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بشمـا در مـقـالـه       :   جوانان کمونيست 
اين پـالکـارد     )   ١٩٠انترناسيونال  ( تان  

ما انـرژي  :   "   اول مه را برجسته کرده ايد    
 ۱۸۳هسته اي نميخواهيم، دسـتـمـزد           

نميخواهيـم، مـا کـار         هزار تومان هم    

قــبــل از ايــنــكــه نــگــاهــي بــه               
ــان                     ــك جــري ــه اي از ي ــام ــن ــطــع ق
سنديكاليست و رفـرمـيـسـت بـنـام               

هـيــئــت مـوســســان ســنـديــكــاهــاي          " 
بيندازيم بسيار بجاست كـه      "   كارگري

اول مه امسال را دقـيـقـا در خـاطـر                 

داشته باشيم كه چه گذشت تا تضاد و 
فاصله عظيم اين جريانات با جنـبـش      
راديكال كارگري در ايران بيشتر ديده       

فقط برخي شعارها را ياد آوري .   شود
اعـتـراض   ميكنم شعارهايي كه كـل        

ــيــان                  ــطــور فشــرده ب جــامــعــه را ب

مرگ بر حـامـي سـرمـايـه            : " ميكنند
امنيـت اشـتـغـال حـق مسـلـم               " ،" دار

اعتصاب تشکل حق مسلـم  "،" ماست

 

 
   روز شمارمبارزه معلمان

امروز نياز به متشکل شدن کـارگـران        
بيش از هر زمان ديگري در جـنـبـش            

تشـکـل   .   کارگري احساس مـي شـود      
يابي نياز هميشگي کارگران اسـت و         
اين به دليل شرايطي است کـه در آن            

در جامعه اي که سرمايه  .   قرار دارند   
مقدرات انسانها را در دست دارد، در 
صورت کوچکتريـن عـقـب نشـيـنـي             
توسط مزدبگيران، سرمـايـه تـهـاجـم          
خود به سطح زندگي عمـوم مـردم را          

اين از مشـخـصـات      .   شدت ميبخشد 
جدال اجتماعي است که در جـوامـع           
سرمايه داري بـطـور روزانـه جـريـان               

به همين دليل نه فقط کـارگـران   .  دارد
بلکه ساير حقوق بگيران نيز در چنين       

شرائطي نياز به سنگر هاي اجتماعي  
نه فقط جهت دفاع از سـطـح زنـدگـي          
فعلي دارند بلکه همچنـيـن نـيـاز بـه              
اشکالي از سازمان اجتـمـاعـي بـراي        
تهاجم و حفظ دستاور دهاي بـدسـت          

 . آمده از اين تهاجم دارند
اشکال اين سازمان اجتماعي تابـعـي       
از شرايط عمومي جامعـه و تـجـارب         

تـجـاربـي    .   و سنت هاي طبقاتي است    
که موقعيت هر طبقه را در شـرايـط            
مشخصي کـه در آن قـرار دارد را                  

تشــکــل هــاي    .     تــوضــيــح مــيــدهــد    
اجتماعي جـزء جـدائـي نـاپـذيـري از              

ايـن  .   طبـقـات اجـتـمـاعـي هسـتـنـد              

 

 محمد مزرعه کار

اين "   كارگران جهان متحد شويد   " 
. جمله آخر مانيفست كمونيست است  

اين جمله به يكي از مـعـروف تـريـن              
شعارهاي سياسي جهان تبديـل شـده        

و معرف يك جنـبـش عـظـيـم           .     است
ماركس و انگلس ايـن  .   طبقاتي است 

جمله شعارگونه را صرفا براي ايـنـكـه     

را با جـمـالت     "   مانيفست كمونيست " 
قصار به پايان ببرند به كار نـبـردنـد،            
بلكه بعد از بررسي و نـقـد  جـامـعـه               
طبقاتي در طول تاريخ و بـه تـبـع آن               
نظام سرمايه داري در تمام جنبه هاي   
آن به اين نتيجـه رسـيـدنـد كـه بـراي                 
محو نظام طبـقـاتـي سـرمـايـه داري              

طبقه كارگـر بـه مـثـابـه يـك                
طبقه بايد اول قدرت سيـاسـي را بـه              

كـارگـران جـهـان مـتـحـد             .   " كف آرد  
آن ابزار و وسيله اي اسـت كـه        "   شويد

 .اين مهم را محقق ميكند
 150اين شعار در طي بيش از     

سالي كه از بيان اوليه آن گذشته است 
خود به يكـي از مـعـرفـه هـاي مـهـم                 

 

مونيستک  پاسخ كارگران به پرسشهاي كارگر                   

 

 
 گرايش راست مماشات جو و جنبش کارگري

 هيات موسسان سنديکاهاي کارگري                            "   نگاهي به قطعنامه               

٨صفحه    
  پايان يك كتاب و شروع يك جنبش ياشار سهندي از ايران 

١٠صفحه   

 
 اول مه، جدال چپ و راست

 گفتگو ي  نشريه جوانان   کمونيست  با  شهال دانشفر 

  
 مرتضي فاتح از ايران  

 چه نوع  تشکلي؟

  ٩صفحه 

كارگران مراسم دولتي را به حركتي راديكال عليه حكومـت و كـل        .   اول مه امسال از جنبه هاي مختلفي بسيار مهم بود      
نظم سرمايه تبديل كردند و در راهپيمايي چندين هزار نفره خود با شعارهاي راديكـال و سـوسـيـالـيـسـتـي كـل نـظـام تـوحـش                      

در نظر داشتم مصاحبه اي در مورد دستاورد و جايگاه و اهميت اول مه امسال و نـقـطـه      .   سرمايه داري را به مصاف طلبيدند   
ضعفها و نقطه قوتهاي كارگران در اول مه ترتيب دهم اما نشريه جوانان كمونيست كار مرا راحت كرد و مصاحبه مفصلي را           

بويژه در رابطه با اهميت شعارهاي اول مه و كشاكش و نقـش  .   با شهال دانشفر انجام داد كه به تمام سواالت ما پاسخ ميگويد        
گرايشات مختلف در اول مه شهال دانشفر روي نكات مهم و قابل توجهي انگشت ميگذارد و به فاكتهايي اشاره ميكنـد كـه            

 سردبير . توجه خوانندگان را به آن جلب ميكنم و اميدوارم كه نظر دوستان مختلف را در اين زمينه بشنويم

شهال دانشفر-منصور ترکاشوند و ايما مهراني  پاسخ ميدهند  

 بهمن داکر نژاد
  ٢صفحه

حقيقت اينست كه نـام بـردن از             
بخشي از مردمي كه سالـهـاسـت در           
ايـران كـار و زنـدگـي مـيـكـنـنـد و                      
سرزميني و خانه و كـاشـانـه اي جـز               
همين كلبه ها يا گـتـوهـاي كـنـونـي               

كارگران " خويش در ايران ندارند، بنام      

يـا  "   پنـاهـنـدگـان افـغـانـي         " يا  "   افغان
. عراقي و امثال اينها نادرست اسـت     
. آنها بخشي از مردم اين سرزميـنـنـد      

بـخـشـي از      .   بخشي از مردم ايـرانـنـد     
و بايد از تمام حقـوق  .   كارگران ايرانند 

انسـانــي كــه هـمــه مــردم ســزوارش              

٤صفحه   

٣صفحه   

 

صداي اعتراض به فاشيسم 
اسالمي عليه پناهندگان 

 افغاني رسا نيست

 

 ١١صفحه 
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 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

    منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email: kargar_komonist@yahoo.com 
Fax: 001 309 404 1794 

 
 هيئت  تحريريه

    کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 جليل بھروزى
jalil1917@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

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

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست   

 دفتر    
 مرکزی
    حزب

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

ــزايــش فشــار و ســرکــوب                  ــا اف ب
معلمان، حکومت تالش ميـکـنـد آنـان         

وزارت .   را وادار به عقب نشـيـنـي کـنـد        
ارشـاد رژيــم بـراي فشــار بـيــشـتــر بــه                  
معلمان هفته نامه قلم معلم را توقـيـف         
کرد و از همه مطـبـوعـات وابسـتـه بـه                
خود خواست که از درج هرگونه خـبـري           

. از مبارزه مـعـلـمـان خـودداري کـنـنـد               
بعالوه موجي از دستـگـيـري، احضـار،           
تهديد معلـمـان را مـدتـهـاسـت شـروع                

 .  کرده اند
امـاهـيــچـيــک ازتـرفـنــدهـاي رژيــم            

. نتوانست معلمان را به خانـه بـفـرسـتـد         
برعکس هر اقدام رژيـم بـا مـوجـي از                 
خشم معلمان روبرو ميشـود و آنـان را              
براي ادامه اعتراضـاتشـان مصـمـم تـر             

 .ميکند
در تــجــمــعــات ســراســر کشــور،              
معلمان عالوه بر طـرح مـطـالـبـاتشـان،          
بر ادامه مبارز و اعـتـراض تـا تـحـقـق                
کليه خواسـتـه هـايشـان و شـرکـت در                  

 ارديبهشت در مـقـابـل         ١٨تجمع روز     
 .مجلس اسالمي تاکيد داشتند

ارديــبــهــشــت ١٢پــس از تــجــمــع          
موجي ازدسـتـگـيـري، احضـاروتـهـديـد             
کساني که درتـجـمـعـات شـرکـت کـرده               

رژيم قصـد داشـت بـا           .   بودند، آغازشد 
مرعوب کردن معلمان، مانع بـرگـزاري         

  . ارديبهشت شود١٨تجمع  
 : ارديبهشت١٥ 

ارديـبـهـشـت در       ١٢ در تجمـع روز    
تهران معلمان اعالم کرده بودند کـه اگـر       
معلمان زنداني آزاد نشوند، روز شـنـبـه          

 ارديــبــهــشــت در مــقــابــل دادگــاه            ١٥
 .انقالب تجمع خواهند کرد

در ايـن روز گـروهـي صـد نـفـره از               
مـعـلــمـان و خـانــواده هــاي بـازداشــت                
شدگان در اعـتـراض بـه زنـدانـي شـدن                 
عزيزانشان دست بـه تـجـمـع اعـتـراض              

تجمع کنندگـان خـواسـتـار     .   آميزي زدند 
آزادي هر چه سريع تر معلمان دستگـيـر         

بر اثر اعتراضات  قـاضـي          .   شده بودند 
پرونده مجبـور شـد قـول مـالقـات در                 
روزهــاي آيــنــده را بــه خــانــواده هــاي                

اين تـجـمـع تـا          .   بازداشت شدگان بدهد  
 .ادامه داشت۱۲حدود ساعت 

همچنين محمد خاکساري  مـديـر         

  کـه       هفته نامه ي قلـم مـعـلـم          مسئول  
چندي پيش احضار شده بود، بـا بـدرقـه          
ي همکاران و خانواده خود راهي زنـدان        

  . اوين شد
 : ارديبهشت١٧

رجــبــي بــازرس شــوراي مــرکــزي           
در  انجمن صنفي فرهـنـگـيـان خـراسـان          

منزل خـود ودر حضـور خـانـواده اش                 
 : ارديبهشت١٨  .بازداشت شد 

درايــن روز، بــر اســاس تصــمــيــم             
 ٩کانون صنفي معـلـمـان در نشـسـت               

فروردين قرار بود، معلمان در صـورت          
مــتــحــقــق نشــدن خــواســتــه هــايشــان            
درمقابل مجـلـس اسـالمـي دسـت بـه                

 .تجمع اعتراضي بزنند
آزادي معلمان دستگيـرشـده، لـغـو          
احکام انفصال از خـدمـت تـعـدادي از               
معـلـمـان، بـرکـنـاري وزيـر آمـوزش و                   
پرورش، اجراي نظام هماهنگ حقوقـهـا       
و افزايش باالي حقـوق از خـواسـتـهـاي             

 .مهم و فوري معلمان است
 اعـالم    ١٣شروع تجـمـع سـاعـت           

 ١١شده بود بـا ايـن حـال از سـاعـت                     
ايستگاه متروي بـهـارسـتـان را بسـتـه                

رژيم هرچه را که در توان داشـت          .   بودند
بسيج کرده بود تا مانع برگزاري تـجـمـع        

 .معلمان شود
با ايجاد حکـومـت نـظـامـي و بـا                
اسـتـقـرار تـعـداد زيـادي از نـيـروهـاي                    
سرکوبگر خود و با دستگيري تـعـدادي          
از معلمان تـالش کـرد مـانـع تـجـمـع                    

نيروهاي پليس هـر چـنـد      .   معلمان شود 
قدم مجهز به باتوم و اسپري هاي فلـفـل          
مانع از توقف معلمان و مردمي کـه بـه        
قصد پيوستن به آنـان بـه مـحـل آمـده                 
ــد و در صــورت                       ــد مــي شــدن ــودن ب
مقاومت، تجمـع کـنـنـدگـان را مـورد                

امـا  .   ضرب و شـتـم قـرار مـي دادنـد                 
معلمان در گروههاي چند نفره دور هـم         

مـعـلـم زنـدانـي        " جمع ميشدند و شعار       
 . را ميدادند" آزاد بايد گردد

در ورودي هاي تهـران مـانـع ورود            
معلميني مي شدنـد کـه از شـهـرهـاي               
ديگر براي شـرکـت درتـجـمـع مـقـابـل                  
مجلس آمده بـودنـد و مـانـع رسـيـدن                  

 .اتوبوس هاي حامل آنها مي شدند

 نـفـر از        ١٠٠٠عليرغم اين حدود    
 صـبـح بـه مـدت            ٩معلمان از ساعت    

چند ساعت در ميدان بهـارسـتـان بـراي            
مدت کوتاهي دست به تجـمـع زدنـد و             
شعار دادنـد و پـالکـاردهـاي خـود را                   

شعـار مـحـوري و اصـلـي             .   برافراشتند
" معلم زنداني آزاد بـايـد گـردد     " معلمان  

 .بود
ــازان             ــنــام ســيــد      يــکــي از ســرب ب

مصطفي صمداني که شـاهـد ضـرب و            
شتم معلمان بود، به سرکـوب مـعـلـمـان           

او عوامل سرکـوب     .   بوداعتراض کرده   
 نيز مورد ضرب و شتـم قـرار داده و            را

 ارديبـهـشـت    ١٩يک شبانه روز تا صبح  
 .  کردندزنداني

اقدامات گسترده براي جـلـوگـيـري         
از تجمع معلمـان، بـار ديـگـر وحشـت                
رژيـم از مـبـارزه آنـهـا را بـه نـمـايـش                        

هرچند با بـرقـراري حـکـومـت          .   گذاشت
نـظــامـي و خشــونـت مــانـع بــرگــزاري               
گســتــرده تــجــمــع شــد، امــا مــبــارزه               

  .معلمان همچنان ادامه دارد
 : ارديبهشت١٩

 و روز       ارديـبـهـشـت      ١٨  در تجمع 
بعد از آن نيروهاي جـمـهـوري اسـالمـي             

 نفر را دستـگـيـر و روانـه            ٣٠نزديک به   
 بــراي    قــاضــي پــرونــده    .   زنــدان کــردنــد   

معلماني که دستگير شده بودند وثـيـقـه      
 مـيـلـيـون تـومـانـي             ٨٠ تـا       ٥٠هـاي   

تعيين کرد و معـلـمـان دسـتـه جـمـعـي                 
تصميم گرفتند زير بار وثيقـه نـرونـد و              

 . بجايش راهي زندان اوين شوند
گرفتن وثيقه هاي سنگين يکي از        

مـرعـوب کـردن      شگردهاي رژيم بـراي        
فعالين و رهـبـران مـبـارزه بـخـشـهـاي                 

رژيـم تـالش     .   مختلـف جـامـعـه اسـت          
 ، سـنـگـيـن    ميکند با تعيين وثيقه هـاي  

 خـانـه     رهبران و فعالين مبارزات را     اوال
خـانــواده هــاي    نشـيــن کــنـد، درثــانــي           

زندانيان را بجاي اعتراض جمعي بـراي        
، بـه راهـهـاي          دستگـيـر شـدگـان       آزادي

فـردي بــراي آزادي عــزيـزانشــان ســوق             

 
  روز شمارمبارزه معلمان

 بهمن ذاکرنژاد 

١٢صفحه   



 3 ٥٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

  منصور ترکاشوند  کارگر  از ايران
اعـتـراض بـراي      :     کارگر کمونيست 

بـنـظـر    .   افزايش دستمزد گستـرده اسـت    
شما چرا اين مبارزه به جنـبـشـي قـوي         
تبديل نميشود ؟براي قـدرت دادن بـه            
جنبش افزايش دستـمـزدهـا چـه بـايـد              

  كرد موانع كدامند؟ 
در پاسخ به ايـن     :   مصنور ترکاشوند 

سوال بايد گفت مگر جنبش اعـتـراض        
به حجاب ضعيف است که هنوز زنـان          

اعتراض بـه    .   مجبورند محجبه باشند  
ايـن  .   دستمزدها  دائما جـاري اسـت             

در کار خانه مـا  .   يک جدل دائمي است   
و کار خانه هاي همسايه ما، همکـاران   
. يک تاکتيک جديد را تحميل کـرده انـد     

حقوق را از هـمـان روزهـاي اول مـاه                 
تيکه، تيکه دريافت مي کنند، بيسـت       
و ششم  ماه  تمام نشده، تمام حقـوق را    

امـا هـر روز بـراي ايـن               .   گرفـتـه ايـم     
افــزايــش .   دريــافــتــهــا بــايــد جــنــگــيــد      

دسـتـمـزد يـک تـالش و يـک جـنـگ                     
هـر  .   هميشگي  زند گي کارگـري اسـت    

چه کم مي آوري را، نه از کـوتـاهـيـت                
در کار  ويا حقارتت ويا هر چيز ديگـر،    
كه از چشم حقوق و دسـتـمـزد  کـمـت                

  .مي بيني
 جـمــهـوري اســالمــي يـک نــظــام            
.  متـکـي بـه تـوهـمـات ديـنـي اسـت                   

خامنه اي در ديدار با برخي ازکارگـران        
به مناسبت روز جـهـانـي کـار گـر در                 
يازده ارديبهشت امسـال كـه  در روز              
نامه کيهان مـورخـه هـمـان روز درج               

بر سهم عادالنـه کـارگـر و         "  شده است  
ايشـان بـا     . "   تاکيد کرد   "   سرمايه گذار 

تاکيد بر حـرمـت سـر مـايـه گـذار و                    
سرمايه او در اسـالم  خـاطـر نشـان                   

درنـظـام اسـالمـي کـرامـت            . . .   کردند  
سرمايه گذار در کنار کـرامـت کـارگـر            
است و در اين همکاري دو طرفه ، هـر        
کدام بايد سهم عادالنه و مـنـصـفـانـه              

  ايشـان        " خود را بـهـره مـنـد شـود               
" روابط کار گر و سر مايه گـذار "   تنظيم

را وظيفه دولت اسالمـي دانسـتـنـد و             
دولت بايد با زير نظر گرفـتـن      :   افزودند  

روابط کارگر و سرمايه گذار، هر گـونـه      
احساس نا امنـي  هـريـک از آنـان را                 

 . برطرف کند
عادالنه کـار  "  روشن است که سهم   

از نظر و در  مغز متعفن  خـامـنـه        "   گر
اي  همان حداقل دستمزد تعييـن شـده        

و الـبـتـه      .   از طريق دواير دولتي است      
هيچ جـا  "   سر مايه گذار"   سهم عادالنه   

  .تعيين نشده است
 به نظرم  جنگ بـر سـر افـزايـش                
دستمزد جنگ با همين آقـاي رهـبـر و            

بـايـد   .   اسالم است و دائما  وجـود دارد   
گـفـت   "   رهبر  مسلمين جـهـان  "   به آقاي 

به رغم تفکرات و انتظـارات او وديـن             
سـرمـايـه    "   اسالم، کـار گـران حـرمـت            

يعني سرمايـه دار را نـگـه نـمـي        "   گذار
مدام براي دستمـزد بـيـشـتـر و             .   دارند

تعييـن شـده   "  عادالنه"البته نه دستمزد  
توسط وزارت کار، که دستمزد واقـعـي       

  . خود ميجنگند
 در بررسي علل  پـيـشـرفـت کـنـد            
اين نبرد دائم ، بايد به  وجـود لشـکـر             

کار گران بيکار و سـادگـي صـدور و                
حکم اخراج بدليل راه انـداخـتـن    "  اجراي

کـار گـران در        .   اشاره کرد    "   اعتصاب
. زندگي نمي کنـنـد  . ايران فقط زنده اند 

وحشت از بيکاري بـاعـث مـي شـود               
روي  ريسمان نازك  جدل وسازش، بنـد        

ابزاهاي ديني روي ايـن        .     بازي بکنند 
خـامـنـه    .   مسئله تاثير مضاعف دارد    

اي وشرکايش نمي نشينند که ما حـق          
براي تفرقه بيـن  .   را سر جايش بگذاريم   

. مي کنند   "   سرمايه گذاري " کار گران   
مدام مشغـول اثـبـات خـدايـي بـودن                

ايـن  .   حداقل دستمزد براي  کار گراننـد      
سم پاشي ها هم حتما بدرجـات تـاثـيـر          

در محيط هاي کار گري بسـيـار        .   دارد
بيشتر از حتي مـحـيـط دانشـگـاهـي،           

" کـمـونـيـسـت بـودن            " کار گران را به       
خـواسـت افـزايـش       .   متهم مي کنـنـد        

دستمزد واقعي است و كـامـال وجـود            
ولي اينكه در اين جمهـوري ودر        .   دارد

شرايط فعلي  بـه كـارگـري دسـتـمـزد                
ششصد هزار توماني بـدهـنـد، اصـال            

حفظ حداقـل دسـتـمـزد        .   شدني نيست 
مثل حفظ حجاب به جـان  و بـود و                  
. نبود جمهوري اسالمي بستـه اسـت            

جمهوري اسالمي با حفظ اينها هسـت    
جـدل   . و با حذف اينها نا بود مـيـشـود         

براي افزايش  دستمزد،  گرچه مـطـابـق          
ميل هيچـيـك از ا حـزاب سـيـاسـي                  

منجمله حزب ما پيش نمـي رود ولـي             
وقـتـي   .   اتفاقا متشكل وسراسري است  

در سرويـس كـنـار كـارگـري ديـگـري                 
نشسته اي مـهـم نـيـسـت كـه او را                      
ميشناسي يـا نـه، مـهـم نـيـسـت كـه                   

اونماز ميخواند يا نه، شـك هـم نـداري       
كه او نيز مثل تو به حداقـل دسـتـمـزد              
معترض است و دستمزد بيشتـري مـي     

اين يعنـي مسـئلـه سـراسـري            .   خواهد
والبته با وجـود    . است، متشكل است  

جمهوري اسالمي فقـط بصـورت يـك           
جنگ دائم  از سوي  كار گران  عـلـيـه             

تعيـيـن شـده در ادراه           "   عادالنه" سهم  
در جـريـان     "   سر مـايـه گـذاران        " كار و   
 . است

 * ** 
  ايما مهراني کارگر ايران خودرو 

دولـت حـداقـل      :   کارگر کمونيـسـت    
 هزار تـومـان تـعـيـيـن           ١٨٣دستمز را   
عکس العمل کارگـران  بـه   .  کرده است  
  ?آن چه بود

طبعا کارگران از ايـن       :  نياايما مهر 
مسله بسـيـار نـاراضـي و عصـبـانـي                
هستند و اين را يک توهين آشکـار بـه            

اگر نگاه کرده بـاشـيـد      .  خود مي دانند 
کارگران ايران خودرو به اين مسـلـه در           
اطالعيه خود به مناسبت روز جهـانـي        

کـارگـران نـا      .   کارگـر اشـاره كـرده انـد          
باورانه به اين مسله نگاه مـي کـنـنـد               
ولــي امــروز مســايــلــي در جــنــبــش             
کارگري مي گذرد که حق چانه زني را          

مسـلـه   .   از کارگران سلـب کـرده اسـت          
تــعــديــل نــيــرو هــمــچــون شــمــشــيــر             
دامکلوس بـر گـردن کـارگـران ايـران                
خــودرو اســت از طــرفــي کــارگــران                
قراردادي هستند که با تـوجـه مسـلـه             
استخدام تقريبا جلو نـمـي آيـنـد و از                

طرفي کارگران پيمانکاري هستند کـه       
حق هيچگونـه اعـتـراضـي بـرايشـات             

 منظـورم ايـنـسـت كـه          .متصور نيست 
عدم امنيت شغلـي خـود يـك عـامـل              
مــهــمــي اســت كــه مــانــع اعــتــراض             

  . گسترده كارگران ميشود
مسالـه دسـتـمـزد     : کارگر کمونيست 

. موضوع اعتراض در جـامـعـه اسـت           
كارگران ايران خـودرو دو سـال پـيـش               

 هزار تومـان را بـعـنـوان حـداقـل         ٤٥٠
االن حـرف    .   دستمـزد مـطـرح کـردنـد          

کارگران ايران خـودرو در ايـن مـورد               
چيست؟ مبناي تعيين دسـتـمـزد چـه            

  ?بايد باشد
 درسـت اسـت مسـلـه          : ايما مهرانـي  

تعين دستمزدها يک موضع مي توانـد       
باشد ولي با توجه به مسايلي كه گفتـه         
شد مي شود گفت کارگران ترسيده انـد       
و اصالحاتي که در شرکت مـي گـذرد           
همه چيز را تحت الشـعـاع قـرار داده               

 است
اگر دوسال پيش کارگران ايران خـودرو         

 هـزار تـومـان حـقـوق           450خواهـان   
بودند اوال وضع بـا امـروز فـرق کـرده              
است توقف پـيـکـان از يـک طـرف و                  

 نـفـر از     3000بازنشستگي بيش از  
کارگران قديمـي کـمـر کـارگـران ايـران              

امروز کـاري بـس        .   خودرو را شکست  
مشکل در پيش داريم تـمـام کـارگـران           
قديمي بازنشسته شدند تمام کـارگـران      
جوان و با سابقه خـط پـيـکـان ريـخـتـه             
گري و صندلي سازي و سالنهاي پـرس        

     
 شهال دانشفر: مسئول صفحه  

 پاسخ كارگران به پرسشهاي كارگر كمونيست

 
اين كارگر ايران خودرو به واقعيت مهمـي كـه مـانـع مـبـارزه              .   ايما مهراني نام مستعار يكي از كارگران ايران خودرو است كه به سواالتي كه ما در مورد افزايش دستمزد طرح كرده ايم پاسخ داده است      

وقتي كه اخراج كارگر براي كارفرمايان بسادگي در دسترس باشد، كارگر حرف زيادي در مـورد       .   كارگران است اشاره ميكند و آن عدم امنيت شغلي و قرار داشتن شمشير اخراج باالي سر كارگران است    
درد دل يك كارگر در يك كارخانه صنعتي بزرگ دولتي است . پاسخهاي ايما در واقع پاسخ به مساله افزايش دستمزد نيست. افزايش دستمزد نميتواند بزند زيرا با كوچكترين اعتراض فورا اخراج ميشود

و جان باختند و اكنون نيز عليرغم مبارزات و اعـتـراضـات    كه هزاران نفر از كارگران را اخراج كرده اند و چند تن از كارگرانش همين دوسه سال پيش در پاي دستگاه از فشار وحشتناك كار قلبشان گرفت     
 . بسيار، كارفرمايان همچون جالدان باالي سر كارگران رجز خواني ميكنند

در واقع از همين پاسخ ها بروشني ميتوان ديد كه بـراي مـبـارزه         .  يكي ديگر از كارگران نيز ميگويد وحشت از بيكاري باعث ميشود كارگران بين سازش و مبارزه بند بازي كنندمنصور تركاشوند  
و اين كل مبارزه طبقه كارگر و توازن قوا در سطح جامعه است كه ميتواند ايـن    .   براي جلوگيري از اخراج كارگران نيز بايد جنگيد و مبارزه كرد.   كردن بايد سالح اخراج را از دست كارفرمايان خارج كرد      

مبارزه براي گرفتن دستمزدهـاي  .   هرروز ما شاهد چندين اعتصاب و تجمع و مبارزه هستيم.   و اين توازن قوا عمال هرروز دارد به نفع كارگران تغيير ميكند.   سالح را از دست دولت و كارفرمايان بگيرد     
رگران دارد تغيير ميدهد و رهبران و فعالين كارگري طبعا معوقه، مبارزه براي گرفتن حق تشكل، برپايي مراسم بسيار راديكال اول مه، مبارزه معلمان و كل جنبش فعال كارگري، اين توازن را به نفع كا  

 كارگر كمونيست. و روشن است كه هنوز راه درازي را بايد پيمود . بايد خودرا جزئي از كل اين جنبش ببينند و براي تقويت كل آن تالش كنند

 .  عدم امنيت شغلي مانع مبارزه كارگران براي دستمزد است : كارگر ايران خودرو: ايما مهراني
وحشت از بيکاري باعث مي شود كارگران روي  ريسمان نازك  جدل وسازش، بند بازي بکنند  : منصور تركاشوند
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ميکنيم که زندگـي کـنـيـم، زنـدگـي              
و گفته ایـد    ".  نميکنيم که کار کنيم  

. این پیام اصلی اول مه امسال بـود        
  چرا؟

به نظـر مـن در ايـن         :   شهال دانشفر 
شعار دو نکته مهم وجود دارد يـکـي          
پيام سياسي مهم اول مه امسـال بـه         
جهان که ميگويد ما انرژي هسته اي       

 هـزار    ١٨٣ دسـتـمـزد         ،نميخواهيـم 
تومان هم نميخواهيم و با دادن ايـن           
پيام دارد نه خـود را بـه جـمـهـوري                   

. اسالمي و به جنگ اعالم مـيـکـنـد        
. دارد جهت مبارزه را نشـان مـيـدهـد         

نشان ميدهد که راه مقابله بـا انـرژي           
 فشرده کـردن     ،هسته و جنگ و غيره    

اعتراض و مبارزه بر سر خواستهـا و          
 . مطالبات است

به نظر من اينجا اين طـبـقـه کـارگـر              
ايران است که بعنـوان سـتـون اصـلـي             
جنبش انـقـالبـي اي کـه مـا امـروز                  
شاهدش هستيم اين پـرچـم را بـلـنـد              

پرچم جبهه سومي که مـا    .   کرده است 
گفتيـم تـنـهـا پـاسـخ بـه دو قـطـب                       

جبهه بشريت .   تروريست جهاني است  
مـتـمــدن کــه در اول مـه پـرچــم آن                    

اين در واقـع فـراخـوان      .   برافراشته شد 
کارگران ايران به انسانهاي آزاديـخـواه       
در جهان است که بيايـيـد و بـه ايـن                 

و اين وظيفه مـاسـت     .   جبهه بپيونديد 
که اين فـراخـوان را بـه گـوش دنـيـا                   

بـا ايـن شـعـار کـارگــران              .   بـرسـانــيـم   
اعتراض خود را مستقيـمـا مـتـوجـه           
رژيم کرده و دارند در واقـع  فـراخـوان          
به مبارزه اي ميدهند  که کل جامعه        

. را  ميـتـوان حـول آن مـتـحـد کـرد                   
خواست افزايش دستمزدها که هميـن      
امــروز خــواســت اصــلــي مــبــارزات          

اعتراضاتي که چنيـن  .     معلمان است 
با قدرت به جلـو آمـده اسـت و هـم                   

 . اکنون ادامه دارد
اما قسمت دوم اين پـالکـارد نـکـتـه              

ميگويد . مهم ديگري را بيان ميکند 
. ما کار ميکنيم کـه زنـدگـي کـنـيـم              

در ايـن  .  زندگي نميکنيم که کار کنيم 
شعار کارگران به زبان ساده و روشنـي     
دارند صداي اعتراض خود را عـلـيـه           
استثمار و عليه توحش سرمايه بلـنـد        

دارند از يک جامعه اي کـه         .   ميکنند
در آن بتوانند زنـدگـي اي شـايسـتـه                

 از يـک دنـيـاي         ،انسان داشته باشنـد   
از هميـن رو بـه   .   بهتر سخن ميگويند 

نظرم من اين پالکارد در واقـع دارد           
پيام اول مه امسال را به جامعه و بـه     

ايـن پـيـام چـپ          .   دنيا بيـان مـيـکـنـد      
راديکال و دخالگتـري اسـت کـه در              
راس حرکت با شکوه اول مه بـه ايـن            

  . شکل بيان ميشود
هـمـيـنـطـور      :   جوانان کـمـونـيـسـت      

است، در واقع اين پالکاردي که شـمـا     
اشاره کرديد هم خيلی سوسياليستـي      
و با نقدي ريشه و انساني و هم خيلي          
سياسي و دخالتگر پـالتـفـرم طـبـقـه              
کارگر در اوضاع کنوني را  بـرجسـتـه          

اما شعاري ديگري هـم بـود     .   ميکند
راجع به آنها چه ميگوييـد؟ و مـثـال           

  ؟"آزادي برابري حکومت کارگري"
به نظر من اين نقطـه      :   شهال دانشفر 

اين شعاريست که   .   عطف جديد است  
در اول مـه داده شـد و بـخـشـي از                     

و نفس وقـوع  . جمعيت آنرا تکرار کرد 
به نظر من دادن .   اين اتفاق مهم است 

چنين شعاري  در واقع ادامه حرکتـي         
در .    آذر اتفاق افـتـاد    ١٦است که در    

آنجا چپ جامعه پرچم يا سوسياليسم  
يا بربريت را بلند کرد و اعالم کرد که      
ادامه اين وضعيت چيزي جز بربـريـت        
نيست و بطور واقعي تنها آلترناتيوي      
که مقابل ما قرار دارد سوسيالـيـسـم         

 آذر را بـه يـک          ١٦شعاري که .  است
روز تاريخي و به ياد ماندنـي تـبـديـل       

و امروز کارگران دارند از کسـب  .   کرد
قدرت سياسي از حکومـت کـارگـري         

شايد گفته شود که .  صحبت ميکنند 
اين شعار را در بخشي از جـمـعـيـت             

 اما حتي اگر چنـيـن بـاشـد            ،داده اند 
باز نشان دهنده توازن قوايي است که       
امروز چپ مي آيد و در جـمـعـيـتـي               
چند هزار نفره اين شعار را ميدهـد و       

ايـن يـک     .   عده اي نيز تکرار ميکنند    
ايـن  .   سرآغاز و يک نقطه عطف اسـت      

حرکت جامعـه بسـوي يـک انـقـالب               
است که در آن چپ دارد پرچم خـود را       

اين پرچمي است که مـا  .   بلند ميکند 

 حــزب در پـالتــفــرم          ٢٧در پــلــنـوم       
سرنگوني جمهوري اسالمـي و کسـب     
قدرت سياسي بلند کـرديـم و امـروز            

ايـن  .   صداي آنرا در اول مه ميشنويـم      
نشان دهنده تـوازن قـواي سـيـاسـي               
امروز است که به چپ فرصت ميدهد      
بيايد جلو و آلترناتيو خـود را بـيـان              

به نظر من روند اوضاع بسـويـي   .   کند
ميرود که همين چپ بيايد جلـو و در      
تـظــاهــرات هــا و مــنــاســبـت هــاي              
مختلف پـرچـم زنـده بـاد جـمـهـوري                

اهـمـيـت    .   سوسياليستي را بلند کـنـد     
اين شعار و اتفاقي که افـتـاده اسـت             

 .اينجاست
فکر ميکـنـيـد    : جوانان کمونيست  

تاثيـرات ايـن اول مـه در جـنـبـش                    
کارگري و کال اوضاع سياسـي کشـور      

  چه باشد؟
اين اول مه يک اتفاق  :   شهال دانشفر 

سياسي مهم و يـک پـيـشـروي بـراي               
اين اول مـه  يـک             .   طبقه کارگر بود  

صحنه کشـاکـش بـيـن کـارگـران بـا                 
 خـانـه کـارگـر و             ،جمهوري اسالمي 

شوراهاي اسالمي و جريانـات راسـت       
و  ايـن کـارگـران و           .   و سازشکار بود  

اين چپ بودند که در اين جدال پـيـروز     
ايــن پــيـروزي  را شـمــا در                .   شـدنـد  

 در آنجـا  ،شعارها و در فضاي اول مه 
که محجوب را کتک زدند و کـارگـران      
مراسم را به صحنـه اعـتـراض خـود              

.  ميـتـوانـيـد بـبـيـنـيـد           ،تبديل کردند 
روشن است اين اتفاق بر توازن قـواي          
جامعه تاثـيـر مـيـگـذارد و روحـيـه                 
تعرضي جديدي در مـيـان کـارگـران             
ايجاد کرده  و صفوف مبارزه شـان را        

و اين چـيـزي اسـت        .   متحدتر ميکند 
طـبـعـا    .   که رژيـم از آن وحشـت دارد          

بايـد پـيـشـرويـهـاي ايـن اول مـه را                    
شناخت و آنرا به سکوي پرشـي بـراي       

بـدون ايـن     .   حرکات بعدي تبديل کرد   
شناخت و بدون نقش پيشرو رهـبـران          
کارگري و کارگران کمونـيـسـت خـود           
بخود اين اول مه نميتواند بـه چـيـزي            

اول مـه    .   بيشتر از اين تـبـديـل شـود         
پرچمي را بلند کرد بايد اين پـرچـم را         

. برافراشته نگاهداشت و به پیش برد     
بدنبال اين اول مه طـبـقـه کـارگـر در             
ايران بايد همچنان در صـف مـقـدم              
اعتراض دنيا را به حمـايـت از خـود             

بدنبال اول مـه بـايـد حـول       .  فرابخواند

خــواســت افــزايــش دســتــمــزهــا کــه            
خواستي متحد کننده اسـت نـيـروي           

بدنبال اول مـه       .   بزرگي را بسيج کرد   
بايد طبقه کارگر همچنـان از مـوضـع         
صاحب جامعه و  بر روي مهـمـتـريـن           

امـروز  .   مسايل جامعـه حـرف بـزنـد          
نقش رهبران کارگري مهم است که از       
اين موقعيت به خود و بـه جـايـگـاه               
جنبش کارگري در شرايـط سـيـاسـي           

 .امروز نگاه کنند
 البته اين را هم بگويم که  خـود اول          

. مه و برگزاري آن مقـدمـاتـي داشـت           
کارگران از چند ماه پيش در تدارکش       

رژيم اسالمي به تقابـل بـا آن          .   بودند
مــحــمــود صــالــحــي را       .   بــلــنــد شــد   

تحت عنوان مبارزه بـا     .   دستگير کرد 
بدحجابي انصاراهللا را به خـيـابـانـهـا            

 ولي کارگران عزم جـزم کـرده        ،کشيد
بودند که اين روز را با شکوه بـرگـزار            

  . کنند و اين کار را کردند

بـه مـوضـوع      :   جوانان کمونـيـسـت    
سياست رژيم در   .   خوبي اشاره کرديد  

  قبال اول مه چه بود ؟ 
همانطور کـه اشـاره        :   شهال دانشفر 

امسال رژيم بيش از هر سال از      .   کردم
ابراز وجـود مسـتـقـل و قـدرتـمـنـد                   

. کارگران در اول مـه وحشـت داشـت           
چون حضور طبقه کارگر را در صحنه       
سياسي جامعه بـيـش از هـر وقـت                

چـون بـطـور واقـعـي پـروژه              .   ميـديـد  
ارعاب رژيم و دولت احمدي نـژاد را           
اين مردم و در صف مقدم آن کارگران   

کـارگـران   .   بودند که شـکـسـت دادنـد         
واحد بودند که با مبارزاتشان فضـاي       
جديدي در جنبش کارگري و در سطح     

از سوي ديـگـر      .   جامعه ايجاد کردند  
 آذر را ديـده         ١٦جمهوري اسالمي    

پالکاردهاي سرخ و راديکال آنرا     .   بود
ديده بود و ميدانست که اين اول مـه           

 
...  اول مه، جدال   ١از صفحه  

بـاز سـازي ايـن هـا             .   متالشي شـدنـد   
 .مشکل است و زمان و کار مي برد

با توجه تـورم کـه در            :   ايما مهراني  
ايران ثانيه به ثانيه افزايش مـي يـابـد              
نمي توان هيچـگـونـه مـعـيـاري بـراي               
تعين دستمزدها تعيين کرد از طـرفـي       
ــاس خــارجــي شــکــســت                ورود اجــن
کاالهاي داخلي تمام توان رقابت را از         
کار فرماي ايرانـي سـلـب کـرده اسـت              
اکثر صنايع در حـال ورشـکـسـتـگـي               

شما در ايران صنايعي را نـمـي        . هستند
شناسي که بتواند در اين ميدان نابرابـر       
رقابـت کـنـد دولـت بـه هـيـچ چـيـزي                     

نـه قـانـون سـرش مـي             .   اعتقاد نـدارد  
شود و نه کارگر و کارفرما نه مـردم و          

با ايـن شـرايـط هـمـه             .   نه کسي ديگر  
. فقط آرزو مي کنند که بيکار نباشـنـد    

امروز دستمزد براي يـک ايـرانـي يـک               
در ايـران در تـمـام    .   جوک خنده آور است 

 هـزار    50کارگاهها حقوقي بيـش از       
ــمــي دهــنــد                  ــه کــارگــر ن ــومــان ب . ت

کوچکترين حرف بزني بالفاصله جـاي        
 شما كس ديگري را مي گذارند ا

ايران خودرو در عرض دوسال حتي يـک    
نفر نيرو جذب نکرده بلکـه دهـهـا نـفـر              
نيز باز نشسته و اخراج شده انـد حـاال             

 ما از ديگران چه انتظار داريم؟

مديريت جديد ايران خـودرو کـه اکـثـر             
آنها از نظاميان صنايع دفـاع هسـتـنـد          

 هـزار    20مي گويند ايـران خـودرو            
و کـارگـران از ايـن         .   نيرو اضافه دارنـد   

ترس فقط براي حفظ شغل خود تـالش        
 مي کنند و بس

به نظر شمـا االن      :   کارگر کمونيست  
با توجه بـه هـزيـنـه زنـدگـي دسـتـمـزد                  

 و چگونه ميـشـود    کارگران جقدر باشد    
  ؟مبارزه اي متحد حول آن  شکل داد

به نظر مـن امـروز بـا         :   ايما مهراني 
توجه تورم حقوق کمتر از يک ميـلـيـون           

چـون  .   تومان زير خـط فـقـر قـرار دارد            
اگر کسي کمتر از يک ميليون در آمـد           
داشته باشد فقط زندگي را مي گذارنـد     

و امـروز تـمـام         .  بلکه زندگي نمي کند 
مردم ايران زندگي نمـي کـنـنـد بـلـکـه              

 .زندگي را مي گذارند
در اين شرايط و اوضاع چـگـونـه مـي              

توان مبارزه را پيش بـرد راه کـارهـاي             
زيادي وجود دارد اول ساختـن  و آگـاه         
کردن کارگران مبارز، تـالش در جـهـت        
خود آگاهي طبـقـه کـارگـر تـالش در                
جهت اتحاد کارگري و خيلي چيـزهـاي         

 .ديگر
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 5 ٥٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 آدر خـواهـد        ١٦چيزي بسيار فراتر از     
آنـهـم زمـانـي کـه مـعـلـمـان بـا                     .   بود

اعتصابات قدرتمندشان و با تجمعـات    
 . هزاران نفره شان در صحنه بودند

براي همين رژيم سياسـت زيـرکـانـه اي           
تــحــت فشــار    .   را در پــيــش گــرفــت          

کارگران اعالم کـرد کـه اول مـه يـک                  
تعطيلي رسمي است و بر روي آن بـاري         

اما با تـمـام قـدرت          .   ديگر تاکيد کرد  
در مقابل مراسـم مسـتـقـل کـارگـري              

در تهران که مـکـان کـلـيـدي            .   ايستاد
 طبق سنت هـمـيـشـه     ،براي رژيم داشت 

ماموريت اين تقابل به خانه کـارگـر و           
 تا بـه اسـم    ،شوراهاي اسالمي داده شد   

کارگر مراسمي برگزار شـود  و بـه ايـن        
ترتيب مگر اين روز را بي خطر پشـت           

رژيم حتي بـراي پـيـشـبـرد            .   سر گذارد 
همين تصميم نيز مولفه هاي بسـيـاري       

تـا آخـريـن      .   را سـبـک سـنـگـيـن کـرد             
فرصت محل تجـمـع مـراسـم دولـتـي              

رژيـم بـه خـانـه کـارگـر و              . روشن نبود 
شوراهاي اسالمي آشکـارا گـفـتـه بـود         
که بهتر است مراسم دولتـي در سـالـن            

چون اگر در خيابان باشد اخـالل        .   باشد
امـا جـمـهـوري       .   ايجاد ميشود و غيره 

اسالمي ميدانست اگر مراسم دولـتـي       
 مراسم کـارگـران در      ،در خيابان نباشد  

از ايـنـرو     .   خيابان برگـزار خـواهـد شـد        
نقشه اين شد کـه مـراسـم در مـحـل                  

امـا  .   ورزشگاه شيرودي بـرگـزار شـود         
در پي اين تصميم بود کـه    .   کنترل شده 

مراسم مستقل کـارگـران در سـنـنـدج             
مــورد حــملــه وحشــيــانــه جــمــهــوري           
اسالمي قرار گرفت و کـارگـران مـورد           

 نـفـر     ١٣ضرب و شتم قرار گرفتند و          
در کرمانشـاه نـيـز       .   نيز دستگير شدند  

جوانمير مرادي و فرامرز قرباني مـورد      
حمله قرار گرفتنـد و حـملـه رژيـم بـا                  

در تهران نيـز    .   تقابل کارگران روبرو شد   
رژيم کار خود را بسيار نقشه مـنـد بـه             

محل تجمـع از سـوي خـانـه       .   پيش برد 
کارگر در خيابان ابوريحان اعالم شـده         

اما خودشان آگاهانه بـخـشـي از         .   بود
جمعيت را توسط اتوبوس مسـتـقـيـمـا          

به محل ورزشگاه منتقـل کـردنـد کـه             
وسط شهر ازدحام جـمـعـيـت نشـود و              

خالصـه  .   کنترل از دستشان خارج شود    
اينکه رژيم همه اين تمهيدات را بـکـار         
برد و با اینهـمـه کـارگـران آمـدنـد و                  
بساط خانه کارگر را جـمـع کـردنـد و                
شعار آزادي بـرابـري ايـنـسـت شـعـار                 

 آزادي بــرابــري حــکــومــت         ،مــردمــي
اين اتفاقي بـود کـه        .   کارگري را دادند 

   .ما امسال شاهدش بوديم
عکـس الـعـمـل       :   جوانان کمونيست 

های حکومت بعد از ايـن اول مـه چـه           
  بوده است؟ 

جـمـهـوري اسـالمـي        :   شهال دانشفـر  
امروز دست پاچه و شـکـسـت خـورده              
تالش ميکند پيشروي کارگـران در اول     

رژيم ميدانـد   .   مه امسال  را عقب بزند     
که اين پيشروي طـبـقـه کـارگـر را در                 

 و در      ،موقعيت جديدي قرار ميـدهـد     
شرايطي که مـا شـاهـد يـک جـنـبـش                  

 از ايـن اتـفـاق          ،انقالبي بالنده هستيم  
از ايــنــرو رژيــم اکــنــون         .   هـراس دارد   

ميکوشد با تهديد و فشار بر فـعـالـيـن           
کارگري و دستگيري آنان اين پيشـروي       

جمـهـوري اسـالمـي        .     را به عقب براند   
بـه  .   به جان فعالين اول مه افتـاده اسـت     

 نفر از فعاليـن    ١٣آنها فشار مياورد و     
. اول مه سنندج را دستگير کرده اسـت    

بدين ترتيب يک گام فوري بـراي ادامـه      
اول مه ايستادن در برابر اين تهـاجـم و            
مبـارزه بـراي آزادي فـوري کـارگـران                

  .دستگير شده اول مه سنندج است
اجازه بدهيـد بـه     : جوانان کمونيست 

وجــهــي ديــگــر از اول مــه امســال                  
شما در مقالـه تـان از جـدال         .   بپردازيم

گـرايــش راســت و چــپ در جــنــبــش                
ايـن را    .   کارگري صـحـبـت کـرده ايـد           

اجازه بدهيد کمي مفصل تـر صـحـبـت       
اول از همه اول مه امسال مـهـر           .   کنيم

  کدام گرايش را داشت؟
قبال گفتم که  به نـظـر    :   شهال دانشفر 

من اهميت اول مه در هميـن بـود کـه              

. اين چپ بود که مهر خود را به آن زد        
اين را در شعارها و تعرضي بودن ايـن          

آزادي بـرابـري     .   حرکت مـيـتـوان ديـد         
 نه جنگ نه بمب نـه  ،حکومت کارگري 

 کـارگـر     ، اين است شعـار مـردم     ،تورم  
مــعــلــم دانشــجــو اتــحــاد اتــحــاد و               
شعارهايي که در باالتـر بـه آن اشـاره               
کردم همه و همه پالتفرم چپ بـود کـه             
در ايــن مــراســم بصــورت شــعــار و                

  .پالکارد بيان شد
کـامـال درسـت      :   جوانان کمونيسـت  

خب پس گرايش راسـت خـودش     .   است
  را کجا ها نشان داد؟

 گرايش راست خود را   :شهال دانشفر 
در تالش براي بردن مراسـم بـه سـالـن              

در گـرفـتـن مـجـوز و             .   نشـان مـيـداد    
مراسم به صورت کنترل شـده خـود را            

بطور مشـخـص در ايـن         .   نشان ميداد 
اول مه بحث بر سـر بـرگـزاري مـراسـم               
مستقل کارگري در خيابـان و بصـورت       

صحبـت از بـرگـزاري         .   راهپيمايي بود 
مراسم در مقابل وزارت کار و مجلـس        

اين بحـث داغ در مـيـان            .   و غيره بود  
کارگران واحد و در همه جا بـود و مـن        
شک ندارم که اگر همه کارگـران بـر سـر         

باتوجه بـه  .   اين تصميم متحد ميشدند   
اوضـاع سـيـاسـي اي کـه مـا در آن                      
هستيم ما شاهد يک مراسم تاريخـي و     
. بزرگ و با شکوه در اول مـه بـوديـم                

مراسمـي کـه تـوسـط خـود کـارگـران                 
برگزار شده و فرصت هيچ تـحـرکـي بـه         

ــمــيــداد     امــا هــنــگــامــيــکــه      .   رژيــم ن
مشخصـا رهـبـری سـنـديـکـاي واحـد               
تصميم گرفت که مـراسـم خـود را بـه                

شکاف بزرگـي در    .   سالن باختران ببرد  
. ميان فعاليـن کـارگـري بـوجـود آمـد             

سياست مشخص رهبری سـنـدیـکـای      
واحد اين بود کـه صـبـح بـه مـراسـم                    
دولتي روند و به تعبير خودشان پـرچـم           
خود را آنجا بلنـد کـنـنـد و عصـر در                  
سالن باختران مراسـم خـود را بـرگـزار             

اين تصميم بـه مـعـنـي اعـالم              .   کنند
عدم بـرپـايـي مـراسـم در خـيـابـان و                    
برپايي مارش عظيم و مستقل اول مـه      

اين سياستي بود کـه دولـت نـيـز            .   بود
ميتوانست با آن کـنـار بـيـايـد و بـا                     

سياسـت خـانـه کـارگـر و شـوراهـاي                   
امـا  .   اسالمي نيز هـمـخـوانـي داشـت           

تالش کارگران راديکال و چپ بـرپـايـي         
با ايـن تصـمـيـم          .   مراسم در بيرون بود 

 آنهـم بـاوزنـه    ،سندیکای شرکت واحد    
سنگيني که دارد و دو روز مـانـده بـه              

 عمال مساله تشکيل مـراسـم     ،اول مه 
مستقل کارگري در خيابان را دشـوار          

در صـفـوف فـعـالـيـن کـارگـري                .   کرد
و از اينجـا بـود کـه      .  شکاف ايجاد شد 

تقابل دو گـرايـش راسـت و چـپ را                    
سـيـاسـت    .   بخوبي و آشکار ميشد ديـد   

بـردن مـراسـم بـه درون سـالـن نـقـش                    
ترمزي را داشـت در مـقـابـل جـنـب و                
جوش عظيمي که براي برپايي يک اول         

طـبـعـا    .     مه بزرگ بـه پـا شـده بـود                 
برپايي مراسم مستقـل در خـود هـدف       

چون ما هر ساله بنوعـي مـراسـم    .  نبود
هـدف امسـال     .   مستـقـل را داشـتـيـم          

برپايي مراسم مستقل و بـزرگ و يـک            
ايـن چـيـزي بـود کـه             .   قدرتنمايي بود 

رژيم نيز مـتـوجـه آن بـود واز اتـفـاق                   
گــرايــش .   افــتــادن آن وحشــت داشــت        

. راست سدي شد در مقابل اين اتـفـاق          
بـهـم زدن     .   اما چپ ساکت نـنـشـسـت         

مراسم دولتي و بردن شعارهاي چـپ و          
راديکال در اين مراسم آلترناتيو بعـدي        

کــارگــران چــپ و راديــکــال بــا             .   بــود
آمادگي کامل به استقبال اين حـرکـت      
رفتند و با برهم زدن مـراسـم دولـتـي                

  ،آنهم با شـعـارهـاي راديـکـال و چـپ               
درس آموزنده اي به گـرايـش راسـت و             

 . مصلحت گرا بود
کارگران با اين کار خـود در اول مـه                 

 خانه کارگر و   ، سياست دولت  ،امسال
شوراهاي اسالمي را شکست دادنـد و       
به این معنی گرايش راست را خـنـثـي        

اما من فکر ميکنم اگر سنـگ  .   کردند
اندازی گرایش راست نـبـود حـتـی از             

بـهـرحـال ايـن       .   این جلوتر میرفـتـیـم    
شروع يک تقابل جدي مـيـان گـرايـش             
  . چپ و راست در جنبش کارگري است

مشـخـصـات    :   جوانان کـمـونـيـسـت      
اصلي اين گرايـش راسـت و چـپ در                
جنبش کارگری چی هست؟ نمونه ايـن       

  جدال چي هست؟ 

امـروز بـيـش از هـر            :   شهال دانشفر 
وقت ميتوان گرايش راست و چـپ را             

مشـخـصـات گـرايشـات        .   متمايز کرد 
راست اينست که بـه لـحـاظ اشـکـال                
ــراضــات               ــارزه تــالش دارد اعــت مــب
کارگري را به چهـارچـوب قـانـون کـار               
جمهوري اسالمي و مقاوله نامه هـاي        
. سازمان جهانـي کـار مـحـدود کـنـد              

راديکاليسم ايـن گـرايـش نـهـايـتـا در               
تغيير قانون کار از جمله تغييـر فصـل           

 اين قانون و تاکيد بر مقاوـلـه نـامـه           ٦
اعتـراض  .   هاي آي ال او تعين مي يابد    

و نقدش از چهارچوب نـظـام مـوجـود              
 آن   ،به لـحـاظ تشـکـل         .   فراتر نميرود 

نوع از تشکل را تاکيـد مـيـکـنـد کـه                
اساسا بر هيات امناء و کنترل تشکـل         

چون براي اهدافـي    .   از باال متکي است   
 نيـازي بـه اتـکـا بـه           ،که در پيش دارد   

.  اعمال مستقيم توده کارگر نـمـيـبـنـد           
از همين رو بـيـشـتـر بـه سـنـديـکـا و                     
اتحاديه که اساسا تشـکـلـي صـنـفـي               

طــبــعـا در    .   اسـت مــتــکــي مــيـشــود       
جاهايي سنديکا و اتحاديه  مـيـتـوانـد          
شکل منـاسـبـتـري از سـازمـانـيـابـي                
کارگري بـاشـد ولـي آنـجـا نـيـز يـک                      
شاخص اصلـي بـراي ايـنـکـه تشـکـل               

 مـتـکـي    ،نماينده اتحاد کارگران باشـد    
نـمـونـه    .   بودن به مجمع عمومي اسـت     

آن را بطور مثال در ساختار اساسنامـه       
و بـطـور     .   شرکت واحد مـيـتـوان ديـد          

واقعي نيـز وقـتـي هـم بـه مـبـارزات                   
نـقـطـه    .   کارگران واحد نگـاه مـيـکـنـيـم         

  که تـوده      ،قدرت آنها در آنجايي است    
در .   کــارگــر در مــيــدان بــوده اســت              

اعتصاب با شکوه و قدرتمند آنـهـا در        
بهمن سال گذشته و در تـجـمـع چـنـد                 

و اتـفـاقـا بـه        .   هزار نفره آنها بوده است    
درجه اي که گرايش چپ در خود همـان         

 اعـتـراض     ،واحد جلـوتـر آمـده اسـت          
کارگران واحد بيـشـتـر قـدرت گـرفـتـه               

نـيـز در      آن   نقطه ضعـف هـاي         .   است
فاصله گرفتن هيات مديره سنديکا از      
کارگران و متکي نبودن اين تشکـل بـه    
مجمع عمومي و برقرار نکردن رابـطـه      
مستقيم با کارگران و متوسل شـدن بـه         
راههاي قانوني و توهم بـه مـقـامـات             

 
...  اول مه، جدال  ٤از صفحه    
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رژيم به جاي اتکا بـه قـدرت مـبـارزه                
البـتـه ايـن بـحـث           .   کارگران بوده است  

مفصل است و بايد در جايي ديگر در          
امـا مـن فـقـط       .   موردش صحبت کرد  

هـمـچـنـيـن      .   خواستم مثالي زده بـاشـم     
 ،آخــريــن مشــخــصــه گــرايــش راســت        

گرفتن پوشش بيطرفي و تـالش بـراي            
دور کردن کـارگـر از سـيـاسـت و از                    

تحـت عـنـوان ايـنـکـه            .     تحزبش است 
مـبـارزه مـا      .   مبارزه ما صنفي اسـت     

به هيچ حـزبـي تـعـلـق          .   سياسي نيست 
نداريم و با اين کـار عـمـال خـفـقـان و                 
سرکوب و محروميت طبقه کـارگـر از          
متشکل شدن در حزب سياسي اش را       

و باالخره اينکـه تـا     .     نهادينه ميکنند 
آنجا که به اول مه برميگردد نيز اشـاره         
کردم که گرايش راست خود را در بـردن        

 .مراسم به سالنها نشان داد
 طبعا امروز به همين درجـه گـرايـش             

امـا  .     چپ بروزات روشن خـود را دارد        
خوبست تاکيدي نيز بر شـاخـص هـاي           

گرايـش چـپ     .   گرايش چپ داشته باشم   
به لحاظ شکل اعـتـراض اسـاسـا بـر                
تجمعات کارگري و به دسـت گـرفـتـن           
ابزار قدرتمند اعـتـصـاب و اتـکـا بـه                 
نقش خانواده هاي کارگري و کشـانـدن        
اعتراض به سطح جامعه و بين المللـي       

بـه لـحـاظ تشـکـل ايـن              .   تاکيـد دارد  
گرايش بر جنبش مجمـع عـمـومـي و             
جنبش مجامع عمومی و شـوراهـای          

خـود ايـن يـک          .   واقعـی تـاکـيـد دارد         
چـون مـجـمـع       .   شاخـص مـهـم  اسـت          

عمومي تنها ابزاري است که ميتـوانـد        
توده کارگـر را قـدرتـمـنـد در صـحـنـه               

اين ابزار نـه    .   سياسي جامعه نگاهدارد  
تنها ظرف پيشبرد اعـتـراض مـتـحـد            

 بلکه اتکا بـه مـجـمـع           ،کارگران است 
عمومي ميـتـوانـد طـبـقـه کـارگـر را                  
متشکل و آماده در صحـنـه سـيـاسـي         
جامعه نگاهـدارد و امـکـان دهـد کـه             
اين طبقه بتواند با حضور متحـد خـود         
نقش خود را در سير تحوالت سيـاسـي         
جامعه ايفا کند و از موضع صـاحـبـت      

قـانـون بـراي      .     جامعه قد عـلـم کـنـد          
گرايش چپ و راديکال آنچيزيسـت کـه         
با قدرت مـبـارزه اش آنـرا تـحـمـيـل                   
ميکند و همواره در جهت بهـبـود ايـن         

گـرايـش   . قوانين و تغيير آن تالش دارد 
 اعـتـصـاب حـق       ،چپ با شعار تشکـل    

. مسلم ماست خود را بـيـان مـيـکـنـد             
گرايش چپ ميگويد دستمزد را خـود        
کارگران بايد تعيين کنند و امـروز بـا          
رقم و عدد مشخص دارد اين را بـيـان            

گــرايـش چـپ در صــحـنــه            .   مـيـکــنـد   
ايـن را    .   سياسي جامعه جلو مـي آيـد       

در شعارهـاي هـمـيـن اول مـه وقـتـي                  
ميگويد نه جنگ نه بمب نه تـورم ايـن        
است شعار مردم و ديگر شـعـارهـايـي            

گرايـش چـپ     .   که داده شد ميتوان ديد    
بر انحالل شوراهاي اسـالمـي تـاکـيـد             

گرايش چـپ بـر اتـحـاد طـبـقـه                .   دارد
کارگر حول خـواسـتـهـاي سـراسـري و               
همبستگي کارگري بعـنـوان يـک گـام            
مهـم در گسـتـرش افـقـي مـبـارزات                  

خالصـه ايـنـهـا       .     کارگري  تاکيد دارد   
همه ريوس آن تقابل هاست کـه امـروز           
در جنبـش کـارگـري ايـران شـاهـدش                

  .هستيم 
شـمـا بـه نـقـش           :   جوانان کمونيست 

بازدارنده گرايش راست در اول مـه در           
. رابطه با مراسم مستقل اشـاره کـرديـد      

خب اوال چرا گرايش چپ نتوانست ايـن     
نقش مخرب را خنثی کـنـد؟ آيـا ايـن              
نقش قابل پيش بيني نبود؟ بنظر شمـا        
اگر اين بازدارندگي نبود اول مه چطـور     

  ميشد؟  
من در سوال قبلـي بـه    :   شهال دانشفر 

ولـي  .   بخشي از اين سـوال پـاسـخ دادم         
چرا گرايش چپ نتـوانسـت ايـن نـقـش             

 مـن فـکـر         ،مخرب را خـنـثـي کـنـد           
ميکنم يک دليلش اينست کـه هـنـوز            
اين تمايزات براي خود چپ شـفـاف و            

به نظر مـن يـکـي از         .    برجسته نيست 
تمايزات اين اول مـه اسـاسـا هـمـيـن                 
کمک به قطبي شدن جامعه و متـمـايـز          

مـا  .   شدن چپ از گرايشات ديگر اسـت     
اينرا در جنبـش آزادي زن در هشـت               
مارس شاهدش بوديم و امروز در اول         

کشـاکـش ايـن دو         .   مـه مـي بـيـنــيـم          
گرايش را در طول اعتراضات کارگـران     

بـه نـظـر      .   شرکت واحد شاهدش بـوديـم    
من اين وظيفه کارگران کمونـيـسـت و           
راديکال است که با شفاف کـردن ايـن            

تمايز ها آنچنان افق روشني در مقابـل        
طبقه کارگـر بـگـذارد کـه گـرايشـات                

امـا قسـمـت      .   راست را به حاشيه براند    
ديگر سوال شما اينکه آيـا ايـن نـقـش              
بازدارنده گرايش راسـت قـابـل پـيـش              

قـابـل   .    به نـظـر مـن چـرا             ،بيني نبود 
اما به نظر من هـنـوز        .   پيش بيني بود  

چپ نيز به موقعيـت خـود آنـطـور کـه               
بايد واقف نيست و از موضع بـرقـراري        
هژموني خود بر راس جنبـش کـارگـري       

 . به مساله نگاه نميکند
من فکر ميکنم اگر اين اتـفـاق نـمـي               

اگر نقش بازدارنده راسـت نـبـود      .  افتاد
و از قبل ايـن را بـطـور فـعـالـتـری در                
معـادالت خـود مـيـگـذاشـتـيـم و بـا                  
فعاليت سياسي خود آنرا حـاشـيـه اي            

اين اتفاق نمـي افـتـاد و يـا          .  ميکرديم
حداقل اين گرايش نميتوانسـت بـطـور          
مثال سنديکاي واحـد را بصـورت يـک         
صنف از کل اين جنب و جـوش جـدا            

اگر نقش بازدارنده گرايـش راسـت   .   کند
 توازن قوا ايجـاب مـيـکـرد کـه              ،نبود

کارگران مراسم خـود را در خـيـابـان                
. بگذارند ومارش اول مه را برپا کـنـنـد    

بطوريکه کـوچـکـتـريـن فـرصـتـي بـه                  
مراسم دولتي و برپا شدن آن نمـيـداد و        

امـا  .   چشمان دنيا را متحيـر مـيـکـرد         
اين را هم بگويم اينکـه چـپ تـوانسـت             
در مراسم دولتي با شعارهاي راديکـال       

 ،خود به ميدان بيايد و فضا را بگـيـرد         
نشان دهنده اينست که در هر حـال در           
هر شرايط و هر تجمعي که در خيـابـان        

 آنجا راست جايي نـدارد و         ،برپا شود   
اين نهايتا مهر چـپ اسـت کـه بـه آن                

ايـن واقـعـيـت اوضـاع           .   خواهد خـورد  
  . سياسي امروز ايران است

بگذاريد يـک کـم   :   جوانان کمونيست 
وسـيــع تــر بـه ایـن گــرايـش راســت                  

پـايـه مـادي ايـن گـرايـش               .   بپـردازيـم  
راست چـی هسـت؟ کـدام نـيـروهـاي                 
سياسي در جـامـعـه از آن حـمـايـت                    
ميکند؟ پالتفرم و افـق ايـن گـرايـش               

  راست چي هست؟
 ،پـايـه مـادي راسـت         : شهال دانشفر 

رفرميسم در جنبش کارگري است کـه         
گـرايشــي بــه قــدمــت خــود جــنــبــش             

اين رفـرمـيـسـم طـيـف          .   کارگري است 
رنگارنگـي را در بـر مـيـگـيـرد کـه                     
منتهي اليه راست آن شوراي اسـالمـي         

چــي هــا و مــنــتــهــي الــيــه چــپــش                  
سنديکاليسـت هـاي مـنـتـقـد دولـت               

طبعا اين سنديکالـيـسـت خـود        .   است
يک گرايش سـنـت دار و قـديـمـي در                  
جنبش کارگري اسـت و آلـتـرنـاتـيـو آن             
بهبود و اصالحات در نـظـام مـوجـود            

روشن اسـت گـرايشـي کـه مـن           .   است
تحت عنوان راست مشـخـصـاتـش را            
برشمردم را ميشـود اسـاسـا و بـطـور                
بارزي  در نيروهاي سياسي بـا خـط و         
. گرايش توده ايسـتـي مـیـتـوان ديـد              

همچنين يکسـري مـحـافـل پـراکـنـده              
ايست که بسته به اوضاع و مـوقـعـيـت         
چپ و راست در جـامـعـه بـه چـپ و                     

تشـکــل  .   "   راسـت نـوسـان مـيـکـنـنـد             
ها که تالش اصلـي آن دور          "   مستقلي

کردن کارگر از تـحـزب و کـمـونـيـسـم                
 و يا کارگر کارگري ها و غيـره و     ،است
 نمونه هـايـي از بـروزات ايـن                ،غيره  

  . گرايش است
فکـر مـيـکـنـيـد        :   جوانان کمونيست 

واقعـا يـک گـرايـش راسـت بـا ایـن                     
توصيفاتي که گفتيد چقدر در جـنـبـش      
کارگري ايران و فضاي سياسي جامعـه       
ايران زمينـه دارد؟ سـرانـجـام اش را                

  چطور می بينيد؟
اين گرايش در ايـران        :   شهال دانشفر 

 چـون پـاسـخ      ،افق و چشم اندازي ندارد    
اصـالحـات   .   اوضاع ايران رفرم نـيـسـت      

نيست و اين را در شکست پـروژه دوم           
اين گرايش نيز در ايـران       .   خرداد ديديم 

به همان دليلي که گفتم چشـم انـدازي            
چرا که جواب کـارگـر در ايـران            .   ندارد

محدود به تغيير و بهبود قـانـون کـار             
بايد کل اين نظام را زيـر و رو            .   نيست
بعالوه  سـنـت سـنـديـکـايـي و                  .   کرد

سيستم بوروکراتيک آن مبارزه کـارگـر         
را به صنف خود محـدود مـيـکـنـد و               
عدم اتـکـا آن بـه مـجـمـع عـمـومـي                     
کارگري عـمـال  تـوده کـارگـر را از                     

نـتـيـجـه     .   صحنه سياست دور ميکـنـد     
عملي اين سياست حواله دادن کـارگـر         
به کريدورهـاي اداره کـار و قـوانـيـن                  
جمهوري اسـالمـي و فـرسـوده کـردن               
مبارزه کارگـر و نـهـايـتـا بـه سـازش                   

طــبــعــا اگــر هــم       .   کشــانــدن آن اســت     
بخواهد راديـکـال بـمـانـد راهـي جـز                  
متکي شـدن سـنـديـکـا بـه مـجـمـع                     
عمومي و پيوستن به جنبـش شـورايـي       

مــثــال بــارز آن       .     در مــقــابــل نــدارد      
سنديکاي شرکـت واحـد اسـت و مـا                
کشاکش راست و چـپ در درون ايـن               
سنديکا را در طول مـبـارزه کـارگـران             

  . واحد شاهد بوديم
ــيــســت        ــان کــمــون ــرايــش  :   جــوان گ

کمونيستي کـارگـري يـا هـمـان خـط                
راديکال سوسياليستی در مقابل ایـن      
گرايش راست چه باید بکند؟ خـطـوط        
اصلي برخورد بـا آن را اگـر خـيـلـي                    
خالصه بخواهيد بگوييد بـر چـي هـا             

  انگشت ميگذاريد؟
واقعيت ايـنـسـت کـه        :   شهال دانشفر 

ما امروز در ايـران بـا يـک جـنـبـش                     
 ،انقالبي روبرو هستيم که راديکاليسـم     

ــم   ــسـ ــيـ ــدرنـ ــم و            ،مـ ــوالريسـ ــکـ  سـ
ماکسيماليـسـت بـودن مشـخـصـات             

اين چپ است که دارد امـروز          .   آنست  
در مناسبتهاي مختلف رنگ خـود را         
به مبارزات موجود در جامعـه و سـر            

و در   .   تحوالت سياسي کنوني ميـزنـد     
يک کالم انقالبي که در پيش داريم يـک         
انقالب چپ است که از هم اکنون پرچـم    
. سوسيالـيـسـم را بـلـنـد کـرده اسـت                   

بنابراين در چنين جامعه اي همانـطـور        
کـه در سـوال قـبـل نـيـز اشـاره کـردم                     
گرایش راست از نظر من افق و چشـم           

امـا راسـت مـثـل يـک             .   اندازي نـدارد  
مسير مـبـارزه را        . مانع عمل ميکند 

ايـن نـقـش      .   کشدار و طوالني ميکـنـد    
کارگران کمونيسـت و چـپ اسـت کـه               
تمايزات خـود را بـا ايـن گـرايـش در                 
مبارزه هر روزه در جامـعـه روشـن تـر              
کند و گرايـش راسـت را بـه حـاشـيـه                   

کارگر کمونيست بايد بـا تـمـام           .   براند
تصوير به مبـارزه امـروز خـود نـگـاه                

آنجا که مـيـخـواهـد مـتـشـکـل              .   کند
 آنجا که خواستهاي خود را بيـان        ،شود
 با همين افـق و چشـم انـداز گـام          ،کند

ايـنـجـاسـت     .   بعدي خود را تعيين کنـد     
که بطور مثـال در دسـتـور گـذاشـتـن                 
جنبش مجمع عمومـي و شـکـل دادن          
بــه شــوراهــاي کــارگــري در ســطــح                
سراسري جـزيـي از ايـن چشـم انـداز                   

شرط قـدرت گـيـري و جـلـوي                .   است
. صحنه سياسي طـبـقـه کـارگـر اسـت             

کمرنگ بودن ايـن افـق و چشـم انـداز                
است که امروز بصورت مانـع در بـرابـر          
شکل گيري جنبش قدرتمند شـورايـي         

 
...  اول مه، جدال    ٥از صفحه 



 7 ٥٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

    !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

اعتصاب گسترده كارگران    
 Deutcheشركت تلفن  

Telekom   در آلمان   
با فراخوان سنديكاي كاركنـان بـخـش          

، كـاركـنـان      Verdiخدمات عمومي    
 ١١ در آلمان، روز جمـعـه      DTشركت  

مه دست به يـك اعـتـصـاب گسـتـرده               
هــدف كــارگــران اعــتــصــابــي          .   زدنــد

جلوگيري از افزايش سـاعـات كـار و              
. عــدم كــاهــش دســتــمــزدهــا اســت             

 ٩٦اعتصاب پس از آن شروع شد كـه           
 كـارمـنـد      ٢١٠٠٠درصد از تـعـداد         

شركت به لزوم دست كشـيـدن از كـار              

بــر طــبــق طــرح جــديــد           .   رأي دادنــد   
شركت، به بـهـانـه افـت سـوددهـي و                  
نداشت قدرت رقابت با ديگر شركتهـا،      

 هزار نفر از كـاركـنـان شـركـت از             ۵٠
مـوقـعـيــت مـتــعـارفـي كـه تـاكـنــون                  

شـونـد و بصـورت          اند خارج مـي    داشته
كـاركـنــان شــركـتــهـاي خـدمـاتــي در               

بر اين ساس كارگـران بـا     . خواهند آمد 
 سـاعـت كـار در هـفـتـه و                  ٤افزايش  
 درصـدي دسـتـمـزد مـواجـه            ٩كاهش  

 Verdiسنديكاي وردي    .   خواهند شد 
 درصـد نـيـز         ٤٠كاهش دستمزد را تا  

كــارگــران .   پــيــش بــيــنــي كــرده اســت         
مصــمــمــنــد تــا دســتــيــابــي بــه                     

هايشـان بـه اعـتـصـاب خـود                خواسته
 . ادامه دهند

يكي از سازماندهندگان اعتصاب بـه        
مـا  :    گفتـه اسـت    Ado Wilhemنام  

توانايـي ادامـه اعـتـصـاب بـراي يـك                
 .مدت طوالني را داريم

 ٢٠٠٧ مه ١٤
اعتصاب قدرتمند خدمه شركت    

هواپيمائي ايتاليائي    
Alitalia  

نتيجـه مـانـدن مـذاكـرات             به دنبال بي  
بيـن نـمـايـنـدگـان كـاركـنـان شـركـت                   

 و مديـريـت ايـن      Alitaliaهواپيمائي  
شــركــت، كــاركــنــان شــركــت بــا يــك            
اعتصاب قدرتمنـد در روز سـوم مـاه             

 پـرواز    ٤٠٠مـه بـاعـث لـغـو حـدود               
خواست عمـده   .   داخلي و خارجي شدند   

كاركنان شركت، تـمـديـد قـراردادهـاي         
قرار مذاكره بـعـدي     .   دسته جمعي است  

شـنـبـه       بين نمايندگان طرفين روز سـه       
.  مـه در نـظـر گـرفـتـه شـده اسـت               ١٠

انـد كـه اگـر تـوافـقـي                  كارگران گفـتـه   
حاصل نشود، به مبـارزه خـود ادامـه            

 ٤٩،٩دولت ايتاليا كـه       .   خواهند داد 
 Alitaliaدرصـد از سـهـام شـركـت                

متعلـق بـه آنسـت، از مـدتـهـا قـبـل                    
خواهان فروش سهم خود به شركـتـهـاي      

ديگر است؛ اما نـاظـريـن اقـتـصـادي              
ــيــل وجــود                   ــه دل ــد كــه ب مــعــتــقــدن
سنديكـاهـاي پـر قـدرت كـارگـري و                 

ــا از                  ــه " بــازســازي " مــمــانــعــت آن
(Restructuring)          ــمــاال ــه احــت  ك

بــاعــث بــيــكــاري تــعــداد زيــادي از              
كارگران خواهد شـد، تـاكـنـون هـيـچ                
شركتي حاضر به خريـد سـهـام دولـت              

 ٢٠٠٧ مه ٩.ايتاليا نشده است
 

 
   دو خبر از اعتراضات کارگري در سطح جهان

 داوود رفاهي  

بنـابـرايـن تـاکـيـدات         . قرار گرفته است 
من بر دامن زدن به جـنـبـش شـورايـي              

 تاکيد من بر متحـد شـدن حـول       ،است
خواستهاي سراسري کارگري و امـروز         

 ،خـواســت افــزايــش دســتــمــزدهــاســت       
تاکيد مـن بـر شـکـل دادن بـه يـک                       
هــمــبــســتــگــي وســيــع کــارگــري در             
. مـبـارزات هــر روزه کــارگـري اســت             

تاکيد من بـر کشـانـدن اعـتـراض بـه                 
سطح جامعه  و بين المـلـلـي و جـلـب              
. حمايت جهاني از مـبـازاتـمـان اسـت            

اين ها ريوس اوليه و مهمي اسـت کـه            
به چپ و راديکاليسم در راس جـنـبـش           
کارگري قدرت ميدهد و راسـت را بـه            

  .حاشيه ميبرد
بــه نــقــش    :   جــوانــان کــمــونــيــســت    

دانشجـويـان بـپـردازيـم و مشـخـصـا                 
دانشــجــويــان چــپ؟ آنــهــا چــه کــار               
ميتوانند بکنند در اين کـارزار جـدال           
با گرايش راست؟ از لحاظ عملـی چـه؟    
دانشجويان چه نقش عملی مـبـارزاتـي        

  ميتوانند داشته باشند؟
دانشـگـاه مـيـتـوانـد         :   شهال دانشفـر  

محل جـدال نـظـري و سـيـاسـي ايـن                    
برپايي سمينار هـا و        .   گرايشات باشد 

کنفرانس ها از سوي چپ يک گام مهـم         

وبــالگ هــای    .   در ايــن جــهــت اســت         
دانشجویی میتوانند نـقـش مـهـمـی           
. در زمینه مبارزه نظری ایفاء کنند         

با دعوت کـردن کـارگـران راديـکـال و              
معترض ميتوان اين بـحـث را بـه راه               
انداخت و نظرات راديـکـال و چـپ را               

امــا دخــالــت     .   بــدرون جــامــعــه بــرد       
 ،دانشگاه فقط در زمينه نظري نيسـت      

بلکه دانشـگـاه مـيـتـوانـد مـبـارزات                
کارگري را مورد حمايت و پشتيـبـانـي         

 ميتواند صـداي اعـتـراض          ،قرار دهد 
کارگران را به سطح جامعـه و جـهـانـي        

ميتواند در همبستگـي    .   انعکاس دهد 
با اعتراضات کارگران و يا بطور مثـال        
معلمان بـا اشـکـالـي چـون بـرپـايـي                    

 برپايي تجمعـات    ،اعتصابات حمايتي 
 پـيـوسـتــن بـه تـجـمــات              ،اعـتـراضـي   

 و با گذاشتن صـنـدوق     ،اعتراضي آنان 
همبستگـي مـالـي و غـيـره و غـيـره                   
. مبـارزات کـارگـران را قـدرت دهـد               

اينها همه گامهاييسـت کـه بـه طـور               
واقعي گـرايـش راديـکـال را تـقـويـت                 

ــد   ــکــن ــي ــژه           .     م ــوي ــان و ب دانشــجــوي
دانشجويان چپ با ايـفـاي ايـن نـقـش              
کمک ميکنند که مـبـارزات کـارگـران           
در چهارچوب صـنـفـي خـود مـحـدود              
نمانـد و بـا کشـيـدن شـدن بـه سـطـح                     

جامعه و بين المللي بـه يـک فـاکـتـور               
ايـن خـود      .   سياسي مهم تبـديـل شـود      

يک گام مهم در تقابل با گرايش راسـت     
 .است

بطور مثال در مبارزات کارگران واحـد       
و براي اينکه اين مبارزات از خـيـابـان       
به سالنهـاي ادارت کـار عـقـب رانـده                

 مي بايست با کمک و حـمـايـت          ،نشود
وسيعتـري از سـوي جـامـعـه و بـويـژه                
دانشجويان روبرو ميشـد و عـلـيـرغـم            
کارهاي خوبي که در ايـن زمـيـنـه شـد          

نمـونـه ديـگـر       .     اما هنوز کافي نيست 
آن اعتراضات همين امـروز مـعـلـمـان           

اکنون تعداد زيادي از مـعـلـمـان       .   است
بايد بطور واقعي مـا  .   دستگير شده اند  

شاهد يک اعتراض گسـتـرده از سـوي            
ــا ايــن               دانشــجــويــان در اعــتــراض ب
دستگيري ها و تالش براي آزادي آنـهـا       

آنــجــا کــه مــعــلــمــان اعــالم          .   بــاشــيــم
 بـا    ،اعتصاب و يا تجمـع مـيـکـنـنـد            

تالش براي دامن زدن بـه اعـتـراضـات         
حمايتي و دادن نامه هـاي اعـتـراضـي        
اين مبارزات را مـورد حـمـايـت قـرار              

امروز بيش از هـر وقـت فضـاي      .   دهيم
آن وجـود دارد مسـالـه ايـنـسـت کـه                   
جايگاه چنين حرکتـي بـراي فـعـالـيـن              

   .چپ در دانشگاه روشن باشد
هم االن خيلي از     : جوانان کمونيست 

. فعالين اول مـه دسـتـگـيـر شـده انـد                 

مـا  .   معلمان زيادي در زنـدان هسـتـنـد        
دانشجويان را فراخوانده ايم که فعاالنـه      

شمـا  .   به کمک کارگران و معلمان بروند  
  فراخوانتان چيست؟

همانطور کـه در سـوال   : شهال دانشفر 
قبل اشاره کردم ما بايد اکنون شـاهـد           
يک کمپين فشرده و وسيع بـراي آزادي          

 مـحـمـود      ،معلـمـان دسـتـگـيـر شـده            
صالحي و کارگران دستگيـر شـده اول           

بايد دانشجويـان بـا     . مه سنندج باشيم 
نامه هاي اعتراضـي خـود حـملـه بـه                
تجمع کارگـران در اول مـه سـنـنـدج و               

دسـتـگـيـر     .   کرمانشاه را محکوم کنند   
فعالين کارگري در اول مه را مـحـکـوم       

اآخرين خبر رسيده ايـنـسـت کـه        .   کنند
گويا قـرار اسـت دسـتـگـيـر شـدگـان                   
سنندج به جز  شيث امانـي و صـديـق            

بـايـد بـه      .   کريمي از زنـدان آزاد شـونـد        
اعتراض بـراي آزادي شـيـث امـانـي و             
صديق کريمي که در اسـارت هسـتـنـد            

يـک  .      مبارزه مان را فشرده تر کنـيـم       ،
پايه مهم اين کمپـيـن بـايـد دانشـگـاه              

دانشگاه آن مرکز مهـمـي اسـت      .   باشد
که ميتواند مبـارزه بـراي آزادي بـدون            
قيد و شرط زندانيان سياسي را به يـک        
مبارزه قدرتمند و سـيـاسـي در کـل                 

اما تا آنجا کـه بـه     .   جامعه تبديل کند  
اقـدامــات فـوري بــراي ايـن کــار بــر                 
ــاکــيــدات مــن                ــگــردد ريــوس ت مــي

 :عبارتست از
دستگيري معلمان و کـارگـران در        _   ١

اول مه سنندج را بايد محکوم کـرد و           
خواهان آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                 

حول اين نامـه طـومـار      .  شرط آنها شد 
اعتراضي جمع کرد و اين طومار را بـه      
تحرکي اعتراضي در سـطـح جـامـعـه             

 . تبديل کرد
نامه هاي اعتراضي خـود را   بـه        _   ٢

سازمانهاي بيـن الـمـلـلـي کـارگـري و               
سازمانهاي مدافع حقوق بشر فرسـتـاد       
و  بـراي مـحـکـوم کـردن جـمـهـوري                     
اسالمي و جلب حمايت و پشـتـيـبـانـي          

 .آنها تالش کرد
در تجمعات اعتراضـي مـعـلـمـان        _ ٣

 .فعاالنه شرکت کرد
خواستها و اعتراضـات کـارگـران      _  ٤ 

را بگوش جامعه رساند و حـمـايـت و              
پشتيباني آنهـا از ايـن مـبـارزات را                

 .جلب کرد
با گداشتن صنـدوق هـمـبـسـتـگـي        _   ٥

مالي از مبارزات معلمان منفصل از        
خـدمـت و  دسـتــگـيــر شـده و نـيــز                       
کارگراني کـه در اول مـه دسـتـگـيـر و                

 مـبـارزات کـارگـران و            ،زنداني شدند 
معلمان را مورد پشتيبانـي قـرار داد            

 .....و 
مرسي و خسـتـه    :   جوانان کمونيست 

 . نباشيد

 
...  اول مه، جدال    ٦از صفحه 

  سايت روزنه
www.rowzane.com 

 
 سايت کارگران

www.kagaran.org 
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 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

افـزايـش   صـد در صـد          تورم  "   " ماست
مـرگ بـر ايـن         " ،   " ده در صـد   دستمزد  

ازادي " ،   " زندگي، اين همه شرمنـدگـي     
نـان  " ،" ،برابري اين است شعار مـردمـي      

کــارگــران جــهــان     " ،" ،مســکــن، ازادي   
ــد       ــحــد شــوي ــرارداد مــوقــت      " ،" مــت ق

ما زندگي نـمـي    " ،" استثمار کارگر = کار
کنيم که کار کنيم ،کار ميـکـنـيـم کـه              

مـا انـرژي هسـتـه اي            " ،" زندگي کنيـم  
نمي خواهيم، ما انـرژي زنـدگـي مـي             

 هزار تـومـان نـمـي       ۱۸۳خواهيم ، ما  
 هزار تومـان را    ۶۰۰خواهيم ، حداقل  
ــم      ــري ،        " و" مــي خــواهــي ــراب ازادي ،ب

 اكـنـون بـگـذاريـد         ."حکومت کارگري 
بطور خالصه هم شده ببينـيـم كسـانـي        
كه ميخواهند سنديكاهاي كارگـري را      
در ايران پاي ريزي كنند در قطـعـنـامـه        

 . اشان در همين مقطع چه ميگويند
ــيــســتــي            -گــرايــش ســنــديــکــال

رفرميستي يعني خط راست تـالـشـش        
انيسـت كـه جـنـبـش کـارگـري را در                   
مـحـدوده قـانـون اسـاسـي جـمـهــوري                
اسالمي و قانون کار ارتجاعـي و ضـد      

ايـن  .   کارگري اسالمي محصـور كـنـد       
كار امروزشان است و كـال تـالـشـشـان         
اينست كه كارگـر  و حـرکـت کـارگـران         
در ايران را کـنـتـرل و در چـهـارچـوب                  

جريـانـي كـه      .   داري مهار کنند    سرمايه
هيات موسسان سنـديـکـاهـاي     " خودرا  
مينامـد در ايـن رابـطـه يـك           "   کارگري

نمونه آشكار است و براي شناخت كـل          
ايـن جـريـان      .   اين گرايش آموزنده است 

هـا     از طرفداران دولتي کـردن سـرمـايـه        
" راديكاليسـمـش  " در ايران است و تمام    

اينست كه بـا ايـجـاد سـنـديـکـاهـاي                 
ساز، کنترل شـده و از بـاالي سـر           دست

ــه                    ــران در جــهــت خــدمــت ب ــارگ ک
داران داخلـي در ايـران عـمـال               سرمايه

جنبش کارگري را به انحـراف بـبـرد و             
زمينه شکست و تسليم طلـبـي را در            
. ميان جنبش طبقه مـا فـراهـم سـازد            

از سه جـانـبـه گـرايـي        " هيئت موسس" 
ــارگــران و                 ــعــنــي هــمــاهــنــگــي ك ي
. كارفرمايان و دولـت دفـاع مـيـكـنـد             

هيئت موسس ميکوشد مـبـارزات و          
اعتراضات کارگران را در چـهـارچـوب         

داران محدود و کارگـران    منافع سرمايه 
نگاري و وقت تلف کـردن در      را به نامه    

سالنهاي وزارت کار مشغـول کـرده و           
از رشـد و سـازمـانــدهـي مـتــحـد و                    
سراسري جنبـش کـارگـري جـلـوگـيـري            

در واقع اين گرايـش از دولـت،           .   نمايد
مجلس و حکومتي دفاع ميکـنـد کـه        
در زير پا گـذاردن مـطـالـبـات بـحـق                  

 سـال از جـملـه           ۲۸کارگران در طول     
زيرپاگذاشتن و مـمـنـوع كـردن حـق                
تشــکــل، حــق اعــتــصــاب و حــق                  
قراردادهاي دستجمعي با نمـايـنـدگـان        
واقعي و منتخب کـارگـران نـه فـقـط                
کوچکترين ترديدي بـه خـود راه نـداده            
است، بلکه بيرحمانه و با تـمـام قـواي            
نظامي و نيروهاي پليسـي و امـنـيـتـي          
هر حرکت حق طلبـانـه و اعـتـصـابـي                
. کارگران را بشدت سرکوب کرده اسـت      

بـه ايـن اعـتــبـار گـرايــش راديـکــال،                 
سوسياليستي و شـورايـي بـايـد ايـن                
مانع فکري و عملي نفوذ خط تسـلـيـم          
طلبي و سازشکارانه را بشـنـاسـد، آن             
را افشا و نقد کند و به حاشيه و انـزوا             

اين ها روشـن اسـت كـه نـيـروي           .  براند
جدي اي نيستنـد امـا هـمـانـقـدر كـه                 
هستنـد مـانـعـي بـر سـرراه جـنـبـش                    

 . كارگري و كل طبقه كارگرند
هـاي جـنـبـش          مقايسه قطعنـامـه   

کارگري در اول ماه مه و نحوه بـرخـورد     
به مسائل و مشکالت و راهـکـارهـاي         
اين گرايش محدود و تسليم طلبانه در        

ــامــه         ــعــن ــط ــســان        " ق ــات مــوس هــي
به عـيـان نشـان       "   سنديکاهاي کارگري 

ميدهد که اين جريان سازشکـار و در           
واقـع مـدافـع  جـمـهـوري اسـالمــي،                  
چگونه همه چيـز را مـخـدوش جـلـوه                
ميدهد، تالش ميكند سرمـايـه داران         
و نظام استثمار گر حاكـم و حـكـومـت         
اسالميش را تبرئه كند و حـتـي عـلـل             
فقر و فالكت و بيكاري و پايـيـن بـودن       
دستمزدهاي كارگران را ناشي از کـم و        

عــدم اقــتــصــاد    " کــاســتــي در شــيــوه         

و "   مـديـريـت نـادرسـت       " ،  " توليدمحور
نبود مشارکت کارگران در مـديـريـت       " 

خصــوصــي " و   "   داري   نــظــام ســرمــايــه   
جـلـوه   "   سازي بخشهاي دولتي صنـايـع     

هيات مـوسـسـان سـنـديـکـاي             .   " دهد
در رابطه با معضل بـيـکـاري        "   کارگري

خصـوصـي   :   " در جامعه ايران ميگويـد    
سازي بخـشـهـاي دولـتـي صـنـايـع و                  
معادن امنيت شغلي زحمـتـکـشـان را        

مشـکـل   . . . .   به مخاطره انداختـه اسـت    
اساسي نه در دولتي بودن اين بخشهـا،        
که در نبود يک اقتصاد توليـد مـحـور،        
وجود سؤمديريت و نبود مشارکت در     
مــديــريــت ايــن واحــدهــا از طــريــق               

. اسـت   . . . "   سازمانهـاي سـنـديـکـايـي        
 ٩٠مگر در جمهوري اسالمي   !  عجبا

درصــد صــنــايــع و مــعــادن دولــتــي             
نــيــســتــنــد؟ مــگــر دولــت جــمــهــوري          
اسالمي بزرگترين کارفرما در جامـعـه       
ايران نيست؟ مگر عظيم ترين صنـايـع    
نفت، گاز، پتروشيمي، فـوالد، مـس،          
ذوب آهن، ماشين سازيها، کـه هـمـه            
ــد،                 در اخــتــيــار دولــت اســالمــي ان

نيستند؟ کارگـران خـوب   "   توليدمحور" 
ميدانند و لمس ميكنند که بـيـکـاري         
را سيستم سرمايه به آنان تحميل کـرده       
است تا بين فروشنـدگـان نـيـروي کـار              
يعني کارگران جامعه جدايي و رقـابـت      
بياندازد و آنان را اجـبـارا بـه فـروش                  
نيروي کارشان بـه ارزانـتـريـن قـيـمـت                

هـيـئـت    " امـا جـنـابـان          .   وادار نمايـنـد   
ميخواهند حتي همين را هـم     "   موسس

جـمـهـوري    .   از ذهن كارگر پاك كـنـنـد         
اســالمــي بــا هــمــيــن اقــتــصــاد                    

 سال اسـت کـه بـا      ۲۸" توليدمحورش" 
 درصد  از   ٨٠قرارداد سفيد امضا  به  

کارگـران، سـخـتـتـريـن شـرايـط را بـا                  
دستمزدهايي كه حتي كفاف نان شـب         
كارگر را نميدهد به كارگران تـحـمـيـل           

بــا ســركــوب وحشــيــانــه       .   كــرده اســت  
هرنوع تشکـل آزاد و مسـتـقـل و بـا                 
اعدام کارگران کمونيست، و بـا زنـدان          
کردن رهبران عملي و سازماندهندگـان   
اعـتـصـابـات و مـبـارزات کـارگـري،                
بــاعــث بــيــکــارســازيــهــاي وســيــع و            
ميليونـي از يـکـطـرف و ثـابـت نـگـه                  

 برابر زيـر خـط    ۳داشتن دستمزد ناچيز    

ايـن را    .   فقر از سوي ديگـر شـده اسـت        
همه ميدانند و مي بينند اما هـيـئـت            
موسس كذايي همين را هم ميخـواهـد        

 . از انظار پنهان كند
در مـورد مسـالـه عـدم افـزايـش               

هـيـات مـوسـسـان        " حداقل دسـتـمـزد       
ــکــاي کــارگــري       ــنــد        "   ســنــدي  ۶در ب

: قطعنامـه اش اعـالم مـيـکـنـد کـه                 
مطـابـق آخـريـن بـرآوردهـا در سـال                  " 

، حداقل درآمد مورد نياز يـک    ۱۳۸۵
 هزار تومان در مـاه    ۴۰۰خانوار مبلغ   

و همين را مبنـا قـرا   . "   اعالم شده است  
يعني حـتـي هـزيـنـه زنـدگـي              .   ميدهد

 هـزار تـومـانـي كـه           ٥٠٠كارگـر را از    
احــمــد بــزرگــان نــمــايــنــده جــمــهــوري          

 ١٠٠اسالمي در مجلس اعالم كـرد          
امـا  !   هزار تومان كمتر حساب ميكند    
 يـا    ٥واقعا هزينه زندگي يك خانـواده     

 نفره در ايران هـمـيـن اسـت؟          ١٠ يا   ٦
سوال اينست كه مرجـع تـعـيـيـن ايـن                
هزينه و در نتيجه حداقل دستمـزد چـه         

داري    كسي است؟ دولتـهـاي سـرمـايـه         
هميشه براي آن که دستمزد کارگـران را       

دار در سـطـح           به نفع طبقـه سـرمـايـه         
ناچيز نگه دارند، و از جمله جـمـهـوري       

داران    اسالمي براي خدمت به سرمـايـه     
در کسب سود و ارزش اضافـه بـيـشـتـر        
آمارهاي تـقـلـبـي و نـادرسـت اعـالم                 
ميکنند، مثال کسي در ايران با رشـد          
سرسام آور گراني و افزايش مـايـحـتـاج          
اکثريت مـردم کـارگـر و زحـمـتـکـش                 
ميتواند قبول کند کـه نـرخ تـورم در                

 درصـد اسـت؟ ايـن را              ٦/١٣ايـران   
و .   جمهوري اسالمي اعالم كرده اسـت    
 ١٧صندوق بيـن الـمـلـلـي پـول انـرا                   

و واقعيـت كـه   .  درصد اعالم كرده است 
بايد بازار سياه و فضاي بي قانوني در          
ايران را به آن اضافه كرد بسيـار بـيـش             

بهررو طبـق نـظـر       .   از هردوي اينهاست  
" هيات موسسان سنديکاي کـارگـري      " 

که مدعي است يـك تشـکـل کـارگـري          
طــبــقــاتــي   -بــراي مــبــارزه صــنــفــي         

ميباشد، طبقه کارگر بايد بپذيـرد کـه          
 ۴۰۰ نفره کـارگـري بـا           ۴يک خانواده   

هـزار تـومـان نـيـازهـايـش بـر طــرف                   
در مــقـابـل ايــن مـوعـظــه            !   مـيـشـود   

قناعت و درويـش مسـلـکـي گـرايـش              

راست سنديـکـالـيـسـتـي کـه هـمـواره                
تالش ميـکـنـد مـطـالـبـات جـنـبـش                  
کارگري را در حد صنفي و نـاچـيـز و                
کارگران را کم توقع و راضـي کـنـد و                
حتي به کارگران بگـويـد بـراي آن کـه                

تان را از داست ندهيد بـه هـمـيـن         شغل
 هزار تومان هم رضايت دهـيـد،          ۱۸۳

تـولـيـدات    " چون شرايط سخت است و        
هسـتـنـد، و      "   داخلي در خطر نـابـودي      

ما خواهان مـحـدود سـازي واردات             " 
تقويت بنيه توليدات داخـلـي     کاالها و  
 اينجا اين سئـوال بـايـد بـراي        " . هستيم

هر کارگر آگاه و معترض در جـنـبـش           
کارگري پيش بيايد چـگـونـه مـمـکـن              

هــيــات مــوســســان    " هســت اعضــاي      
هـم مـدعـي دفـاع       "   سنديکاي کارگري 

از حقوق کارگران باشـنـد و در عـيـن                
حال دستمزد حـداقـل را از نـمـايـنـده                 

 ۱۰۰جمهوري اسالمي در مـجـلـس           
هزار تومـان کـمـتـر اعـالم کـنـنـد و                     
همچنين خواهان حـمـايـت از تـولـيـد              

داران    ســرمــايــه( کــنــنــدگــان داخــلــي       
بشوند؟ آيا شـتـرسـواري دوال          )   وطني

دوال ممکن است؟ آيا ميتـوان هـم از             
دار هـمـزمـان         کارگر و هم از سـرمـايـه       

دفــاع کــرد؟ ايــن گــرايــش راســت و               
رفرميسـت در جـنـبـش کـارگـري کـه                

داران در درون      انعکاس منافع سرمايـه   
طبقه کارگر هستند، تنها يک راه حـل          
را پيش پاي کارگران قرار ميـدهـنـد و            

زني در محدوده قانون اسـاسـي      آن چانه 
جمهـوري اسـالمـي بـا کـارفـرمـايـان                

  . است
مـبــارزه كــارگـران را سـيــاســي            " 

  "!نكنيد
در يک مناظره راديوي بين حسين       

هــيــات مــوســســان     " اکــبــري عضــو        
با محمـد اشـرفـي       "   سنديکاي کارگري 

کميته پـيـگـيـري تشـکـل            " سخنگوي  
در راديـو    "   مستـقـل و آزاد کـارگـري           

ــري "  ــراب ــري از                 " ب ــب ــن اک  ۳، حســي
گرايي دفاع ميکند و به کارگـران         جانبه

به قـول    "   ( قانون کار اسالمي  " آموزش  
مــيــدهــد و     " )   حــقــوق کــار   " خــودش    

زنـي     کارگران را به تنها راه يعني چـانـه       
١٠صفحه   

 
...  گرايش راست مماشات جو و  ١از صفحه    



 9 ٥٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

 کارگر کمونيست
را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

اشکال سازماني نشاندهنده موقعيت 
عــمــومــي هــر طــبــقــه در شــرائــط              

 .مشخص تاريخي است
متاسفانه امروز سازمانيابي کارگران 
در ايران با موقـعـيـت مـوثـر طـبـقـه                 
کــارگــر در عــرصــه اجــتــمــاعــي و               
مبارزات روزمره اين طبقه همخواني     

 . ندارد 
اين وضعيت نه ناشي از ميزان رشـد          
ويا درجه اهميت کمي و کيفي طبـقـه        
کارگر است و نه ناشي از بي تجربگي 
تاريخي و نا آگاهي طبقاتي کارگـران       

داليل آن را بايد در مـوقـعـيـت      .   است
سرمايه و تبلور سياسي آن در ايـران          

طـي چــنـديــن دهــه        .   جسـتــجـو کــرد    
سرمايه حفظ قدرت خود را تنهـا در          
گرو سرکوب عريان و جـلـوگـيـري از             
ايجاد هر گونه تشـکـل و اعـتـراض              

در چنين .  اجتماعي کارگران ميبيند
شرايطي حتي کوچکتـريـن اعـتـراض         
ــا                   ــر ســر دســتــمــزد وي کــارگــران ب
دستمزدهاي مـعـوقـه بـا پـلـيـس و                  
دستگاه سرکوب دولتي پاسخ گرفـتـه       

اما با هر گشايشي در فضـاي    .   است
جامعه کارگران از اولين پيشـگـامـان      
ايجاد تشکلهاي مربوط به خود بـوده       

 . اند 
در چـنـيـن دوره هـائـي تشـکـلـهـاي                   
کارگري بالفاصله به ابـزار راديـکـال           

به . اعتراض اجتماعي تبديل شده اند 
همين دليل تمام اشـکـال حـاکـمـيـت             
سرمايه در ايران اولين وظيفه خود را        

با .   سرکوب اين تشکلها قرار داده اند   
توجه به ايـن خصـوصـيـت، کـارگـران             
حتي از داشتن سازمانهاي پـذيـرفـتـه         
شده کارگري در جوامع سرمايه داري      
 . ،  به شکل قانوني برخودار نبوده اند

 
 شرائط غير قابل تحمل کـارگـران و         
ساير مزدبگيران و همچنين موقعيت 
داخلي و خارجي حاکميـت اسـالمـي          
سرمايه و همچنين تغيير تـوازن قـوا          
درجامعه به نفع زحـمـتـکـشـان، بـار              
ديگر مسئله تشکلهـاي کـارگـري را           

در دستور فعالين اين طبقه قـرار داده   
مسئلـه اي کـه پـاسـخ بـه آن،               .   است

شرط اصلي بـراي ايـجـاد تـغـيـيـرات             
پـاسـخ بـه      .     بنيادي در جامعـه اسـت     

اين مسئله منوط به برداشـتـي واقـع        
گرايانه از موقعيت فعـلـي وتـجـارب           

 .تاريخي طبقه کارگر است
اشکال مختلف تشکل هاي کـارگـري      
محصول حرکت هاي خود بخـودي و         

بلکه راه حـل    .   غريزي کارگران نيست 
هاي گرايشـات مـخـتـلـف در درون               

اگـر چـه بـا تـوجـه بـه                 .   طبقه اسـت   
موقعيت عمومي کارگران در رشـتـه         
ها و شرايط في الحـال مـوجـود، هـر           
نوع تالش بـراي ايـجـاد تشـکـلـهـاي               
کارگري ميتواند تالشي قـابـل دفـاع          
بــاشــد، امــا الــزامــا هــر تشــکــلــي             
نـمــيــتــوانـد ظـرفــي مــطــلــوب بــراي            

 .اعتراض اجتماعي باشد
اگر بخواهيم از زاويه مصالح فوري و       
دراز مدت طبقه كارگـر نـگـاه كـنـيـم           
روشن است كه مطلوبتريـن سـازمـان         
اجتماعي بـراي کـارگـران، سـازمـان             
اجتماعي است که بتواند بـيـشـتـريـن           
مشارکت توده کارگـران را در رونـد             
تصميم گيري ها و همچنين استعداد      
سراسري شدن و فراگيـر شـدن را در              

قدرت کارگـران در    .  خود داشته باشد 
به کرسي نشاندن خواسته ها و برنامه 
اجتماعيشان رابطه مسـتـقـيـمـي بـا             
ابراز وجود اجتماعيشان بـه عـنـوان            
اصلي ترين طبقه اجتماعي در سطـح       

به همين دليـل ظـرف       .   سراسري دارد 
تشکيالتي متنـاسـب بـا ايـن ابـراز               
وجود بايد به بديل اصـلـي کـارگـران             

 . براي ايجاد تشکل تبديل شود 
براي نمـونـه اشـکـال اجـتـمـاعـي از                  
سازمان هاي کارگري مانند اتحاديـه      
يا سنديکـا، اگـر چـه در شـرايـطـي                  
ميتـوانـنـد بـه بـرخـي از نـيـازهـاي                    
اجتماعي کارگران پاسخگـو بـاشـنـد،      
اما به دليل ساختار دروني و گرايـش        
به قانونگرايي، ساختار بوروكراتيـك،     
عدم اتكا به راي و دخالـتـگـري تـوده         

كارگران در شرايط فـعـلـي قـادر بـه                
جوابگوئي به نياز هاي تشـکـيـالتـي          

در واقع بـه    .   کارگران در ايران نيستند   
همين دليل هم اين نـوع تشـكـل را               
نيروهاي مختلف اجتماعي راسـت و      
رفرميست و سوسيـال دمـوكـراتـيـك           
ظرف اصلي تشكل كارگران ميداننـد   
و تـالش مـيـكـنـنـد كـارگـران را در                  
بهترين حـالـت بـه سـمـت ايـن نـوع                   

اين نـوع تشـكـل      .   تشكل سوق دهند  
حتي با توجه به موفـق تـريـن نـمـونـه               
هاي آن در سـطـح جـهـانـي، هـمـواره               
تابعي است از ميزان تحمل سـرمـايـه      
و نيازهاي سرمايه داري بـه داشـتـن            
ابزارهايي در جهت کنترل درونـي در         

ايـن گـرايـش در         .   طبقه کارگـر اسـت    
سنت تشکل يابي کارگران در ايـران          
هيچگاه نتوانسته است دست باال را        
پيدا کند و در دوره هايي نيز کـه بـه               
عنوان شکلي از تشکل مطـرح بـوده          
باز هم تابعي از گرايشات راديکال تر  

 .در درون طبقه بوده است
اما آنـچـه کـه کـارگـران بـه تـجـربـه                     
دريافته اند، نشان مـيـدهـد کـه ايـن              
تشکلها گـرايشـي ذاتـي بـه سـمـت                 
ايجاد نوعي از مديريت مـتـمـرکـز و            
رونـد تصـمــيـم گــيـري از فـراز ســر                   

به همين دليل رهبران   .   کارگران دارند 
چنين تشکلهاي همواره خود را محق      
ميدانند که به جـاي عـمـوم کـارگـران            

از سـوي    .   خود تصميم گيرنده باشنـد    
ديگر فعالين اين نوع از تشکلـهـا از           
آنجا که همواره ميخواهند خود را در    
چارچوب قـوانـيـن مـوجـود تـعـريـف               
کنند عمـال و شـايـد نـاخـواسـتـه، از              
ــران و                  ــارگ ــکــال ک ــراض رادي ــت اع
تصميمات جمـعـي آنـان جـلـوگـيـري              
ميکنند واکثرا بدنـبـال اسـتـفـاده از             
امتيازات ناشي از اختالفات داخلـي       
حاکميت سرمايه داران هستـنـنـد تـا          

. بکارگيري نيروي اجتماعي کارگـران    
از آنجا که اين گرايشات خـود را در            
چارچوب قـوانـيـن مـوجـود تـعـريـف               
ميکنند در شرائط حاضر و با تـوجـه         

حتي نميتوانند خـود    .     ا. به قوانين ج  
 . را به حاکميت سرمايه تحميل کنند 

در شرايطي که هـر گـونـه اعـتـراض               

کارگري تبديل به کارزاري بـر عـلـيـه            
حاکميت سرمايه در ايران مـيـشـود،          
مطلـوبـتـريـن شـکـل سـازمـانـيـابـي                 
کارگـران آن ظـرفـي اسـت کـه تـوان                  
سازماندهي اجتماعي اين مبارزه را      

شـکـلـي از سـازمـان           .   داشته بـاشـد    
اجتماعي که نه تنها پاسخگوي نيـاز       
مبارزاتي کارگران باشد و قـوانـيـن و         
مقررات مورد تائيد سرمايه داران را       
به نفع خود تغيير دهد، بلکه شـکـلـي        
از سازمان اجتماعـي کـارگـران بـراي          
 .شرايط متعارف کار وزندگي باشد

مــجــامــع عــمــومــي و شــوراهــا،               
ميتوانند در شرايط فعلي پاسخگوي     

اين نـوع  .   اين نياز طبقه کارگر باشند    
از سازمان اجتماعي نه تنها گستـرده    
ترين دخالتگري کارگـران را تضـمـيـن      
ميکند بلکه امکان دخالت موثر تک      
تک کارگران را در روند تصميم گيـري        

در ايـن نـوع از          .   نيز فراهم ميـکـنـد     
تشکل امکـان شـکـلـگـيـري رهـبـري             
بوروکراتيـک در مـيـان کـارگـران بـه                
حداقل رسيده و شعور جمعي و فـردي   

. کارگران مبناي تصميم گيري اسـت       
بعالوه اين نوع تشكـل ظـرفـي بـراي             
ابراز وجود توده كارگران در اوضـاع           

 . متحول سياسي است
در شرايط فعلي مجامع عمـومـي و          
شوراها که از سنت هاي جـا افـتـاده             
کارگري در ايـران اسـت، مـيـتـوانـد                
باالترين ضريب امنيتي براي رهبـران      

وفعالين کارگري را به هـمـراه داشـتـه        
مجامع عمومي درمحل کـار      .   باشد

و شـوراهـاي مـنـطـقـه اي کـارگـران                  
ميتواند به يـکـي از اصـلـي تـريـن                   
نيازهـاي جـنـبـش کـارگـري، يـعـنـي                
هــمــبــســتــگــي ســراســري مــبــارزات       
کارگري و مرتـبـط کـردن مـبـارزات             
بخش هاي مختلف طـبـقـه کـارگـر،             

اين شکل از سازمان . پاسخگو باشد 
اجتماعي کارگران از آنجـا کـه اسـيـر           
قيدو بنـدهـاي قـانـونـي و مـقـررات                 
اساسنامه اي و اداري دست وپـاگـيـر       
ساير تشـکـلـهـا نـيـسـت، مـيـتـوانـد                  
مبارزات جاري را با تکيه بـر قـدرت         
همـه کـارگـران و انـعـطـاف پـذيـري                   

شـوراهـاي   .   بيشتري بـه پـيـش بـبـرد           
کــارگــري کــه بــر اســاس مــجــامــع              
عمومي شکل ميگيـرنـد، نـه فـقـط              
ظرف هدايـت مـبـارزات کـارگـران و             
سازماندهـي کـار وزنـدگـي آنـان در              
شرايط آرام اجـتـمـاعـي مـيـتـوانـنـد                
باشند ، بلکه همچـنـيـن مـيـتـوانـنـد              
بديل اجتـمـاعـي طـبـقـه کـارگـر در                  
مقابل ساختار اجتماعي غير انساني 

 . سرمايه داري نيز باشند
ايجاد شکلي از سازمان اجـتـمـاعـي          
مبتني بر دخالت مستقيـم انسـانـهـا        
در سرنوشت سياسي و اجتماعي شان 
و روندهاي تصميم گيري جـامـعـه آن          
چيزي است كه كارگران بـايـد دنـبـال             

 . كنند

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري

 را بخوانيد

 
 ...  چه نوع تشكلي؟

 

١از صفحه   

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 
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. جنبش طبقه كارگر تبديل شـده اسـت         
در قرن گذشته سعي شد اين شـعـار هـم            
از درون تهي گردد و صرفا به يك جـملـه     
قصار تبديل شود كـه حـاال يـك بـابـاي               
يك زماني توي يك كتابي گفته و االن            
ميشود از منظر زيبايي شناسـي ادبـي          

كـو حـاال كـه         !   " بـه آن كـتـاب پـرداخـت         
طبقه كارگر متحد شود آنهم در سـطـح           

هر وقت پشت گوشمان را ديـديـم     !   جهان
در دهـه نـود        !   اين اتفاق را خواهيم ديد    

قرن پيش يك اتفاقاتي افتاد كـه ظـاهـرا        
معلوم گشـت بسـاط اسـتـثـمـار ابـدي                 
است و جـاي ايـن جـمـالت در مـوزه                     

ــم            . "   هـــاســـت ــمـــدردي هـ ــتـــه هـ ــبـ الـ
حيف از آدمهايي كه جانشان بـر     : كردند

تـوجـه   . (   سر اين گونه شعارها گذاشتند    
داشته باشيد خودشـان جـانشـان را بـر               
سر اينكار گذاشتند و قاتلين مـرحـمـت         

بلـه  ! )   كردند جـان ايشـان را سـتـادنـد               
مانيـفـسـت    .   گفتند اين شعار كهنه شده 

ماركس و انگلس هم مربـوط بـه دوران        
 قرن نوزدهم است، بهتـر اسـت   48سال  

 . الي كتابشان را باز نكنيم 
اكنون در زير سايه سيـاه جـمـهـوري          
اسالمي سرمايـه در زمـانـي كـه ايـن                 
جمهوري فالكتبارتـريـن شـرايـط را از              
نظر اقتصادي به طبقه كارگر تـحـمـيـل           
كرده است تـا او از كلـه سـحـر تـا بـوق                  
سگ براي سير كردن شكـمـش بـدود و             

چـنـان   .   به هيچ چيز ديگري فكـر نـكـنـد       
تسمه از گرده كارگران كشـيـده انـد كـه              
هـيــچ كــارگــري از يــك سـاعــت بــعــد                 

ــر نــدارد            ــحــظــه        .   خــودش خــب هــر ل
كارفرماي محترم اراده كنـد مـيـتـوانـد            
بدون اينكه به جـايـي جـوابـگـو بـاشـد                  

. همان يك لقمه نان يك كارگـر را بـبـرد         
اما با وجود چنين شرايطي اما باز هـم           
جمهوري اسـالمـي سـرمـايـه احسـاس              
خطر كرد و قبل از اول مـه بـه كـارگـران         
يورش آورد و با دسـتـگـيـري مـحـمـود                
صالحي و لغو همه مراسـمـات رسـمـي            
كارگران سعـي كـرد كـه جـلـو نـمـايـش                 
شورانگيـز هـمـبـسـتـگـي و اعـتـراض                  

امـا  .   كارگران در روز اول مـه را بـگـيـرد        

كارگران وعده دادند كه ايـن مـراسـم را           
باشكوه تر از سالـيـان گـذشـتـه بـرگـزار                

در تظاهرات ايـن     . و چنين كردند  .   كنند
روز كارگران در تهران بعـد از بـهـم زدن            
مراسم دولتـي در ورزشـگـاه امـجـديـه               
پالكاردي با خود حمل كردند كه بـر آن          

كارگران جـهـان مـتـحـد           " حك شده بود  
دولت اسالمي جوابي گرفـت تـا        "   شويد

 .خواب آشفته اش، آشفته تر شود
. اين يك اتفاق از سر تصادف نبـود       

اين يك حركت با برنـامـه ريـزي قـبـلـي              
و جمهوري اسالمي به هـر وسـيلـه    .     بود

و بهانه اي متوسل شد تا جـلـو هـمـيـن               
اما نتوانست، چـرا كـه         . اتفاق را بگيرد  

ميدانست با توجه به سابقـه اعـتـراضـي       
كارگران در چند سال اخيـر كـه روز بـه                
روز راديــكــال تــر مــيــشــود بــاالخــره               

 . حركتي براه خواهد افتاد
اول ماه مه امسـال نشـان داد كـه               

ــا يــك                  روز جشــن     "   ايــن روز صــرف
كـارگـران نـيـسـت، مـزدوران            "   طبقاتـي 

قـدر  "   سرمايه فهميده اند كه ايـن روز             
نيست كه كارگـر خـود   "   داني از كارگران  

حكومت را ميخواهد براي هميـن خـدا        
را دوباره كارگر كردند؛ پيـامـبـرشـان را            

. به دست بـوسـي كـارگـران فـرسـتـادنـد               
براي چندمين بار اعالم كردنـد كـه ايـن          

در كـارخـانـجـات       .   روز تـعـطـيـل اسـت        
دولتي شان دستـور داده بـودنـد كـه در             
اين روز مراسم بگيرند و كارگران را بـه           
صرف شيرينـي و نـهـار دعـوت كـرده                 

كارفرمايان را مجبور كردنـد كـه   !   بودند
اين روز را به رسميت بشناسنـد امـا تـا         
ميتوانند موضوع را لـوث كـنـنـد تـا                 
شايد جايي كسـي از اتـحـاد جـهـانـي                  

 .كارگران سخني بميان نياورد
 اول مه اما روزي نـيـسـت كـه بـا                 
اينگونه حركـات بشـود هـمـيـن جـوري              

اين روز سـمـبـلـي          .   ماستمالي اش كرد  
آشكار از اتحاد جهانـي كـارگـران اسـت          

كارگران جـهـان    " و خود اين روز با شعار       
مــعــرفــي مــيــشــود و        " مــتــحــد شــويــد   

در ســنــنــدج     (   كــارگــران در تــهــران            
نگذاشتند و گر نـه هـمـيـن اتـفـاق مـي                

با حركتي كه كردند و بـا حـمـل         )   افتاد
اين شعار، يك پيام روشن و صـريـح رو           
به جامعه داشتند كه تنها شرايطي كـه          
انسان آزاد ميشود و از قيـد اسـتـثـمـار              
رهايي مـيـابـد و كسـي بـراي بـدسـت                   
آوردن كفـي نـان تـن بـه هـر شـرايـطـي                     

نميـدهـد هـمـانـا تشـكـيـل حـكـومـت                    
باال بردن اين شعار پـيـام       .   كارگري است 

روشني به دو راهـي سـوسـيـالـيـسـم يـا                 
سوسياليـسـم آلـتـرنـاتـيـو          .   بربريت است 

خــيــلــي هــا كــوشــش       .   كــارگــران اســت   
خواهند كرد اين حركت را كوچك جـلـوه         

و !   دهند يا شانه باال بيندازند كـه چـي؟     
جـمـهـوري    "   اعـتـمـاد   " يا مثل روزنـامـه       

اســالمــي، وقــتــي عــكــســي را چــاپ             
ميكنند كـه ايـن شـعـار در آن ديـده                      
ــرم افــزارهــاي                   ــا كــمــك ن مــيــشــود ب

آن را مـحـو     "  متحد شويد" كامپيوتري  
اما هم ايشـان مـيـدانـنـد و هـم                .   كنند

ديگران كه طبقه كارگر در ايـران نـمـي             
خواهد بگذارد جامعه به سوي بـربـريـت         
مطلق سقوط كند؛ او ميخواهد قـدرت        
سياسـي را بـه كـف آورد و حـكـومـت                  

 .خود را برقرار سازد
پـايـان   "   كارگرن جهان متحد شويد   " 

مـاركـس   "   مانيفست كمونيسـت  " كتاب  
و انگلس است اما هـم مـاركـس و هـم               
انگلـس مـيـدانسـتـنـد شـروع حـركـتـي                 

عـالـمـه    " است كه بشريت را به سوي يك     
 .هدايت خواهد كرد" خوشبختي

 
١از صفحه  ...   پايان يك كتاب و   

جمهوري اسالمي فراخوان ميـدهـد،      با  
بدون آنکه توضيح دهد اين چه قانونـي         
هست که حق اعتصاب و حق تشـکـل       
مستقل از دولـت و حـق قـراردادهـاي             
دستجمعي با نـمـايـنـدگـان مـنـتـخـب               
کارگران رسما در قانون کـار اسـالمـي           
نياورده است، اما کارگران بايد تـنـهـا           
مبارزه در چهارچوب قوانين جمـهـوري       
اسالمي بکنند؟ اما اين قسـم بـحـث            
: بيش از همه افشاگر اين جريـان اسـت      

محمد اشرفي به درسـتـي بـه مسـئلـه              
افزايش حداقل دستمـزد مـيـپـردازد از         
ديدگاه منافع کل طبقه کارگر اظـهـار          

اين آمارهاي اعـالم شـده       :   " ميدارد که 
داران اسـت،      درباره تورم به نفع سرمايه    

اينکه در ايران حتي اعـالم کـرده انـد               
 هزارتومـان اسـت، ايـن          ۴۸۰خط فقر 

رقم دستمزد در حد خط نرمال زنـدگـي         
چـرا کـه بـر         .  يک خانواده کارگر نيست 

اساس علم تغديه و پزشکي هر انسـان          
 کيلو کـالـري انـرژي         ۳۵۰ماهانه بايد 

مصرف کند براي بقا زنـدگـي کـه در               

 هزار تومان فقط کارگـر   ۶۶۰واقع امر 
بايد صرف خريد غذا بـکـنـد، بـعـالوه            
کرايه مسکن، کرايه اتوبوس، تـفـريـح،        
هزينه تحـصـيـالت فـرزنـدان، هـزيـنـه               
دکــتــر و دارو، هــزيــنــه �ــوشــاک و                

 آب، بــرق، تــلــفــن،          پــولمســافــرت،    
کامپيوتر و اينترنت و غيره کـارگـر را           
به اين نتيجه ميرسـانـد کـه دسـتـمـزد               

 ۱اش بـايـد حـداقـل               زندگي انسـانـي   
ميليون تومان همان مطالبه معـلـمـان        

لـــذا .   در ســـراســـر کشـــور بـــاشـــد              
داران يک قـلـم از هـر کـارگـر                   سرمايه

 تــومــان از کــل ارزش              ۸۰۰،۰۰۰
اضافه توليد شده در جامعه بـه جـيـب            
ميزنند و کارگـران را در فـقـر مـطـلـق             

در )   نقل بـه مـعـنـي         . "   ( قرار ميدهند 
پاسخ به اين واقعيات حسـيـن اکـبـري            
اين رفـرمـيـسـت سـازشـکـار عـاشـق                 

رگ "   جــمــهــوري اســالمــي    " قــوانــيــن    
گردنش بـيـرون مـيـزنـد، از کـوره در                  
ميرود و در يک مناظره راديويي فريـاد      
ميزند اين گرايش راديکال ميـخـواهـد         

مسئله کارگران را سياسي کنـد، آنـهـا        
ميخواهند کـارگـران را بـه خـيـابـان                  
بکشانند و انقالب کنند، کارگـر بـايـد       

زني کـنـد، نـبـايـد             فقط مذاکره و چانه   
واقعا كـه آفـريـن بـر       !   سياسي فکر کند  

عيـنـا   !   اين مدافعان جمهوري اسالمي   
مثل خود مقامات حـكـومـت سـخـن            

گويي نـمـايـنـده جـمـهـوري           .   ميگويند
اسالمي يا وزير كار اسالمي دارد بـا           
كارگران بحث ميكند و به طور نهـفـتـه      
تهديد ميكند كه اگر خواستهايتـان را        
! سياسي كنيد چنين و چنان ميـكـنـيـم      

اين شرم آور اسـت كـه كسـي خـودرا                 
متعلق به صف كارگـران بـدانـد و بـه                
. كارگران بگويد سياسي حـرف نـزنـيـد          

فـقـط چـانـه زنـي           .   به خيابـان نـيـايـيـد      
اما كسـي كـه ايـن جـريـان را                 !   كنيد

بشناسد نبايد از اين همه وقـاحـت هـم       
در آخــريــن نــمــايــش       .   تــعــجــب كــنــد   

انتخابات که به ايـن مـنـجـر شـد كـه                  
نژاد از صندوقها بيـرون بـيـايـد             احمدي

ايشان يعني همين آقاي حسين اکبـري       
هيات موسسان سـنـديـکـاي       "و اعضا  
بــه کــانـديــداتـوري ريـاســت         "   کـارگـري  
اصـالح  "   مصطـفـي مـعـيـن       " جمهوري  

انقالب خـونـيـن    " طلب امروزي و طراح    
ايشان آن زمـان       .   راي دادند "   فرهنگي

كه كارگران را تشويق ميكردند كه بـه          
يك كانديد اسـالمـي حـكـومـت راي               
بدهند به كارگران نميگفتند سـيـاسـي          

بـراي گـرايـش راسـت          !   عمل نـكـنـيـد      
سـنـديـکـالـيـسـتـي اگـر کـارگـران بــه                   
سياستمـداران طـبـقـه بـورژوازي راي              
دهند و دخالـت کـنـنـد خـوب اسـت،                
ايــنــجــا اشــکــالــي نــدارد کــارگــر در             
سياست فعال باشد، اما اگر کارگـر بـا        
نيروي خودش خواهان حق تشکـل آزاد       
و مستقل از دولت، حـق اعـتـصـاب و             
تشكل باشد و براي گرفـتـن دسـتـمـزد             
يك سال و دو سال نپرداخـتـه خـود در              
خيابان اعتراض کند، جاده را بـبـنـد و       
در مقـابلـه بـا پـاسـداران سـرکـوبـگـر                   
ايستادگي و مقاومـت کـنـد، آنـوقـت             
کارگر وارد مـنـطـقـه مـمـنـوعـه شـده                 

 ! است
واقعيت بسادگي اينـسـت كـه در           
شرايط امروز با راديکال شـدن هـر چـه        
بيشتر جـنـبـش کـارگـري و بـه چـپ                    
چرخيدن مبارزات و اعتراضات طبـقـه       
کارگر در ايران رهبران عملي کـارگـران        

در کوران مبارزه طبـقـاتـي بـايـد ايـن               
خط و گـرايـش سـنـديـکـالـيـسـتـي و                   
قــانــونــگــرايــي افــراطــي را بــدرســت            
بشناسند، انها را افشـا كـنـنـد و بـه                  
حاشيه برانند و بـا بـلـنـد کـردن پـرچـم                
مطالبات سياسي و سوسياليستـي کـه      
روز به روز زمينه رشدش در جـنـبـش             
کارگري قويتر ميشود، کارگران را بـه         
منافع مستقل خويش آگاه کنند، زيـرا       
کـه طــبـقــه مــا تــنـهــا بـا اتـکــا بــه                      
سازماندهـي و مـبـارزه يـکـپـارچـه و                

داران    سراسري در مقابل دولت سرمايه   
و قوانين ضدکارگري و ضـد انسـانـي            
جمهوري اسالمي هست که مـيـتـوانـد          

هـاي     هم در مبارزات جاري به خواسته     
اقتصاديشان برسد و هم بـراي رسـيـدن       
به آزادي، برابري و حکومـت کـارگـري           
که يکي از شعارهاي کارگران در روز           

 در تهران بود، بـايـد   ۱۳۸۶اول ماه مه  
پــرچــم ســوســيــالســم را بــرافــرازنــد و            
خواست جمهوري سوسياليستـي را رو       
به جامعه و جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي                

معلمـان و دانشـجـويـان اعـالم             زنان،  
 .کنند

 
...  گرايش راست مماشات جو و  ٨از صفحه    
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ايـنـكـه در      .   هستند بـرخـوردار شـونـد       
جاي ديگري زاده شده اند نـه آنـهـا را                
پايين تر از كس ديگري قرار مـيـدهـد            

اين توضيح در هميـن ابـتـدا        .   نه باالتر 
الزم است تا روشن باشد كه وقـتـي از             

پـنـاهـنـدگـان      " يـا    "   كارگران افـغـانـي     " 
نام ميبـرم بـراي ايـنـسـت كـه             "   افغاني

روشن باشد كه از كدام بخـش از مـردم      
سخن ميگويم و بحث در مورد رنـج و       

 . درد كدام بخش از مردم است
بعيد است كسي در ايران باشد كـه        
از تهاجم و حمله فاشيستي به كارگـران    
. و كل پناهندگان افغاني مطلع نباشـد      

وقتي انسـان گـزارشـي از وضـعـيـت                 
كــارگــران افــغــان را مــيــخــوانــد يــا               
ميشنود، متوجه مـيـشـود كـه بـدون              
اغراق رفتاري كه با آنها ميشود عـيـن         
رفــتــاري اســت كــه فــاشــيــســتــهــا و              
نازيستهاي هيتلري عليه يـهـوديـان و           
كمونيستها و مخالفين خويش اعـمـال       

كارگر را از بـاالي داربسـت     .   ميكردند
به پايين پرتاب ميكنند، كودكـانشـان        
را از مدارس اخراج ميكنـنـد، بـا هـر              
بهانه يا حتي بدون هيچ بـهـانـه اي در              
اردوگاهها پناهندگان را زيـر كـتـك و            

نان و آب را برويشـان  .   توهين ميگيرند 
قطع مـيـكـنـنـد، در خـوابـگـاهـهـاي                  
پناهندگان هر روز چـنـد جسـد پـيـدا                
ميشود كه از بي غذايي و بي دارويـي           

 .و فشار و بيماري مرده اند
نميخواهم وارد جزئـيـات دردنـاك         
آن جنايت گستـرده اي كـه در پـيـش                 

ايـن را    .   چشم ما جـريـان دارد بشـوم           
. كمابيش همه ميدانيم و همه ميداننـد     

آنچه ميخواهم بگويم اينست كـه هـمـه       
اينهـا دارد در جـامـعـه اي صـورت                  
ميگيرد كه مركز اعتراض و مـبـارزه          

جامعه اي   .   عليه همين حاكمين است   
كه در آن روز كارگر و روز زن و روز                  
كودك در فضـايـي بسـيـار مـدرن و                   
انساني و سوسياليستي گرامي داشتـه      

در جـامـعـه اي كـه هـرروز                .   ميشود
چندين اعتصاب كـارگـري در آن در              

در جــامــعــه اي كــه           .   جــريــان اســت    
دانشـگـاهـهـايـش كـانـون پـرجـوشـش                

يـعـنـي    .   اعتراض و آزاديخواهي اسـت     
كارگران و مردم در ابعاد ميليونـي بـه           
اشكال مختلف دارند بـراي دسـتـيـابـي          

به يك جـامـعـه انسـانـي بـه اشـكـال                     
و .   مختلف مبارزه و تالش مـيـكـنـنـد         

كـه مـا     :   انچه ميخواهم بگويم اينست   
نميتوانيم خـودرا از جـهـنـم مـوجـود                
خالص كنيم مگر اينـكـه عـلـيـه كـل               
سياستهاي طبقه سرمايـه دار و دولـت       
ضد انساني و مرتـجـع و اسـالمـيـش              

در برابر اين ماشيـن جـنـايـت     .   بجنگيم
و ضد انساني گري، جنبش مـا بـايـد             
سمبل انسانيت و برابري و آزادگـي و            

و دفاع كامل و بـي تـرديـد    .   تمدن باشد 
و بي ابهام از كارگران و پـنـاهـنـدگـان             
افغان و كل پناهندگـان يـك شـاخـص             
مـهـم از ايــن تـمـدن و انسـانـيـت و                       

 . آزاديخواهي است
اينجا روي سخن بويژه با كـارگـران        

كــارگــرانــي كــه هــر ســال در              .   اســت
قطعنامه هاي اول مه بر هم سرنوشتـي       
و برابري هـمـه كـارگـران مسـتـقـل از                  
. زادگاه و نژاد و مليت تاكيد ميكنـنـد      

و بحث اينست كـه مـا در ايـران بـه                    
جنبشي گسترده، محكم و قـاطـع در           

مـا بـه     .   دفاع از پناهندگان نياز داريـم     
صداي اعتراض ميليوني كـارگـران در      
دفــاع از كــارگــران افــغــانــي و كــل                 

مردمـي كـه در     . پناهندگان نياز داريم 
مقابله با فاشيسـم عـريـان ذره اي بـه                
خود ترديد راه دهند به آزادي و بـرابـري        
. و جامعه انساني دست نخواهد يافـت       

ميدانيم كه موانع بسياري سر راه تمـام       
از خـود    .   مبارزات ما مـوجـود اسـت        

اختناق و سركوب حكومتي گرفته، تـا      
غـم نـان شـب و درد پـراكـنـدگـي و                       
بسياري موانع و مشكالت ديـگـر كـه         
براي هر مبارزه اي بايد ايـن مـوانـع را            

امـا  .   در اين شكي نـيـسـت   .   كنار بزنيم 
بحث بر سر اينست و سوال اينسـت كـه         
آيا كل رهـبـران و فـعـالـيـن كـارگـري                  
ميدانند كه دفاع از حقـوق انسـانـي و           
برابر تمام مردم مستقـل از زادگـاه و              
مليت و نژاد چه اهميت تعيين كـنـنـده          
اي در رهايي كل طبقه مـا دارد؟ ايـا              
همه رهبران و فعالين كارگري انرژي و       
نيـروي كـافـي بـراي مـقـابلـه بـا ايـن                     
تهاجمات وحشيانه بـه هـم طـبـقـه اي              
هاي افغاني ما را بكار مـي انـدازنـد؟          
ميتوان به اين سوال پاسـخ مـثـبـت يـا              

اما آنچه شاهديم ايـنـسـت      .   منفي داد 

كه در ايـن زمـيـنـه كـار زيـادي الزم                   
خــنــثــي كــردن تــمــام ســمــوم            .   داريــم

ناسيوناليسم كه انسانها را بـر اسـاس           
زادگاهشان درجه بـنـدي مـيـكـنـد و                
ارزش گذاري ميـنـمـايـد، مـهـمـتـريـن               

بستر اصلي رشد و آمـوزش         .   آنهاست
و فرهنگ اندوزي مردم شديدا آلوده بـه      

هركسي خودبخـود  .   ناسيوناليسم است 
ــيــطــي آلــوده بــه ســنــت                       در مــح
ناسيوناليستي زاده مـيـشـود و رشـد             

از "   ايـرانـي  " در اين مـحـيـط          .   ميكند
همه مردم جهان عزيز تر و باهـوش تـر      

و بـقـيـه      .   و محترم تر و خودي تر است     
مردم كه زادگـاه و رنـگ و نـژادشـان                 
متقـاوت اسـت، بـيـگـانـه مـحـسـوب                

اين فرهنگ غالـب در هـمـه      .   ميشوند
آنچه بايد بـدانـيـم و بـه            .   كشورهاست

همه بگوييم اينست كه ناسيونـالـيـسـم          
اگـر  .   تا فاشيسم فاصله چنداني نـدارد      

شما بخشي از مردم را به دليـل زادگـاه      
يا نژادشان از ديگران مـحـتـرم تـر يـا              
عزيز تر يا خودي تر بدانيـد، بـراحـتـي             
در مقاطع معيني ميـتـوانـيـد بـه دام              
اين بيفتيد كه براي دفاع از آن مـردم              
عزيز تر، ان بقيه كمتر عزير را قـربـانـي       

با پنج دقيقه بحث ميتـوان يـك      .   كنيد
. ناسيوناليست را به فاشيسم سـوق داد      

كــافــي اســت بــيــكــاري و بــحــران و                
معضلي اجتماعي روي مـردم فشـار           

" گـنـاهـان   " بياورد تا همه بدبختي ها و   
يـا  "   خارجي ها" يا "   بيگانگان"به گردن  

انسانهـايـي بـا رنـگ و نـژاد ديـگـر                     
ايـن كـاري اسـت كـه            .   انداختـه شـود    

ايـن  .   جمهوري اسالمـي دارد مـيـكـنـد      
حكـومـت در روز روشـن در رسـانـه                  
هايـش بـه مـردمـي كـه زادگـاهشـان                 
. افغانستان اسـت تـوهـيـن مـيـكـنـد                

حرمت آنها را زير پا ميگذارد، انهـا را       
فله اي جاني و قاتل و مفسد و امـثـال      
اينها ميخواند و بر اين متن حـمـالت           
ضد انسانيش را به آنها در روز روشـن           

خوشبختانـه ايـن     .   به جريان مي اندازد 
حكومـت مـنـفـور تـر از آنسـت كـه                    
تبليغاتش تاثيري روي كسـي داشـتـه           

اما مساله اينست كه ما هـنـوز      .   باشد
شـاهـد دفـاع جـانـانـه و مـحـكـم از                       
كارگران و پناهندگـان افـغـان كـه زيـر              
شديد ترين و ضد انساني ترين ظـلـم و      

كودكان را از      .  ستم قرار دارند نيستيم 
كالسها بيرون مي اندازند امـا كسـي           

كـارگـر را از        .   صدايش در نـمـي ايـد         
باالي ساختمان پايين مي اندازند امـا      
اعــتــراض چشــمــگــيــري صـــورت               

اين بدان مفهوم نـيـسـت كـه       .   نميگيرد
كســي بــا فــاشــيــســتــهــاي اســالمــي           

بلكه به ايـن  .   احساس همراهي اي دارد 
مـــفـــهـــوم اســـت كـــه آن بســـتـــر                   
ناسيوناليستـي مـوجـود حـتـي مـردم             
منزجر از حـكـومـت را هـم سـاكـت                   

يعني انها كه از ايـن تـوحـش           .   ميكند
منزجرند نيز مـعـمـوال فضـا را بـراي               
اعتراض مناسب نـمـي بـيـنـنـد و در                 
بهترين حالت آهي در دل ميكشـنـد و           

بـهـرحـال    .   سكوت را انتخاب ميكننـد    
شـايـد   . بحث در اين زمينه فراوان است 

به اين سادگي كه ايـنـجـا دارد بـيـان                 
اما يك چيز روشـن  و       . ميشود نباشد 

قطعي است ما كارگران بـراي رهـايـي           
به دفاعي جانانه و قاطع از حقوق همـه      

ما بشرطـي  .   انسانها نياز حياتي داريم  
رها ميشويم كه اوال همه كـارگـران را         
مستقل از زادگاه و نژاد و عقايـدشـان،         
هم طبقه اي خود بـدانـيـم و بـا آنـهـا                    
احساس هم سرنوشتي كنيم، و ثانيا و         
مهتر اينكه بدانيم كه بايد كل جامـعـه       

از حـقـوق انسـانـي كـل             .   را رها كنيم  
و در ايـن مـورد          .   انسانها دفاع كنيـم   

مشخص طقه كـارگـر مـدافـع حـقـوق              
انساني و برابر همه مردم است و بـايـد            

براي آن بطور واقعي و زميني مـبـارزه       
بـطـور   .   كند و آنرا به كـرسـي بـنـشـانـد             

مشخص ما در ايران به جنبـش دفـاع           
از كارگران و پناهندگان افغـانـي نـيـاز         

ما به تشكل هاي ويـژه اي بـراي     .   داريم
دفاع از پـنـاهـنـدگـان در ايـران نـيـاز                   

و در هـمـه ايـن مـوارد نـقـش                  .   داريم
كارگران سوسياليسـت و راديـكـال و             
آگاه از همه مهمتر و تعيين كننـده تـر            

از كــارگــران و       :   در يــك كــالم     .   اســت
پناهندگان افغاني و همه پـنـاهـنـدگـان         

به هـمـه مـردم         !   قاطعانه حمايت كنيم 
جهان نشان دهيم كه كارگران نه فـقـط           
سـرســوزنـي بــا تــهـاجــم فـاشــيـســتــي              
جــمــهــوري اســالمــي بــه كــارگــران و            
پناهندگان افغانـي هـمـراهـي نـدارنـد             
بلكه متحدانه در حد توان در مـقـابـل            

ايــن صـــداي      .     آن مـــي ايســـتــنـــد         
همبستگي طبقاتي و انساني بايـد در         
. ابعاد ميليوني از دور به گوش بـرسـد       
. ما كارگران و مردم بـه آن نـيـاز داريـم        

مردم جهان در اين فضاي عربده كشـي        
و دسـتـجـات      و مرگ آفريني نيـروهـا        

ــرســت و                         ــوم پ ــنــي و ق ــوي ــظــم ن ن
ناسيوناليست و ارتجـاع مـذهـبـي كـه            
كل ارزشها و پيوندهاي انساني را بـه           
مصاف گرفته اسـت، بـه ايـن صـداي               
انسـانـي و بـرابــري طـلــبـانــه و ضــد                   

 .تبعيض براستي نياز حياتي دارند

 
 ...  صداي اعتراض به فاشيسم 

 18/2/86روز ســه شــنــبــه            
ساعت سه بعد از ظهر در قسـمـت نـورد           
گرم کارخانه حادثه ي دلخراشـي رخ داد           
و دو کـارگـر تـاسـيـسـاتـي بـه نـامـهـاي                     
اسماعيل قنبري و مجيد زارع از شرکـت         
پيمانکاري بهسازان زيـر چـرخـهـاي يـک             

جسدهاي بي جان آنـهـا   .  دستگاه له شدند 
 ساعـت بـعـد از مـرگ بـه اورژانـس                    2

انتقال داده شد و از ناحـيـه ي قـفـسـه ي               
صدري کامال له شده بـودنـد ولـي هـيـچ              
جــراحــتــي در ســر و انــدام ديــگــرشــان                

 .مشاهده نشده
علت وقوع حادثه را سـهـل انـگـاري           

) سـرکـارگـر      (   کارگران و شيفت فورمـن     
به اين صورت کـه هـنـگـام       . ذکر کرده اند 

تعويض شيـفـت کـاري، کـارگـران بـراي                

تعميرات، داخل خط تولـيـد مـيـرونـد و              
شيفت فورمن بعدي کـه از حضـور آنـهـا             
در خط توليد بي اطالع بوده دستگاهـهـا       
را روشـن مــيـکـنـد و بـه کـار افـتــادن                       
دستگاهها موجب کشته شـدن کـارگـران         

البتـه هـنـوز هـيـچ مـنـبـع و                   .   ميگردد
مديريتي، مسئوليت حادثه را نپذيـرفـتـه        
و به قول يکي از کارگران؛ دنبال يـک آدم            
در به در ميگردند تا همه چيز را گردنـش      

 . بيندازند
اين اسـت سـرنـوشـت کـارگـران در                 
سيستم سرمايه داري اسالمي، که به جـز        
فروش هر روزه ي نـيـروي کـار خـود در                  
قبال مـزدي انـدک، جـانشـان را نـيـز بـه                    
ــن صــورت از دســت                 ــري ــت ــاک ــن وحشــت

 .ميدهند

 
گزارش از کاوه کوشا گزارشگر حزب از فوالد 

 مبارکه اصفهان
 کشته شدن دو کارگر در حادثه اي در فوالد مبارکه اصفهان

١از صفحه   
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سازمان عفو بين الملل به   
 سركوب كارگران 

و به دستگيري فعالين كارگري   
  اعتراض كرد  

به دنـبـال سـركـوب مـراسـم روز                 
كارگر در سنندج و حمله به تـظـاهـرات          
کارگـران در تـهـران، سـازمـان عـفـو                  

اي بـه       الملل، طي انتشار بـيـانـيـه          بين
سركوب کـارگـران و بـه دسـتـگـيـري                  

اتـحـاديـه    " فعـالـيـن كـارگـري عضـو               
" سراسري كارگران اخراجـي و بـيـكـار            

عـفـو بـيـن       . شهر سنندج اعتراض كرد 
الملل از جمهوري اسالمي خواست كـه       
حق برپائي مراسـم كـارگـري را بـراي               
كــارگــران بــه رســمــيــت بشــنــاســد و             
دستگير شدگان مراسـم اول مـاه مـه              
. سنندج را هـر چـه زودتـر آزاد كـنـد                 

بيانيه امنستي اينترناشنال همچـنـيـن       
به مراسم ورزشگـاه شـيـرودي و قصـد           
دستگيري مـنـصـور اسـانـلـو تـوسـط               

 .كند نيروهاي امنيتي اشاره مي
بيانيه عفو بيـن الـمـلـل درمـورد              
معلمان نـيـز از جـمـهـوري اسـالمـي                 
خواسته است كه حق اعتراض را بـراي        

امـنـسـتـي     .   معلمـان مـحـفـوظ بـدارد        
اينترناشنال همچنين بـه سـابـقـه دوره            
اخـيــر مــبــارزات مــعـلــمــان، ســابــقــه           
دستگيريـهـاي اسـانـلـو در سـالـهـاي                 

 مــيـالدي و لـغــو           ٢٠٠٦ و      ٢٠٠۵
 وي   ٢٠٠٧سخنراني اواخر ماه آوريل     

 .اشاره ميكند
حزب كمونيست كارگري از هـمـه         
سازمـانـهـاي کـارگـري و نـهـادهـا و                   

المللي ميـخـواهـد كـه          سازمانهاي بين 
به سركوب اعتراضات مـردم در ايـران          
اعتراض كنند و بـراي آزادي فـعـالـيـن           
كارگري سـنـنـدج و كـلـيـه زنـدانـيـان                   
سياسي، جمهوري اسالمي را هـر چـه         

  .بيشتر زير فشار بگذارند
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ١٣٨٦ ارديبهشت ١۵، ٢٠٠٧ مه ۵
 * ** 

سازمان بين المللي معلمان بار  
آمـوزش  ( سازمان بين المللي معلمـان         ديگر از معلمان ايران دفاع کرد   

بار ديـگـر اطـالعـيـه اي            )   بين المللي 

درمورد معلمان ايران صادر کرد و بـر          
حــق آنــهــا بــراي ايــجــاد تشــکــل و                 
سازماندهي اعتراض و ميتـيـنـگـهـاي       

در اين اطالعيـه  .   اعتراضي تاکيد کرد  
 ارديبهشت مـعـلـمـان     ١٨به تجمع روز  

بـراي آزادي هـمـکـاران زنـدانـي، لـغـو                
احکام انفصال از خدمت، و حـقـوق و            
شرايط کاري بهـتـر اشـاره شـده و بـه                  
اعتصاب سراسـري هـفـتـه گـذشـتـه و               
چندين ماه مبارزه مـعـلـمـان، ايـجـاد             
صندوق کمک به مـعـلـمـان زنـدانـي و               
منفصل از خـدمـت و نـيـز تـوقـيـف                   
نشريه قلم و دسـتـور وزيـر آمـوزش و              
پرورش براي منعکـس نـکـردن اخـبـار            
اعتراضات معلمـان در رسـانـه هـاي              
وابسته بـه حـکـومـت پـرداخـتـه شـده                 

 . است
سازمان بين المللـي مـعـلـمـان در         
چـنـد مـاه گـذشـتـه سـه نـامـه بــراي                      
مقامات جـمـهـوري اسـالمـي ارسـال              
کرده و دستگيري معلمان را مـحـکـوم         

در اين نامه ها بـر حـقـوق         .   کرده است 
معلمان براي ايجاد تشکل و اعتـراض       

 . و تجمع تاکيد شده است
حزب کمونيـسـت کـارگـري هـمـه             
سازمانهاي کارگري و نهادهاي مدافـع     
حقوق انسان را به حمايـت از مـعـلـمـان       
ايران و تالش براي آزادي فـوري و بـي             
قيد و شرط معلمان زنداني و تـحـقـق             
 . ساير خواستهاي معلمان فراميخواند
  زنده باد اعتصاب و مبارزه معلمان

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ارديــبــهــشــت    ٢٠،   ٢٠٠٧ مــه      ١٠
١٣٨٦  

 * ** 
اتحاديه کارگران مونتاژ  

استراليا خواهان آزادي فوري    
  محمود صالحي شد 

اتحاديه کارگران مونتاژ استراليـا کـه       
 هزار عضو دارد در نامه اي بـه           ١٤٠

احمدي نژاد خواهان لغو هـمـه احـکـام            
صادره عليه محمود صالحي و آزادي        

  .فوري و بي قيد و شرط او شد
  :در اين نامه آماده است

اتحاديه مونتاز استراليا حکـم دادگـاه       "

تجديد نظر استان کردستان را بر علـيـه      
محمود صالحي رييس قبـلـي شـوراي        
صنفي کارگران خباز شهر سقز و فعـال        
شناخته شـده کـارگـري در ايـران  را                   

اقاي صـالـحـي در         .   محکوم مي کند  
 اپريل در دفتر دادستان شـهـر         ٩تاريخ  

سقز و قبل از ايـنـکـه حـکـم دادگـاه                   
تجديد نظر صادر شود دستگير شده و    
فورا به زندان مـرکـزي شـهـر سـنـنـدج                

دادگـاه تـجـديـد نـظـر            .   انتقـال يـافـت     
صالحي را به يک سال زندان قطـعـي و            

  .سه سال زندان معلق محکوم کرد
بـا احـتـسـاب ايـن حـقـيـقـت کـه                    
دستگيريهاي اوليه و اتـهـامـات وارده          
در ارتباط با فعاليتهاي سازمان يافتـه     
او براي شرکت در جشن اول مـاه مـي             

 در شهر سقز انجام گـرفـتـه    ٢٠٠٤سال  
پـر واضـح اسـت کـه صـالـحـي بـراي                    
فعاليتهاي کارگري به زندان مـحـکـوم          

  .شده است
ما در قبال اين حکم غير عادالنـه        

اين حکم نشـانـگـر      .   خشمگين هستيم 
اين است که دولت شما ابتدايـي تـريـن       
حقوق بشر و کارگران کـه هـمـانـا حـق            
تشکل و حق برگـزاري جشـن اول مـاه           

  .مي است  را زير پا گذاشته است
ما عاجال از شما مي خواهيـم کـه       
همه احکام صادره عليه صـالـحـي را             
باطل نموده و صالحي را فـورا و بـدون        

  ."شرط ازاد کنيد
ــحــي و کــلــيــه                مــحــمــود صــال

دستگيرشدگان اول مه، کليه معـلـمـان        
زنداني، دانشجويان زنداني و تـمـامـي        
زندانيان سياسي بايد فورا و بي قيـد و        

مـيـتـوان و      .   شرط از زندان آزاد شـونـد      
بايـد هـمـه زنـدانـيـان در بـنـد را از                        
اسارتـگـاهـهـاي حـکـومـت اسـالمـي               

موج تازه و قدرتـمـنـدي از      .   نجات داد 
مبـارزه بـراي آزادي کـلـيـه زنـدانـيـان                 
سياسي در سراسـر کشـور و در هـمـه              
مبارزات حق طلبانه مـردم بـايـد بـراه             

درهر اعتصـاب و تـجـمـع  و                .   بيفتد
اعتراضي خواست آزادي فـوري و بـي           
قيد و شرط کليه زنـدانـيـان سـيـاسـي                
بايد در صدر خواستـهـاي مـردم قـرار             

  .گيرد
. زنداني سياسي آزاد بـايـد گـردد          

ايــن .   ايــن شــعــار هــمــه مــردم اســت            

خواست کارگر و دانشجو، معلم، زنـان       
. و جوانان آزاديخواه و همه مـردم اسـت        

بايـد حـکـومـت اسـالمـي را هـرچـه                    
گسترده تر زيـر مـنـگـنـه اعـتـراضـات             
خود قرار دهـيـم و عـزيـزانـمـان را از                  
زندانهاي اين رژيم کثيف و جنايـتـکـار         

   .نجات دهيم
 حزب کمونيست کارگري ايران

ــهــشــت      ١٣،    ٢٠٠٧مــه      ٣ ــب  اردي
١٣٨٦ 

 * ** 
اتحاديه كشتيراني استراليا،   

را به خاطر    جمهوري اسالمي
زنداني كردن محمود صالحي   

  محكوم كرد 
وارن اسميـت، دسـتـيـار مسـئـول             
شعبه سيـدنـي اتـحـاديـه كشـتـيـرانـي                

اي اعـتـراضـي بـه            استراليا، طي نامـه   
نژاد، بازداشت محمـود      محمود احمدي 

صالحي را محكوم كـرده و خـواسـتـار            
وارن اسـمـيـت بـه       .   آزادي فوري وي شد  

جمهوري اسالمي نوشته است که حـق         
تشكل آزاد و مستـقـل حـق كـارگـران              
است و تعقيب و دسـتـگـيـري مـجـدد              
محمود صالحي در نهم آوريل بوسـيلـه       

. دولت شما واقعا يک روسياهـي اسـت      
اتحاديه کشتيراني حقوق بين الـمـلـلـي         
و به رسميت شناخته شـده كـارگـران را          
به جمهوري اسالمي يـادآوري كـرده و           
ايــن بــدرفــتــاري در قــبــال مــحــمــود             
صالحي و هر انسان ديگـري را قـويـا              

  .محکوم کرده است
تاکنون تعداد قـابـل تـوجـهـي از              
ــهــاي کــارگــري در ســطــح               ســازمــان

المللي، به كمپيـن آزادي فـوري و             بين
بدون قيد و شرط محمـود صـالـحـي و         
ديگر فعالين كارگري و جـنـبـشـهـاي              
اعتراضي پيوسته و جمهوري اسالمـي      

حزب كمـونـيـسـت      .   اند  را محكوم كرده  
كــارگــري هــمــه مــردم آزاديــخــواه و              
سازمانهاي كارگري و کليه سازمانـهـا       
و نهادهاي مدافع حقوق انساني را، بـه        
پيوستن به اين كمپين و تـالش بـراي           
آزادي فــوري و بـدون قــيـد و شــرط                   
محمود صالحي، فعالين اول مـاه مـه          
سنندج، معلمان و دانشجويان زنـدانـي       
  .و کليه زندانيان سياسي فراميخواند

 حزب کمونيست کارگري ايران

  ١٣٨٦ ارديبهشت ١٩، ٢٠٠٧مه  ٩
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٢از صفحه   
 .دهد

معلمان دستگير شده در تـجـمـع            
رژيـم  تـرفـنـد    ارديبهـشـت بـه ايـن            ١٨

قاطعانه نه گفتند و الگوي مـبـارزاتـي         
معلـمـان   .   تازه اي به جامعه ارائه دادند 

با اينکار اعـالم کـردنـد کـه خـواهـان                
 . آزادي بي قيد و شرط خود هستند

تعدادي از معلمان دسـتـگـيـرشـده          
  .نيز بدون قرار آزاد شدند

 : ارديبهشت٢٠
سازمان بيـن الـمـلـلـي مـعـلـمـان                

بـار ديـگـر      )   آموزش بـيـن الـمـلـلـي           ( 
اطالعيه اي درمـورد مـعـلـمـان ايـران             
صادر کرد و بر حق آنهـا بـراي ايـجـاد               
تشکـل و سـازمـانـدهـي اعـتـراض و                 
. ميتينگهاي اعتراضـي تـاکـيـد کـرد           

سازمان بين المللي معلمـان در چـنـد           
ماه گذشته سه نامـه بـراي مـقـامـات              
جــمــهــوري اســالمــي ارســال کــرده و            

دستگيري معلمان را مـحـکـوم کـرده            
 .است

مبارزه معلمـان هـمـچـنـان ادامـه            
زمزمه عدم برگزاري امتحـانـات      .   دارد

پايان سـال در بـيـن مـعـلـمـان مـطـرح                  
آنها خود را براي دور ديگـري از     .   است

اعــتــراض ومــبــارزه بــراي خــواســتــه            
 .هايشان آماده ميکنند

رژيـم از هـر طـرف خــود را در                    
مــحــاصــره اعــتــراضــات مــعــلــمــان،         
کـارگـران، دانشـجـويـان و زنـان مـي                  

در عين حال تـوان عـقـب رانـدن          .   بيند
اعتراضات بـخـشـهـاي مـخـتـلـف را                
ندارد، وتنها تالش ميکند بـراي خـود         

 .زمان بخرد
بايد با گسترش اعتراضاتمان ايـن      

  *   .امکان را از آنها بگيريم

   
...روز شمارمبارزه معلمان  



 13 ٥٩شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

اعتراض كارگران اخراجي آرد 
ها و  سفيد ورامين به اخراج
  تعطيلي كارخانه

 تن از كارگران اخراجي    ٦٠بيش از   
شركت آرد سفيد ورامين در اعـتـراض           
به اخراج كارگران و تعطيلي كـارخـانـه،           

 ارديبهشـت در مـقـابـل خـانـه              ٢١روز  
كـارگـران   .   كارگر پاكدشت تجمع كردنـد    

در اين اعتراض خـواسـتـار بـازگشـائـي             
. كارخانه و بازگشت به كار خود شـدنـد          

الزم به يادآوري است كه كـارگـران طـي            
دو هفته گذشته بارها به مراكز دولـتـي        
و از جمله فرمانداري مراجعه و تـجـمـع       

كـارگـران   .   انـد    اعتراض آميز برپا كـرده     
مصمم هستند كه مطالبات خود را تـا       
دريافت جوابي قانع كـنـنـده پـيـگـيـري               

اين كارگران اخراجي سابقه كاري  .   كنند
  . ساله دارند١٤

تجمع اعتراضي كارگران قوه 
پارس قزوين در مقابل استانداري 

  قزوين
جمعي از كارگران قوه پارس قزويـن      
در اعتراض به بالتكليفي خود و عـدم           

 ماه حقوق و مزاياي خـود،    ١١دريافت  
ــل               ٢٣روز     ــاب ــبــهــشــت در مــق  اردي

كارگران .   استانداري قزوين تجمع كردند   
 مـاه از       ١٠اند كه بيش از          اعالم كرده 

زمان تـعـطـيـلـي شـركـت قـوه پـارس،                    
بالتكليفي كارگران و پـرداخـت نشـدن            
حقوقشان ميگذرد؛ اما هيچ مسئـولـي        
  .به مشكالتشان رسيدگي نكرده است

اعتراض كارگران كنف كار رشت 
  به عدم دريافت دستمزدهايشان

بنابه گزارشـهـا، كـارگـران شـركـت             
 مـاه  ١٠كنف كار رشت در اعتراض بـه   

حقوق پرداخت نشده و به بـالتـكـلـيـفـي             
 ارديـبـهـشـت در          ١٤شغلي خود، روز     

استانـداري گـيـالن تـجـمـع اعـتـراضـي                
انـد كـه        كـارگـران اعـالم كـرده         .   كردنـد 

مديريت اين شركت با آوردن بـهـانـه و              
دالئل نامربـوط از پـرداخـت دسـتـمـزد              
كارگران و راه اندازي اين شركت سر بـاز          

  .ميزند
تجمع صيادان بوشهر در مقابل 

  استانداري 
 صـيـاد اسـتـان بـوشـهـر در                  ٢٠٠

اعـــتـــراض بـــه اســـتـــفـــاده از تـــور                  
تـوســط رئـيــس     "   روب     گـوشـگـيـركــف    " 

شيالت استان بوشهر، كه استفاده از آن    
را آسيب رساندن به بسـتـر دريـا اعـالم              

 ارديبهشـت جـلـوي    ١٩كرده بودند، روز  
يكي از  .   استانداري بوشهر تجمع كردند   

اين عـمـل اداره     " كارگران گفته است كه    
كل شيالت استان بوشهر در حالي است      
كه از سوي هزاران دانشمند در سـراسـر           
جهان به سازمان ملل اعـالم شـده كـه               
دولتها از هرگونه شيوه صـيـدي كـه بـه           
بستر دريا آسيب ميرساند به خصـوص         

روب جلوگيري    تور ترال و گوشگير كف    
كنند تا بستر دريا همچنان بـه عـنـوان          
زيستگاه آبزيان، دسـت نـخـورده بـاقـي             

  ."بماند
هاي  اعتراض كارگران نانوائي

  سقز به دستمزدهاي ناچيز
 ارديبـهـشـت از قـول           ١٤ايلنا روز   

محمد احمدپور، كه او را رئيس انجمـن        
خـوانـد،    صنفي كارگران خباز سقزي مي  

گفت كه كارگران اين بخش در اعتراض       
هـاي     توجهـي  به دستمزدهاي ناچيز و بي    

 ارديبهـشـت   ١١دولت در مراسم دولتي  
وي .   شركت نكرده و آن را تحريم كـردنـد       

همچنين گفته بود كـه كـارگـران خـبـاز            
ــه                   ــر مــبــنــاي مصــوب ســقــز هــنــوز ب

 حــقــوق     ١٣٨٤دســتــمــزدهــاي ســال         
ــيــكــه حــداقــل                 ــد؛ در حــال مــيــگــيــرن

 نسـبـت بـه سـال            ٨٦دستمزدهاي سال  
 هزار تومـان افـزايـش يـافـتـه            ٦٠،  ٨٤
الزم به يادآوري است كـه مـحـمـد      .   است

احمدپور از اعضاي خانه كارگر است و         
كارگران خبازيهاي سقز در اعتراض بـه        
دستگيري محمـود صـالـحـي، رئـيـس             
ســنــديــكــاي خــبــازان ســقــز و ديــگــر               
مطالبات كارگـري، مـراسـم دولـتـي را             

 .تحريم كرده بودند
 

گزارشي از شرکت تابليه 
 )سهامي خاص(

اين شرکت تـحـت پـوشـش بـنـيـاد               
مستضعفان وجانبازان قرار دارد و در          
زمينه سدسازي و صنايـع تـولـيـد بـرق              

در اين شرکت پـروژه هـاي        .   کار ميکند 
بزرگ انجام ميگيرد که يک نـمـونـه آن              
سد گدار لندر در مسجدسليـمـان اسـت           

.  ،کـه بــه بــهـره بـرداري رســيــده اســت                
همچنين  احداث  تونل سوم کـوهـرنـگ        
در چهارمحال وبختياري اسـت کـه هـم           

کـه سـاالنـه      .   اکنون در حـال اجـرا اسـت      
 ميـلـيـون مـتـرمـکـعـب آب از                300

ارتفاعات کوهرنگ که سرشـاخـه هـاي          
کارون است را به رودخانه زاينده رود  و      

 .به دشتهاي مرکزي انتقال ميدهد
 در   اين پروژه  تا آبان سال گذشتـه      

 کـارگـر     ٤٧٥که تونل را آب گـرفـت ،          
کـه تـا کـنـون          . اشتغال به کار داشتنـد        

 نفر ازآنان اخـراج شـده ا نـد و                400
کـارگـران   .    نفـر بـاقـي مـانـده انـد              75

 تايي در   35اکنون به صورت دو گروه    
 ساعته کـار مـي         12دو شيفت کاري    

 تـا    ٨٥اين شرکت از دي مـاه            .   کنند
امروز به کارگران خود حقـوق پـرداخـت           

در هميـن رابـطـه کـارگـران        . نکرده است 
در فروردين امسال بـه مـدت سـه روز               

در روز   .   دست بـه روز اعـتـصـاب زدنـد        
سوم اعتصاب بود که کـارگـران مـورد             
تهديد قرار گرفتند که اگـر اعـتـصـاب              
ادامه پيداکند، سرويس رفـت وآمـد  و         
غذاي آنها حذف خواهد شد و  بيمه نيـز     

کـارگـران هـمـچـنـيـن          .   نخواهيد داشـت  
تهديد به اخراج شدند و به آنان گفته شد        
که شرکت هر وقت پول داشت طلبـشـان          

بديـن تـرتـيـب کـارگـران            .   را خواهد داد  
.  ناگزير شدند سر کار خود حاضر شونـد        

طبق قانـون اداره کـار، بـايـد بـه دلـيـل                
سخـتـي کـار، بـه ازاي هـر سـال کـار                       
يکسـال ونـيـم بـراي کـارگـران  بـيـمـه                      

اما  شـرکـت تـابـلـيـه از             .   پرداخت شود 
. انجام اين وظيفه شانه خالي کرده است    

پيگيري کارگران نيز به جايـي نـرسـيـده            
است، واداره کار نيز ازکارگران حمـايـت         

 84بن کارگران نيز از سال   .   نمي کند   

 . تا کنون پرداخت نشده است
 کارگراني که از ابـتـداي پـروژه تـا             
حاال مشغول بکار هستـنـد ،بـه دلـيـل              

 ساعت کار در تونل، بدون داشـتـن    12
تهويه هوا، به امراض گوناگوني مبتـال       

از جـملـه ضـعـف بـيـنـايـي،                .   شـده انـد   
بيماريهاي دستگـاه گـوارشـي، تـنـگـي             
نفس به دليل وجود گرد و غبـار شـديـد         

 . در تونل و امثال اينها
پروژه ديگر شرکت تابلـيـه، ايـجـاد           

در نزديکي جاده تهـران   " سياه بيشه"سد  
در ايـن پـروژه نـيـز            .   چالوس ميـبـاشـد    

  تاکنون حقـوق   85کارگران از دي ماه     
کـارگـران هـر چـنـد           .   دريافت نکرده اند  

وقت يکبار اعتصاب مـي کـنـنـد امـا              
و نـتـوانسـتـنـد        . فايده اي نداشتـه اسـت       

شرکت را ملزم به انجام تعـهـدات خـود            
 . از جمله پرداخت ماهانه حقوق کنند

*** 
  

 
 اخبار مبارزات و اعتراضات كارگران 

قاضي پرونده معلـمـانـي کـه روز             
 ارديبهشت دستگيـر شـده بـودنـد            ١٨

 ٨٠ تـا       ٥٠براي آنهـا وثـيـقـه هـاي               
ميليون توماني تعيين کرد و معلـمـان        
دسته جمعي تصميم گرفتنـد زيـر بـار            
وثيقه نرونـد و بـجـايـش راهـي زنـدان                 

ايــن گــام ديــگــري در          .   اويــن شــونــد   
پــيــشــروي مــردم عــلــيــه حــکــومــت            

اين گام ديـگـري بـراي          .   اسالمي است 
گسترش مبارزه براي آزادي بي قـيـد و       

  .شرط زندانيان سياسي است
گرفتن وثيقه هاي سنگـيـن يـکـي           
از شگردهاي رژيم بـراي عـقـب رانـدن             
فعالين و رهبـران مـبـارزه بـخـشـهـاي               

رژيـم تـالش     .   مختلف جـامـعـه اسـت       
ميکند با تعيـيـن وثـيـقـه هـائـي کـه                   
معادل بيش از ده سـال حـقـوق مـردم             
است، رهبران و فعالـيـن مـبـارزات را           
زمين گيـر کـنـد و بـجـاي اعـتـراض                   
جـمـعـي بـراي آزادي، خـانـواده هـاي                  
زندانيـان را بـه راهـهـاي فـردي بـراي                  

مـعـلـمـان     .   آزادي عزيزانشان سوق دهد 
ــجــمــع                     ــر شــده در ت ــگــي  ١٨دســت

ارديبهـشـت بـه ايـن تـاکـتـيـک رژيـم                    
قاطعانه نه گفتند و الگوي مـبـارزاتـي         

معلـمـان   .   تازه اي به جامعه ارائه دادند 
با اينکار اعـالم کـردنـد کـه خـواهـان                
. آزادي بي قيد و شرط خـود هسـتـنـد            

اعالم کردند که جرمي مرتکـب نشـده          
اند که خانه و زنـدگـي خـود را گـرو                    

اقدام معلمـان دسـتـگـيـرشـده       .   بگذارند
بايد راهنماي همه فعالـيـن و رهـبـران            

  .اعتراضات بشود

آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط                
زندانيان سياسي خـواسـت تـوده هـاي            

زيـر بـار وثـيـقـه           .   وسيـع مـردم اسـت        
. نرفتن، پافشاري بر اين خواسـت اسـت       

مبارزات بخش هاي مـخـتـلـف مـردم            
در حال گسترش است و هـرروز دهـهـا            
و صدها نفر از فعالين اعتراضـات بـه           
زندان مي افتنـد و رژيـم بـراي آزادي               

اين ابـزار را     .   آنها وثيقه تعيين ميکند   
بايد از دسـت رژيـم گـرفـت و آنـرا بـه                  
. عرصه تازه اي از مبارزه تبـديـل کـرد       

رژيم مجبور است دستگيـرشـدگـان را          
. نبايد زير بـار وثـيـقـه رفـت          . آزاد کند 

همه دستگـيـرشـدگـان اعـتـراضـات و              
کــلــيــه زنــدانــيــان ســيــاســي، اعــم از             
دانشجويان، کـارگـران و مـعـلـمـان و                
فعالين حقوق زن بايد فورا و بي قيد و           

  .شرط آزاد شوند
حزب کمونيست کـارگـري دسـت           
تک تک معلمان دستگير شـده را مـي            
فشارد و از هـمـه مـردم مـيـخـواهـد                   
قاطعانه براي آزادي آنها و آزادي کلـيـه         
زندانيان سياسي دسـت بـه اعـتـراض              
بـزنـنـد و در تـجـمــعـات اعـتـراضــي                   

  .معلمان فعاالنه شرکت کنند
آزادي فوري و بي قيد و شـرط کـلـيـه               

 زندانيان سياسي 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ارديــبــهــشــت    ٢١،   ٢٠٠٧ مــه      ١١
١٣٨٦ 

 
  يک الگوي مبارزاتي تازه در مقابل جامعه

  معلمان دستگيرشده زير بار وثيقه نرفتند
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تجمع کارگران در مقابـل  روز اول مه،   
با حمله و سـرکـوب       اداره کار شهر سنندج     

نيروهاي اسالمي روبرو شد و در جـريـان           
اين حمله تعدادي از کارگران مورد ضـرب         
و شتم قرار گرفتند و تـعـدادي دسـتـگـيـر             

در مراسم اول مه سننـدج بـيـس از       .   شدند
بيست نفر از کارگران دستيگير شدنـد کـه        

سپـس بـدنـبـال       . تعدادي از آنان آزاد شدند 
 ١٢(  مـه       ٢اول مه در روز چـهـارشـنـبـه          

ــشــت   ــه ــب ــم       )   ١٣۸۶اردي ــاي رژي ــروه ــي ن
اسالمي طيب چتانـي يـکـي از فـعـالـيـن                
شناخته شده کارگران در شهـر سـنـنـدج را           
در خانه خود بازداشت کردند و نيز شـيـث            
اماني دبير اتـحـاديـه سـراسـري کـارگـران               
اخراجي و بيکار و از فعاليـن کـارگـري در         
شهر سنندج را در حـالـي کـه بـا خـواهـر                   
صديق کـريـمـي کـه يـکـي از کـارگـران                      

  بـراي       ،دستگيـر شـده در اول مـه بـود               
تحويل شـکـايـت نـامـه بـه دادگسـتـري                    
سنندج مراجعه کرد، دسـتـگـيـر و روانـه                

. بازداشتگاه نا معلومي در سـنـنـدج شـد           
 مـه  ٣روز بعد از آن يعني صبح پنجشنبه        

خالد سواري نيز )   ١٣۸۶ ارديبهشت١٣( 
در نزديک پاسـاژ نـور در شـهـر سـنـنـدج                    

 . دستگير شد
 نـفـر از فـعـالـيـن              ١٣بدين ترتـيـب      

کارگري در شهر سنندج به جرم شرکـت در     
.  مراسم اول مه دستگير و زنـدانـي شـدنـد            

 : اسامي اين کارگران عبارتند بوداز
شيث اماني رئيس هيئت مـديـره     -١

اتحاديه کارگران اخراجي و بـيـکـار ايـران            
صديق کريمي عضو هـيـئـت مـديـره             -٢

اتحاديه کارگران اخراجي و بـيـکـار ايـران            
خالد سواري نايـب رئـيـس اتـحـاديـه                -٣

سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار ايـران            
–٦يـداهللا مـرادي          –٥اقبال لطيفـي  -٤

انـور    -٨فاروق گويلـي    –٧طيب مواليي  
حبـيـب    -١٠صديق امجدي  -٩مفاخري  

مـحـي الـديـن رجـبـي              -١١اهللا کلکانـي    
طــيــب   -١٣صــديــق صــبــحــانــي،         -١٢

چـتـانـي از اعضـاي اتـحــاديـه کـارگــران                  
 اخراجي و بيکار ايران

اين اتفاق در حالي صورت گرفـت کـه        
محمود صالحي از فعالـيـن کـارگـري در              
شهر سقز از قبل از اول مـه دسـتـگـيـر و                   

جمهوري اسـالمـي     .     هنوز در زندان است   
همچنين در شهر کرمانشـاه نـيـز مـراسـم              
اول مه کارگران را مورد حمله قرار داد و             
تالش داشت دو تن از رهبران کارگـري در           
اين شهر جوانمير مرادي و فرامرز قربـانـي       
را دستگير کند که با اعتراض کارگـران و          

 . مردم مواجه شد
 ارديبهشت اتحاديه سراسـري  ١٣روز  

کارگران اخـراجـي و بـيـکـار خـطـاب بـه                    
کارگران و عموم مردم سنندج بـراي دفـاع           
از کارگران بازداشت شده در اول مـاه مـه             

 ارديــبــهــشــت    ١٥ بــراي روز         ،ســنــنــدج
فراخوان به تجمع در مـيـدان بسـيـج ايـن                

 ١٥طبق ايـن فـراخـوان روز           .  شهر را داد 
ارديـبـهــشـت ، خــانـواده هـاي کـارگــران                 
بازداشتي و جمعهايي از اقشار مـخـتـلـف          
مــردم در مــيــدان بســيــج ســنــنــدج و                   

.   تجمـع کـردنـد      ،خيابانهاي منتهي به آن   
در ايـن روز از ابـتـداي صـبـح مـامـوريـن                  
انتظامي و امـنـيـتـي زيـادي در مـيـدان                  

 و تـالش       ،بسيـج مسـتـقـر شـده بـودنـد              
داشتند که  مانع تجمع شوند اما عليرغـم   

.  نـفـر جـمـع شـده بـودنـد                 ١٥٠آن حدود   
مامورين انتظامي در برخـورد بـا تـجـمـع           
کنندگان، اسرين يوسفـي هـمـسـر فـارص             

را کـه يـکـي از           )   فاروق گويلـي  ( گويليان
کارگران بـازداشـت شـده اسـت را مـورد                 
ضرب و شتم قرار دادند و او را تهـديـد بـه         

با اين تهديدات نيروهـاي  .   بازداشت کردند 
انتظامي رژيم تالش داشتند جمـعـيـت را           

 . متفرق کنند
 عصـر    ٢اما  اين تجمع تا سـاعـت            

در هـمـيـن روز  سـاعـت                .   ادامه يـافـت    
  صبح حدود سي نفر از تـجـمـع      ٣٠/١١

کنندگان عازم شوراي شهر سنندج شـدنـد      
و در آنجا به وضعيـت پـيـش آمـده بـراي                  
کارگران شرکت کننده در مراسم اول مـاه           

در پي ايـن اعـتـراض       .   مه اعتراض کردند  
شوراي شهر سننـدج بـه کـارگـران اعـالم                

 ١٦کرد، که فـرداي آن روز يـعـنـي روز                   
ارديبهشـت  نـمـايـنـده هـايـي از طـرف                     
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي بـيـکـار         
به شوراي شهر بروند و در جلسه اي که بـه          
اتفاق معاونت فرماندهي نيروي انتظامـي      

 ،سنندج و شوراي شهر  برگزار خواهد شـد      

شرکت نمايند تـا بـه مسـئلـه رسـيـدگـي                  
 . شود

ــه              ١٣روز     ــت ــي ــم ــشــت ک ــه ــب  اردي
هماهنگي براي ايجـاد تشـکـل کـارگـري              
دستگيري کارگران در اول مه سننـدج  را        
محـکـوم کـرد و خـواهـان آزادي فـوري                    

 . دستگير شدگان شد
 ارديـبـهـشـت مـبـلـغ چـهـار                ١٥روز  

ميليون ريال کمک مالي جمـع آوري شـده          
توسط اعضاي اتحاديه کارگران اخـراجـي        
و بيکار به خانواده هاي کارگران بازداشـت       
شده در مراسم اول ماه مه سنـنـدج ارسـال       

 . شد
 ارديبهشت انجـمـن صـنـفـي        ١٥روز  

کارگران برق و فـلـزکـار کـرمـانشـاه طـي                  
اطالعيه اي دستگيري کارگران در اول مه        

خـواهـان آزادي     .   سنندج را محکـوم کـرد       
فوري اين کارگران شد و مبلغ يک ميليـون     
و پانصد هـزار تـومـان بـه خـانـواده هـاي                 
کـارگــران بـازداشــت شـده کــمـک مــالــي                
اختصاص داد و از همگان خـواسـت ه بـه             
 . کمک خانواده هاي اين کارگران بشتابند

 ارديبهشت اعضاي اتحـاديـه   ١٦روز  
سراسري کارگران اخـراجـي و بـيـکـار بـه                 
همراه خانواده هاي کارگران بازداشتـي در         

. مقابل شوراي شهر سنندج  تجمع کـردنـد    
از همان ساعت اوليه تـجـمـع، نـيـروهـاي               
انتظامي و امنيتي به صورت چشمگيـري      

قـرار بـود از        .   در محل حضـور داشـتـنـد         
 صـبـح ايـن روز نـمـايـنـدگـان                   ٩ساعـت   

اتحاديه در جلسه سه جانبه اي بـه اتـفـاق              
شوراي شهر سنندج و معاونت فرماندهـي       
نيروي انتظامي شرکت کنند تا به مسـئلـه    
آزادي کارگران دستگـيـر شـده رسـيـدگـي              

اما شوراي شهر سننـدج دو جـلـسـه       .   شود
ابـتـدا مـعـاونـت        .   جدا از هم بـرگـزار کـرد        

فرماندهي شهر سنندج با اعضاي شـوراي      
شهر جلسه گذاشتند و سپس جلسـه اي را       

حسـن  :   با نـمـايـنـدگـان اتـحـاديـه آقـايـان                
زارعي، وفا يونسيان، جبار خدا مـرادي و     

در ايـن    .   هادي زارعـي بـرگـزار نـمـودنـد             
جلسه به نماينده هاي اتحاديـه اعـالم شـد         
که کارگـران بـازداشـتـي بـا سـپـردن قـرار                 

امـا نـمـايـنـده        .   وثيقه سبک آزاد ميشونـد    
هاي اتحاديه اعالم کـردنـد کـه کـارگـران              

بازداشتي جرمي مرتکب نشده اند و بايـد         
در عين حـال کـه اعـالم         .   فورا آزاد شوند    

کردند ما کارگريم و چيزي جز نـان خشـک            
ايـن وضـعـيـت       .   براي سپردن وثيقه نداريـم    

باعث شد تا رئيس شوراي شهر سنندج بـا      
دادگستري تمـاس گـرفـتـه و مسـئلـه را                  

در پاسخ بـه رئـيـس شـوراي          .   اعالم نمايد 
 نـفـر از        ١١شهر سنندج اعالم شـد کـه            

کارگران بازداشتي ميتوانـنـد بـا سـپـردن             
قرار وثيقه سبک آزاد شـونـد امـا شـيـث                  
اماني رئيس هيـئـت مـديـره اتـحـاديـه و                
صديـق کـريـمـي عضـو هـيـئـت مـديـره                     
اتحاديه همچنان در بـازداشـت خـواهـنـد              

نماينده هاي کارگـران در اعـتـراض       .   ماند
به اين وضعيت مـواضـع قـبـلـي خـود را                 
مبني بر عدم سپردن قرار وثيقـه اعـالم و         
تاکيد کردند که ما خـواهـان آزادي هـمـه              

با پيش آمـدن    .   کارگران بازداشتي هستيم  
اين وضعيت قرار شد شوراي شهر سننـدج         
ترتيب جلسه ديگـري را در بـعـد از ظـهـر             

 ارديـبـهــشـت  در فــرمـانــداري               ١٦روز   
سنندج و به اتفاق نماينـده هـاي اتـحـاديـه           
بدهد تا خواست کارگران مبنـي بـر عـدم             
سپردن قرار وثيقه و آزادي هـمـه کـارگـران             
بازداشتي منجمله شيث اماني و صـديـق          

 . کريمي مورد بررسي قرار گيرد
 ارديـبـهـشـت نـمـايـنـدهـاي               ١٧روز  

اتحاديه سـراسـري کـارگـران اخـراجـي و                 
بيکار در ادامه پيـگـيـريـهـاي خـود بـراي              
آزادي کارگران بازداشت  شـده در اول مـاه           
مه، طبق قـرار قـبـلـي بـه شـوراي شـهـر                     

در شوراي شهر سننـدج بـه     .   سنندج رفتند 
نماينده ها اعالم شد کـه پـيـگـيـري هـاي              
ــران                    ــارگ ــراي آزادي ک ــر ب شــوراي شــه
بازداشتـي  از طـريـق دادسـتـانـي و اداره                 
اطالعات نتيجه اي نداده  است و شـوراي      
شهر در تداوم تالش بـراي آزادي کـارگـران          
بــازداشــت شــده، از طــريــق اســتــانــداري            

از طـرف    .   مسئله را دنبـال خـواهـد کـرد           
 ٣٠/١٠ديگر در هميـن روز در سـاعـت         

صبح همه کارگران بازداشتي به استثـنـاي        
شيث اماني و صديق کـريـمـي بـه مـحـل                
دادگاه عمومي مـيـدان بسـيـج سـنـنـدج                
منتقل شدند و در شـعـبـه يـکـم داديـاري                
آنجا پس از بـررسـي پـرونـده هـاي آنـان                     

. توسط قاضي به زندان باز گردانده شـدنـد        
در مـحــل دادگــاه اعضـاي اتــحــاديـه و                 
خانواده هايي که در آنجا حضـور داشـتـنـد       
موفق به مالقات با کـارگـران بـازداشـتـي             

بنا به اظهار خانواده ها هـمـه آنـان         .   شدند
با چهره هايي خندان و روحيـه اي بسـيـار              
باال  در محل دادگاه حضور پيدا کـرده و             

بـه  .   سپس بـه زنـدان بـاز گـردانـده شـدنـد                
 ١٨خــانــواده وعــده داده شــد کــه روز                  

ارديبهشت  بار ديگر کارگران بـازداشـتـي         
به دادگاه آورده خواهند شد و احتماال همه         
آنان به استثناي شيث امـانـي و صـديـق                

همچـنـيـن در      .  کريمي آزاد خواهند گرديد 
اين روز جمع ديگري از اعضاي اتـحـاديـه        
در ادامه پيگيري هاي خود براي انتـخـاب         
وکيل جهـت دفـاع حـقـوقـي از کـارگـران                  
بازداشتي،  با دو نفر وکـيـل بـراي دنـبـال                
کردن وضعيت شـيـث امـانـي و صـديـق                  

بدين ترتيب قـرار     .   کريمي قرار داد بستند   
 ارديبهشت آقـاي رشـيـدي      ١٨شد که روز    

يکي از وکالي انتخاب شـده  بـه زنـدان                  
سنندج مراجعه کرده و پيگـيـر وضـعـيـت             

از .   شيث اماني و صديق کـريـمـي بشـود            
 ارديبهشت يـکـي از        ١٦طرف ديگر روز    

کارگران بـازداشـت شـده بـه نـام عـبـاس                   
اندرياري که اسم ايشان در ميـان کـارگـران         
بازداشت شده، اعالم نشده بود، آزاد شد و         

 ارديبهشت به دادگاه احضـار  ١٩براي روز   
 ١٧گــفــتــنــي اســت کــه در روز                  .   شــد

ارديبهشت  مبلغ يک ميلـيـون و پـانصـد             
هزار ريال کمک مـالـي انـجـمـن صـنـفـي                  
کارگران برق و فلز کار کرمانشـاه نـيـز در              
اختيار نمايندگان اتحاديه قرار گـرفـت تـا           
بدست خانواده هـاي کـارگـران بـازداشـتـي            

 . رسانده شود

 
 همه کارگران بازداشتي اول مه سنندج بجز شيث اماني و صديق کريمي آزاد شدند

   صديق کريمي و محمود صالحي بايد بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند                                                                 ،شيث اماني          
 گزارشي از دستگيري کارگران در اول مه سنندج و مبارزه اي فشرده براي آزادي اين کارگران
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 ارديبهشت قرار بود کارگـران  ١٨روز  
بازداشت شده مجداد به دادگاه آورده شـده     

در ايـن روز       .   و تعدادي از آنان آزاد شونـد      
تعدادي از اعضـاي اتـحـاديـه کـارگـران                  
بيکار و اخراجي  و خانواده هـاي کـارگـران       

  امـا بـه جـاي      ،دستگير شده تجمع کردند   
انـتـقـال کـارگـران در بـنـد بـه دادگـاه و                         

 بـه خـانـواده         ،رسيدگي به وضعيت آنـهـا       
هاشان اعالم شد که پرونده اين کارگران از         
شعبه يکم دادياري به شعبه دوم بازپـرسـي         

 ساعت آينـده  ٤٨ارجاع شده است و ظرف    
در ايـن    .   تکليف آنان مشخص خواهد شد  

تجمع اعتراضي سه نـفـر از خـبـرنـگـاران               
ايلنا در ميان خانواده ها حاضر شده و بـه          

امـا نـيـروهـاي     .   مصاحبه با آنان پرداختند   
امنيتي به مدت کوتاهي اين خبـرنـگـاران         
را بازداشت و گزارشهاي تهيه شده تـوسـط      
آنان را مصادره  و دوربيـنـهـاي عـکـاسـي          
شان را از تصاوير گرفته شـده از خـانـواده          

از طرف ديگر در ادامـه    .   ها  خالي کردند   
تالـشـهـاي اعضـاي اتـحـاديـه سـراسـري                  
کارگران اخراجي و بيکار بـراي انـعـکـاس            
مسائل مربوط به اول ماه مه و بـازداشـت          
و ضرب  و شـتـم کـارگـران، آنـان طـي                        
" نشستي در دفتر هفـتـه نـامـه مـحـلـي                   

به تشريح وضـعـيـت پـيـش آمـده              "  کرفتو
براي کارگران پرداختند و گزارش مفصلـي       
از مسائل پيش آمده را جـهـت چـاپ در               

. اختيار هفتـه نـامـه کـرفـتـو قـرار دادنـد                 
 ارديبهشت اعضا اتـحـاديـه    ١٨تجمع روز  

و خانواده هاي کارگران بازداشت شـده  تـا      
پايان وقت اداري ادامه يافت و قـرار شـد              

 ارديبهشت دوبـاره  در مـقـابـل                ١٩روز  
دادگاه حاضر شده و خواهـان آزادي هـمـه            

 . کارگران بازداشت شده  بشوند
 ارديبهشت ايـن تـجـمـع در             ١٩روز  

مقابل دادگـاه عـمـومـي مـيـدان بسـيـج                  
سنندج برپا شد و قطعنامه زيـر از سـوي             
خانواده هاي کارگران بازداشت شـده داده          

 : شد
قطعنامه پاياني تجمع خانواده هـاي        
کارگران بازداشت شده در مراسـم اول مـاه         

 مه و اتحاديه سراسري
ــحــاديــه ســراســري               مــا اعضــاي ات
کارگران اخراجي و بيکار و خـانـواده هـاي         
کارگران بازداشت شده در مراسـم اول مـاه         

:  در شهر سننـدج، آقـايـان     ١٣٨٦مه سال  
صـديـق     -خـالـد سـواري           -شيث اماني    

 –يداهللا مرادي     –اقبال لطيفي     -کريمي  
 -فـارص گـويـلـيـان             –طيـب مـواليـي       

 -حبيب اهللا کـلـکـانـي           -صديق امجدي   
صديق صبـحـانـي و        -محي الدين رجبي   

  :طيب چتاني اعالم ميداريم
بنا بر حقوق  انساني مـا و بـنـا بـر                  -1 

 سـازمـان     ٩٨ و      ٨٧مقاوله نامه هـاي        
جهاني کار که دولت جـمـهـوري اسـالمـي             
توافق به اجراي آنها کرده اسـت، بـرگـزاري          
مراسم اول ماه مه و تجمع اعتراضي حـق      

  . مسلم کارگران است
ما بازداشت و ضرب و شتم کـارگـران       -2

در مراسم اول ماه مـه امسـال را بشـدت            
محکوم مي کنيم و خـواهـان مـحـاکـمـه                
عاملين و آمرين حمله به تجمـع اول مـاه             

  .  مه هستيم
کارگران زنداني بايد فورا و بي قيد و     -3

اين کارگـران کـاري جـز          .   شرط آزاد شوند  
برگزاري مراسم اول مـاه مـه و دفـاع از                  
حقوق انساني خود انجام نداده اند، لذا مـا    
پيشاپيش طرح هر گونه اتهـام ديـگـري را            
به هـمـکـاران و هـمـسـران خـود بشـدت                    
محکوم ميکنيم و همين امـروز و فـورا              

  . خواهان آزادي آنان هستيم
ما حق خود ميدانيم کـه در صـورت         -4

تداوم بازداشت همکاران و  همسران خـود        
و عــدم آزادي بــي قــيــد و شــرط آنــان                    
اقدامات اعتراضي خود را تشديد کنـيـم،        
لذا چنانچه  هـمـکـاران و هـمـسـران مـا                    
حــداکــثــر تــا روز شــنــبــه مــورخــه                        

 آزاد نشونـد پـس از        22/2/1386
آن، به ناچـار حـداکـثـر تـا روز دوشـنـبـه                      

 طي فراخواني اقـدام    24/2/1386
به تجمـع و يـا تـحـصـن نـا مـحـدود در                       

 . خواهيم کرد....... مقابل 
اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        

 بيکار
خانواده هاي کارگران بازداشـت شـده         

 در مراسم اول ماه سنندج
19/2/1386 

محل تجمع و يا تحصن مـتـعـاقـبـا         " 
 "اعالم خواهد شد

 
www.ettehade.com 

 
k.ekhraji@gmail.com  

*** 
همه کارگران بازداشتي اول مه                

سنندج بجز شيث اماني و صديق               
  .  کريمي آزاد شدند       

 نفر از کارگـران  ٨ ارديبهشت ٢٠روز  
بازداشتي اول مه سنندج آزاد شدنـد و يـک        

بديـن  .   نفر ديگر هم کمي با تاخير آزاد شد    
ترتيب به جز شيث اماني رئـيـس هـيـئـت              
مديره اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي        
و بيکار و صديق کريـمـي عضـو هـيـئـت                

 بــقـيــه کــارگــران       ،مـديــره ايــن اتـحــاديــه       
 ميليون تومانـي  ٥بازداشتي با قيد وثيقه     

اسامي آزاد شدگان در سـه روز  .   آزاد شدند 
 : گذشته عبارتند از

 –3اقبال لطيـفـي       -2خالد سواري  -1
 –5طـيـب مـواليـي            –4يداهللا مـرادي    

 -7صديق امـجـدي          -6فارس گويليان  
طـيـب مـواليـي         -8حبيب اهللا کلکاني    

طيب چتاني   –10صديق صبحاني     -9
 عباس اندر ياري -11

کارگران بعد از آزادي از زندان مـورد          
استـقـبـال گـرم خـانـواده هـا و اعضـاي                      

 .اتحاديه قرار گرفتند
آزادي اين کارگران در سـنـنـدج يـک              
پيروزي مهم براي کارگران، براي اتـحـاديـه         
سراسري کارگران اخراجي و بيکار و بـراي        

ما ايـن پـيـروزي را           .   مردم آزاديخواه بود  
يک بار ديگر بـه هـمـه مـردم آزاديـخـواه                   

تالش بـراي آزادي شـيـث      . تبريک ميگويم 
اماني و صديق کريمي از رهبران کـارگـري    
سنندج و محـمـود صـالـحـي از رهـبـران                 

رژيـم  .   کارگري سقز را بايد چند برابر کنيـم   
اسالمي اين فعالين را به گروگـان گـرفـتـه          
است که مانع تـحـرک جـنـبـش کـارگـري                  

آزادي ايـن فـعـالـيـن کـارگـري يـک                .   شود
خواست مهم مردم و کل جنبش کـارگـري         

 . است
 ارديبهشت چيمـن سـلـيـمـي          ٢٣روز  

همسر صـديـق کـريـمـي بـراي پـيـگـيـري                   
وضعيت وي به شعبه دوم بازپرسـي دادگـاه    
عمومي ميدان بسيـج سـنـنـدج مـراجـعـه              

قاضي اين شعبه بـه وي اعـالم کـرد         .   کرد
کـه در پـرونـده صـديـق کـريـمـي دو مـاه                      
بــازداشــت مــوقــت  قــيــد شــده تــا مــا                  
تحقيقات خود را از ارگانهاي مختلف در         
باره وي تمام بکنيـم، در عـيـن حـال کـه                   
پرونده صديق در حـال حـاضـر دسـت مـن             

بدنبال اين پاسـخ هـمـسـر صـديـق          .   نيست
کريمي به دادستاني شهر سنندج مراجـعـه        
کرد تا نامه ي خـود را مـبـنـي بـر لـغـو                      
بـازداشــت مــوقــت صــديــق کــريــمــي بــه              

در غـيـاب دادسـتـان،          .   دادستاني بـدهـد    

معاون وي با بـرخـورد تـنـدي بـه چـيـمـن                  
سليمي اعالم داشـت از دفـتـر مـن بـرو                   
بيرون و ديگر اينطرفهـا پـيـدايـت نشـود،              
صـديـق و شـيـث امــانـي هـمـچـنـان در                      
بازداشت خواهند ماند تا ما تکليف آنهـا         

ضـمـن ايـنـکـه در حـال              .   را روشن کـنـيـم     
حاضر دنبال وکيل نيز نگـرديـد هـر وقـت           
پرونده انها که ممکن است حتي يـکـسـال       
طول بکشد تکميل شد وکيل ميتواند در         

با پـيـش آمـدن ايـن          .   پرونده دخالت بکند  
وضعيت چيمن سليـمـي نـيـز بـه مـعـاون                 
دادستان اعالم کرد شما حق نداريـد کسـي      
را بمدت چندين ماه در بازداشـت مـوقـت          
نگه داريـد و اگـر هـمـسـر مـن جـرمـي                       

بـايـد وي را تـا           )   که نشده ( مرتکب شده   
زمان تکميـل پـرونـده و مـحـاکـمـه آزاد                   

 . کنيد
 ارديبهشـت اتـحـاديـه سـراسـري             ٢٤

کارگران اخراجي و بيکار طي نامه اي بـه           
گاي رايدر دبير کـل کـنـفـدراسـيـون بـيـن                  
المللي اتحاديـه هـاي کـارگـري خـواهـان                
اعتراض آنان به دستگيري هـاي اول مـه            
ســنــنــدج و فشــار آوردن بــه جــمــهــوري               
اســالمــي بــراي  آزادي فــوري صــديــق                

 شيث اماني و محمود صـالـحـي        ،کريمي
 ١٢در همين رابطه  قـبـال نـيـز در                 .   شد

ارديبهشت از سوي اين اتحاديه نـامـه اي           
خطاب به  کـنـفـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي                     
اتحاديه هاي کارگري ارسال شـد و در آن           
بر آزادي فوري تمامي دستـگـيـر شـدگـان             

 . اول مه تاکيد شده بود
برگرفته از اخبار رسيده بـه کـمـيـتـه          ( 

کردستان حزب کمونيست کارگري ايـران و       
اتحاديه سـراسـري کـارگـران اخـراجـي و                 

 )بيکار

 
...   همه کارگران بازداشتي   ١٤از صفحه  

  ! کارگران،مردم آگاه
ما کارگران مستقل شرکت کننده در        

 سنندج کـه بـه        ۲۰۰۷مراسم اول ماه مه   
جرم شرکت در اين مراسم دستگير و روانـه       
زندان شديم ، بـديـن  وسـيلـه از کـلـيـه                        
کارگران و آحاد مردم آگاه و کليه کسـانـي            
که در اين مدت در جهـت آزادي مـا ، در           
تجمعات و ابراز پشتيباني و همبـسـتـگـي       
طبقاتي زحمت کشيده و  در اين راستا از           

ما حمايت و خواستار آزادي ما شده اند ،     
همراه با خانوادهاي خود ، کمال    تشـکـر          
و  قدرداني نموده و  خواستـارآزادي شـيـث         
اماني و صديق کريمي  بوده و هـمـچـنـان              

 . خواستار تداوم اين اتحاد هستيم 
 : شده کارگران زنداني آزاد 

 -۳صديق سبحانـي    -۲اقبال لطيفي  -۱
محـي الـديـن رجـبـي             -۴صديق امجدي  

فــارس   -۶حــبــيــب اهللا کلــه کــانــي             -۵
 عباس اندريا ري  -۷گويليان 

 

 رفقا و هم سرنوشتان 
 ! سالم

همانگونه که در جريان هستيد، بـنـده        
خــالــد ســواري نــائــب رئــيــس اتــحــاديــه             
سراسري کارگران اخراجـي و بـيـکـار، بـه               
خاطر برگزاري مراسم اول ماه مـه امسـال           

در طـول ايـن چـنـد روز               .   در زندان بـودم    
اعضاي  اتحاديه و هيئت مديره آن مرتـب      
با خانواده اينجانب در تـمـاس تـلـفـنـي و                
حضوري بوده اند و بـا کـمـک مـالـي، هـم                

بنده و خانـواده  .   دردي خود را اعالم کردند    
ام از تک تک شما عزيزان نهايت تشـکـر و             

قدرداني را دارم و دست يکـايـک شـمـا را               
مي فشاريـم و از هـمـگـي رفـقـا و هـم                        
سرنوشتان مي خواهيم براي آزادي ديـگـر          

 با تشکر .  رفقايمان تالش کنيم
 خالد سواري 

ارگران   ک نائب رئيس اتحاديه سراسري        
 اخراجي و بيکار    

 

 
  مه سنندج ١پيام کارگران آزاد شده 
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يک تالش دايمي جمهوري اسالمي     
در عقب رانـدن اعـتـراضـات کـارگـري               

 فشار و دستگيـري فـعـالـيـن و              ،تهديد
رژيم حملـه خـود      .   رهبران کارگري است  

به کارگـران را از قـبـل از اول مـه بـا                       
دستگيري محمود صالحي ازفـعـالـيـن          

 ١٣اول مه سقز شروع کرد و هم اکنون           
نفر از رهبران کارگري در شهر سـنـنـدج       

خالـد سـواري       -به اسامي شيث اماني     
 –اقـبـال لـطـيـفـي              -صديق کريمي     -

 –طــيــب مــواليــي         –يــداهللا مــرادي      
 -انـور مـفـاخـري            -فارص گـويـلـيـان        

 -حبيب اهللا کلکانـي    -صديق امجدي   

صديق صبـحـانـي       -محي الدين رجبي    
طيب چـتـانـي بـه جـرم بـرگـزاري و                     –

 . شرکت در مراسم اول مه در زندانند
. بايد در برابر اين فشارها ايسـتـاد         

کارگران دستگير شده بايد فوري و بدون      
صــنــدوق .   قــيــد و شــرط آزاد شــونــد             

همبستگي مالي با کـارگـران يـکـي از             
ســنــت هــاي جــاافــتــاده در مــبــارزات            
ــراي ايــجــاد                       ــارگــري و ظــرفــي ب ک
همبستگي و تقويـت اتـحـاد در مـيـان              

ما در اينجا صـنـدوقـي        .   کارگران است 
را  براي جمع  آوري كمك براي کـارگـران     
دستگير شده و کمک رساني به خـانـواده         

هاي آنان اعالم ميكنيم و از همه مـردم      
آزاديخواه ميخواهيم كه به اين صنـدوق      

 . كمك كنند
کمک مالي به اين صندوق بـخـش      

مهمي از حمايت سياسي و اتـحـاد کـل        
کارگران و مردم آزاديخواه از کـارگـران           
دستگير شده و  دفـاع از حـقـوق اولـيـه             

 حق اعتصاب و حـق   ، حق تشکل  ،خود
برپايي مراسم مستقل اول مـه و ديـگـر       

 .خواستها و مطالبات کارگري است
به صندوق همبسـتـگـي مـالـي بـا              

. کارگران دستگيـر شـده کـمـک کـنـيـد                
نگذاريم که خانواده هـاي ايـن کـارگـران            

بـويـژه   .   در فشار و تنگناي مالي باشنـد      
اکنون در رابطه با دستگيـري هـاي اول         
مه سنندج و نيز محمود صالحي کمـک     
رساني به خانواده هاي آنان بـخـشـي از             
اقدام اضطراري در مـقـابـل تـهـاجـم بـه               
 .جنبش کارگري و به کل جامعه است

طبعا ما ميخواهيم که در  مـحـل       
خودتان تالش کنيد که خود  مـبـتـکـر           
تشکيل شعبات چنين صندوقي باشيـد      
و به کمک هايتان به اين عـزيـران ادامـه        

همچنين صندوق مـالـي کـمـک           .   دهيد
رساني به خانواده هاي دستگير شـده را       
که شماره آنرا در زير اعالم ميکنيـم بـه        

دوستان و آشنايانتان معرفـي کـنـيـد و           
براي ايـن صـنـدوق کـمـک جـمـع آوري                   

به اين صندوق که آدرس آنرا در   .     کنيد
 . زير آورده ايم کمک مالي کنيد

کمک هاي خود را بـه ايـن شـمـاره                
  : واريز کنيد

 
K.F.K.S 

 
plusgiro   160 44 46-3 

هماهنگ كننده كميـتـه هـمـبـسـتـگـي              
 كارگري حزب كمونيست كارگري ايران

 شهال دانشفر 
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خطاب به سـازمـانـهـاي کـارگـري و               
  سازمانهاي معلمان در سراسر جهان

خطاب به نـهـادهـا و سـازمـانـهـاي                 
  مدافع حقوق انسان

به سوسـيـالـيـسـت هـا و مـدافـعـان                   
  حقوق کارگران

و بــه هــمــه مــراکــز کــارگــري، بــه                  
دانشجويان در سـراسـر کشـور و بـه               

  مردم شهر سنندج
 

در روز اول مه تعـدادي از شـرکـت          
کنندگان و سازماندهندگان اول مه  در         

 نـفـر   ١٣شهر سنندج دستگير شدند که      
آنها همچنان در زنـدان سـنـنـدج بسـر                 

دستگيرشدگان از فـعـالـيـن و           .   ميبرند
رهبران کارگري و مسئولين و اعضـاي         
اتحاديه کـارگـران بـيـکـار و اخـراجـي                  
هستند که در جريـان يـورش وحشـيـانـه          
نيروهاي سرکوب جمهوري اسالمي بـه        
مراسـم اول مـه و يـا روز بـعـد از آن                        

مـحـمـود صـالـحـي         .   دستگير شده انـد    
فعال اول مه سقز نيز بدليل برگزاري اول     
مه در اين شهر از سه سال قـبـل بـارهـا               
بازداشت شده و از مدتي قبل در زنـدان       

  .سنندج بسر ميبرد
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران              
براي آزادي دسـتـگـيـرشـدگـان تـاکـنـون               
اقداماتـي انـجـام داده اسـت از جـملـه                  

بالفاصله پس از دستگيري ها، مـرتـبـا         
ــلــويــزيــون                     اخــبــار آن را از طــريــق ت
انترناسيونال منعکس کـرده، اطـالعـيـه      
ــعــي از                      ــيــســت وســي ــراي ل حــزب ب
ســازمــانــهــاي کــارگــري و نــهــادهــا و             
سازمانهاي مدافع حقوق انسان و برخي      
رسانه ها در کشورهاي مختلف ارسـال         

در سايت ليبر استارت اطالعيه و      .   شد
فراخوان حزب در اين زمينه بـالفـاصـلـه      
درج شد و با عفو بين الملل نيز تـمـاس      

تـا کـنـون کـنـفـدراسـيـون              .   گرفـتـه شـد     
اتحاديه هاي کارگري و نيز عـفـو بـيـن             
الملل در اين مورد بيانيه هائـي صـادر           
کرده و جمهوري اسالمـي را مـحـکـوم             
کرده اند و خواهـان آزادي فـوري و بـي              

  .قيد و شرط کارگران زنداني شده اند
 

  :کارگران زنداني بشرح زير ميباشند 
شــيــث امــانــي رئــيــس اتــحــاديــه           
کارگران بيکار و اخراجي، خالـد سـواري    
نايب رئيس اتحاديه، صـديـق کـريـمـي             
عضو هيئـت مـديـره اتـحـاديـه، اقـبـال                
لطيفي، يدالـه مـرادي، نـجـمـه الـديـن                 
رجبي، فاروق گويليان، انـور مـفـاخـري،        
صديق امجدي، حبيب اهللا کـلـکـانـي،            
محي الدين رجبي و صديق صـبـحـانـي          
از اعضاي اتحاديه و  طيب چـتـانـي از             

مـحـمـود    .   فعالين کارگري در سـنـنـدج        

صالحي را نيز بايد به اين ليست اضافه    
  .کرد

جمهوري اسالمي ميخواهـد جـلـو         
. گسترش اعتراضات کارگري را بگيـرد   

بويژه با دستگيري تعدادي از مسئولين      
و اعضاي اتحاديه کارگران اخـراجـي و          
بيکار تالش ميکند رهبري اين تشکـل       
نوپا را تحت فشار قرار دهـد و آنـرا از                
دور خارج کند و روحيه مـبـارزه جـوئـي        
در ميان مردم در سراسر کشـور را در              

  .هم بشکند
عالوه بر اين، جمهوري اسالمي در      
هفته هاي گذشته دستگـيـري و اخـراج          
کارگران مهاجر افغانـي را کـه بـعـضـا              
دهــهــا ســال اســت در ايــران زنــدگــي                

بـطـوري   .   ميکنند شدت بخشيده اسـت     
که يکي از آنها کـه تـوسـط مـامـوران                 
جمهوري اسالمي از باالي ساختمـان بـه     
پائين پرتاب شـده بـود جـان بـاخـت و                  
ــون در                        ــن ــا هــم اک ــه ــعــدادي از آن ت
  .بيمارستاني در هرات بستري هستند

در جريان تجمعات و اعـتـصـابـات        
گسترده معلمان نيز تعدادي از معلمـان       
دستگير شده که همچنان در زندان بسـر        

تـعـدادي از آنـهـا نـيـز حـکـم                   .   ميبرند
ايـن  .   انفصـال از خـدمـت گـرفـتـه انـد                 

اقدامات پاسخ رژيـم بـه صـدهـا هـزار                
معلمي است که افـزايـش دسـتـمـزد و                

  .شرايط زندگي بهتر ميخواهند
با تمام قوا بايد به يـاري کـارگـران             
دستگيرشده، مـعـلـمـان و مـهـاجـريـن                
افــغــانــي بــرخــاســت و نــقــشــه هــاي                 

  .ضدمردمي رژيم را نقش بر آب کرد
براي آزادي کـارگـران و مـعـلـمـان                
زنداني و در دفاع از کارگـران مـهـاجـر،          
اقدامات بسـيـار گسـتـرده تـر و هـمـه                   
جانبه تري در ايـران و در سـطـح بـيـن                   

به اين منظـور حـزب     .   المللي الزم است 
کمونيست کارگري کمپيني را سـازمـان       
داده است و همه سازمانهاي کـارگـري،          
سازمانهاي مـدافـع حـقـوق انسـان، و                
احـزاب و گـروهـهـاي سـيـاسـي مـدافـع                 
ــا،                   ــه ــســت ــي ــمــون حــقــوق کــارگــر و ک
سوسياليستها و مدافعان حقوق کـارگـر       
و مردم آزاديخواه را به شـرکـت در ايـن           

  .کمپين فراميخواند
به کمپين بين المللـي بـراي آزادي           

از .   کارگران و معلمان زنداني بپيونـديـد      
ــران،                ــخــواه، کــارگ هــمــه مــردم آزداي
دانشجويان، زنان و جـوانـان در ايـران                
ميخواهيم قاطعانه از حقوق کارگران و    
معلمان و حق برابر شهروندي همه مردم    
دفاع کرده و به اين کمپين با تـمـام قـوا             

مـا هـمـه سـازمـانـهـاي             .   ياري رسانـنـد   
کارگري، نهـادهـا و شـخـصـيـت هـاي                 
مدافع انسان و همه مردم آزاديـخـواه را         

بــه حــمــايــت از خــواســت هــاي زيــر                  
  :فراميخوانيم

آزادي فوري و بي قيد و شرط کـلـيـه        -١
  دستگيرشدگان اول مه

آزادي کليه معلمان زنـدانـي و لـغـو           -٢
احکام انفصال از خـدمـت تـعـدادي از               

  معلمان
آزادي بيان، اعـتـصـاب و تشـکـل،              -٣

  آزادي تجمع و اعتراض
  آزادي کليه زندانيان سياسي -٤
مـحـکــوم کــردن شـديــد جــمـهــوري              -٥

اســالمــي بــخــاطــر ســرکــوب اول مــه             
سنندج، بهم زدن مـراسـم کـرمـانشـاه،              
حمله بـه تـظـاهـرات اول مـه تـهـران و                    
  دستگيري فعالين کارگري در سنندج

ما همچنين سياست فاشـيـسـتـي و        -٦
ضدانساني جمـهـوري اسـالمـي عـلـيـه              
کارگران افغانستانـي مـهـاجـر ايـران را             

ضـرب و شـتـم    .   شديدا محکوم ميکنيم  
مهاجرين را که به قتل حداقل يـکـي از        
آنها در روزهاي اخير منجـر شـده اسـت         
شديدا محکوم ميکنيم و خواهان پايان      
دادن به اخراج مهاجرين و حقـوق بـرابـر         
شهروندي و حق کار و زندگي براي همـه          

  .مهاجرين مقيم ايران هستيم
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٦ ارديبهشت ١٦، ٢٠٠٧مه  ٦
 

 صندوق همبستگي مالي با کارگران دستگير شده در ايران
 به کارگران دستگير شده کمک کنيد      

 نگذاريم که خانواده هاي اين کارگران در فشار و تنگناي مالي باشند               

  
  :اعالم کمپين براي 

  ن  اول  مه  سنندج،  معلما ن   زنداني  و  در  دفا ع   از کارگران مهاجر افغانياآزادي دستگيرشدگا


