـه فـعـالـيـن کـارگـري                  " 
در اين . . .   و!   تشکل حق ما است   !   ممنوع

تجمع تعدادي از فـعـالـيـن کـارگـري از                   
شهرهاي سنندج، تهران، بوکان، اصفهان، 

  .شرکت کرده بودند... مريوان ، مهاباد و
اين همبستگـي کـارگـري چـنـان بـا               
شکوه بود که همه شرکت کنندگان در اين 

در اين تـجـمـع    . تجمع را به وجد آورده بود 
محمود صالحي و جالل حسيـنـي عـلـيـه            
دسيسه هاي رژيـم اسـالمـي سـخـنـرانـي               

تـجـمـع اعـتـراضـي کـارگـران از                 .   کردند
 دقـيـقـه ادامـه          ۳۰ و      ۱۲ تا   ۱۰ساعت
نيروهاي انتظامـي و اطـالعـاتـي         .   داشت

رژيم تالش کردند که مانع تجمع کارگران       
شوند اما کارگران بي توجه به آنها تجمـع         

  .اعتراضي خود را برگزار کردند

داستان اهانت به يـک      
مــامــور رژيــم اســالمــي         
آشکارا يک پـرونـده سـازي         

. عليه فعالين کارگري بـود   
 تــا   ۱۳۸۳زيــرا از ســال         

کنون محمود صـالـحـي و        
تعدادي ديگر از فـعـالـيـن         
کارگري سقز را چندين بـار      

آنـهـا را بـه زنـدان و               .   محاکمه کرده انـد   
امـا بـه دلـيـل          .   تبعيد مـحـکـوم کـردنـد        

اعتراضات وسيع و بين المللي ناچـار بـه           
  .لغو اين احکام شدند

اخيراً رژيـم اسـالمـي کـوشـيـد يـک                 
توطئه ديگر را عليـه فـعـالـيـن کـارگـري                

پرونده سازي عليه محمـود  .   سازمان دهد 
صالحي و نجيبه صالح زاده به بهانه پـوچ         

  .اهانت به مامورين حکومت اسالمي
حرکت اعتراضي امروز کارگران، يک 
نمونه جالب و بسيار آموزنده در دفـاع از           

بـا گسـتـرش ايـن          .   حقوق کـارگـران بـود        
اعتراضات بايـد کـاري کـرد کـه ديـگـر                  
جمهوري اسالمي ايـران جـرات نـکـنـد،               
کارگران را به بهانه هاي واهي و مسـخـره          

  .محاکمه و مورد اذيت و آزار قرار دهد

کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري ايران به کارگراني کـه امـروز در            
سقز تجمع کردند، درود ميفرستد و اعالم 
ميکند که هر تقالي جمهـوري اسـالمـي           
ايران بر عليه کارگران و فعالين کـارگـري           

  .را بايد متحدانه به شکست کشاند
  

  کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
  ۱۳۸۵ مرداد ۲۵ -۲۰۰۶اوت  ۱۶

 
  حمايت کارگران از محمود صالحي و نجيبه  صالح زاده

  اعتراض متحدانه کارگران عليه توطئه هاي رژيم اسالمي

 

كارگران الكتريك ايران رشت در        
اعتراض به دستمزد هاي پرداخت        

 ميروند  نشده خود به تهران     
 

 كارگر شـركـت      ٥٤٠ مرداد   ١٤روز  
در اعتراض به عدم " الكتريك ايران رشت"

 ماه خـود     ٣٦پرداخت دستمزد و مزاياي     
. در مقابل تعاوني شركت تجمـع كـردنـد        

اين كارگران در اعتراض به ايـن مـوضـوع     
بــارهــا و بــارهــا دســت بــه تــجــمــعــات                
اعتراضي زده اند ولي تا كنون پاسخي به        

كـارگـران   .   خواست آنها داده نشـده اسـت         
ــدم                         ــد در صــورت ع ــرده ان اعــالم ك
پــاســخــگــويــي بــه خــواســت آنــهــا بــه                  

بنـا بـه     .  اعتراضاتشان ادامه خواهند داد 
 مرداد كارگران پارس ٢٩گزارش ايلنا در  

الكتريك قصد دارند در اعتراض بـه ايـن           
موضوع و وضع نا بسامـان خـود هـفـتـه              

بنا به همين گزارش . آينده به تهران بيايند
 كارخانه بزرگ در گيالن از    ٣٠هم اكنون   

جمله پارس الكتريك و صنايع پوشـش در     
وضعيت نابسامانـي قـرار دارد و هـفـت              
هزار كـارگـر در ايـن كـارخـانـجـات در                     

 . بالتكليفي بسر ميبرند
 ٥٦٠هـم اكـنـون         "   بنا بـه گـزارش         

كارگر به صورت قـراردادي و رسـمـي در             

كارخانه پارس الكتريك رشت مشغول بـه       
 .كار هستند 

 
كارگران  كارخانه چوكا به وضع 
بالتكيف خود و دستمزدهاي 

 پرداخت نشده معترضند 
.  

 ٣١كارخانه چوكا بنا به گزارشـي در      
مرداد ماه مدت يك هفته است به بـهـانـه           
مشكالت مالي به حالت تعطيل در آمده       
و كارگران به دليل بـالتـكـلـيـفـي و عـدم                  
پرداخت دستمزدهايشان در اعتـراض بـه         

در برابر اعـتـراض كـارگـران           .   سر ميبرند 
 مـرداد    ٢٨مديريت قول داده بود كه روز       

كارگران به سركارشان بازگردنـد ولـي تـا            
. اين تاريخ كارخانه همچنان تعطيل است     

كارگران اين كارخانه از نيمه سال گذشـتـه         
تا كنون در ارتبـاط بـا وضـع نـابسـامـان                
كارخانه و دستـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده              
خود بارها دست به تجمع اعتـراضـي زده      
 . اند اما تا كنون هيچ پاسخي نگرفته اند

) چـوكـا  ( شركت چوب و كاغذ ايران       
كيلومتري جاده انزلي به تالـش و       ۳۵   در  
كيلومتري شهر رشـت ، دركـنـار           ۷۵   در  

هاي انبوه پونـل رضـوانشـهـر واقـع             جنگل
در ۱۳۵۶   تــا   ۱۳۵۲   اســت و از ســال           

هاي تالش تاسيس و شـروع        حاشيه جنگل 

ايــن شــركــت يــكــي از            .   بــه كــار كــرد       
هاي بزرگ در زمينه صنعت چـوب      شركت

و كاغذ در ايران است كه با توليد ساليانه   
هزارتن كاغذ گرافت بيش از چـهـار        ۱۵۰ 

هزار كارمند و كارگر در آن به كار اشتغال 
  .دارند
اعتراض كارگران به ايـن وضـعـيـت            

ادامه دارد و خواهان بازگشت خود به كار 
و پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه خود      

 . هستند
 

كارگران شيشه لرستان با   
اعتراضات پي در پي دستمزد سه  

 ماه خود را گرفتند 
كارگران خواهان پرداخت فوري    

 تمامي طلبهايشان هستند      
 

بدنبال اعتراضات پي درپي كارگران      
شيشه لرستان بـه خـاطـر دسـتـمـزدهـاي                

 ٢٩  طـي روزهـاي           ،پرداخت نشده شان  
 مرداد دستمزدهاي معوقه ماههاي     ٣٠و

 ارديبهشت و خـرداد كـارگـران           ،فروردين
مـديـريـت    .   اين كارخانه پـرداخـت گـرديـد        

كارخانه همچنين اعالم كرده است كه بـه         
 نـفـر از        ٢٥٠دليل تعطيل خط تولـيـد،        

كارگران اين كارخانه تـا دوسـال شـامـل               
 نـفـر از        ٧٠بيمه بيكاري خواهند شـد و        

كارگران نيز در شركت باقي خواهند ماند      
و بقيه از طريق پيمانكار مشغول به كـار           

مدير كارخانه پرداخت بقـيـه   .   خواهند شد 
راه اندازي مـجـدد     " طلبهاي كارگران را به     

كـارگـران   .   موكول كرده اسـت    "   خط توليد 
خواهان بازگشت به كار فوري و پـرداخـت          

 تمامي طلبهاي خود هستند
 كارگر در ۳۶۰  كارخانه شيشه لرستان با 

 .كيلومتري اليگودرز قرار دارد ۱۰  
گفتني است كارگران اين كارخانه در دو          

 در اعتراض به عـدم دريـافـت            ماه گذشته 
حقوق بارها دست به تجمع اعتراضي زده       

  . بودند
  ١٨ كارگر معدن سنگرود گيالن خواهان              ٦٢٠

 . ماه دستمزد پرداخت نشده خود هستند           
  

 ، مــرداد  ٣١يـنـا بـه گـزارشـي در                
عليرغم اعتـراضـات مـتـوالـي كـارگـران              
معدن سنگرود كـارگـران ايـن كـارخـانـه                

 ١٨همچنان در بالتكليفي بسر ميبرند و 
ماه دستمزد آنها هـنـوز پـرداخـت نشـده               

ايـن كـارخـانـه مـدتـي در حـالـت                   .   است
تعطيلي بسر بـرد و پـس از اعـتـراضـات               

 روز قبل دوبـاره بـازگشـايـي          ٢٠كارگران  
اما هنوز كارگران بـه سـر كـارشـان              .   شد

بازنگشته انـد و مـديـر عـامـل جـديـد                     
كــارگــران را بــه صــبــر و تــحــمــل فــرا                    

كـارگـران مـعـدن سـنـگـرود             .   ميخواهنـد 
خواهان پرداخت فوري دستمزدهايشان و       

 . بازگشت به كار خود هستند
 

تجمع اعتراضي كارگران 
نساجي مازندران در مقابل 

 فرمانداري قائم شهر 
 

 نفـر  ١٠٠ مرداد بيش از     ٢٤روز  
از كارگران شركت نساجي مـازنـدران        

در اعتراض به سـه مـاه    )   طبرستان  (   
دستمزد پـرداخـت نشـده خـود و در                
اعتراض به اخـراج هـا  در مـقـابـل                  

بـه  .   شهر تجمع كردند   فرمانداري قائم   
كارگران پاسخي داده نشد و كـارگـران        
اعالم كـردنـد دسـت از اعـتـراض و                 

بـنـا بـه      .   مبارزه بر نخواهـنـد داشـت       
گــزارش نســاجــي مــازنــدران  يــكــي از               
كارخانجات قديمي نساجي در ايران است 
كه قبال حدود هفت هزار كارگر در آنجا به 

در اين  كارخانـه در       .   كار اشتغال داشتند  
 كارگر كار ميكنند كـه       ٤٠٠حال حاضر   

با معضل دستمزدهاي پرداخت نشـده و           
اين كارخـانـه   .   خطر بيكاري روبرو هستند   

  ماه تحت پوشش طرح بازسازي ٣٠قبال 
صنايع قـرار گـرفـت  و كـارگـران آن بـه                      
صندوق بيمه بيكاري جمهوري اسـالمـي         

اما در اين مدت هيچگونه     .   واگذار شدند 
تغييري در ساختار كارخانـه داده نشـد و         
تعدادي از كارگران كارخانه نيز بـازخـريـد         

ايـن حـركـت اعـتـراضـي            .   اجباري شـدنـد   
 . ادامه دارد

 

 
 اخباري از اعتراضات كارگري



 10   ۱۳۸٥ شهريور٢   کارگر کمونيست

 کـارگـران شـاهـو          ۱۳۸۵ مرداد ۲۱روز  
براي دريافت حقوق معوقه خود در مقابل 
اداره کار در خيابان شـريـف آبـاد تـجـمـع                
کردند و خواهان پرداخت سريع حقوقهـاي       

در جـواب اعـتـراض         .   معوقه خود شدنـد   
کارگران مسئول مربوطه در اين شعبه از         
اداره کــار اعــالم مــي کــنــد کــه يــدي                   
رودشنگ کارفرماي اين کارخانه، خاضـر      
به پرداخت حقوق کارگـران نـيـسـت و از                

 .اداره کار هم هيچ کاري ساخته نيست
 مرداد ماه کارگران شاهو در در       ۲۲روز  

ادامه اعتراض خود در مقابل دفتر روابط 

عمومي کار تجمع مي کنند و اعالم مي     
کنند که ما حقوق معوقـه خـود را مـي                
خواهيم و کارفرمـا بـايـد حـقـوق مـا را                   

اداره کـار    " کارگران با شعار  .   پرداخت کند 
اداره کـار حـامـي         "   "   حامي سرمايه دار   

نـادر مـحـمـدي مسـئـول            . . .   و"   کارفـرمـا  
روابط عـمـومـي اداره کـار از کـارگـران                  
خواهش مي کند که بايـد تـا روز شـنـبـه               
صبر کنند چرا که يـدي رود شـنـگ در                  
سنندج نيست و ايشـان در تـعـطـيـالت                 

 .تابستاني به سر مي برد
اسعد پاشاهي مزدور ادره کار به تـوطـعـه          

در ميان کارگران دست زد و تـالش کـرد             
کارگران را در مقابل هم قرار دهـد، امـا             

اسعـد  .   کارگران وي را افشا و رسوا کردند      
پاشاهي تالش نموده با کارگران به تنهاي       

  صحبت کند و آنها را تشويق کند
که اگر بگويند چه کسي آنها را به مبارزه         
براي حقوقشان تشويق و تحريک مي کند        

  .حقوق آنها را پرداخت خواهند کرد
جواب کارگران در مـقـابـل ايـن تـوطـئـه                 
کثيف جمهوري اسالمي و اسعد پاشاهي      

کارگران . نماينده رژيم پاسخي محکم بود
کسي که مـا  !   اعالم کردند، آقاي پاشاهي  

را تحريک مي کند براي حقوقمان مبـارزه        
کنيم تهديد شما و امثال شمـا اسـت کـه              

. ميخواهيد کارگران را به رگبار بـبـنـديـد         
کسي کـه مـا را تـحـريـک کـمـي کـنـد                         

 ۵کافرماي شاهو پدي رودشنگ است که 
ما است حقوق مـا را پـرداخـت نـکـرده                  

چيزي که ما را تحريـک مـي کـنـد          .   است
کسـي کـه     .   وعده هاي توخالي شما اسـت     

مــا را تــحــريــک مــي کــنــد ايــن نــظــام                  
سرمايداري و حـکـومـتـي اسـت، کـه از                 

  .دژخيمان سرمادار دفاع مي کنند
در حالي که کارگران بشدت از اين توطئه        
به خشم آمده بودند و با صداي بلند اعالم 

مـا  .   مي کردند ما را نمي توانيد بـخـريـد         
يـک صـدا و يـک دسـت هسـتـيـم، نـادر                       

محمدي ممسئول روابـط عـمـومـي اداره          
کار اعالم کرد وي شـخـصـا خـودش پـي               
گيري مي کند و تا هفته آينده به کارگران        

 .جواب مثبت خواهد داد
اما کارگران اعالم کردند که به ايـن وعـده     
ها باوري ندارند و به مبـارز و اعـتـراض              

  .خود ادامه ميدهند
کميته کردستان حزب ضمن حمايت قاطع 
خود از خواست کارگران شاهو، از ديـگـر        
بخشهاي کـارگـري مـيـخـواهـد کـه ايـن                  
مبارزات را حمـايـت کـنـنـد و کـارگـران                  

  .شاهو را تنها نگذارند
 

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
  ۲۰۰۶اوت۱۴ -۱۳۸۵مرداد ۲۳

 

 

  تجمع کارگران شاهو در مقابل اداره کار سنندج

چند ماه اخير کـارگـران شـاهـو          در    
. بارها در مقابل اداره کار تجمع کرده اند

کارگران اين کارخانه خـواهـان پـرداخـت           
روز شنبه .   حقوقهاي معوقه خود هستند   

 نـادر مـحـمـدي          ۱۳۸۵ مرداد ماه    ۲۲
مسئول روابط عمومي کار در جـواب بـه       
نمايندگان کارگران اين کارحانه که دست      
به تجمع زده بودند متعـهـد شـد کـه بـا                  
کارفرماي کارخانه مذاکره کند و نـتـايـج         

صـبـح   .   آن را به کـارگـران اعـالم نـمـايـد              
 مـرداد مـاه يـک بـار ديـگـر                  ۳۰امروز  

کارگران کارخانه شاهو در مـقـابـل اداره           
نمايـنـده کـارگـران در          .   کار تجمع کردند  

اداره کــار بــا مســئــولــيــن بــه مــذاکــره              
نتايج مـذاکـرات کـارفـرمـا و            .   نشستند

 :اداره کار چنين اعالم شد
 کــارگــر شــاهــو تــا پــايــان               ۵۸  -

 زير پوشش بيمـه بـيـکـاري       ۱,۴,۱۳۸۶

 . قرار خواهند گرفت
در حال حاضر کارخـانـه تـغـيـيـر              - 

ساختاري داده مي شود و کارگران نـمـي      
 . توانند در اينجا اشتغال داشته باشند

 مـجـددا     ۱,۴,۱۳۸۶در پايـان         -
تمـامـي کـارگـران در ايـن کـارخـانـه ا                      
استخدام خواهند شـد و ايـن مـدت نـيـز               
بعنوان سابقه کـار کـارگـران مـحـسـوب              

 ۲۰کارگراني که در اين فاصله      .   ميشود

سال سابقه کار خـود را بـه اتـمـام مـي                   
رسانند، حق بازنشستي به آنـهـا تـعـلـق              

متن اين پرتکل از جـانـب       .   خواهد گرفت 
 .کارفرما و اداره کار امضا گرديد

کــارگــران شــاهــو بــا ايــن وجــود                
اعتمادي به تعهد کارفرما و اداره کـار             
نـدارنـد و نـگـران دسـيـسـه هـاي آنـهـا                       

بنا بر اين تصميم  گـرفـتـنـد تـا             .   هستند
پايان مدت تعيين شده و تا بازگشت بـه           

کار کارگران مجامع عـمـومـي خـود را             
 .منظم برگزار کنند

کميته کردستان حزب اين موفقـيـت       
را به کارگران شاهو تبريک مـي گـويـد و             
کارگران اين کـارخـانـه را بـه اتـحـاد و                    

پـيـگـيـري     .   همبـسـتـگـي فـرامـيـخـوانـد           
کارگران کارخانه شاهو و نقـش خـانـواده           
 . کارگران در اين مدت قابل تقدير است

 
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

۲۰۰۶اوت ۲۲ -۱۳۸۵ مرداد۳۰   

 

 تجمع اعتراضي کارگران شاهو در مقابل اداره کار سنندج با موفقيت به پايان رسيد

كارگران چيني سازي گيالن 
خواهان روشن شدن وضع 

بالتكليف خود و بازگشت به  
 كارشان هستند

 
 كارگر شـركـت      ٥٤٠بنا به گزارشها    

چيني سازي گيالن به دليل بـه تـعـطـيـل               
 در وضـعـيـت         ،كشيده شدن اين كارخانه   
بنا بـه گـزارشـي       .   بالتكليفي بسر ميبرند  

 مرداد منتشر شده اين كارگران ٣١كه در 
. يك هفته است در اعتراض بسر ميبـرنـد        

 مـاه  ٥٠كارگران اين كارخانه براي مـدت       
به بيمه بيكاري جمهوري اسالمي واگـذار       
شده بودند اما اكنون اين دوره پايان يافته        
و كارگران همچنان در بالتكـلـيـفـي بسـر             

  ، سـال قـبـل        ٤بنا به توافقي در .  ميبرند
قرار بر اين بـود كـه حـقـوق كـارگـران بـر                    
حسب سالي دو ماه براي سنوات خـدمـت        

اما هنوز هـيـچ پـولـي بـه             .   پرداخت شود 

در اعتراض  .   كارگران پرداخت نشده است   
به اين موضوع كارگـران بـارهـا و بـارهـا               
جاده اصـلـي رشـت را مسـدود كـرده و                    

امـا  .   تجمعات اعتراضي بر پـا كـرده انـد         
. پاسخـي بـه كـارگـران داده نشـده اسـت                 

كارگران شـركـت چـيـنـي سـازي گـيـالن                   
خواهان بازگشت به كار  و پرداخت حقوق        

 . معوقه خود هستند 
 

اعتصاب كارگران واحد تنظيف  
 كشتارگاه صنعتي دام كرمان 

 
 نفر از كـارگـران         ١٨ مرداد   ٢٢روز  

واحد تنظيف كشتارگاه صنعتـي كـرمـان        
 مـاه     ٤در اعتراض بـه  عـدم پـرداخـت                

دستمزد خود  در برابر شهـرداري كـرمـان           
 ١٨ايـن كـارگـران از روز              .   تجمع كردند 

مرداد دست به اعتصاب زده و خـواهـان            
 . پرداخت فوري طلبهايشان هستند

كارگران همـچـنـيـن بـه مسـالـه آب                

آشاميدني آلوده در كـارخـانـه كـه از آب                
شود و تا   استخر روباز محوطه تامين مي

كنون چنديـن بـار مـوجـب مسـمـومـيـت                
تعدادي از آنـهـا شـده اسـت مـعـتـرض                     

يك موضوع ديـگـر اعـتـراضـي           .   هستند
كارگران وضعيت نامناسب بهداشتـي در       
كارخانه و از جمله نداشتن دستكش كـار          

بطوريكه عدم استفاده از دستكـش      .   است
بــاعــث قــارچ هــاي پــوســتــي در دســت              
كارگران شده و دو نفر از كارگران نـيـز بـه              

بنـا بـه     .   بيماري تب مالت مبتال شده اند     
گزارش بـه  ايـن كـارگـران كـه بـه دلـيـل                      

 ،بيماري نـاگـزيـر در خـانـه مـانـده انـد                     
هيچگونه خسارتي پرداخت نشده است و     
 . كارگران به اين موضوع اعتراض دارند

طبق همين گزارش تعداد كارگران در 
 نفر بوده است كه دو نفر آنها ٢٥اين واحد 

به دليل ابتال به بيماري تب مالـت خـانـه             
 نفر تحت فشار شرايـط    ٥  ،نشين شده اند  

 ١٨كاري ناگزير به ترك كار خود شدنـد و       
نفر باقيمانده با اين مشكالت دسـت بـه            

به اين كارگران از ابـتـداي سـال      .   گريبانند
جاري حق بيمه و دستمزد پرداخـت نشـده         

كارگران واحد تنظيـف كشـتـارگـاه          .   است
صنعتي دام كرمان خواهان پرداخت فوري 
دستمزدهايشان و تامين آب آشـامـيـدنـي         
ســالــم و بــهــداشــت مــحــيــط كــار خــود              

 .اين اعتراضات ادامه دارد. هستند 
 

" حشمت رود " كارگران راه سازي
گيالن خواهان پايان بالتكليفي و       

 . هستند خود حقوق معوقه   
  

 مرداد  جمعـي از كـارگـران         ٢٢روز  
گــيــالن  در         " حشــمــت رود   "   راهســازي    
 ماه دستـمـزد مـعـوقـه  و               ٨اعتراض به   

 و برخي از مزايا     ٨٤عيدي و پاداش سال     
  كه ٨٣از جمله خوار و بار و مسكن سال 

ايـن  .     پرداخت نشده دست به تجمع زدنـد     
كارگران بارها در مقـابـل اداره كـل كـار               

 �گيالن تجمع اعتراضي برپـا كـرده انـد            
اما تا كنون به آنها پـاسـخـي داده نشـده                

كارگـران راه سـازي حشـمـت رود               .   است
خــواهــان پــرداخــت فــوري تــمــامــي                    

 . طلبهايشان هستند
 

"  كارگر شركت  ١٨٠اعتراض 

 به وضع بالتكيف خود    " كنف كار
  

بنا به گزارش در برف سنگـيـن سـال            
  درصد  شركت كنف كار رشت ١٠  ,   ٨٣

از آنزمـان ايـن كـارخـانـه بـه            .   تخريب شد 
 كـارگـر     ١٨٠حالت تـعـطـيـل درآمـد و              

 ٨٥ تا تير مـاه  ٨٣شاغل در آن از اسفند  
تحت پوشش بـيـمـه بـيـكـاري جـمـهـوري                

دولـت بـا عـنـوان          .   اسالمي قرار گرفتنـد   
اينكه اين كارخانه امكـان از سـر گـيـري              

 از مرداد ماه اين كارگران را       ،كار را دارد  
از زير پوشش همان ميـزان نـاچـيـز بـيـمـه               

اكنون كارگـران  .   بيكاري نيز خارج ساخت   
در وضع بالتكليفي بسر ميبرنـد و بـيـن             
مديريـت كـارخـانـه و مـقـامـات اسـتـان                  

در اعتـراض بـه ايـن         .   پاسكاري ميشوند 
موضوع كـارگـران هـر روزه تـجـمـعـات                  

 مـرداد    ٢٢كـرده و در    اعتراضي بر پا   
ماه اعالم داشتند در صـورتـيـكـه تـا            
يك هفته ديگـر بـه مشـكـالت آنـان                
رســـيـــدگـــي نشـــود بـــراي ادامـــه              

 .  اعتراضشان به تهران خواهند رفت
 
  

 
٩از صفحه  اخباري از اعتراضات كارگري  



 11 ٤١شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 مـرداد مـاه بـرابـر بـا                ۲۸روز شنبه   
 کارگران کارخانه پـرريـس       ۲۰۰۶اوت  ۱۹

سنندج در مقابل سياسـت ضـد کـارگـري              
کارفرما دست از کار کشيده و در مـقـابـل            

  .کارخانه تجمع کردند
مديريت جديد کارخانـه پـرريـس طـي          
يک بخشنامه خطاب بـه کـارگـران اعـالم              

هـر کـارگـري بـايـد چـک دو                 :   کرده اسـت   
ميليون توماني براي ادامه کاري خـود بـه           
مديريت کارخانه تحويل دهد و سه نفـر را           

. به عنوان ضامن به كارفرما معرفي كـنـد        
همچنين در اين بخشنامه قيد شـده اسـت           
در غير ايـن صـورت کـارگـران جـديـد را                    
استخدام و کارگران استحدامـي را اخـراج           

کارگران از اين توطئـه و تـعـرض         .   ميکند
بي شرمانه کارفرما به خشم آمده و دسـت           

کارگران اعالم کردند ايـن      .   از کار کشيدند  
يک سياستي ضد کارگري اسـت و تـن بـه               

  .چنين کاري نخواهند داد
اخيرا در تـعـدادي از کـارگـاهـهـا و                   
مراکز کارگري در سنندج قبل از استخـدام        

. کارفرما از کارگران وثيقه خواسـتـه اسـت         
کارفرمايان بيشرمانه اعالم کرده انـد کـه            
اگر در مدت استخدام خسارتي از جـانـب            
کارگران به کارخانه وارد شد کارفرمـا حـق        

بـنـا بـر      .   دارد اين چکها را به اجرا بگـذارد       
اين وثيقه در خواستـي کـارفـرمـا بـه ايـن                  
معنا است که کـارگـران حـق هـيـچ گـونـه                  

اين سياست فشـار  .   اعتراض نداشته باشند 
و تعرضي بيشرمانه به کارگران اسـت کـه            
در مقابل هر نوع بيحقوقي ساکت بمـانـنـد          
و امکان اعتراض و اعتصاب را از آنـهـا              

 .سلب ميکند
 

در اين حركت اعـتـراضـي نـمـانـيـده              
کارگران پريس بهزاد سـهـرابـي و طـيـب                
چتاني با مسئـولـيـن اداره کـار مـذاکـره                

  .نموده اند
نماينده کارگـران اعـالم کـردنـد کـه               
مــقــررات مــنــدرج در ايــن بــخــشــنــامــه            
کارفرما را نمپذيرنـد و بـه قـراردادهـاي               
مــوقــت کــه يــک بــربــريــت مــدرن اســت               

نمايندگان کارگران اعالم   .   اعتراض دارند 
کــردنــد کــارفــرمــا مــيــخــواهــد مــدت               
قراردادهاي موقت را از سـه مـاه بـه يـک            
ماه تغيير دهد و اين يعنـي هـيـچ گـونـه                 

. امنيت شغلي براي کارگران وجـود نـدارد       
يکي ديگر از خواستهـاي کـارگـران لـغـو            
احکام اخراج کارگران و همکارشان اعالم      

مسئوليـن اداره کـار در جـواب بـه                .   شد
نماينده کارگـران اعـالم کـردنـد مسـئلـه               
کارخانه پرريس به ما هيچ ربطي ندارد و       
در ثاني ما از اقـاي اسـکـنـدري مـمـنـون                
هستيم که سرمايه خود را به شهر سنندج   
آورده و در اين شهر سرمايه گـذاري کـرده         

کارگران با شنيدن اين دهن کـجـي          .   است
در مقابل خواستهـاي بـرحـقـشـان اعـالم              
کردند بنابر اين اعتصاب ما تا رسيدن به    
  .خواستهاي برحقمان ادامه خواهد داشت

اسکندري کارفرماي کارخانـه کـه از        
هيچ توطئه اي عليـه کـارگـران فـروگـزار              
نکرده است تـالش مـي کـنـد در مـيـان                   

او اعـالم کـرده        .   کارگران تفرقه بـيـنـدازد     
است کساني کـه در اعـتـصـاب قـبـلـي                    
پرريس نقش داشتند را اخراج مي کند و          
اگر هر کارگري که در حمـايـت از اخـراج              
بهزاد سهرابي امضايش را پس بگيـرد بـا         

  .قرار داد جديد استخدام مي شود
کارگران در مقابل اين توطئه اشکـار   
کافرما متحدانه اعالم کردنـد اعـتـصـاب         
قبلي را ما همه کارگران سازمان داديـم و       
همه نقش داشتيم و امضاي خـود را هـم             

در ادامـه ايـن حـركـت            .     پس نمي گيريم  
 مرداد کارگـران تـالش       ٢٩اعتراضي روز 

نمودند که با مطبوعات مـحـلـي تـمـاس             
بگيرند و اخبار اعتصاب خود را به گوش 

 .مردم برساند
 مــرداد مــجــددا       ٢٩در ايــن روز          

نمايندگان کارگران به اداره کار مـراجـعـه          
نمودند و با مسئولين مـربـوطـه مـذاکـره             

بر خالف جوابـي کـه مسـئـولـيـن            .   کردند
 به نـمـايـنـدکـان         ،اداره کار  در روز قبل     

کارگران اعالم کردند که مسايل کارخانـه       
امروز در پاسخ . پرريس به آنها ربط ندارد

  :به خواستهاي کارگران اعالم کردند
 ٢کارفرما اجازه ندارد از کارگران چک -١

 نفر ضمانت شخصـي بـراي        ٣ميليوني و   
  .قرارداد کار طلب کند

هئيت حل اختالف فـردا بـا حضـور               -٢
نماينده کارگران نماينده اداره کار نماينده       
حراست نماينـده اطـالعـات و نـمـايـنـده                 

شوراي اسالمي اداره کار تشـکـيـل مـي             
شود و خواستهاي کارگران بررسي خواهد      

 .شد
الزم به ذکـر اسـت کـه کـارگـران از                  
خوردن غذاي کارخانه امتناع کرده و خود 

  .براي تهيه غذا اقدام نمودند
کارگران تمام وقـت و مـتـحـدانـه در              

 ٥٧اين کارخانـه     .   اعتصاب بسر ميبرند  
نفر کارگر دارد که همگـي در اعـتـصـاب            

 .شرکت کرده اند
 مرداد ماه قرار بـر      ٣٠ دو شنبه      روز

اين بود كه هيات حل اختـالف تشـكـيـل             
جلسه دهد و موضوع را مـورد بـررسـي              

از اين رو دو نفر از نمايـنـدگـان          .   قرار دهد 
كارگران بـه اسـامـي بـهـزاد سـهـرابـي و                    
سامان نزاكـتـي جـهـت شـركـت در ايـن                   

 راس ساعت تعيين شده در اداره          ،جلسه
 .كار حضور يافتند

 دقيقه نمـايـنـدگـان     ۳۰ و۱۲ساعت   
كارگران به جلسه حـل اخـتـالف دعـوت               

اما نمايندگان دولت و کارفرما از   .   شدند
قبل تصميمات مورد نظر خود را گرفت و 

 ،نمايـنـده گـان اطـالعـات          .   نوشته بودند 
 مــعــاون    ، حــراســت اســتــان      ،اداره کــار   

امنيتي سياسي استانداري  و همـچـنـيـن           
اسنفدياري کارفرمـاي کـارخـانـه پـرريـس           
بدون حضور نمايندگان کارگران، جلسه را      
شروع کرده و پروتکل آن را جهت امضاي         

. نمايندگان كارگران آمـاده کـرده بـودنـد             
نمايندگان كارگـران كـه بـا ايـن صـحـنـه                  
فــرمــايشــي مــواجــه شــدنــد از امضــاي            
پروتكل خودداري كرده و اعالم نمودند با       
توجه به اينكه آنها در هيـچ كـدام از ايـن          
تصمميات حضور نداشـتـه انـد و مـفـاد               
پروتکل عليه کارگران تنظيم شده اسـت،         
 .بنابراين پروتكل را امضا نخواهند كرد

 
مفاد پروتكل به قرار زيـر تـنـظـيـم شـده                

 :بود
 

قرارداد کار کارگران به مدت دو ماه         -1
تمديد مي شود و بعد از دو ماه کارفـرمـا    
تصميم مي گيرد که قرادادهاي جديـد را         

 . چگونه تمديد کند
 

بهـزاد سـهـرابـي نـمـايـنـده کـارگـران                   -2
پرريس اخـراج مـي شـود و قـرارداد او                   

 .تمديد نخواهد شد
کارگران اين کارخانـه در چـهـارچـوب           -3

 .قانوني حق تشکل دارند
 

بدنبال اعتراض نمايندگان كـارگـران       
هـيـئـت حـل       " به اين پروتكل تنظيم شده        

  بعد ازظهر دو نـفـر از طـرف            ،" اختالف
اداره کار پرتکل مصوب خود را به ميـان         
کارگران اعتصابي بردنـد و از کـارگـران              
خواستند كه با اين تصميمات مـوافـقـت           

کـارگـران   .   کنند و به سركار خود بازگردند 
در برابر اين  تعرض آشكار و بـيـشـرمـانـه         
كارفرما و نمـايـنـدگـان دولـت از امضـا                
پروتکل امتناع کردند و يک صـدا اعـالم           
کردند تا رسيـدن بـه خـواسـتـهـايشـان بـه                 

 . اعتصاب خود ادامه ميدهند
کارگران با بـر پـا داشـتـن مـجـمـع                   
عمومـي خـود بـالفـاصـلـه تصـمـيـم بـه                     
تشکيل کميته اعتصاب گرفتـنـد و ايـن            

مـجـمـع عـمـومـي         .   کميته تشکـيـل شـد      
 ٣١همچنين تصميم گرفت کـه از فـردا             

  بلکه در ،مرداد ماه نه در حياط کارخانه
بيرون و در جلوي درب کارخانه اعتصاب       

يـکـي ديـگـر از          .   خود را ادامـه دهـنـد           
مصوبات مجمع عمومي کـارگـران ايـن           
بود که تالش کنند صداي اعتراض خـود         

هـم اكـنـون      .   را وسيعا منعكـس نـمـايـنـد        
اخبار اعتصاب کارگران پرريس در سطـح      
شهر سنندج وسيعا پخـش شـده اسـت و               
همبستگي وسيعي در حمايت از كارگران      

 . پرريس شکل گرفته است
 مرداد ماه فعالـيـن      ٢٩از جمله روز      

کارگري از شهر سقز بـه مـيـان کـارگـران                
اعتصابي پرريس رفته و محمود صالحي  

کارگـران  .   در ميان کارگران سخنراني کرد 
 شاهو و الـومـيـن بـا             ،نساجي کردستان 

ارسال نامه، حمايت خـود را از مـبـارزه               
 .  كارگران پرريس اعالم کردند

کارگران پرريـس هـمـانـطـور كـه             
قبالً تهـديـد کـرده بـودنـد  كـه اگـر                     
کافرما و اداره کار به مـطـالـبـاتشـان            
جواب ندهند به بيرون کـارخـانـه مـي           
آيند و اعتصاب را در مقابل کارخانه       
ادامه ميـدهـنـد اكـنـون در مـقـابـل                 
کارخانه چـادر زده و هـمـراه خـانـواده              
هايشان تـمـام وقـت در ايـن مـحـل                  

در محـل تـحـصـن در           .   حضور دارند 
مقابل درب کارخـانـه ايـن شـعـارهـا              

کـارجـزء اليـنـفـک        :   "   نسب شده است  
زندگي است کسي نمي تواند آن را از         

مـا کـارگـران اخـراج          "   و  "   ما بگيـرد    

 ....و" سازي را محکوم مي کنيم 
مردم محالت مختلف سنندج و      
کارگران مراکز مختلف دسته دسـتـه         
به محل تحصن کارگران مـيـرونـد و            
ضمن اعالم همبستگي بـا آنـهـا بـه              
انـحـا مـخــتـلـف کــارگـران را يــاري                 

برايشان امکانات زيستي   .   ميرسانند
فراهم ميکنند و عمالً اين مـحـل بـه           
پاتوق کارگران و حاميان اعـتـصـاب          

 . کارگران پرريس تبديل شده است
اين يک تجربه با ارزش کـارگـران          
کارخانه پـرريـس اسـت و بـايـد آنـرا                  

مردم شهـر سـنـنـدج و           .   گسترش داد 
همه مراکز کارگري بايد همچنـان بـه          
کمک و اعالم حـمـايـت خـود از ايـن                

 . اعتصاب بيفزايند
تا کنون  مراکز مختلف کارگـري       
طي بيانيه و اطالعيه هاي متعدد از     

از .   اين اعتصاب حمـايـت کـرده انـد           
جمله تشکلها و مراکز کارگري که تـا        
کنون از اين اعتصاب حمـايـت کـرده           

 :اند عبارتند از
 

سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحـد                
 اتوبوسراني تهران و حومه

 
 کارگران نساجي کردستان

 
جمعي از کـارگـران اخـراجـي ايـران                

 خودرو
 

 سنندج -کارگران شاهو
 

 سنندج -کارگران آلومين
 

انجمن صنفي کارگران برق و فـلـزکـار         
  کرمانشاه -

 کميته اول مه سنندج
 

 فعالين کارگري در سايت شورا
 

 سنندج -شين باف و نيروگاه گازي
 

کميته هماهنگي براي ايجاد تشـکـل       
  کارگري

کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد       
 کارگري در ايران

کميته کردستان حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري ايران با تمام قـدرت از ايـن              
اعــتــصــاب و مــطــالــبــات کــارگــران         
پرريس حمايت ميکند و ديگر مراکز      
کارگري را به حمايـت فـوري از ايـن               

 . حرکت کارگري فراميخواند

 
  

 

  
  !سرمايه داران براي استخدام کارگران، از آنها اخاذي ميکنند

 در اعتراض به اخاذي و توطئه کارفرما، کارگران کارخانه پرريس سنندج  دست به اعتصاب زدند     
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استثمار و سرکوب سـرمـايـه داري          
هر روز وسعت بيشـتـري مـي گـيـرد و                
آشکارتر مارا از دسترنج مـان مـحـروم           
مي کند و در اين ميان همه تالش خود         
و نظام سرمايه داري را بـه کـار مـي                   
گيرد تا بلکه اندک فرياد حق طـلـبـي و          
عدالتخواهـي را خـامـوش کـنـد امـا                 

غافل ار آن است که هوشياري و آگاهـي         
طبقاتي کارگران هردم بيشتر مـي شـود        
و صف طبقاتيمان در مقابـل سـرمـايـه            
داران وحاميان دولتيش مسـتـحـکـم و            

 .فشرده تر مي شود
ما کارگران از همه مـطـالـبـات بـر             
حق شما هم طبقه هايـمـان در شـرکـت              

پرريس حمايت مي کنيم و مـطـالـبـات          
. شما را مطالبات خودمان مـي دانـيـم          

خواست انساني عـدم اخـراج نـمـايـنـده               
شما ، بهزاد سهرابي،خـواسـت مـا هـم             
هست و معتقديم که حمايت از بـهـزاد            
سهرابي حمايت ازعدم اخـراج سـازي و           
تامـيـن امـنـيـت شـغـلـي کـارگـران و                     

نمايندگاشان ونيز  حمـايـت از داشـتـن             
 .حق تشکل مستقل است

مطالبه تمديد قرارداد يکسان براي     
همه بـدون دخـالـت امـيـال شـخـصـي                   
کارفرمايان براي ايجاد تفرقه در مـيـان         

 .کارگران خواست ما نيز بوده و هست
 

 هم زنجيرانمان 

 
با حفظ انسجام و اتحادتان، ما را         
در همه مراحل مبارزه علـيـه سـرمـايـه             

 .داري در کنارو همراه خود بيابيد
 

جــمــعــي از کــارگــران کــارخــانــجــات             
ريسندگي کردستان ، شاهو، شيـن بـاف      

 و نيروگاه گازي سنندج

  
 از اعتصاب شرکت ريسندگي پرريس سنندج پشتيباني مي کنيم

کارگران کارخانه پرريس در سنندج     
 تـا    28/5/1385از صبـح روز        
در )   30/5/1385( کـــــــنـــــــون

اين اعـتـصـاب      .   اعتصاب بسر ميبرند  
در اعـتـراض بـه شـرايـط کـارفـرمـاي                   
کارخانه پرريس بـراي تـمـديـد قـرارداد             

. کارگران اين کارخانه آغاز شـده اسـت          
طبق شرايط کارفرما براي تمديـد قـرار          
داد کارگران اين کارخانـه، کـارگـران از           
نظر مدت قراردادهايشان به سه دسـتـه          

مدت قرارداد يک دسته    .   تقسيم شده اند  
از آنان يکسال، تعدادي ديگر سه ماه و         

. بخشي نيز يک ماه تعييـن شـده اسـت            
تقسيـم بـنـدي کـارفـرمـا بـراي مـدت                   
قــرارداد بــر اســاس ســر بــه راه بــودن                 
کارگران و عدم اعتراض آنان به شـرايـط         

بر اين اسـاس    .   کارشان تنظيم شده است   
يکي از کارگران کارخانه به نـام بـهـزاد             
سهرابي که از کارگـران مـعـتـرض ايـن              
کارخانه ميباشد طي روزهاي آينـده بـه          

دنبال تمام شدن مدت قراردادش اخـراج       
خواهد شد و مابقي کـارگـران نـيـز بـه                 
شرطي مشغول بکار خواهند گرديد کـه       
يک وثيقه دو مـيـلـيـون تـومـانـي بـراي                 
تضمين خواسته هاي کارفرما مبني بـر      
عدم اعتراض به شرايط کار در اخـتـيـار      

 .کارفرما قرار دهند
شرايط فـوق و گـرفـتـن وثـيـقـه از                 
کـــارگـــران بـــراي ادامـــه کـــارشـــان،              
سازماندهي يک بردگي بي چون و چـرا           

اعـتـراض بـه      .   از طـرف کـارفـرمـاسـت        
شرايط مشقت بـار کـار، حـق مسـلـم                 
کارگران است و هيچ کـارفـرمـايـي حـق            
ندارد آنان را اخراج و يا با گرفتن وثيـقـه       

  .کارگران را وادار به تمکين نمايد
 

 کارگران، همسرنوشتان
 

اگر جلوي اينگونه قرارداد برده وار       
گرفته نشود همچون قراردادهاي موقت     
به يک روش در اسـتـخـدام کـارگـران در             

تـا ديـر   .  سرتاسر ايران تبديل خواهد شد 
نشده بـايـد مـتـحـدانـه از اعـتـصـاب                    
کارگران کارخانه پرريس در اعتراض بـه       
شرايط برده وار تمديد قـرارداد حـمـايـت          

اگر امـروز کـارفـرمـاي کـارخـانـه              .   کرد
پرريـس ايـن شـرايـط را بـه کـارگـران                    
تــحــمــيــل نــمــايــد، بــي تــرديــد فــردا               
کارفرمايان ما نيز در جـاهـاي ديـگـر،             
اين شرايط را به ما تحـمـيـل خـواهـنـد               

 .کرد
ما امضا کـنـنـدگـان ايـن بـيـانـيـه                 
ضمن حمايت از اعـتـصـاب کـارگـران              
کارخانه پرريـس، خـواهـان لـغـو فـوري              
شــرايــط فــوق بــراي تــمــديــد قــرارداد             
کارگران اين کـارخـانـه و عـدم اخـراج                 
بهزاد سهرابي هستيم و از همه کارگـران    
در سرتاسر ايران ميخواهيم تا متحدانه      
از اعتصاب کارگران کارخـانـه پـرريـس          
در رسيدن به خواسته هايشان حـمـايـت           

  .کنند

ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد           
 اتوبوسراني تهران و حومه
 کارگران نساجي کردستان

جـمـعـي از کــارگـران اخــراجـي ايــران                
 خودرو

 کارگران شاهو
 کارگران آلومين

انجمن صنفي کارگـران بـرق و فـلـزکـار            
 کرمانشاه

 کميته اول مه سنندج
 فعالين کارگري در سايت شورا

30/5/1385 

 
  از اعتصاب کارگران کارخانه پرريس تا رسيدن به خواسته هايشان حمايت ميکنيم

 

حمايت دسته جمعـي تـعـدادي از            
مراکز و جمعهاي کارگري از کـارگـران           
پرريس يک اقدام بسيار مهـم در جـهـت            
اتحاد کارگران و ايجاد يک سنگربـنـدي         
قدرتمندتر در مقابل تعرض جـمـهـوري         

ايـن کـار     .   اسالمي و کارفرماهـا اسـت      
بعنوان يک ابتکار مهم بايد توجه هـمـه        
فعالين کـارگـري، کـلـيـه کـانـونـهـا و                     
نهادهاي کارگري و همه مراکز کارگـري       
را بخود جلب کند و با پشتيباني گـرم و          

سنديکـاي  .   فوري همه آنها پاسخ بگيرد    

کارگران شرکت واحد، کارگران نسـاجـي       
و شاهو و آلومين، جمعي از کـارگـران            
ايران خودرو، انجمن صـنـفـي کـارگـران            
برق و فلزکار کرمانشاه، فعاليـن سـايـت         
شورا و کميته اول مـه سـنـنـدج امضـا               
کنندگان اوليه اين همبستگي کـارگـري       

اعتصاب کارگران پـرريـس در       .   هستند
مقابل يک تجاوز ديگر به ابتدائي تريـن        
حق کارگران، يک قلدري آشکار ديـگـر،        
يک سر گردنه گيري بيـشـرمـانـه ديـگـر              
عليه هست و نيست اکـثـريـت عـظـيـم               

جامعه است و بايد بـا تـعـرض هـرچـه                
قدرتمندتـر و گسـتـرده تـر کـل طـبـقـه                  

ايــن .   کــارگــر در هــم شــکــســتــه شــود           
موضوعي مهم است و اقدام متـحـدانـه         
کارگران عـکـس الـعـمـلـي بـمـوقـع و                     

ايـن ابـتـکـار       .   هوشيارانه در مقابـل آن     
ميتواند و بايد بـه مـحـمـل اتـحـاد و                    
همبستگي وسيع کارگـران در سـراسـر            

 . کشور تبديل شود
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـن               

اقــدام را عــمــيــقــا ارج مــيــنــهــد، بــه               

مبتکرين اين حرکت درود ميفرستـد و         
از همه فعالين پيشرو کارگري و از همـه         
تشکلها و مراکز کارگري ميخواهـد بـا      
امضاي ايـن فـراخـوان، اتـحـاد هـرچـه                
بزرگتري را در مقابل اين تجاوز آشکـار        
طبقه سرمايه دار به طـبـقـه کـارگـر بـه                

تـنـهـا بـا گسـتـرش            .     نمايش بگـذارنـد   
همبستگي کارگري در مقياس بزرگ و     
سراسري است که مـيـتـوان تـعـرضـات              
بيشرمانه طبقه سرمـايـه دار و دولـت              
کثيف اسالمي آنها را ناکام گـذاشـت و        

اين همبستگي را بـه سـنـگـري بـراي                 
پيشروي بيشتر و پيروزي هاي بزرگ تـر        

 . تبديل کرد
 

 زنده باد همبستگي کارگري
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

مرگ بر جمهـوري اسـالمـي وسـرمـايـه            
 داري

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٥ مرداد ٣١، ٢٠٠٦ اوت ٢٢
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