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بيشتر کارهاي سخت و حادثه سـاز       
در فوالد مبارکه بر عهـده ي کـارگـران             
طرف قرارداد با شرکتهـاي پـيـمـانـکـار             

کارگراني که از هيچگونه امنيت .   است
. و حتي هويت شغلي برخوردار نيستنـد      

ماهها حقوقشان عقب ميافتد و هـيـچ          
 .وسيله ايمني ندارند

مدتي پيـش، يـکـي از پسـتـهـاي                

پست تبـديـل چـهـارصـد         ( کاهش ولتاژ   
کيلو وات به شصت و سه کـيـلـو وات،              

دچـار نـقـص    )   موسوم به پست چهارصد   
. فني و در نهايت، کـامـال خـراب شـد              

 كارخانه مرگ-١ 
 قـرعـه بـه      ١٣٨٦ شهريور   ١۵روز  

عـلـي   !   اسم علي اكبر شورگشتي افـتـاد      
اكبر كارگر انبار ريخـتـه گـري شـركـت              

خودرو بود كه در اثر سقوط پـالـت          ايران
از روي ليفتراك جـان خـود را از دسـت             

 . داد
علي سرحدي هم كه كارگر هـمـيـن          

خواندن كتاب رضا مقدم بـا عـنـوان          
ــن بســت، ســه حــزب                     "  ــن ب در اي

" كمونيست كارگري در انـتـهـاي راه            
بيش از اينكـه انسـان را مـتـعـجـب                

تاسف از  .   كند، باعث تاسف ميشود   
اين كه اين دوست ما گويي در هـفـت      

 
 گوشه اي از تاثيرات خصوصي سازي در فوالد مبارکه

 

 از اصفهان -کامران روشن

مـحــســن رســولــي از كــارخــانــه          
مساله قراردادهاي مـوقـت و        :   سايپا

راه مــبــارزه بــا آن اکــنــون يــک از                   

موضوعات مورد بـحـث در مـيـان              
بـخـشـي از کـارگـران             . کارگران است 

نظرشان اينست که بـا طـومـار جـمـع            

 دادن به شکنجه و اعدام 

 پاسخ به يك سوال  
  قراردادهاي موقت و راه مبارزه با آن 

   شهال دانشفر 

 ٣صفحه 
   ناصر اصغري  در حاشيه دو خبر كارگري

  
 "جنبش اصالحات"اولين مناديان 

 بخش اول      . . " در اين بن بست          " در پاسخ به كتاب رضا مقدم بنام                               
   کاظم نيکخواه

٧صفحه   

٥صفحه   
  
  درميز گرد بررسي قانون کار جمهوري اسالمي   -منصور جکمت 

 گزارشي از اعتراضات كارگران  آزمايش  مرودشت
  ١٢صفحه 

  ساعت کار در روز يک گام به پيش ٦
 ٥صفحه  -محمد مزرعه کار     

 در باره جنبش دو نکته مهم در مورد قطعنامه        -يك يادداشت  

٢صفحه    ايمني و بهداشت محيط کار 

١٠صفحه    حزب   ٦ مصوب کنگره    کارگري   

 گلوباليزاسيون و تأثيرات آن بر زندگي کارگران زن در اندونزي
 ٩صفحه -ترجمه نادر احمدي -)در کانادا" رزيستانس کلکتيو"بکي اليس عضو : نوشته

١٣صفحه   

 
 جمعي از کارگران ايران خودرو خواهان پايان 

 !مردم ايران، زنان و مردان آزاده
 

 مـهـر روز     ١٨اکتبر برابر با     ١٠
امسال قرار  .   جهاني عليه اعدام است   

است مجمع عمومي سـازمـان مـلـل          
قطعنامه اي را بگـذرانـد و از هـمـه                
دولت ها بخواهد که مجازات اعـدام       

 اکتبر ١٠.   را به حالت تعليق درآورند    
تمام دنيا متوجه اعدام يـعـنـي قـتـل             
عمد دولتي خواهد شد کـه هـنـوز در            
برخي کشورها از جمله ايـران جـريـان           

جمهوري اسالمي که چه از نظر  .   دارد
تعداد اعدام به نسبت جمعيت کشـور       
و چه  بخاطر اعـدام در مـالء عـام،                
رتبـه اول را در جـهـان دارد، مـورد                 

. اعتراض جهاني قرار خواهد گـرفـت        
 اکتبر همه سرها به سوي ايران ١٠در 

خواهد چرخيد و اين بهترين فـرصـت          
است تا کل جامعه ايران بهمـراه هـمـه       
مردم آزاده دنيا اعالم دارد که اعـدام      

که اعدام يـک جـنـايـت     .   محکوم است 
سازمانيافته و با نقشه دولت است و         

کـه اعـدام     .   بايد همه جا ممنوع شود   
براي مرعوب کردن جامعه و اعـالم           
قدرقدرتي جنايتکاران دولتي صورت    

که اعدام اعالم حـاکـمـيـت         .   ميگيرد
بي حرمتي براي جـان انسـان اسـت،             
قرون وسطائي و وحشيگـري اسـت و           

. بايد به زباله دان تاريخ فرستاده شود      
حزب کمونيست کارگري هـمـه شـمـا           

 ١٠مردم آزاده را فراميخواند تا در          
اکتبر بهر شکل که ميتوانـيـد عـلـيـه         

   .اعدام به ميدان آييد
کارگران، معـلـمـان، زنـان، جـوانـان،             

  !دانشجويان و دانش آموزان
اکتبر فرصتي اسـت تـا بـه             ١٠

همراه باقي جـهـان در مـقـابـل ايـن                  
در جنايت شنيع دولتي بايستيم و آنرا 

 

  به ميدان بياييد)  مهر١٨(اکتبر  ١٠

 !همراه جهان، عليه اعدام

١٥صفحه   

١٥صفحه   

 



 2  ١٣٨٦ شهريور ٢٢   کارگر کمونيست

 

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

    منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email: 
kazem.nikkhah@googlemail.com 

 
Fax: 001 309 404 1794 

 

    کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 
 شھال دانشفر

shahla_daneshfar@yahoo.com 
 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 
 حسن صالحى

hasan_salehi2001@yahoo.com 

 .درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست   

 دفتر    
 مرکزی
    حزب

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

اگر از کسـي بـپـرسـنـد کـه آن                    
ــي کـه در تـاريـخ بشـر                جنايات اصل
ميشود اسم برد کدام اسـت روي ايـن           
چيزها انگشت ميگذارد، دو جـنـگ         
ــري، کوره هاي      جهاني، فاشيسم هيتل
آدم سوزي، هيروشيما، جنگ ويتنام،    

ايـنـهـا    .   جنگ ايران و عراق و غـيـره        
جنايتهاي بزرگي بوده است که هـمـه          

ــد     ــن ــاس ــن ــش ــي ــان را           .   م ــي ــان ــم ج ه
امـا  .   ميشناسند و هم قربانيانـش را       

يک جنگ اعالم نشده و يک جـنـايـت        
در حال جريـانـي در مـتـن جـامـعـه                  
سرمايه داري هست که هـمـه ايـنـجـا         
اشاره کردند که قربانـيـانـش از نـظـر              
تعداد کـمـتـر از ايـن نـمـونـه هـاي                      

. برجسته جنايـت در تـاريـخ نـيـسـت             
همانقدر آدم روانه گورستان ميکـنـد،       
هــمــانــقــدر آدم روانــه بــيــمــارســتــان           
ميکند، همانقدر خانه ها را از هـم             
ميپاشد، همانقـدر شـادي هـا را بـه              
غصه و غم تبديل ميکند که هرکـدام        
از اين دوره هاي ننگ آور در تـاريـخ         

اما فرقش در اين اسـت کـه در        .  بشر
ــين و جـانـيـان دارنـد                اين مورد قاتل
کنار قربانيان خودشان قدم ميزنند و        
کسي نميتـوانـد نشـانشـان بـدهـد و                
بگويد مسئول مرگ آن هـزاران نـفـر            
اين کسي که اينجا دارد راه ميرود يا        
اين نهاد است و اين موجـودي اسـت           
که تازه خودش را هم از بقيه جـامـعـه         

قـربـانـيـان     .   معتبرتر و باالتر ميـدانـد     
ــوم و مشخص  ــي معل اين جنايت خيل

اين جنايت قربانياني طـبـقـاتـي          .   اند
اينطور نيست که بـمـبـي روي           .   دارد

ــه اي افتاده و عده اي جانشان را         محل
اين جـنـگـي اسـت        .   از دست داده اند   

ــيه بخش مشخصي از جـامـعـه           . عل
ــيه طبقه کارگر   من فکر ميـکـنـم    .   عل

آن چيزي که کارگر در بـحـث ايـمـنـي              
محيط کار بايد متوجـه آن بـاشـد در       
ــه در هـمـيـن             درجه اول کل اين مسال

در کشوري مثل ايـران  .   ابعاد آن است  
و در کل در کشورهاي سرمايه داري         

عقب افتاده تر و همينطور در حـوزه           
ــيـدي در خـود        هاي عقب مانده تر تول
کشورهاي پيـشـرفـتـه، مـثـل شـمـال               
ــيا و غـيـره،          ــستان و جنوب ايتال انگل
ايـن را مــا بــه طــرز بــرجســتــه اي                  

چنـد سـال قـبـل بـود کـه                 .   ميبينيم
ــه نشت گاز در بوپال هندوستان  مسال

دوهزار .  وجدان تمام دنيا را آزرده کرد 
نفر فقط بخاطر اينـکـه گـاز در يـک             
ــيسي نشت کرده بود در       کارخانه انگل
ـــي                ــ شهر مجاور مردند و عـده خـيـل
بيشتري از پير و جوان و بچه کـور و             

ــول شدند  اين اتـفـاق را کـارگـر           .   معل
انــگــلــــــــيــســي اجــازه نــمــيــدهــد بــه            
ــسـتـان رخ          اينصورت در جامعه انگل

ـــيـسـي          .   بدهد ــ اما سرمايه دار انـگـل
ـــيـسـي              کارخانه اي را که کارگر انـگـل
اجازه نميدهد در ايـن کشـور نصـب             
بشود برميدارد و ميبرد هـنـدوسـتـان        

خـود  .   چون آنجا جان آدم ارزش نـدارد      
ــت هـنـدوسـتـان مـيـگـويـد جـان                 دول

بـازارش  .   کارگـران مـا ارزش نـدارد           
دارد ميگويد جان کارگران ما ارزش      

کارخانه تـان را بـيـاوريـد، از            .   ندارد
کارگران استفاده کنيد و هر وقت هـم        

در هـمـان     .   نخواستيد دور بيانـدازيـد    
هندوستان در همان دوره فاجعه بوپال     
گزارشي بود از يک کارخـانـه تـولــيـد             

ماده اي است نسوز براي   .   اسبستوس
ايزوالسيون و عايق صنعـتـي کـه در          
کالچ و ترمز مـاشـيـن هـم هسـت و               

در اروپا اگـر کـارگـر مـتـوجـه              .   غيره
بشــود کــه در فــالن ايــزوالســيــون                
اسبستوس بکار رفته اتحـاديـه فـورا          
دستور ميدهد کـه تـکـان نـخـوريـد،              
دست نزنيـد، مـتـخـصـص بـايـد بـا                  
وسائل خاصي بيايد و آن يـک پـاکـت          

چون سـرطـان    .   اسبستوس را پاک کند   
امـا در  .   خاصي در ريه ايجاد ميکند   

همان هـنـدوسـتـان و مـطـمـئـنـا در                   
کشوري مثل ايران کيسه اسبسـتـوس     
را مثل کيسه سيمان داده انـد دسـت           
يک نفر پابرهنه از اين گوشه انبار بـه           

آن گوشه ببرد و گرد و خاک آن هم در           
اين يعني سـرمـايـه      .   هوا پخش بشود  

ــت سرمـايـه داري در ايـن                دار و دول
کشورها دارد ميگويد که من در اين       
کشور کـاري کـرده ام کـه جـان آدم                   

کــارگــران مــا مــفــت        .   ارزش نــدارد   
هستند، بيائيد مصرف کنيد و دور          

يا خبر ريـزش مـعـادن و             .   بياندازيد
دههـا  .   حبس شدن کارگران زير زمين    

و صدها نمونه ازاينها هست که فقـط   
موارد برجسته آن را در روزنـامـه هـا         

ــي اين يک جنايـت در       .   مينويسند ول
چيـزي کـه     .   حال جريان و دائمي است   

من فکر ميکنم اينست که، همانطور  
که رضا مقدم گفت، يک نفر آمـده و             
در اين قانون کار اعتراف به قـتـل و             

دارد مـيـگـويـد       .   مردم کشـي کـرده       
دارد مـيـگـويـد       .   برنامه اش چيـسـت    

ــت هـاي ايـن       همان بفرمائي را که دول
نوع کشورها به سرمايـه مـيـزنـنـد را            

شمـا جـانـتـان ارزش          .   ميخواهم بزنم 
ــبته اگـر ديـدم جـانـتـان در              .   ندارد ال

خطر است من اينها را در يک دفتـري         
اين حداکثر چيزي اسـت  . ثبت ميکنم 

بنظر من اين  .   که در اين قانون هست    
بايد از طرف کارگر ايراني تـودهـنـي           

بنظر من هـيـچ بـخـشـي از               .   بخورد
طبقه کارگر در ايـران نـبـايـد چـنـيـن              
موقعيت پائيني را براي خـود قـبـول           
ــه آن چيزي را کـه کـارگـر               بکند که بل
آلـماني نميگذارد به او تحميل بکنيد      

ايـن  .   را بياوريد به ما تحميل بکنـيـد      
ــيم شـدن بـه طـبـقـه                 بدترين نوع تسل

منهم فکر ميکنـم    .   سرمايه دار است  
بايد باالتريـن اسـتـانـداردهـاي بـيـن               
ــلــي در کشوري مثل ايران و در          ــمل ال
هر کشور ديـگـري از نـظـر امـنـيـت                

ايــن .   مــحــيــط کــار بــرقــرار بــاشــد           
دستگاههايي که ساخته ميشـود در        
کشور مـادر هـزار و يـک مـقـررات                  
وشرط و شروط براي نصب و استفاده       

سـرمـايـه دار فـکـر           .   اش همـراه دارد   

 
 ايمني و بهداشت محيط کار
 بخشي از صحبت هاي منصور جکمت 

 ٦٩ درميز گرد بررسي طرح قانون کار جمهوري اسالمي  در مبحث ايمني محيط کار در فروردين 

١٢صفحه   



 3 ٦٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

کردن و با ارسـال ايـن طـومـارهـا بـه             
مجلس و غيره بايد کاري کـرد و در            
مقابل اين شکل برده وار کار حرکتي       

اما اين مـيـان   .   اعتراضي راه انداخت  
سواالتي مطرح ميشـود کـه دوسـت           

اوال مـجـلـس    .     به آن پاسخ دهيد   داشتم  
و دولت خودش پايه گـذار ايـن قـانـون                

آيا واقعا موثر خـواهـد بـود کـه            .   است
. خطاب به اينها نامـه اعـتـراضـي داد            

ثـانــيـا اکــنـون کــه دولـت شــرکـتــهــاي                 
پيمانکاري را گسترش داده اسـت و بـا            
توجه به وجود ابعاد ميليوني بـيـکـاري        
خود همين قراردادهاي موقت نـيـز بـه            

. يک آرزوي کارگران تبـديـل شـده اسـت            
آنوقت چگونه ميـشـود اعـتـراضـي راه             

که همـه کـارگـران را مـتـحـد              .   انداخت
از سوي ديگر واقعـيـت ايـنـسـت           .     کند

که لغو قراردادها يعني زدن پـايـه خـود            
به اين معني که اجراي اين نـوع    .   دولت

. از قراردادها سياست خود دولت اسـت    
بدين ترتيب سوال واقعـي ايـنـسـت کـه              
آيا اصال قـراردادهـاي مـوقـت مسـالـه              
همه کارگـران اسـت؟ آيـا دسـتـمـزدهـا                 
ارجــح اســت يــا مــبــارزه بــراي لــغــو                  
قراردادهاي موقت؟  عمده ترين مسـلـه        
کــدام اســت و امــروز چــه خــواســتــي                
ميتواند به عنوان يک خواست مشـتـرک        
کارگران تبديل شود؟ ما که نميـتـوانـيـم      

. به جاي همه کارگران تصميم بـگـيـريـم         
کارگري که از ناچاري بـه ايـن قـرارداد              
تن ميدهد و حتي آرزوي آن را دارد را           
چـگــونــه مـيــتــوانـيــم بــه ايـن مــبــارزه                

کال با چه مکـانـيـزمـي  مـا           .   بکشانيم
ميتوانيم مبارزه براي لغو قـراردادهـاي      

.  مــوقــت را رشــد و گســتــرش دهــيــم              
ميدانيد که قراردادهاي موقت  يـکـي           
از شعارهاي محوري خانه کارگـر اسـت      
که هر روز روي آن مانور مي دهـد و بـا        
اين چماق بر سر دولـت مـي کـوبـد ودر             
اين ميان تنها کاري که توانستـه انـجـام      

 بردن طرح بهسازي قـراردادهـاي      ،بدهد
موقـت بـه مـجـلـس اسـت کـه آن هـم                      

بنابـرايـن وقـتـي       .   مسکوت مانده است  
که مجلس حتـي حـرف مـحـجـوب را                

 نامـه دادن بـه مـجـلـس چـه            ،نميخواند

جايي ميتواند داشته باشـد؟ آيـا انـرژي           
صرف کردن بيهوده نيسـت؟  بـه نـظـر                
من بايد ما براي مبـارزه اول دشـمـن را            
بشناسيم و بعد بـا تـوجـه بـه اسـلـحـه                    

 .دشمن تصميم بگيريم
واقعيت اينست که دولت با تـوجـه        

به مبارزه کارگراسلحه اش را تغيـر مـي     
. دهد و ما نبايد از آن غـافـل شـويـم                   

ــراي هــمــيــن اســت کــه در مــورد                      ب
قراردادهاي موقت نيز  شايـد نـتـوانـيـم           

.  با دادن طومار اعتراضي کـاري کـنـيـم       
اگر يادتان باشد بعد از جنـگ  مـبـارزه         
کارگران مـتـوجـه دسـتـمـزدهـا بـود و                   

. کارگران خواستار رفاه بـيـشـتـر بـودنـد            
دولت براي اينکه بـتـوانـد جـلـوي ايـن                 

 قرارداهاي موقـت را      ،مبارزه را بگيرد  
بوجود آورد و کارگران با تـقـسـيـم شـدن         
به قراردادي و رسمي عمال از هـم جـدا             

اما با گـذشـت زمـان کـارگـران              .   شدند
شروع به مبارزه با اين نـوع قـراردادهـا          

در .   کردند و اعتراضات گسترش يافـت     
تــقــابــل بــا ايــن اعــتــراضــات دولــت                
شرکتهاي پيمانکاري را بوجـود آورد و          
بدين ترتيب اکنـون مسـالـه اسـتـخـدام              
رسمي براي کارگران به يک رويا تـبـديـل          
شده است چـرا بسـيـاري از شـرکـتـهـا                   
استخدام کارگر توسط پـيـمـانـکـاران را           

با اين مسالـه دولـت       .     ممنوع کرده اند  
توانسته است قرارداها موقت را بـراي           

بـا  .   اکثريت کارگـران يـک رويـا بـکـنـد              
توجه به اين مساله دولـت مـي خـواهـد           
اگر فشاري به آن وارد شود قـراردادهـاي        

پـس  .   موقت را به يک قانون تبديل کنـد       
مـا اگـر     .   اسلحه دولت تغير کرده است      

االن بخواهيم خرف از لغو قـراردادهـاي      
موقت بزنيم براي خـيـلـي از کـارگـران                
عليرغم اينکه در بيحقوقي مطلق کـار         

ميشود گـفـت      .   ميکنند با آن نمي آيند 
در واقع قراردادهاي موقت عـمـال لـغـو         

چـون ديـگـر هـيـچ شـرکـتـي              . شده است 
.  کارگر قـراردادي را قـبـول نـمـي کـنـد                

همانطوري کـه اسـتـخـدامـهـاي رسـمـي              
در هر حال ايـن    .   عمال از بين رفته است    

موضوع مهم است و ميخواهم کـه بـه            
 .همه اين جنبه ها بپردازيد

 
پاسخ  شهال دانشفر  به سئوال 

  محسن  رسولي 
با سـالم و  تشـکـر از مـحـسـن                      

سوالي كـه دوسـت مـا مـحـسـن              . عزيز  
رسولي مطرح كرده است مهـم اسـت و            
عالقمندم به سواالت و نكـات مـه ايـن          

.  نامه اشارات مختصري داشـتـه بـاشـم          
اميدوارم دوستان ديگر کارگـر مـا نـيـز            
در اين بحث شـركـت كـنـنـد و نـقـطـه                     
نظرات خود و تجربياتشان را با مـا در        

و در اين بـحـث شـرکـت        .   ميان بگذارند 
امــا در رابــطــه بــا ســواالت            .   کــنــنــد    

دوستمان محسن من الزم مـيـدانـم بـه             
  نکات زير اشاره کنم

طومار نويسي يک شکـل از          -١
  اعتراض

آيا طومار نويسي شـکـل مـوثـري            
از اعتراض است؟ وقتي دولت و بـطـور           
مــثــال مــجــلــس خــودشــان طــراحــان              
ســيــاســتــهــاي ضــدکــارگــري در قــبــال           

 نـوشـتـن نـامـه هـاي            ،کارگران هستنـد  
اعتراضي به آنان چه خـاصـيـتـي دارد؟            
اينها بخشـي از سـواالت مـورد بـحـث              

 . در نامه دوستمان محسن است
روشن اسـت کـه شـکـل اعـتـراض               
قبل از هر چيز به تـوازن قـواي مـوجـود           
و اهدافي که دنـبـال مـيـکـنـد مـربـوط                

از جمله اين اشکـال اعـتـراض و          .   است
 نوشتن طومارهاي اعـتـراضـي       ،مبارزه
روشـن اسـت کـه هـدف اصـلـي                 .   است

طومار نويسي فشار آوردن به دولـت و           
کارفرماست و اين فشار وقـتـي مـوثـر             
خواهد بود که  نـيـرويـي کـه حـول آن                     

.  در ميـدان بـاشـد   ،طومار جمع شده اند  
روشن باشـد کـه اگـر بـه آن  خـواسـت                     

 ايـن نـيـرو         ،معين پاسخي داده نشـود     
دست به کـار خـواهـد شـد و اعـتـراض                
خــود را در اشــکــال ديــگــري چــون                    
اعتصاب و تـحـصـن و غـيـره دنـبـال                    

حال درست است کـه دولـت   . خواهد کرد 
يا مجلـس خـودشـان طـراحـان چـنـيـن                 
سياستهاي ضد کارگري و ضد انسـانـي        

 امـا    ،در قبال کارگران و مردم هستـنـد       
نوشتن طومارهاي اعتراضي در واقـع          

اولتيـمـاتـوم مـا بـه دولـت و مـراجـع                      
دولتي  است براي اينکه بـه خـواسـتـهـا            
ما   گردن نهنـد  بـراي ايـنـکـه نشـان                     
دهيم که اگر به اين خواسـت مـا پـاسـخ             
داده نشود بدون شک ما به اعتراضـمـان         

ايـن هـمـان  چـيـزي           .   ادامه خواهيم داد 
است که بطور واقعي امروز نيز مـا در            

از .   جنبش کارگري شـاهـدش هسـتـيـم           
جمله  ميتوان بـه طـومـار اعـتـراضـي               
کارگران در سـنـنـدج در اعـتـراض بـه                  
احکام زندان و شالق براي کـارگـران اول        
مه سنندج و نمونه هـاي ديـگـري چـون           
پيامهاي حمايتي بخش هاي مـخـتـلـف      
کارگري از مبارزات يکديـگـر و جـمـع             
کردن طومار هـاي اعـتـراضـي از ايـن               
مبـارزات و نـيـز نـوشـتـن نـامـه هـاي                     
اعتراضي از سوي جمـع هـاي وسـيـعـي          
از کارگران به نـهـادهـا و سـازمـانـهـاي                
آزاديخواه در سطح بين الـمـلـلـي اشـاره            
كـرد کــه هــدف آن انـعــكــاس صــداي                
اعتراض خود در سـطـح جـهـانـي بـوده               

واقــعــيــت ايــنــســت کــه امــروز          .   اســت
طومارنويسـي بـه عـنـوان شـکـلـي از                  
اعتراض در ميان کارگـران و يـا بـخـش         

. هاي مختلف جامعه انجام مـيـگـيـرد          
حرکتي که در بسياري از مواقع سـبـب           
ميشود که موضوعي  از سـطـح يـک                
کارخانه به سطح جامعه کشيده شـود و      

.  يا در سطـح جـهـانـي انـعـکـاس يـابـد                  
اعتراضاتي که بيش از هـر چـيـز عـزم              
جزم تعداد هر چه بيشتري از کـارگـران            
و يا انسـانـهـاي مـعـتـرض را در يـک                     

امـا  .     حرکت معين نمايندگي ميـکـنـد      
روشن است که اگر حرکتي بـه طـومـار             

  حـول خـود نـيـروي            ،نويسي ختم شود 
معترضي را کـه امـري دارنـد و بـراي                 
خواستي مبارزه ميـکـنـنـد را مـتـحـد               

 طبعا در بـهـتـريـن حـالـت فـورا                ،نکند
تــمــام مــيــشــود و مــمــکــن اســت بــه                
فرسودگـي و پـراکـنـده شـدن صـفـوف                  

بـه  .   اعتراضي کارگران مـنـتـهـي شـود           
تجربه نيـز ديـده ايـم کـه طـومـارهـاي                   
اعتراضي وقتي موثر هستند که از آن       
براي کشاندن اعـتـراض بـه جـامـعـه و                 

بـتـوانـيـم     .   سطح جهاني استفاده کـنـيـم        
نيروي وسيعي را حـول آن گـرد آوريـم و             
سپس با قدرت و نيرويي که حـول خـود            

گـرد آورده ايـم اعــتـراض خـود را بــا                    
قدرت بيشتري بـه پـيـش بـريـم و خـود                 

 . سر آغاز اعتراضي گسترده تر باشد
اما اينجا نيز مساله اسـاسـي ايـن           
خواهد بود که بـا طـومـار اعـتـراضـي                
خود ميخواهـيـم چـه خـواسـتـي را بـه                   

بطور مثـال ايـجـاد تشـکـل           .   پيش بريم 
کارگري امر خود کارگران است و بـايـد           
ايجادش کرد و با قـدرت اتـحـاد خـود               

بـنـابـرايـن نـوشـتـن          .   آنرا تحـمـيـل کـرد       
طومار اعـتـراضـي بـراي داشـتـن حـق                
تشکل و يا حق اعتصـاب بـي مـعـنـي            

ولي مـثـال کـارگـرانـي  کـه بـا                    .   است
دســتــمــزدهــاي پــرداخــت نشــده روبــرو          
هســتــنــد مــيــتــوانــنــد بــا جــمــع آوري             

 مــقــامــات    ،طــومــارهــاي اعــتــراضــي    
مسئول را مورد اخطـار و اولـتـيـمـاتـوم            
خود قرار دهنـد و دسـت بـه اعـتـراض                

 .   بزنند
اما از سوي ديگر نـوع ديـگـري از          
طومار نويسي نيـز وجـود دارد کـه در              
واقع ربطي به مبارزه کارگـران نـدارد و             
تقابلي است با گسـتـرش اعـتـراضـات             

مـنـظـورم    .   کارگران و اعتراضات مـردم    
طومارهايي اسـت كـه اعـتـراضـي را                
بيان نميكند بلكه دادخواهـي و تـظـلـم            

نـوعـي   .   خواهي در برابر حاكمين اسـت      
از طومار نويسي که هـدف آن  مـحـدود      
کردن و مـهـار کـردن اعـتـراضـات در                  
چهارچوب قوانين دولتـي و سـردوانـدن           
کارگـران در کـريـدورهـاي اداره کـار و                 
پاسـکـاري بـيـن مـقـامـات مـخـتـلـف                   

اين آن نـقـشـي اسـت کـه             .   دولتي است 
بقول شما خانه کـارگـر هـمـواره تـالش                
کرده است ايفا کند و خوشـبـخـتـانـه در          

. ميان کارگران نيز جا و مکانـي نـدارد          
اين نوع طومار نويسي نه تنها شـکـلـي          
از اعـتـراض کـارگـران نـيـسـت بـلـکـه                    
ابزاري براي منحرف کردن اعـتـراضـات        
کارگـران اسـت و بـايـد در مـقـابـلـش                     

بـگـذريـم کـه       .   ايستاد و آنرا افشـا کـرد       
اين رژيم حتي تـحـمـل هـمـيـن را هـم                    

و فـکـر نـکـنـم بـعـد از                  .   چنـدان نـدارد   
شـکـسـت جـنـبـش دوم خـرداد ديـگـر                    
توهمي براي کسي باقـي مـانـده بـاشـد              
که بـا تـغـيـيـر در قـوانـيـن جـمـهـوري                       

وضــع اسـالمـي بــتـوان گشـايشــي در               

 
...   قراردادهاي موقت  



 4  ١٣٨٦ شهريور ٢٢   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 . و جامعه ايجاد کردکارگر 
با اين توضيـحـات پـاسـخ مـا بـه                 
مساله مورد سـوال شـمـا قـراردادهـاي             
موقت و جمع کردن طومـار اعـتـراضـي          
عليه اين شکل از استخدامها که بويـژه         
در شرايط امـروز بـخـش وسـيـعـي از                  
کــارگــران در ايــران بــا آن دســت                         

به ايـن مـعـنـي     .  روشن است،بگريبانند
که جمع آورهاي طومارهاي اعـتـراضـي       
در رابطه با اين شکـل از اسـتـخـدامـهـا          
همانند هر عرصه ديگر از اعـتـراضـات        
کارگري نيز ميتواند  بعنوان شکلـي از          

اگـر  .   اعتـراض کـارآيـي داشـتـه بـاشـد              
امـا  .   بکوشيم حول آن نيرو جمـع کـنـيـم       

تازه بـعـد از جـمـع آوري طـومـارهـاي                   
 اينکه تداوم اين مبـارزه بـه          ،اعتراضي

چه شکلي خواهـد بـود و خـواسـت مـا                
در مقابـل اسـتـخـدام هـاي قـراردادهـا                

  سوال اصلي اي اسـت          ،موقت چيست 
. کـه در مــقـابــل مـا قــرار مــيـگــيــرد                 

اينجاست که مسـالـه تشـکـل بـعـنـوان              
ظــرفــي بــراي مــتــحــد نــگــاهــداشــتــن            
کارگران و نـقـش مـجـامـع عـمـومـي                   
کارگري بعنـوان مـحـلـي بـراي اعـمـال                
اراده جــمــعــي کــارگــران و تــعــيــيــن                 
نمايندگان کارگري براي بستـن قـرارداد        
با کارفرما و دولت جايگاه خود را مـي     

در دل ايــن مــبـارزه مــتــحـد و                .   يـابــد 
متشکل است که کارگـران مـيـتـوانـنـد             
شرايط استخدام خود را خـود تـعـيـيـن              
کننـد و بـه جـاي قـراردادهـاي مـوقـت                

 قراردادهـاي دسـتـه جـمـعـي و              ،کنوني
  . استخدامهاي رسمي را تحميل کنند

لغو قرارداد مـوقـت زدن  پـايـه               
  !دولت است

يک نکته محوري ديـگـر در نـامـه            
دوســتــمــان مــحــســن رســولــي مســالــه          

او بـه نـقـش         .   قراردادهاي موقت اسـت   
دولت در اين زمينه اشاره ميكند و بـه           
هــمــيــن اعــتــبــار  مــيــگــويــد لــغــو                  
قراردادهاي موقت در واقـع زدن پـايـه              

 .دولت است
اما در پاسخ به اين اسـتـدالل کـه              

 سخن من ايـنـسـت      ،امري واقعي است  

که  اين نتـيـجـه گـيـري را  در مـورد                       
بســيــاري از  ديــگــر خــواســتــهــا و                    
اعــتــراضــات کــارگــران و مــردم در                 

از هـمـيـن      .    مـيـتـوان داشـت         ،جامـعـه  
روست که امروز اعتراضات کارگران و        
مبارزات مردم فـورا رنـگ سـيـاسـي و              

کـارگـري   .   رودرويي با دولت را ميگيرد    
 مـعـلـمـي       ،که دستمزدش را ميخواهـد    

که ميگويد دستمـزدش بـايـد افـزايـش             
يابد و کارگر بيکاري که بيمـه بـيـکـاري          
ميخواهد و  نيز کارگري که مـيـگـويـد           

 در واقـع    ،قرارداد موقت بايد لغو شـود    
دارد حكومت را زير ضرب و اعـتـراض         

اين ماهيت رژيمـي اسـت     .   قرار ميدهد 
که با يک بحران سياسـي عـمـيـق دسـت            
بگريبان است و بحران اقـتـصـادي آنـرا             

بنابراين بـطـور واقـعـي        .   فلج کرده است  
در حاکميـت جـمـهـوري اسـالمـي نـقـد                

 لـغـو     ،کردن دستمزدهاي پرداخت نشده   
 لــغـو حـجــاب        ،قـرار دادهـاي مـوقـت         

 لغو آپـارتـايـد جـنـسـي و هـر               ،اجباري
خواست حق طلبانه ديگـري بـه مـعـنـي         
دست بردن به امر نابـودي ايـن رژيـم و            

امـا  .   بقول شما زدن پـايـه هـاي آنسـت             
اينها همه خواستهايي است که زمـيـنـه         
هاي اجتماعي دارد و يک رکـن دائـمـي            

.  اعــتــراض عــلــيــه ايــن رژيــم اســت                
مبارزه براي لـغـو      " بنابراين با اين حکم     

قرارداد موقت زدن پـايـه هـاي دولـت                
نميشود به بي نتيجـه بـودن ايـن           "   است

  .اعتراض رسيد
آيا قراردادهاي مـوقـت مسـالـه          

  همه کارگران است؟
اســـتـــخـــدام کـــارگـــران بشـــکـــل           
قـراردادهـاي مـوقــت و حـتــي ســفـيــد                
امضا يعني بدون قـرارداد بـخـشـي از               
تهاجم دولت و کارفرمايان بـه کـارگـران        

بنابراين روشن اسـت کـه تـهـاجـم        .   است
به هر بخش از کـارگـران مسـالـه کـل                  
کارگران است و تاثير خود را مسـتـقـيـم         
ــقــه کــارگــر                     در وضــعــيــت کــل طــب

بــويــژه وقــتــي کــه درصــد          .   مــيــگــذارد
بااليي از کـارگـران بـا ايـن شـکـل از                     

. قــراردادهــا بــه کــار اشــتــغــال دارنــد             

بنابراين پاسخ من به اين سوال کـه آيـا             
ــه هــمــه               قــراردادهــاي مــوقــت مســال

ايـنـکـه    .   کارگران است نيز مثبـت اسـت      
ابعاد اين تهاجم به آنجـا رسـيـده اسـت               

  حـتـي        ،که کارگر در مقابـل بـيـکـاري       
آرزوي بستن قرارداد موقـت را دارد و            

 ،حتي اين هـم نـايـاب و کـيـمـيـاسـت                   
آنطور كه شما ميگوييد به معني لـغـو           
شــدن خــود بــخــودي اســتــخــدامــهــاي           

از جملـه حـتـي اگـر بـه              .   موقت نيست 
آمـار تـعـداد کـارگـرانـي کـه بصــورت                  
موقت به استخدام در آمـده انـد نـگـاه                

 خواهيم ديد که اين موضـوع تـا           ،کنيم
چه حد در ميان کارگران ابعـاد گسـتـرده       
و وسيع دارد و به يک موضوع حـاد در         

  .ميان کارگران تبديل شده است
قراردادهاي موقـت ارجـح اسـت         

يــا مـــبــارزه بـــراي افـــزايـــش               
دستمزدها؟ عمده تريـن خـواسـت       

  کدامست؟
نفس اين سوال نشان مـيـدهـد کـه             
طبقه کارگر بدنبال راهي براي خالـصـي    
از اين وضعيت و از اين فقر و فـالکـت            

مبارزه براي تغييـر ايـن شـرايـط          .  است
امروز بيش از هـر وقـت  بـراي طـبـقـه                 

. کارگر به معني بـقـا و زنـدگـي اسـت                
اما اولويت کدامست؟ سوالي اسـت کـه       
نشان ميـدهـد هـنـوز نـقـشـه روشـن و                    
واحدي در ميان کارگران قـرار نـدارد و             
وظيفه کارگران کمونيسـت و راديـکـال           
است که بـه آن پـاسـخ روشـنـي داشـتـه                  

 .باشند
واقعيت اينست که امـروز مـبـارزه         
کارگران در قالب خواستهاي اقتـصـادي       

چـون تـوازن قـوا چـنـيـن              .   بيان ميشود 
اما همانطور که شما هم مـطـرح        .   است

کرديد طرح هر خـواسـت و اعـتـراضـي              
در واقع زدن پايه دولت و  رودرويـي بـا          

. اين رژيم است و خصلت سياسـي دارد         
روشن است که با هر تـهـاجـمـي کـه بـه                 
کارگر ميشود بايد با آن مقابله کـرد و           

. بــا اتــحــاد کــارگــري آنــرا عــقــب زد               
کارگري که دستمزدش را نمي پـردازنـد          
بايد براي نقد کردن دستمزدش مـبـارزه          

کارگري که با قراردادهاي مـوقـت       .   کند
و يا سفـيـد امضـا او را بـه بـيـگـاري                     

 بايد در مقابل اين بردگي و         ،ميکشند
ايـنـهـا    .   زورگويي بايستد و مبارزه کنـد     

همه جبهه هاي مختلفي از يک مـبـارزه         
وسيع در جامعـه اسـت کـه مـا امـروز                 

جبهه هاي مـخـتـلـف       . شاهدش هستيم 
نبردي که بايد در هر کـجـاکـه هسـتـيـم               
آنرا تقويت کنيـم و مـورد حـمـايـت و                   

امـا  .   پشتيباني وسيع خود قـرار دهـيـم        
نــکــتــه مــهــم ديــگــر ايــنــجــاســت کــه              
هــنــگــامــيــکــه مــا بــعــنــوان رهــبــران            
ــارگـــري بـــه امـــر                  اعـــتـــراضـــات کـ
سازمـانـدهـي ايـن اعـتـراضـات فـکـر                  
ميريزيم و قـدمـهـاي بـعـدي خـود را                    

 کدام اولويت هـا را در     ،تعيين ميکنيم 
ايـن سـوالـي      .   مقابل خود قرار ميدهيـم  

است که فکر ميکنم دوستمان محـسـن        
رسولي  طرح کرده است و بـايـد بـه آن                 

  .  پاسخ داد
  اولويت کدامست

محسن رسولي در نامه خـود سـوال     
 مـبـارزه عـلـيـه قـراردادهـاي                ،ميکند

مــوقــت يــا بــراي خــواســت افــزايــش               
 کــدام ارجــج اســت؟ مــن              ،دســتــمــزد 

ميخواهم بگويم تا آنجا که بـه مـبـارزه            
واقعي کارگران مـربـوط مـيـشـود ايـن              

روشــن اســت    .   انــتــخــاب مــا نــيــســت       
کارگري کـه بـا مـعـضـل قـراردادهـاي                 
موقت روبروست و ميخواهد عـلـيـه آن           

 ما نميتوانيم ايـن سـوال       ،اعتراض کند 
بـعـالوه ايـن دو         .   را مقابلش قرار دهيم   

امـا اگـر     .   خواست آلترناتيو هم نيستند   
ــارگــر                         ــک ک ــه ي ــوال از زاوي ــن س اي
کمونيسـت و رهـبـر کـارگـري مـطـرح                  
ميشود که ميخواهد بداند با توجـه بـه           
شرايط و  توازن قواي سياسـي کـنـونـي             
استراتژي روشني در مقابل خـود قـرار           
دهد و اولويت هـاي خـود را تـعـيـيـن                   

طبعا فاکتور هاي ديگري دخـيـل     .   کند
هستند که با توجه به آنهـا بـايـد پـاسـخ           

 . داد
من در اينجا قـبـل از ايـنـکـه بـه                   

  دوسـت دارم  بـه             ،اولويت ها بپردازم  
 ٦قطعنامه اي اشاره کنم که در کنگره          

حزب در رابطه با جنـبـش کـارگـري در              
از نظر من ايـن    .   ايران به تصويب رسيد   

قطعنامه سرفصلهـاي خـوبـي را بـراي             
اينکه ببينيم در کـجـا ايسـتـاده ايـم و                 

 بـدسـت   ،استراتژي مقابل ما کدامسـت    
اين قطعنامه از يـک جـنـبـش            .   ميدهد

نوين کارگري سخن ميگويد و اتکا بـه          
اين پيشروي ها وتـعـمـيـق و گسـتـرش               
آنها  را شرط پيشروي امـروز جـنـبـش              

ايـن قـطـعـنـامـه بـا             .   کارگـري مـيـدانـد     
تصويري واقعي از مـوقـعـيـت کـنـونـي              
جنبش کارگـري  تـاکـيـد مـيـکـنـد کـه                   
اتفاقا امروز بيش از هر وقـت زمـيـنـه              
ــراي طــرح خــواســتــهــاي ســراســري                ب
کارگري و متحد شدن و متشکل شـدن          
حول آن فراهم است و بايد براي آن خـيـز       

مـيـگـويـد در شـرايـطـي کـه                 .   برداشت
جنـبـش کـارگـري يـک وزنـه مـهـم در                     

 در   ،تحوالت سيـاسـي جـامـعـه اسـت            
شرايطي که اين جنبش توجه جامعـه و          
جهان را به خود جلب کرده اسـت و مـا            
شاهد شکل گيري روزهاي بين المـلـلـي         

 اوت   ٩ فـوريـه و         ١٥همبستگي چون   
در حمايـت از مـبـارزات کـارگـران در                 

 و نيـز در شـرايـطـي کـه                ،ايران هستيم 
صفي از رهبران سرشناس و شـنـاخـتـه            
شده جنبـش کـارگـري در جـلـوي ايـن                   
مبارزه قرار دارند و بطور سـراسـري در            

 جـنـبـش      ،ارتباط بـا هـم قـرار دارنـد              
کــارگـــري در مـــوقـــعــيـــت بســـيـــار               
قـــدرتـــمـــنـــدتـــري بـــراي پـــيـــشـــبـــرد            

شـرايـطـي کـه        .   اعتراضاتش قـرار دارد    
بيش از هر چيـز بـيـانـگـر رشـد چـپ و                  

. راديکاليسم در راس اين جنبش اسـت        
جــنــبــشـــي کــه هــر روز اشــکـــال                       
سازمانيافته تـري بـخـود مـيـگـيـرد و                
آنوقت قطعنامه تاکيد ميکند که بـايـد         
با  اتکا به اين نقطه قـوت هـا بـه جـلـو              

متشکل شـد  و بـعـنـوان          .   گام برداشت 
يکي از محورهاي مـهـم کـار در ايـن                 
دوره بــر مــبــارزه  حــول خــواســتــهــاي              

. سراسري کـارگـري تـاکـيـد مـيـگـذارد              
طبعا من اينجا قصـد بـاز کـردن هـمـه              
جوانب اين قطعنامه را نـدارم و انـجـام          
اين کار را که اهميت زيـادي  نـيـز دارد            

امـا بـه     .   به وقت ديـگـري مـي سـپـارم            
 در مـورد جـنـبـش            ٦قطعنامه کنگره   

کارگري اشاره کـردم تـا بـار ديـگـر بـه                   
اهميت و ممکن بودن امر متحد شـدن          
حول خواست هاي سراسري کارگـري و         
در راس آن خواست افزايش دستمزدهـا       

 
...   قراردادهاي موقت  
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شركت بود حدود دو مـاه پـيـش زيـر              
 تني پرس شـد و       ۵٠٠دستگاه پرس  

حالي كـه در حـال تـدارك مـراسـم                   در  
اش در همان هفته بود، عـروس          عروسي

 .بدن پرس شده او را تحويل گرفت
در چند سال گذشتـه گـزارش مـرگ       
شمار متعددي كارگر در حين كار فقـط        

. خودرو علني شده اسـت       در همين ايران  
دو سال پيش كارگر جواني بـنـام رضـي            
لو بر اثر اضافه كاري اجبـاري و فشـار             
بسيار سنگين كار و بدون هيـچ حـادثـه          

قبل از آن      .   اي در پاي دستگاه جان داد 
كارگر ديگري بـه هـمـيـن تـرتـيـب جـان               

خـودرو هـمـانـنـد هـر               ايـران .   باخته بود 
محيط كار ديگري در ايـران از وسـائـل            

زند و از نظـارت كـارگـران بـر          ايمني مي 
كـنـد،      ايمني محيط كار جلوگيري مـي     

تا سودش را باال بـبـرد؛ و دقـيـقـا ايـن                   
شرايط است كه كارگر سالمي كه صبـح        

اش را بــه قصــد كــار در                   زود خــانــه   
كـنـد، مـطـمـئـن            خودرو تـرك مـي       ايران

نيست زنـده و سـالـم بـه هـمـان خـانـه                       
 !برگردد

كارگر در ايران خودرو همانـنـد هـر           
محيط كار ديگري در ايـران، امـنـيـت             
شغلي ندارد، امنيت جاني نـدارد و در           
ازاء كاري هم كرده، مطمئن نيسـت كـه       

. حــقــوقــش را دريــافــت خــواهــد كــرد             
گزارشات كارگران نشان ميدهد كـه ايـن    
كارخانـه بـزرگ دولـتـي هـمـچـون يـك                   
پادگان اداره ميشود و فشار كار به نحو        

 .غير قابل تحملي باالست
شرايطي را كه صاحبان سرمـايـه و          
رژيم اسالمـي شـان بـر كـارگـران ايـران                
تحميل كرده اند، با قدرت كارگران، اگر       
به قدرت خود پي ببرند، در عرض چـنـد      

كـارگـران كـه      .   روز دگرگون خواهد شـد      
تمام توليد جامعه حاصل زحمت ايشان       
است، نبايد اجـازه دهـنـد كـه هـر روز                  
كارگري بر اثـر نـاامـنـي مـحـيـط كـار                 

 . اي را داغدار كند خانواده
توجه همه خوانندگان را بـه بـحـث             
عميق و تكان دهـنـده اي از مـنـصـور                 
حكمت در مورد قرباني شـدن كـارگـران        
در محيط كار كه در اين شماره كـارگـر        

 كمونيست آمده جلب ميكنم
اعتراض مخالفين غيرقانوني "

 !"است

كنفدراسيون بين المللـي اتـحـاديـه          
هاي كارگري و فدراسيون جهاني حـمـل      

 روز ســوم       ITF و       ITUCو نــقــل        
اي بر عليه ايـران       نامه  سپتامبر اعتراض 

در بـخـشـي از         .    تقديـم كـردنـد   ILOبر  
مقامات ايراني بـه    " نامه آمده است كه     

تلويزيون بلژيك در خصـوص تـظـاهـرات         
مخالفين رژيم در مقـابـل سـفـارتـخـانـه           

 اوت   ٩اين رژيـم در بـروكسـل در روز              
انـد كـه ايـن تـظـاهـرات                 امسال، گفتـه  

گويند   درست مي !   غيرقانوني بوده است  
كه اعتراضات مخالفينشان غيرقانوني    

در قانون اينها مخالفين نه تنـهـا       .   است
حق ندارند اعتراض كنند، بـلـكـه بـايـد             

 ." سرشان باالي دار برود
رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي رژيـمـي               

. كنـد  است كه در عصر خود زندگي نمي   
ديـگـر را        ها معـمـوال هـواي هـم            دولت
اما جـمـهـوري اسـالمـي چـنـان               .   دارند

ها هم بـه آن     وحشي است كه حتي دولت 
چـنـدي پـيـش       " .   غيرقانونـي " گويند    مي

مجله اكونوميست در مطـلـبـي دربـاره           
ايران نوشت كه به كارهاي غـيـرقـانـونـي        
از جمله غني كردن اورانيوم، اسپانسـور       

. زنـد    كردن تروريسم و غيـره دسـت مـي        
رژيم جمهوري اسالمي همچنين عضـو      
سازمان جهاني كار است و بسـيـاري از           

هاي آن را امضا كرده اسـت،     نامه  مقاوله
كدامشان هم متعهد نيـسـت       اما به هيچ  

و هر روزه آنها را كـه خـود پـاي آنـهـا                   
بـه  .   كنـد   امضا گذاشته است، نقض مي    

نظر من وقتي كه مـقـامـات جـمـهـوري           
اسالمـي رو بـه كشـورهـاي غـربـي، از                

شان در تلـوزيـون     جمله همين فرمايشات  
كـنـنـد       زنند، فكر مـي     بلژيك، حرف مي  

هـا     كه دارند در نماز جمعه با بسـيـجـي           
هايي را    نه معناي حرف.  زنند حرف مي 

فهمنـد و نـه خـجـالـت               زنند مي   كه مي 
رژيمي كه هر روز كـارگـران         .   كشند  مي

را صرفا به خـاطـر اعـتـراض بـه عـدم                   
پرداخت دستمزد و پخش اعالميه بـراي   
فراخوان به مجمع عمومي سـنـديـكـا و        

كند و بـه      اعتراض به بيكاري زندان مي    
بنـدد، رژيـمـي كـه بـه سـر و                  گلوله مي 

پاشد، رژيمـي كـه      صورت زنان اسيد مي   
زندگي هفـتـاد مـيـلـيـون نـفـر در ايـن                     
جامعه را به گروگان گـرفـتـه اسـت، بـه               

 "!غيرقانوني"گويد  ميديگران 

يکي از مشکالت طبقه کارگـر در       
ايران ساعات طوالنـي کـار در مـراکـز             
توليدي، موسسات اقتصادي و حمل و        

کارگران فکر ميکنند يـا    .   نقل ميباشد 
بهرحـال نـاچـارنـد کـه بـا ايـن گـرانـي                       
وحشــتــنــاک و بــا وجــود تــورم افســار               
گسيخته اضافه کاري کنند تا بتـوانـنـد          
خرج وسايل معيشت و زندگـي خـود و            
خانوادهايشان را در بياورند و برخـي از       

 ۱۴کارگران در اطراف معادن تهران تا    
 ساعت کار سنـگـيـن    ۶ساعات به جاي    

و مضر کار ميکنند و تازه شاهديم كـه     
دستمزدهاي ناچيزشان نـيـز بـه مـوقـع              

حبيب رضـاپـور يـک         .  پرداخت نميشود 
فعال سنديکـاي شـرکـت واحـد در يـک               

کارفرمـاي  : " مصاحبه راديويي ميگفت 
. بزرگ در ايران جمهوري اسالمـي اسـت    

شــمــا عــمــال در مــقــابــل دولــت                        
اداره کـار و خـانـه کـارگـر        ... ايد  ايستاده

حكومت عمال هيچ کاري انـجـام نـمـي            
آيند ساعـات کـار کـارگـر        دهند اما مي 

 يـيـن  پـا  مـزد کـارگـر            ميبرند تا  باالرا  
 هــزار   ۱۸۳حــداقـل حــقـوق        . . .   بـيــايـد  

 هـزار    ۵۰۰تومان است، اما خـط فـقـر        
تومان است اما ميگويند خط فـقـرهـر           

 هـزار    ۵۰۰چه باشد دليل نيـسـت کـه            
 سـاعـت کـار         ۸ جاي   به.  تومان بدهند 

  ســاعــت کــار      ۱۴مــيــگــويــنــد بــايــد        
به راستي ساعات کار کـارگـر     . .."  کنيد

را چــه کســي بــايــد تــعــيــيــن کــنــد؟                  
داران و از جمله دولت جمـهـوري          سرمايه

اسالمي نيروي کار کارگـر را در بـازار           
ميخرد تا آنـرا در پـروسـه تـولـيـد بـه                      
منظـور دسـتـيـابـي بـه ارزش اضـافـه                   

آشکـار اسـت   .  سرشار به مصرف برساند 
که مواد خام و ابـزار تـولـيـد بـه خـودي               

تواند محصـوالت و کـاالهـاي       خود نمي 
دار   جديد توليد کنيد، در نتيجه سرمايه     

بايد با مصرف بيشتر نيروي کار کارگـر   
تـر بـيـشـتـريـن ارزش               در زمان طوالني  

اضافه را با کشيدن خون کارگر به جيب         
اگر ساعات کـار کـارگـران را در             .   بزند

 ســاعــت در نــظــر          ۱۲ايــران خــودرو       
 ساعت اول کار را کـارگـران          ۶بگيريم،  

براي تامين و بازتوليد قوه کارشان کـار     
 ساعت بعـدي را کـارگـران         ۶ميکنند و 

ــار                    ــي ک ــد اضــاف ــودرو دارن ــران خ اي
و در انتـهـاي پـروسـه تـولـيـد             .   ميکنند
ارزش اضـافـي     )   اتومـوبـيـلـهـا     ( کاالها  

يـعـنـي    .   ناشي از همين کار اضافه است  
 ۶به عبارت ديگر کارگران بـابـت ايـن             

ساعت کـار اضـافـي چـيـزي دريـافـت                  
نميکنند و به رايگان مانـنـد يـک بـرده               

داران ثــروت تــولــيــد            بــراي ســرمــايــه    

پرسش اساسي براي فعالين و     .   ميکنند
هاي وسيع طبقه کارگـر ايـن اسـت           توده

که چرا بايد کارگران به عنوان خالقان و         
توليد کنندگان ثـروت اجـتـمـاعـي کـه               
محصوالت مصرفي جامعه را بـوجـود        

آورند، عالوه بـر کـار الزم انسـانـي                مي
 چـرا    کار اضافي کنـنـد؟    اجتماعي بايد   

با کش دادن ساعـات کـار اضـافـي کـه               
 ۱۲تبلورش در سـاعـات کـار روزانـه                

ســاعــتــه نــمــودار مــيــشــود، تــوســط             
شـان     داران و دولـت اسـالمـي             سرمايـه 

کارگران شديدا استثمار ميشونـد؟ چـرا         
 ۲۱نرخ درجه استثمـار در آغـاز قـرن                

باالتر ميرود؟ جنبش کارگـري چـه کـار          
 بايد بکند؟
 يكي از كارگران نفت در      پوياساشا  

يـک گــزارش کــامــل در بــاره شــرايــط               
کارگران پااليشگاه نفت ابـادان کـه در             

روز ۶۵کــارگــر کــمــونــيــســت شــمــاره            
 درج شـده       ۱۳۸۶ مـرداد ۲۵پنجشنبه  

مــورد در   : " اسـت چــنـيـن مـي نـويســد            
وضعيت تـولـيـد در پـااليشـگـاه نـفـت                 

 
  ساعت کار در روز يک گام به پيش۶

  محمد مزرعه کار

خــواســت افــزايــش     .     تــاکــيــد بــگــذارم     
دستمزدهـا يـک خـواسـت سـراسـري و                 
متحد کننده است  که ميتوانـد  تـوجـه         

از .   کل جامعـه را بـخـود جـلـب کـنـد                  
همين رو اگـر بـخـواهـم بـعـنـوان يـک                      
اولويت بر روي خـواسـتـهـاي سـراسـري              
کارگـري انـگـشـت بـگـذارم و بـگـويـم                    
اولويت براي ما کارگران کمونـيـسـت و           
رهبران کـارگـري در شـرايـط کـنـونـي                  
چيست من بـر روي خـواسـت افـزايـش              
دستمزدها و شکل دادن بـه جـنـبـشـي               
قدرتمـنـد حـول ايـن خـواسـت تـاکـيـد                    

جنبشي کـه در چـنـد سـالـه           .     ميگذارم
اخير گفتمان زيـادي حـول  آن بـه راه                    
افتاده است و تـا هـمـيـن جـا تـاثـيـرات               
مثبت خـود را گـذاشـتـه اسـت و مـا                     
شاهد پيشـروي هـاي مـوثـري در ايـن                 

از جمله  امروز کـارگـر     .   زمينه هستيم  
ديگـر  سـطـح زنـدگـي خـود را نـه بـر                        
مبناي خـط فـقـر بـلـکـه بـر مـبـنـاي                        
شاخص هاي عمومي تر و بعـنـوان يـک          

. شهروند جامعه دارد  مطرح مـيـکـنـد           
دســتــمــزد خــود را بــا کــارفــرمــا و                    
نمايندگان مجلس مقايسـه مـيـکـنـد و         

بـراي  .     به اين نابرابري مـعـتـرض اسـت         
ميزان حـداقـل دسـتـمـزد خـود مـبـلـغ                   
تعيين ميکند و مـيـگـويـد دسـتـمـزد                 
کارگران بـايـد تـوسـط خـود کـارگـران                  

 هـزار و يـک          ٦٠٠تبديل شـود و از            
. مـيـلـيـون و غـيـره سـخـن مـيـگـويـد                      

اينجاست که اگر از من بپرسيد امـروز          
ما بعنوان رهبران کارگـري و کـارگـران            
کمونيست با چه خـواسـتـي مـيـتـوانـيـم              

مـن  .   جلو بياييم که متحد کننده بـاشـد       

خواست افزايش دسـتـمـزدهـا را طـرح               
به نظر من طـرح ايـن خـواسـت       .   ميکنم

و شکل دادن به جنبشي متـحـد تـاثـيـر         
مستقيم خود را بـر روي تـوازن قـواي                
سياسي جامعه نيز خـواهـد گـذاشـت و            
گامي بزرگ به جلو در جنبش کـارگـري         

 . خواهد بود
در هر حال دوست عزيـز هـمـانـطـور         
که گفتم ما از هـر تـالـشـي و از هـر                       
مبارزه اي براي بهبود وضع کارگـران بـا       
تمام قوا حمايت ميکنيم و اگـر امـروز          
حرکتي حول خواست لغو قـرار دادهـاي          
موقت شکل بگيرد و بقـول شـمـا عـده              
اي حول اين خواست به تحرک در آيـنـد             
و يا فرضا طومـار اعـتـراضـي  امضـا               

 ،کنند و مبارزه اي را سـازمـان دهـنـد             
بايد با همبسـتـگـي وسـيـع مـا روبـرو                  
شود و خود ما نقش پيشتـازي در ايـن            

 .مبارزه داشته باشيم

 
...   قراردادهاي موقت  

 
١از صفحه  ...  در حاشيه دو خبر   

٤از صفحه   

 

٦صفحه   



 6  ١٣٨٦ شهريور ٢٢   کارگر کمونيست

        !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

آبادان در شرايط کنونـي، در طـول يـک             
 ميليون ليتر بـنـزيـن      ۱/۵سال گذشته   

 ۹ الـي       ۸افزايش بنزين داشته اسـت و       
ميليون لـيـتـر بـنـزيـن در روز تـولـيـد                     

اضــافــه بــر تــمــامــي ايــن         . . .   مــيــشــود
تـولــيـدات کــه بــيــان شــد خـوراکــهــاي              
صنعتي بعضي واحدهاي مهم تولـيـدي       
کشــور از جــملــه خــوراک صــنــعــتــي                

 ۱۸پتروشيمي بنـدر شـاهـپـور روزانـه              
 هزار بشکه پـنـتـان    ۲هزار بشکه نفت و  

و خــوراک صــنــعــتــي         .   در روز اســت      
 ميـلـيـون مـکـعـب          ۳پتروشيمي آبادان   

از سوي ديگر ساشا پويـا  ."   گاز ميباشد 
الـبـتـه کـارگـران        :   " گزارش ميـدهـد کـه      

 نـفـر     ۲۰۰۰قرارداد موقت که حداقـل     
 هـزار  ۴۵۰ تـا  ۳۵۰هستند و در حدود  

 ساعت کـار  ۱۲تومان دستمزد در قبال    
ميگيرند و از هـيـچـگـونـه مـزايـايـي                   

و هر آن احتمـال دارد        برخوردار نيستند   
 ۲ بـر اسـاس هـمـيـن                . . . " اخراج شوند 

فاکتور اگر بخواهيم با يک حسـاب سـر           
انگشتي مـحـاسـبـه کـنـيـم و هـمـيـن                     
محصوالت و کاالهاي نفتي، گـازي و          
شيميايي كـه حـاصـل از بـکـارگـيـري                  
نيروي کار کارگران ماهر و متـخـصـص         

 را به دالر بسنجيـم،  در نفت آبادان است   
بدون شک اين ثروت اجتمـاعـي عـظـيـم          
ميليارد دالري سر به آسـمـان مـيـزنـد،              

 سـاعـت     ۱۲اما کارگر قراردادي بايـد        
کار کند، چرا؟ با اين پول ناچيزي که بـه         
کارگر نفت ميپردازند، هر کارگر نـفـت          

 ساعت کار در روز همـيـن حـداقـل        ۲با  
 ۱۰دستمزد را در مـيـاورد و روزانـه                 

ساعت مجاني و رايگان کار مـيـکـنـد،          

 سال در نفت کار کنـد  ۳۰اگر هر کارگر    
 سال دسـتـمـزد گـرفـتـه            ۵احتماال فقط   

 سال را چون بـردگـان دوران          ۲۵است و   
 درجـه    ۷۰اسپارتـاکـوس در گـرمـاي             

فـرسـا      وحشتنـاک و بـه شـدت طـاقـت               
اين هم از بـرکـت     .   بيگاري کشيده است  

اسالم دوران بردگـي در جـهـت مـنـافـع               
دار که بـا کشـتـار            کثيف طبقه سرمايه  

رهبـران کـمـونـيـسـت شـوراهـاي نـفـت                  
 چـه ضـربـه      ۱۳۶۰پااليشگاه آبادان در    

حياتي به جنبش کارگـري در ايـران زد،        
تا جايي که کارگـر نـفـت کـه در دوران                

 يـعـنـي      ۱۳۰۸"   اتحاديه کارگران نفت  " 
دوره معروف بـه قـيـام کـارگـران نـفـت                  
آبادان و خوزستان، دوره رهبـرانـي چـون         

 ۶يوسف افتخاري، علي اميد که پرچـم     
 ساعت کار را در گرماي آبادان بـه    ۷يا  

 ۱۲احتزاز در آوردند، اکنون بـايـد بـه               
 چرا؟. ساعت کار در روز تن در دهد

در جهان متمدن غـرب بـه عـنـوان            
نمونه در آمريکا يک کارگر آشپـز سـاده           

 دالر حـداقـل دسـتـمــزد            ۱۲سـاعـتـي      
تازه در هـمـانـجـا نـيـز         .   دريافت ميکند 

اما کارگـر   .   نرخ استثمار بسيار باالست   
نفت ایران بطور قراردادي و موقت کـه      
مدام در فضـاي تـرس از اخـراج کـار                   

 ساعت کـار کشـنـده زيـر       ۱۲ميکند با  
کـنـتـرل نــيـروهـاي سـپــاه پـاسـداران و                   
امنيتي جمهوري اسالمي بايد ساعتـي      
يک دالر دستمزد داشته باشد، به سـخـن    

 برابر کمتر از يک کارگر سـاده    ۱۲ديگر  
  در آمريکا، چرا چنين است؟

ســاعــات کــار در قــانــون کــار               

  اسالمي
بعد از سرنگوني رژيم سابق تا دوره       
سرکوب شـوراهـاي کـارگـري کـارگـران              

 ساعت کار در روز        ۸پااليشگاه آبادان   
.  روز تعطيلي در هـفـتـه داشـتـنـد               ۲و  

شوراهاي نفتگران در خوزستان زير بـار        
 سـاعـت در هـفـتـه             ۴۴ روز کـار و         ٨

نــرفــتــنــد و رهــبــران شــوراهــاي نــفــت             
فـر     االيشگاه آبادان بخشنامه مـعـيـن      پ

وزير منتخب دولت موقـت بـازرگـان را          
زير پا له کردند و در مجمع عمومي بـا     
حضور وزير نفت خـمـيـنـي در مـقـابـل                

اعــالم )   ورک شــاپ  ( کـارگــاه مــرکــزي       
کردند، اين بخشنامه را قبول نـدارنـد و       

 سـاعـتـه کـار          ۸ روز    ۵السابق    کما في 
ها هم کار     ميکنند پنجشنبهها و جمعه   

فـر در       وزير نفت مـعـيـن      .   تعطيل است 
مجمع عمومي کارگران نفت بـا فـريـاد           
خشم با نفرت به حق کارکنان روبرو شـد        
و دمش را روي کولش گذاشت و رفت و      
به گوش امامش رساند که سـنـبـه زور             
شوراهاي نفتگران آبادان پـرزور اسـت و          

تـا ايـنـکـه بـا           .   بايد فکري ديـگـر کـرد       
نعمت جنگ ايران و عراق ضربه نهـايـي     
را بــه قــويــتــريــن، مــنــظــم تــريــن و                    

ترين بخش طبقه کارگر در ايـران      اساسي
 بـا کشـتـار         ۶۰در سالهاي دهه     .   زدند

کمونيستها و رهبران شوراهاي کارگران     
در سراسر ايران تـوانسـتـنـد در قـانـون                 

 ساعت کـار  ۸شان "کار اسالمي"کذايي  
ساعت کار در هفته را بـه       ۴۴در روز و    

اکنون که هنـوز    .   طبقه ما تحميل کنند   
جنبش کارگري در سـطـح سـراسـري از             
حق داشتن تشکل کارگري مستـقـل از          
دولــت مــحــروم اســت در اغــلــب                      

هـا، صـنـايـع          هـا، پـااليشـگـاه        کارخانـه 
 سـاعـت     ۱۲سنگين از کارگـران روزي      

ايـن يـک قـتـل عـام              کار مـيـکـشـنـد،         
 .تدريجـي از کـارگـران در ايـران اسـت                

ميزان عمر متـوسـط کـارگـران پـايـيـن              
آمده است، به علت کار زياد و طـوالنـي    

شـان را       کارگران نشاط جسمي و روحي    
آنــان تـــوســـط      .   انـــد     از داســـت داده        

شـان     داران آخرين نـيـرو و رمـق            سرمايه
چون خون سرخشان کشده ميشود تا هر        
ساعت و هر روز ارزش اضافه بيشـتـري         

چـرا  .   براي انباشت سرمايه توليد کنـنـد      
چنين وضعيتي را بـايـد تـحـمـل کـرد؟               
رهبران و فعـالـيـن کـارگـري در سـطـح                 
سراسري بايد فکري کنـنـد و کـاري را               

  .صورت دهند
قانون ساعات کار در برنامه يـک         

 دنياي بهتر
 برنامه يک دنـيـاي بـهـتـر           ۶در بند   

ــوري      :   " حــزب امــده اســت          ــراي ف ــرق ب
 روز ۵(  ساعت کار در هفته  ۳۰حداکثر

 سـاعـت در کـارهـاي            ۲۵،  )  ساعته ۶
 ۵سخت و کاهش منظم ان در فواصـل       

سالـه، احـتـسـاب زمـان صـرف غـذا،                  
فرصت معيني براي رفت و آمـد، زمـان      
اسـتــحـمــام بــعـد از کــار، کــالـســهــاي                
سوادآموزي و آمـوزش فـنـي و زمـان                
تشکيل مجمع عمومـي جـزو سـاعـات         

 ساعت کار در ۶  پرجمبه نظر من  . "   کار
روز را بايد براي جلوگيري از سـاعـات             
طوالنـي کـار و اسـتـثـمـار وحشـيـانـه                    

بـعـالوه خـود ايـن          .   کارگران بلنـد کـرد     
مطالبه به شکل سراسري يـک خـواسـت       

و .   سراسري، اجتماعي و سياسي اسـت      
جنبش کارگري بايـد مـحـدود نـگـري،             

صنفي گرايي و بدتـر از آن، مـبـارزه و             
اعتراض در چارچوب قانونگرايي قانون     
ارتجاعي و ضدکارگري كنار بگـذارد و      
با حـرکـت در جـهـت ايـجـاد تشـکـل                      
سراسري از طريـق مـجـامـع عـمـومـي،            
علني، اجتماعي هـر چـه قـدرتـمـنـدتـر               
وارده صحنه سياسـت در ايـران شـود و             
بطور سراسري مبارزه بـراي بـه كـرسـي             

 ساعت كـار در روز         ٦نشاندن حد اكثر    
معلوم است كه در   .  را به كرسي بنشاند 

شرايـطـي كـه كـارگـر بـا قـراردادهـاي                   
موقت و سفيد امضا وحشيانه استثمار      

 ٦ميشود، خواست پيشرو و انسـانـي            
ساعت كار در روز به سادگـي بـه پـرچـم             
يك مبارزه سراسري و ميليوني تـبـديـل          
نميشود و بايد بـراي آن كـار و تـالش                  

رهـبـران كـارگـري در ايـن             .   جدي كـرد   
امـا  .   مورد طبعا نقـش كـلـيـدي دارنـد            

مهم اينست كـه در قـدم اول خـود ايـن             
رهبران اهميت طرح اين خواسـت بـراي          
جلو كشيدن كـل جـنـبـش كـارگـري را                 
بدانند و بـراي عـمـلـي كـردن و بسـيـج                   

اين را .   كارگران در پشت آن تالش كنند     
هم اشاره كنم كه کارگران بايد در ابـعـاد         
وسيع احزاب سياسي را بشـنـاسـنـد و               

بعـد از    .  هايشان را مطالعه کنند  برنامه
تجربه شکست شوراهاي کارگـري، بـعـد      
از سرکوب انـقـالب کـارگـران و مـردم                

 تــوســط حــکــومــت       ۱۳۵۷ايــران در      
اسالمي سرمايه داران، اين ديگر بـايـد         
بزرگترين درس بـراي کـارگـران بـويـژه                
رهبران و فعالين کارگري در ايران شـده          
باشد، طبقه کارگر بدون حزب سـيـاسـي         
خود امکان گرفتن قـدرت سـيـاسـي و              

داري حـاکـم در          سرنگوني رژيم سرمايـه   
 ..*ايران را ندارد

 سايت کارگران
www.kagaran.org 

 
٥از صفحه          ... ساعت کار در روز ٦    

ازحــدوديــک مــاه از بــازگشــت ايشــان             
توسط مامورين امنيتي نزديک مـنـزل         
دستگير و به زندان منـتـقـل شـدنـد در               
ادامه دستگيري آقـاي اسـالـو بـعـنـوان              
رئيس هيئت مديره سنديکاي کـارگـران       

 فـراخـوانـي      ITUCوITFشرکت واحد   
براي حمايت از ايشان و همبستگـي بـا           
سنديکاي کارگران شرکـت واحـد بـراي           

 صــادر   1386 مـرداد       18تـاريـخ     
نمودند در پي اين فراخوان سـنـديـکـاي            
کارگران شرکت واحـد بـا نـظـر جـمـعـي                
تصميم گرفت براي روز فراخوان جـهـت          
دلجوئي از خانواده آقاي اسالو به منـزل         
ايشان مراجعه کنند در هنگام مراجعـه       
به منزل ايشان در تاريخ فوق پنج نفر از          
اعضاء سنديـکـا بـه نـامـهـاي آقـايـان                  

ابراهيم مددي ، سـيـد داوود رضـوي،              
ابــراهــيــم نــوروزي گــوهــري، يــعــقــوب           
سليمي و همايون جابري به همـراه دوتـن     
از شهروندان دستگير و به زنـدان اويـن            
منتقل شـدنـد بـعـد از پـيـگـيـريـهـاي                     
خـانـواده و اعضـاء سـنـديـکـا آقـايــان                   
ابراهـيـم نـوروزي گـوهـري و يـعـقـوب                   
سليمي به هـمـراه دوتـن از شـهـرونـدان                
دستگير شده با قـرار کـفـالـت از زنـدان            
آزاد شدند و تا اين تاريخ آقايان ابراهيـم         
مددي ، سيد داوود رضوي ، هـمـايـون            

جابري و منصور اسالو در زنـدان اويـن          
خــانــم لــوئــيــس     .   زنــدانــي مــيــبــاشــنــد    

آربرکميـسـيـونـر مـحـتـرم حـقـوق بشـر                  
همانطور که استحضـار داريـد اعضـاء           
هيئت مديره و فعالين سنـديـکـا بـيـش           
ازدو سال است که بطور غير قانونـي از           
حقـوق و امـنـيـت اجـتـمـاعـي مـحـروم                  

ــد      ــه        .   گشــتــه ان مــا خــواســتــارمــداخل
سازمانهاي حقوق بشري در اين زميـنـه        

  ITUCدبير کـل       : رونوشت  .   هستيم
     ITF دبير کـل          ،آقاي گاي رايدر   
 سـنـديـکـاي       ،آقاي ديويد کـاک رافـت         

کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهـران      
 12/6/1386 ،و حومه

 
...  نامه کارگران سنديکاي   
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 7 ٦٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

هشت سال گذشته واقـعـا در خـواب            
هـنـوز دارد بـا كـابـوس             .   بوده اسـت  

كنگره دوم حزب كمونيسـت كـارگـري        
 كه منصور حكمت بحث     ٩٩در سال   

را طـرح كـرد   "   حزب و قدرت سياسي" 
و ماههاي بعد از آن  دسـت و پـنـجـه        

خودرا مغبون ميبيند و    .   نرم ميكند 
احساس غبـن   .   ميخواهد كاري بكند  

ميكند كه خـورده اسـت و جـوابـي                 
نداشته است و يك كلمه جواب نـداده          

 ٩٩او هنوز مستـعـفـي سـال            .   است
گويي تحولي را در اين سالـهـا        .   است

نديده، جنب و جوشي را شاهد نـبـوده      
اين هنوز همان رضا مقدم بعد   .   است

 اسـت  ٩٩از كنگره دوم حزب در سال    
كه تصور ميكند اطرافيان چشم به او      

از " هنوز .   دوخته اند كه از جا برخيزد    
دارد به بـحـثـهـاي     .   است"   بنيانگزاران

. آن روزهاي استعفـا جـواب مـيـدهـد          
هنوز دارد تعداد مسـتـعـفـيـون سـال             

 را ميشمارد و نميخواهـد قـبـول           ٩٩
. كـنـد كــه اطــراف او خــالـي اســت                

نمـيـخـواهـد قـبـول كـنـد كـه از آن                       
مستعفيون كه به هردليلـي از حـزب          
جدا شدند حتي دو نفر هم بـا ايشـان         

شخصا از موقعيـتـي كـه        .   نمانده اند 
رضا مقدم در آن دارد دسـت و پـا                  

او يـك    .   ميزند احسـاس تـاثـر كـردم          
مرتبه از خـواب بـيـدار شـده اسـت                  
چشمانش را ماليده و به بيرون پنجـره        
نگاه كرده و فهميـده اسـت كـه سـال                

 اســت و هــنــوز جــمــهــوري             ٢٠٠٧
اسالمي سر كار است و تعرضـش بـه      

قـلـم را     .   مردم را شـروع كـرده اسـت          
برداشتـه و شـروع بـه نـگـارش كـرده               

ديـديـد انـقـالب       " كه نگـفـتـم؟      .   است
، ديـديـد جـمـهـوري اسـالمـي             " نشد؟

سرنگون نشد؟ و بعد شروع به بـافـتـن       
كرده اسـت كـه حـزب كـمـونـيـسـت                   
كارگري با بحثهاي منصـور حـكـمـت       

مفتـون    " ٩٩در كنگره حزب در سال        
كال طبقه كـارگـر را از         " .   " قدرت شد 

، و   " استراتژي خـود كـنـار گـذاشـت            
ائتالف با سلطنـت طـلـبـان را خـط              " 

، و دچـار بـن بسـت و           " خود قرار داد  
! فـاكـت؟ احـمـدي نـژاد          .   بحـران شـد    

فاكت؟ تشكيل سه حزب كمونـيـسـت     
فاكت نوشته كاظم نيكخواه    !   كارگري

عليه مـحـافـل كـارگـري و تـحـقـيـر                   
فاكت؟ تظاهراتي در چـنـد        !   كارگران

سال پيش در شهري در كانادا كه يـك         
نفر از كميته مركزي حزب كمونيست      
كارگري كه االن مدتـهـاسـت بـا ايـن              
حزب نيست در صفي كـه سـلـطـنـت            
طلبان هم بودند عليه رژيم سخنرانـي       

در كنگره دو ما چيـزي  . .   و بعد! !   كرد
حسن !   نگفتيم اما حرف زياد داشتيم    

وارش را بـخـاطـر ايـنـكـه از حـزب                   
ديگري دفاع كرده بود و نوشـتـه بـود            
! زنده باد يك حزب ديگر اخراج كردند  

سايتي عليه مـا راه انـداخـتـنـد كـه                 
و سياه كردن صفحاتـي    !   خيلي بد بود  

متعدد بـر ايـن روال كـه خـوانـنـده                    
كتابش اگر از آن تاريخ خبري نـداشـه         
باشد نميفهمد بحث بر سر چيسـت و          

. او با چه زباني دارد حـرف مـيـزنـد               
حتي او چندين نوشته و نـامـه رد و               

 و متن اسـتـعـفـا     ٩٩بدل شده در سال  
نامه اش را در اين كتاب بطور كامل      
جهت رجوع خوانـنـدگـان مـنـعـكـس             

من "واقعا بقول آن شاعر !..كرده است 
 !"  در كجاي زمان ايستاده ام؟

شخصا با خود زياد كلنجار رفتـم كـه         
آيا بايد جواب چنـيـن نـوشـتـه اي و                 
بحثها و جوسازيهايي كه هشـت سـال     

آيـا  .   پيش جواب خودرا گرفته اند داد  
بايد جواب كسي كه هشت سال پيش       
گفته است حزب كـارگـران و طـبـقـه              
كارگر را كنار گذاشته است، يك سال       

اين حزب يك جريان   " پيش گفته است    
و . . "   جدي در جنبش كارگري اسـت          

چند ماه پيش براي اينكه بگويـد چـرا     
حزب كمونيست كارگـري در جـنـبـش         
كارگري فعال و دخيل است، تـئـوري          

سـورچـران   "   " بسـيـار عـمـيـق       " بديع و    
را ابداع كرده است، و بعد  "   جنبش ها 

همه را فرامـوش كـرده و مـيـگـويـد               
حزب طبقه كارگر را كـنـار گـذاشـت             

جواب داد؟ تمام كتاب رضا مقـدم از      
و واقعا هنوز هـم      .   همين دست است  

مطمئن نيستم پرداختـن بـه آن كـار              
فقط خـودم را راضـي         .   مفيدي باشد 

كردم كه بهررو بـه بـهـانـه ايـن بـحـث                
ميشود گوشه اي از خـط حـزب را                
براي كساني كه عالقمندند روشـن تـر       

 .  كرد
بگذاريد يك نكتـه سـاده را هـم              

قاعدتا كسي كـه    .   همينجا اشاره كنم  
انحرافات را به مقـطـع مـعـيـنـي در               
حيات يك حزب نسبت مـيـدهـد اگـر         
در حرف خود جدي باشد بايد مـدافـع       
و پيشبرنده سياستها و خط قـبـل از         

ايـن يـك انـتـظـار           .   آن مقـطـع بـاشـد       
اولين سوالـي   .   منطقي و بديهي است   

كه براي خواننده پيش مي ايد اينست 
كه آيا رضا مقدم كه خود عضو دفتـر   
سياسي حزب در دوره قبل از كنـگـره         
دوم حزب بوده است و هـنـوز دوسـت            
دارد يادآوري كـنـد كـه او يـكـي از                  

بوده است و هـمـه   "   بنيانگزاران حزب " 
انحرافات را به مقطع بعـد از كـنـگـره          

" حزب و قدرت سياسي   " دوم كه بحث    
توسط منصور حكمـت مـطـرح شـد            
ــواضــع و                    ــا م ــدهــد، اي ــي ــط م رب
سياستهاي قبل از آنرا قبول دارد؟ آيا  
ايشان مدافع سياستها و استراتژي و       
قطعنامه ها و ادبيات قبل از كنگـره         

 كه ايشـان از    ٩٩دوم هست؟ در سال  
حزب جدا شدند هشت سال از حيـات        
اين حزب ميگذشت و بيش از بيست       
سال از شكـل گـيـري جـريـانـي بـنـام                 

كـه مـقـدمـه       "   ماركسيسـم انـقـالبـي     " 
تشكيل حزب كمونيست كارگري بود     

صدها نوشته و قطعنامـه  .   ميگذشت
و كتاب و انبوهي ادبيات اين دوره را    

رضـا  .   نمايندگـي و بـيـان مـيـكـنـنـد            
مقدم كدام بخش از دوره قـبـل و آن               
ادبيات و سياستها را بـراي يـك روز            
هم شده دنبال كرده و مورد دفاع قرار        
داده است؟ چرا رضا مقدم خط قـبـل       
از كنگره دوم حزب را ادامـه نـداد؟              

را "   يك دنياي بهتر  " چرا ايشان برنامه    
برنامه خود اعالم نكـرده اسـت؟ چـرا         

اسـطـوره بـورژوازي      " بحثهايي نظيـر      
دموكراسي تعابير "يا " ملي و مترقي 

قطعنـامـه در مـورد         " يا "  و واقعيات 
و صـداهـا بـحـث و          " سنديكا و شورا 

قطعنامه ديگر را يك جا هـم مـورد            
دفاع قرار نداده است؟ آيـا يـكـي از               
اينها كه بـهـررو رسـمـا جـزو تـاريـخ                  
زندگي سياسي خود ايشان هم هسـت     
حتي در آرشـيـوهـاي عـلـنـي ايشـان               

 موجود است؟
اينها و سواالتي از ايـن قـبـيـل              

و پاسـخ آنـهـا هـم روشـن           . زياد است 
رضا مقدم از هيچ بـخـشـي از          .   است

كمونيسم كارگري چه دوره قبل و چـه       
بعد از كنگره دوم حزب دفاع نـكـرده           

او قبل از استعفايش . است و نميكند
حرفي نزده بود و چيزي را نقـد نـكـرده       

وقتي كه رفت حتي يك كلمه نقد . بود
و بحث و اعالم اختالف بـا بـحـث و               

. سياستي را كسي از او نشنيـده بـود     
اما مشكل و معضل او با كـل خـط            
كمونيسم كارگري بود و نشان خواهـم       
داد كه دقيقا بـا شـروع دوم خـرداد                

بهررو براي نقد اين كـتـاب      .   آغاز شد 
انسـان بـراســتـي از فـرط وفــور در                  

من هم قصد نـقـد       .   مضيقه مي افتد  
تمام ادعاها و تزهاي مشـعـشـع آنـرا          

كافي است به همان ماخذي كه . ندارم
رجوع داده است خواننده رجوع كـنـد          
تا بفهمد كه با پديده شناخته شـده اي       

همانـگـونـه    . روبروست"   جوسازي" بنام  
كــه گــفــتــم تــالش مــيــكــنــم چــنــد               
محوراصلي اين كتاب را مـخـتـصـرا         

بگذاريد از همان .   زير ذره بين بگذارم   
تز پايه اي اين كتاب يعني جمـهـوري         
اسالمي سرنگون نشد شروع كنيم كه      
تمام شان نزول اين كتاب را تـوضـيـح          

  . ميدهد
جمهـوري اسـالمـي سـرنـگـون            " 

  "نشد
 شان نزول اين كتاب در واقع هـمـيـن       
است كه جمهوري اسالمـي سـرنـگـون       

بـي دلـيـل نـيـسـت كـه               .   نشده اسـت  
حرفهاي ناگفـتـه هشـت سـال پـيـش               
درسـت هـمـزمـان بـا شـدت يـافـتـن                  
تعرض جمهوري اسالمي به کـارگـران       

رضا مـقـدم   .   و مردم  منتشر ميشود    
نقطه قوت خويش را اين مي بـيـنـيـد            

كه او گفته است جمـهـوري اسـالمـي            
ــده اســت              ــد و مــان حــزب .   مــيــمــان

كمـونـيـسـت كـارگـري گـفـتـه اسـت                   
جمهوري اسالمي سرنگون ميشـود و      

يـك  !   به هـمـيـن سـادگـي        !   نشده است 
هفته اي قبـل از بـيـرون آمـدن ايـن                  
كتاب ايرج آذرين هم در نشـريـه اش            

بسـيـار   " نوشته اي فراموش نشدنـي و   
سـيـامـك    " با امضاي   "   عميق و متين  

را منتشر كرد كـه اسـاسـش       "   كامران
ــود     ــويســنــده از         .   هــمــيــن ب ــجــا ن آن

سرپامـانـدن جـمـهـوري اسـالمـي و                
انشعاب در حزبي كه سرنگوني طلـب   
است غش و ريسه ميرود و بـا زبـانـي       
فوق العاده لمپني و توهين آميـز كـه           
تا كنون در مبـتـذل تـريـن نشـريـات                
اپوزيسيون هم نديده بوديم و نشـانـد         
دهنده تحول فکري و اخالقـي حـيـرت     

تـالش مـيـكـنـد          ،انگيز ايشان است  
سرپامـانـدن جـمـهـوري اسـالمـي و                

شكست سياست حزب كـمـونـيـسـت         " 
را در فضـايـي از نـفــرت              "   كـارگـري  

هيستريك از حزب و رهـبـرانـش بـه               
 . ريشخند بگيرد

اين هردو يك چيز را ميخـواهـنـد       
الپوشاني كنند و آن ايـنـكـه ايشـان              
فقط نگـفـتـنـد جـمـهـوري اسـالمـي                 

كه تازه همين هـم      ( سرنگون نميشود   
بهيچ وجه جاي افتخاري نيست و بـه          
اين ميپردازم كه جايگاه جريانـي كـه         
كارش اين باشد كه بـقـاي جـمـهـوري             
اسالمي را تئـوريـزه و اثـبـات كـنـد                
كجاست و چه گلي ميتوانست به سـر        

بلكه چيزهاي ديگـري  )   چه كسي بزند  
اينهـا از    .   هم گفته بودند و ميگويند    

. اولين قربانـيـان دوم خـرداد بـودنـد              
پيروزي دوم خرداد و بـقـول خـودشـان            

را بسيار محتمل " جنبش اصالحات" 
تـبـديـل رژيـم       .   و قطعي اعالم كردنـد    

اســالمــي بــه حــكــومــت مــتــعــارف          
دولت سرمايـه  " بورژوايي يا بقول آنها     

را قطعي اعالم كردند و گفتند     "   داران
جمهوري اسالمي خودرا مستحكم و     

در واقع استعفايشـان    .   تثبيت ميكند 
از حزب كمونيست كارگري هم نتيجه  
روي كار آمدن دوم خـرداد و هـمـيـن              

 
 ..."  اولين مناديان 

٨صفحه   

١از صفحه   
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 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

در درون حـزب يـك         .   ارزيابي ها بود  
كلمه از اين تحليل ها را نگفتند چون  
ميـدانسـتـنـد كـه ايـن خـط و ايـن                      
سياستها نميتوانست جايـي در ايـن          

اما يك مـاه بـعـد از           .   حزب باز كند  
 رضـا مـقـدم در          ٩٩استعفاي آوريل   

مصاحبه اي از جمله چنين ميـگـويـد     
آنهايي كه چشم انداز اوضـاع را بـه   " . . 

طرف انقالب مـي بـيـنـنـد بـه جـود                  
جنبش دوم خرداد و گسيخـتـگـي در           

هـمـانـطـور كـه        .   باال استناد ميكنند  
قبال هم گفتم پيشروي و مـوقـعـيـت             
دوم خرداد پـيـروزي بـورژوازي ايـران            

اگـر چـه ظـاهـرا پـيـشـروي و                  .   است
موفقيت اين جنبش گسـيـخـتـگـي و         
اختالف حاد در رژيم اسالمي ايـجـاد      
ميكند اما اين گسيختگي ها بطرف 
انهدام و سـرنـگـونـي رژيـم اسـالمـي               
حركت نميكند بلكه بطـرف تـطـبـيـق          
رژيم اسالمي با يك رژيـم مـتـعـارف            
بورژوايي و استحكام بيشتـر حـركـت        

 " ميكند
تمام كنه و جوهر اخـتـالف رضـا       
مقدم با حزب كمونيست كارگري در        

رضا مـقـدم     .   همين بند مستتر است   
در همين يك بند كـه خـط و جـهـت                 

 بـود و ظـاهـرا           ٩٩گيري او از سال     
هنوز هم هست دارد تاكيـد مـيـكـنـد           
كه اوال دوم خرداد پيشروي ميكند و    
پيروز ميشود ثانـيـا در نـتـيـجـه آن                 
جــمــهــوري اســالمــي بــه يــك رژيــم             
متعارف بورژوايي تبديل ميـشـود و         
ثالثا اين رژيم بـه طـرف اسـتـحـكـام               

ايـن را ايـرج        .   بيشتر حركت ميكنـد   
آذرين در كتابي تحت عـنـوان چشـم            
انداز ها و تكاليف كه آن هم داسـتـان          
جالب خـودرا دارد بـراي ايشـان بـا                 
تفصيل در يك لفافه تئوريك فرموـلـه        

ــود     ايــن كــتــاب در واقــع            .   كــرده ب
مانيفست رضا مقدم و ايـرج آذريـن           
ــوجــيــه ظــاهــرا                   ــراي دادن يــك ت ب
ماركسيستي براي راهي شدن بدنبـال      

كـذايـي   "   جـنـبـش اصـالحـات       " همـان   
در آن كـتـاب ايـرج آذريـن از              .   اسـت 

جوهر وضعيـت   " جمله چنين ميگويد    

) روي كار آمدن دوم خـرداد        ( حاضر  
در ايران تالشي است كه بـراي گـذار            

" دولت سرمايـه  " جمهوري اسالمي از    
صـورت  "   دولـت سـرمـايـه دارهـا          " به  

در تمام قرن بيستم هيچگاه .  ميگيرد
اوضاع به اندازه امروز بـراي چـنـيـن              

و هيچـگـاه   .   تحولي آماده نبوده است  
چون امروز بخشي از حكـومـت نـيـز            
خود قصد چنـيـن تـحـولـي رانـكـرده               

و بعد در جاي ديـگـري ادامـه         "   است
يك پيش شرط حياتي بـراي       " ميدهد  

ايـنـسـت كـه       "   دولت سرمايه دارهـا    " 
بورژوازي هژموني سـيـاسـي خـودرا           
بدوا بر اقشار و طبقات ديگر تامـيـن      

اعمال هژموني بر طبقـه  . . . كرده باشد 
كارگـر مـعـضـل مـحـوري جـنـبـش                  
اصالحات سيـاسـي اسـت و بسـيـج              
بخش موثري از طبقـه كـارگـر پـيـش             

دولـت  " شرط حياتـي شـكـل گـيـري              
خط تاكيـد هـا   "   ( ست" سرمايه دارها 

و بـراي ايـنـكـه          )   از خود ايرج آذريـن  
نشان دهد دوم خرداد موفـق خـواهـد           
شد كارگران و مردم را به دنبال خـود           

از " . . بكشاند اينطور ادامه مـيـدهـد         
نظر سياسي حذف خونيـن نـيـروهـاي        
چپ و كمونيست از صحنه سـيـاسـي       
ايران و اختناق سياسي كه قـريـب بـه            
دو دهه در ايران حاكـم اسـت، تـفـكـر              
سياسي چپ در جـامـعـه را بشـدت               

ــرده اســت           ــوب  .   تضــعــيــف ك ســرك
شوراهاي كـارگـري، مـحـروم كـردن              
طبـقـه كـارگـر از نسـل بـا تـجـربـه                       

-٦٠رهبرانش، در سالهاي انـقـالبـي      
 و همچنين فقر وفالكتـي كـه        ١٣٥٨

در ده سال اخير مستقيما به پسـروي          
سياسي طبقه كارگر منجر شده هـمـه        
و همه موقعيـت بـورژوازي ايـران در            
مقابل طبقه كارگر را بشدت تقـويـت         

بـورژوازي ايـران اكـنـون          .   كرده اسـت  
احساس تهديدي از جـانـب جـنـبـش             
ضد كاپيتـالـيـسـتـي طـبـقـه كـارگـر                 
نميكند و لذا از نظر سياسي حكـمـت    

نمي "   دولت سرمايه" سياسي اي براي    
ــد   ــن ــي ــد                . "   ب ــده ــي ــه م ــاز ادام و ب

ــر                   " . . .  ــظـ ــران از نـ ــورژوازي ايـ بـ

. ايــدئــولــوژيــك عــروج كــرده اســت           
ليبراليسم در ايران هيـچـگـاه چـنـيـن            
جامع و پردامنه طـرح نشـده بـود و               
هيچگاه چنيـن سـلـطـه مـطـلـقـي در               
فضـــاي روشـــنــــفـــكـــري ايــــران                

هيچگاه بورژوازي ايـران از        . . نداشت
نــظــر ايــدئــولــوژيــك از ايــن درجــه               
خودآگاهي طبقاتي برخـوردار نـبـوده        

و بـاز در ادامـه مـيـگـويـد                . . "   است
تحليل پايه اي ما از رابطـه دولـت     " ..

و اقتصاد در ايران نشان ميـدهـد كـه        
جنبش اصالحات سياسي يك جنبش  

خـط  "   ( اجتـمـاعـي ريشـه دار اسـت            
 )تاكيد از ايرج آذرين

نيازي بـراي وارد شـدن بـه تـمـام              
بحثهاي اين كتاب در اينجا نـيـسـت          
زيرا واقعيت تمام اين تـوجـيـهـات را            

آنچه ميخواهم با .   خيلي زود كنار زد  
اشاره به گوشه اي از حرفها و نـوشـتـه        
هاي اين دو نشان دهـم ايـنـسـت كـه               
رضا مقدم و ايـرج آذريـن هـردو از                 
پيروزي و پيشـروي جـنـبـش اصـالح             

. رژيم با قاطعيت سخـن مـيـگـويـنـد           
را "   جنـبـش اصـالحـات      "آنها پيروزي  

امري ريشه دار و عـيـنـي و بسـيـار                 
شـرايـط را بـراي         .   محتمل ميدانـنـد   

پيشروي آن از تمام مـقـاطـع در قـرن              
انهـا پـيـش    .   بيستم مهياتر مي بينند 

را "   جنبش اصـالحـات   " شرط پيروزي   
هژموني بورژوازي بر تمـام اقشـار و            
طبقات ميدانند و هژموني بورژوازي     
بر طبقه كارگر را حياتي ميخواننـد و   
با وجـود ايـن اعـالم مـيـكـنـنـد كـه                   

يا بـقـول     "   جنبش اصالحات " پيروزي  
دولـت  " ايرج آذرين روي كـار آمـدن              

يـك رونـد قـدرتـمـنـد            "   سرمايه دارها 
وقتي رضـا مـقـدم مـيـگـويـد              .   است

بطرف تطبـيـق رژيـم      " شرايط سياسي 
اســالمــي بــا يــك رژيــم مــتــعــارف             
بورژوايي و استحكام بيشتـر حـركـت        

منظورش دقيقا همين اسـت  "   ميكند
كه كل جامعـه بـه دنـبـال حـكـومـت               
اسالمي اصالح شده بـه حـركـت در              

 . خواهد آمد
فكر ميكنم براي نشان دادن خط      
فكري رضا مـقـدم در ايـن زمـيـنـه                  

. همين قدر نـقـل قـول كـافـي بـاشـد                

اكنون اين سوال را از خود يـا از رضـا    
مقدم بپرسيد كه آيا حزب كمونيسـت       
كارگري طبقه كارگـر را از اسـتـراتـژي        
خود كنار گذاشت يـا رضـا مـقـدم و              

ايرج آذريـن بـودنـد      "   تئوريكش"رهبر  
كه نه فقط طبقه كـارگـر بـلـكـه كـل                 
اقشار اجتماعي را يك جـا تـحـويـل             

 دوم خرداد دادند؟   
وقــتــي رضــا مــقــدم مــيــگــويــد          
جمهوري اسالمي سرنگون نشـد و از      
اين سر ميـخـواهـد بـه چـيـزي بـنـام                   

" بحران حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري           " 
بــرســد، هــمــيــن واقــعــيــت ســاده را            

جمـهـوري   .   ميخواهد پرده پوشي كند   
اسالمي سرنگون نشـد امـا در سـال            

 كـه خـاتـمـي سـر كـار            ٧٨ يعني ٩٩
كشيده شده بود و دوره بـه اصـطـالح          
بروبروي دوم خرداد بـود، كسـانـي نـه            
فــقــط دور انــقــالب و ســرنــگــونــي              
جمهوري اسالمـي، بـلـكـه دور كـل               
طبقه كارگر را خـط كشـيـدنـد و بـه                 
شكست طلباني در جنبش اعتراضي  
تبديل شدند كه در عقبه دوم خـرداد          

اگـر چـيـزي    .   تفسير و تحليل ميدادند   
شكست خورده بـاشـد آشـكـارا دوم              

كـذايـي   "   جنبش اصـالحـات  " خرداد و   
است كه ايشان فرموله كـنـنـدگـان و             

 . مناديان پيروزي آن بودند
دوم خـرداد    .   اما اشتباه نـكـنـيـد      

شكست خورد اما رضا مقدم و ايـرج        
دسـت  "   جنبش اصالح رژيـم "آذرين از  
شـكـسـت دوم خـرداد را            .   نشستـنـد  

امـا  .   كسي نميتوانسـت انـكـار كـنـد         
رضا مقدم و ايرج آذرين پايبنـديشـان        
به جنبش اصالح رژيم عميق تـر از ان    

چند سـال  .  بود كه از آن دست بشويند 
بعد وقتي كـه ديـگـر شـكـسـت دوم                 
خرداد قطعي شده بود در بيانيه اي با      

اتــحــاد ســوســيــالــيــســتــي     " امضــاي   
پـروسـه   " چنيـن مـيـگـويـنـد         "   كارگري

اصالحـات بـا يـا بـدون دوم خـرداد                 
خـاصـيـت دوم      .   ادامه خواهد يـافـت     

خرداد بعنوان ابزاري موقـت در ايـن           
پروسه از بين ميرود و افراد ديـگـري           
تقويت و به مركز ثقل و رهبر جنبـش         

هـدف و    .   اصالحات تبديل ميشـونـد   
نتايـجـي كـه بـخـشـهـاي مـخـتـلـف                    
بورژوازي ايران در اين پروسـه دنـبـال           
ميكنند اميدوار سـاخـتـن اقشـار و             
طبقات مختلف مردم و خـوشـبـيـن            
كردن آنها در تعقيب تغييرات مـورد         
نظر و پيشبرد خواستهـاي بـورژوازي         
در چــارچــوب جــمــهــوري اســالمــي           

 .."  اصالح شده است
يعني اين دوستان ما كاسـه داغ         

جنبـش  " تر از آش شده و منتظرند كه        
دوباره عروج كند، رهبران "  اصالحات

تازه اي را به وسط صحنه سياسـي و           
تـمـام   " روشنفكري ايـران بـفـرسـتـد و            

را بـه دنـبـال خـود          "   اقشار و طبقـات   
 ! بكشاند

از همين چـنـد قـطـعـه مـيـتـوان                
فهميد كه رضا مقـدم و ايـرج آذريـن             
مشكلشان با كـل خـط راديـكـال و               
انــقــالبــي گــري حــزب كــمــونــيــســت          
كارگـري و كـال جـريـان كـمـونـيـسـم                   
كارگري بود و نه با يك كنگره يا يـك       

واقـعـيـت    .   بحث و سـيـاسـت مـعـيـن           
اينست كه هيچكس بيش از كـوپـل            
ايرج آذرين و رضا مقدم دوم خرداد را 
جدي نگرفت و هيچكس هم در چـپ          
يا حتي در راست جامعه آنها را جدي 

و گرنه ميشد مـدال اولـيـن           .   نگرفت
فرموله كنندگان پيروزي دوم خراد را      

 .به آنها داد
اگر سخني از شكست و بن بست  
باشد دقيقا و به مفهوم دقيـق كـلـمـه             
اين خط است كه از همان ابتدا مـهـر      
شكست را آشكارا بر پيـشـانـي خـود        
داشت و اين را حتـي دوروبـري هـاي           
اين دوستان هم متوجه شـدنـد و راه           

جـالـب   .   خودرا كشـيـدنـد و رفـتـنـد              
اينست كه رضا مقدم هنوز در تالش        
است كه همين خط تقديس و تعظـيـم         

ــر دوم خــراد و                   جــنــبــش  " در بــراب
كذايي را خطي كـارگـري       "   اصالحات

قلمداد كـنـد و حـزب كـمـونـيـسـت                   
كارگري را جرياني كـه گـويـا طـبـقـه               
كارگر را از اسـتـراتـژي خـود كـنـار                  

 ! گذاشته است معرفي نمايد
 ...ادامه دارد
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از آنـجـا کـه         :   يادداشت مـتـرجـم    
استثمارگـران بـا در دسـت داشـتـن                
دولت و پليس با تـوسـل بـه زور هـر              
صداي حق طلبانه اي را در نطفه خفه         
مي کنند استثمارشوندگان نيز چـاره        
اي ندارند مـگـر ايـنـکـه اخـتـالفـات               
جنسي، نژادي، قـومـي و سـيـاسـي               
درون خـود را بـه کـنـاري نـهـنـد تـا                     
بتوانند متحدانه از منـافـع مشـتـرک        
خود دفاع کنند و در غيـرايـنـصـورت        
ايجاد دسته بنديهاي ملي و جنسي و 
نژادي نه تنها سودي بـراي کـارگـران            
نخواهد داشت بلکه باعث تضـعـيـف         
آنان در مقابل دشمـنـانشـان خـواهـد            

اگر کارفرماها که اغـلـب آنـهـا            .   شد
ــرد مــي بــاشــنــد بــر اســاس                        م
استانداردهاي نظام سرمايه داري بـه        
بخشـي از مـردان بـيـشـتـر از زنـان                   
دستمزد پرداخت مي کننـد امـا ايـن           
موضوع نبايد باعث شـود کـه زنـان            
کارگر، فراموش کننـد کـه اکـثـريـت             
مطلق کارگران مرد نيز شرايطي بهتر      
از کارگران زن ندارند و مثل آنـان از             
طرف سرمايـه داران اسـتـثـمـار مـي             
شوند بنابر اين کارگران زن نبايد همه       
مردان را دشمن خود تلقي کتتـد و بـا       
تشکيل گروههاي فمينيـسـتـي مـرد          
ستيز، صفوف خود را از مردهـا جـدا        
کنند، زيرا بدينترتيب آنان ضـمـن از          
دست دادن حمـايـت مـردان کـارگـر،             
عالوه بر ايـنـکـه وحـدت طـبـقـاتـي                  
کارگران را در مقابل سـرمـايـه داران           
تضعيف مي کنند، امکان دستيابـي      
به اهداف خود را نـيـز کـاهـش مـي                

کـارگـران زن نـبـايـد مـنـافـع                .   دهند
طبقاتي خود را تحت تـأثـيـر هـويـت             
جنسي خـود قـرار دهـنـد و بـه يـاد                   
داشته باشند که کارگران زن و مرد به       
عنوان يک طبقه واحد در مـبـارزه بـا            
سرمايه داري هيچ سالح ديگري جـز         
سـازمـانــدهـي و تشــکـيـالت واحــد              

 .ندارند
*** 

در تمام جهان و بـخـصـوص در              

ــا و                   ــه ــي، دولــت ــاي غــرب کشــوره
کمپانيهاي امپرياليستي در وصـف        
فوائد گلوباليزاسيون مديحه سـرائـي        
مي کـنـنـد و بـا ايـجـاد بـازارهـاي                    
ــات                  ــق ــواف ــد و ت ــدي ــصــادي ج ــت اق

سياسي بـيـن دولـتـهـاي             -اقتصادي
گوناگون در جهت افزايش بهره وري و       
بارآوري هر چه بيشتر سرمايه جهاني      
تالش مي کنند و تمام ايـن تـحـوالت      
و توافقات سياسي و اقـتـصـادي بـه              
قيمت نابودي حـقـوق بشـر، نـابـودي             
محيط زيست، نقض گستـرده حـقـوق     
کارگران و زير پا نـهـادن دمـکـراسـي             

مردم در سراسر جهان .   تمام مي شود  
هاي متعدد بـطـور       با انجام تظاهرات  

مداوم مـخـالـفـت هـاي خـود را بـا                   
زنـان  .   دهنـد  گلوباليزاسيون نشان مي  

 درصـد از فـقـراي           ٨٠و کودکان که    
جهان را تشکيل مي دهنـدقـربـانـيـان        
اصلي گلوباليزاسيون هسـتـنـد و در           
کشورهاي ثروتمنـد غـربـي مـزايـاي            
حمايت از کودکان، سرپناه براي زنان، 
کـمـکــهـاي اجـتــمـاعـي و خـدمــات                
درماني قطع و يا کاهش يافته اند که     
اين وضعيت تأثير ناگواري بر زندگـي   

انـدونـزي   .   مردم بر جاي گذاشته است    
 دهه توسـط  3که براي مدت بيش از     

ــا حــمــايــت                  ــرال ســوهــارتــو و ب ژن
آمريکائيها اداره شده است شديـدأ از       

. عواقب گلوباليزاسيون رنج مي بـرد       
 -1997بعد از بـحـران سـالـهـاي             

 اکنـون انـدونـزي يـکـي از             1998
. فقيرترين کشـورهـاي جـهـان اسـت             

مثل ديگر کشورها، کمپانيهاي چنـد   
مليتـي بـا تـأسـيـس مـنـاطـق آزاد                   
تجاري در اندونزي، در سويـت شـاپ          
هاي خود براي جان زنان و کـودکـان             

. کارگر کمترين ارزشي قائل نيستـنـد      
زنان کارگر در اندونزي در کـارخـانـه            
ها، کشاورزي، تـجـارت و خـدمـات            

فعال هستـنـد و     . . . )   رستوران ها و ( 
 درصد از کارگران کارخانه ٨٠ تا ٧٠

هاي پارچه بافي و لـبـاس دوزي را               
با وجوديکـه  .   زنان تشکيل مي دهند   

دولت مدعي است که زنان در جامعه 
اندونزي از همه نظر مشارکـت دارنـد        
اما زنان تا زماني که شـوهـر نـکـرده             

باشند داراي هويت نـيـسـتـنـد و بـر                 
اساس سياست دولت مهمترين نقـش      
اجتماعي براي زنان شوهرداري و بچه 

بــر اســاس يــک ضــرب         .   داري اسـت   
المثل اندونزيائي، زن خوب زني است 

در نـتـيـجـه     . باشد" ترسو و خجول"که  
سياستهاي دولت نظامي اندونزي کـه      
کشاورزان را وادار بـه مـهـاجـرت بـه              
شهرها ميکرد تا نيازهـاي سـرمـايـه          
داران بخش خصوصي را تأمين کنند 
و در نتيجه کمبود کار در روستـاهـا،          
زنان مجبور به مهاجرت به شـهـرهـا           
شده اند و آنها که اغلـب بـيـسـواد و                

 سال سـن دارنـد نـيـروي           ٢٥کمتر از   
کار ارزانـي را بـراي کـارخـانـجـات                 

  .تأمين کرده اند
  شرايط كار

در حاليکه دولت اندونزي حداقـل    
دســتــمــزد بــراي تــأمــيــن نــيــازهــاي          

 روپيه تعيين کـرده  ٦٢٠٠کارگران را   
است و در بيشتر مواقع زنان کمتـر از   
مردان مزد دريافت مي کـنـنـد، امـا          
ميزان دستمزدهـا در کـارخـانـجـات            

 ٧٠پارچه بافي و لباس دوزي که بين    
 در صد از کارگـران آن را زنـان     ٨٠تا  

 دالر   ٢تشکيل مـي دهـنـد حـدود              
ــادل     (  ــه    ٥٢٠٠مــع در روز    )      روپ

بر اساس بررسي هاي انجام   .   ميباشد
 مســئــوالن     ١٩٨٩شــده در ســال           

کارخانجات واقع در شمال جـاکـارتـا         
پايتخت اندونزي، با پرداخت رشوه بـه   
مقامات دولتي و کسب حمايت آنان، 

 درصد  از کـارگـران زن     72.55به  
حقوقي کمـتـر از حـداقـل دسـتـمـزد                
تعيين شده توسط دولت را پـرداخـت          

گفـتـه مـي شـود کـه در                .  مي کنند 
 درصـد از       ١٠ تـا       ٢حاليکه فقـط     

هزينه توليد، صرف پرداخـت حـقـوق          
 درصد از   ٣٠کارگران مي شود، اما  

هزينه توليد، صرف پرداخت رشوه بـه       
کـارگـران   ! !   مقامات دولتي مي شـود   

زن در حاليکه در محيط کـار مـورد           
انواع اجحافات قـرار دارنـد و بـطـور             
مثال آنها در کارخانجات پارچه بافي     

 ١٢و لباس دوززي در باندونگ بين         
 ساعت کار مي کنند اما آنهـا  ١٤تا  

تا کنون قادر نشده اند تـا در جـهـت              
دفــاع از مــنــافــع خــود، خــود را                  

در يـک کـارخـانـه       .   سازماندهي کنند 
" نـايـکـي    NIKE" متعلق به کمپاني    

 روز در ماه ٢در جاوه ، کارگران فقط   
کار نمي کنند و در حاليـکـه اضـافـه             

اما آنها در برابـر  .   کاري اجباري است 
ساعات اضافه کاري خود، دستمزدي 

بر اسـاس قـانـون       .   دريافت نمي کنند  
کـارگـران زن در مـواقـع مـريضــي،                
قاعدگي و حاملگي حق بر خـورداري       
از مرخصي را دارند اما در واقـعـيـت      
زنان کارگر از همه اين حقوق مـحـروم      
هستنـد و هـر کـس کـه بـه دلـيـل                       
مــريضــي، عــادت مــاهــانــه و يــا               
حاملگي در محل کار حاضر نشـود         

حتـي در کـارخـانـه     .   اخراج خواهد شد  
نايکي در جاوه، کارگراني کـه خـيـلـي      
مريض هستند مجاز به ترک کارخانه      
نيستند و بايد دوران استراحـت خـود       

. را در مسجد کارخانه سپري کـنـنـد          
براي جبران خسارات وارده به ماشين      
االت مانند شکستن سـوزن مـاشـيـن         
هاي چـرخ خـيـاطـي و مـانـنـد آن،                    
کارفرماها از حقوق ماهانه کـارگـران       
کم مـي کـنـنـد حـتـي اگـر تـقـصـيـر                    

در يک کـارخـانـه      .   کارگران نيز نباشد  
بسته بندي ميگو در جـاوه، کـارگـران         
در پايان کار روزانه بابت شسـتـشـوي         

 روپيـه  ٥٠بدن خود بايد هر نفر مبلغ       
تـوهـيـن زبـانـي و اذيـت               .   بپـردازنـد  

جنسي در مـحـل کـار کـارگـران زن                
عموميت دارد و يک سرکارگـر افشـا          
کرده است که به او آموزش داده انـد            
تا به زنان کارگر، فک يو، بجنب، تـو           

در .   بـگـويـد   . . .   احمق قحبه هستي و     
بعضي از کارخانجـات کـفـش دوزي           
کمپاني نايکي، سرکارگرها بـا کـف          
کفش بر باسن زنان کارگر ميزنند تـا          
آنها را وادار کنند که سـريـعـتـر کـار              
کنند و به عنوان جريمه زنان را وادار       
مي کنند تا مسـافـات طـوالنـي را               

در مواقـع بـروز صـدمـات و            .   بدوند
حوادث کاري مثل قطع انگـشـتـان و       
مانند آن، کارگران نه تنـهـا خسـارت           
دريافت نميکنند بـلـکـه چـون بـيـمـه              
خدمـات درمـانـي نشـده انـد حـتـي                 
هزينـه مـداواي خـود را بـايـد خـود                  

  !!بپردازند
 :شلوغي محل زندگي

 
در کنار دريافت دستمـزد خـيـلـي        
کم، کارگران زن در شرايط خيلي بدي       

در مـجـتـمـع       .   نيز زندگي مي کـنـنـد      
هاي مسـکـونـي کـارگـران نـايـکـي،               

 تـخـت     ٦مانند زندان، در هـر اطـاق      
 نفر زن چپانده اند و در هـر            ١٢براي  

 ١ نـفـر     ١٠٠ تا ٥٠مجتمع براي هر  
بـه دلـيـل      .    تـوالـت وجـود دارد         ٢يا  

کمبود آب، کارگران مجبورند آب را        
در ظروف بسته بنـدي و بـه قـيـمـت                 

يـک بـررسـي در      .   گران خريداري کنند  
 در   ٦٨شهر ماالنگ نشان داد کـه          

صد از کارگران زن در منزل فاقد آب         
آشاميدني و امکانات شستشو مـي        

در نتيجه اين شرايط بيـمـاري   .   باشند
کـمـبـود    :   هاي جسمي و رواني مـثـل       

آهن در خون، افسردگي، مشـکـالت         
شنوائي، برونشيت، بهم خـوردن نـظـم        
عادت ماهانه، درد عضالني و فـقـر          
غذائي و بـيـمـاري هـاي نـاشـي از                    
محيط کـار در بـيـن زنـان کـارگـر                    

در اعتـرض بـه ايـن          .   عموميت دارد 
 ١٩٩٤شرايط غير انساني، در سال        

 اعتصاب براه افتاد و ١١٣٠بيش از   
در تمام مورد، اعتصـاب کـنـنـدگـان          
مورد اذيت و آزار پليس دولتي قـرار          

 جسـد خـفـه         ١٩٩٣در سال .  گرفتند
شده يک زن فعال سازمانده اعتصـاب      

را در رودخـانـه         مارسينـاه     ها به نام  
نزديک کارخانـه پـارچـه بـافـي پـيـدا                 

در نتيجه اعتصابات گسترده    .   کردند
 عــاقــبــت، دولــت        ١٩٩٨در ســل       

اندونزي موجـوديـت اتـحـاديـه هـاي              
خـانـم   .   کارگري را به رسميت شناخت    

 که زنداني سياسي و فعال      ديتا ساري 
جـبـهـه    " کارگري بوده اسـت رهـبـري           

عمـومـي انـدونـزي بـراي مـبـارزات               
تـا کـنـون      .   را به عهـده دارد   "   کارگري

تعداد زيـادي از زنـان بـه مـبـارزات              
انقالبي در اندونزي ملحق شده انـد و          
کيـفـيـت و کـمـيـت ايـن مـبـارزات                    

در آمريکاي شمـالـي     .   چشمگير است 
نيز مبارزه بر عليه استثمار کـارگـران        
در سويت شاپ ها به عنوان بـخـشـي          
از مبارزه با گلوباليزاسيـون در حـال           
رشد است و سرانجـام مـبـارزه بـراي              
احقاق حقوق زنان و انسانهـا بـر ولـع           
استثماري سرمايه داران غلبه خواهد     

 .کرد
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به نظر من قـطـع نـامـه در بـاره                 
 ٦جنبش کارگـري مصـوب کـنـگـره            

قطـع نـامـه اي شـيـوا گـويـا و پـر                         
محتواييست که اشـاره بـه نـکـاتـي               
اصلي وکليدي در پيـشـبـرد چـنـبـش             

اين قطعنامه از يـک        .     کارگري دارد 
جنبش نوين کارگري صحبت ميکند     
که براي من که درگير هـر روزه ايـن             

. جنبش هستم واقعي و جالـب اسـت         
اما در استتناجات آن به سه مسـالـه           
برپايي جنبش مـجـمـع عـمـومـي و               

 برقراري ارتباط بين مراکز ،شورا ها  
کارگري و بـويـژه ارتـبـاط بـا حـزب                  
تاکيد دارد که بـه نـظـر مـن در ايـن                  
مقطع زماني بسيار حسـاس و مـهـم        

که اهميت به سـزاي دارد در         .   است
 . اين مقطع زماني حساس

بطور مثال در مـورد بـرگـذاري            
مجمع عمومي اگردرست دقت کنيـم      
با توجه به تحوالت کارگري از سـال           

 به بعز نقش موثر تري در مـراکـز          ٨٣
نمونـه هـاي آن        . کارگري داشته است 

 ،اعتراضات نساجي هـاي کـردسـتـان      

پــتــروشــيــمــي کــرمــانشــاه و هــزاران         
که در   . اعتصاب کارگري ديگر است 

آنها  مجمع عمومي نقشـي کـلـيـدي           
و .   در اتحـاد کـارگـران داشـتـه اسـت             

تشکيل دائم آن در طول اعـتـراضـات         
کارگران در قدرتمند شدن کارگران در      
مقابل کارفرما اهـمـيـت بـه سـزايـي              

اين خود زمينه را براي     .     داشته است 
پيـشـي گـرفـتـن بـه طـرف جـنـبـش                     

زيــرا .   شــورايــي فــراهــم کــرده اســت         
تشکيل  مجمع عـمـومـي کـارگـري             
بعنوان محلي براي تصميم گيـري در      

مورد خواستها و اعتراضات کارگران 
باعت باني تشکيل شوراي کـارگـري         
ميشود وکارگران ازرهبريت خاص و       
جامعي برخوردار شوند و بـه  آسـانـي         
ميتوانند خواسته هاي خود را مطرح      

 همانطور که گـفـتـم      . و به پيش ببرند  
نکته ديگر مهم در قطعنامـه تـاکـيـد          
بر متحد شـدن کـارگـران در سـطـح                 

روشــن اســت کــه        .   ســراســري اســت    
خواستهاي سراسري بستري اسـت کـه       
کارگران را در سطح سراسري مـتـحـد         

با تشکيل مجامع عمـومـي   .  ميکند
کــارگـــري ايـــن اتــحـــاد بشـــکـــل               

در ايـن    .   سازمانيافته انجام ميگيرد  
ميان فعالين کارگري بايد با ارتـبـاط         
مجامع عمومي کارگري در مـراکـز         

ديگري کارگري اين ارتباط را شـکـل        
اين کار هـا    .   سازمانيافته تري بدهند  

ولي هنوز  .   در سطحي انجام ميگيرد   
.   شکل آگاهانه اي بخود نگرفته است     

اما آخرين و مهمترين نکـتـه اي کـه             
ميخواستم اشاره مسالـه ارتـبـاط بـا           

اينکه فعالـيـن راديـکـال       .  حزب است 
و .   کارگري به اين حـزب بـپـيـونـدنـد             

اينکه فعالين حـزبـي تـالش کـنـنـد                
سياستهاي حزب را به درون جـنـبـش       

و بـکـوشـيـم طـبـقـه             .   کارگري ببـرنـد   
 زيـر پـرچـم    ،کارگر را زير پرچم واحدي 
و بـا ايـن        .   سوسياليسم متحد کنيـم   

پرچم دوشادوش حزبمان براي گـرفـتـن      
 . قدرت سياسي حرکت کنيم

 

 
 يك يادداشت 

  حزب ٦ مصوب کنگره در باره جنبش کارگريدو نکته مهم در مورد قطعنامه       

 سعيد مبتكر كارگر از ايران 

جنبش كـارگـري طـي چـنـد سـال                   -١
اخيرپيشرويهاي تعيين کننـده اي كـرده      
و نقطـه عـطـف مـهـمـي را پشـت سـر                     

دسـتـيـابـي كـارگـران بـه             .   گذاشته است 
خواستهاي فوري خويش و هـمـچـنـيـن             
ايفاي نقش تاريخي طـبـقـه كـارگـر در              
تحـوالت سـيـاسـي و شـكـل دادن بـه                    
سيماي اجتماعي آينـده ايـران در گـرو              
تعميق و گستـرش ايـن پـيـشـرويـهـا و                  
تبديل آنها به مبناي يك تحول عـظـيـم            

ايـن  .   در حـركـت طـبـقـه كـارگـر اسـت                 
جنبش در آستانه چنيـن تـحـولـي قـرار              

  . گرفته است
در تمايز با تصـويـر سـنـتـي، ابـراز             -٢

وجـود عـلــنـي و اجـتــمـاعــي رهـبــران                 
كارگري و استفاده از شيوه هـاي مـدرن           
رهبري يكي از ويژگيهاي بارز جـنـبـش       

عليرغم توحش و   .   كارگري كنوني است  
سركوب جمهوري اسالمـي، رهـبـري و           
هدايت مبارزات اساسا بصورت علـنـي       

بسـيـاري از رهـبـران          .   انجام مـيـگـيـرد     
كارگري در سطح ايـران و شـمـاري در                

 .سطح بين المللي شناخته شده اند
کشانـدن اعـتـراضـات و اعـتـصـابـات                 
کارگري به سطح جامعه و جلب توجـه و      
حمايت مردم يکي از خصوصيات بـارز       

ايـن  .   رهبـري جـنـبـش کـارگـري اسـت               

رهــبــران بــطــور ســراســري بــا هــم در                 
ارتباطند، به اهميت استفاده از رسـانـه          
هاي جمعي كامال آگـاهـنـد و در حـد                
امكان حرفشـان را از ايـن طـريـق بـه                   
گوش مردم ميرسـانـنـد و بـا جـنـبـش                  

  . كارگري بين المللي ارتباط دارند
يک ويژگي مهم جنبش کارگري در      -٣

اين دوره طرح شعارهـا و خـواسـتـهـاي              
صريحا سياسي و دخالتگري سـيـاسـي          

مخالفت صريـح بـا طـرح انـرژي          .   است
 بر پايي مراسم راديکـال اول        ،هسته اي 

مه و صدور بيانيه ها و قطعنامه هـاي           
 خــواســت انــحــالل        ،ســوســيــالــيــســتــي 

ــر هــم زدن             ،شــوراهــاي اســالمــي        ب
نمايشات انتخابات رياسـت جـمـهـوري          

 تـالش بـراي ايـجـاد تشـکـلـهـاي               ،رژيم
کارگري مستقل از دولت نمونـه هـايـي           

اين ويژگي مشخصا .  از اين تحول است 
 مـبـارزه     ،در اعتصاب کـارگـران واحـد       

معلمان و در اول مه ها آشکارا خود را           
  . نشان ميدهد

مبارزات اقتصادي کارگران نيز در    -٤
ايــن .   مــحــتــواي خــود ســيــاســي اســت        

 -مبارزات كه عمـدتـا بـيـان صـنـفـي                
مطالباتي دارد درعين حال يك چـالـش       

كـارگـران   .   سياسي بـا حـكـومـت اسـت           
ميدانند که بهبود جدي در زنـدگـيـشـان          

در گرو سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي              
شکل مبارزات کارگران قـبـل از        .   است

ــيــت                    ــمــام ــده ت ــن ــکــه نشــان ده ــن اي
خواستهايشان باشد بيانگر تـوازن قـواي      

طـبـقـه سـرمـايـه دار و              .   موجود اسـت  
ديكتاتوري اسالميش بـر زمـيـنـه يـك             
اقتصاد بحران زده و در حال فروپـاشـي،          
تهاجم وحشيانه و بي سابـقـه اي را بـه                

. كــارگــران بــه جــريــان انــداخــتــه اســت           
ابتدايي ترين حقـوق انسـانـي كـارگـران             

صاحـبـان سـرمـايـه بـا            .  پايمال ميشود 
تحميل شرايط غير انساني كار، رانـدن         
بخش اعظـم كـارگـران بـه قـراردادهـاي              

، دسـتـمـزدهـاي       " سفيد امضا " موقت و   
زير خط فقر، نپـرداخـتـن دسـتـمـزدهـا،              
ممنوع كردن مـبـارزه و اعـتـصـاب و                 
تجمع و تشكل و بكار گـرفـتـن وسـيـع               
حربه اخـراج و بـيـكـارسـازي، در كـنـار                
سـركــوب مســتــقــيــم، كــارگــران را بــه             
شرايطي برده وار محكوم كرده انـد كـه           
حتي براي زنده ماندن نيز بايد با چنـگ          
و دندان بـا حـكـومـت و كـارفـرمـايـان                   

مبارزه كارگران با اين اوضـاع       .   جنگيد
مستقيما مبارزه اي با حكومـت اسـت          
و در سالهاي اخير بـطـور دائـم جـريـان              

  . داشته است
وجود جنبش فـعـال و راديـكـال و                 -٥

گسترده كارگري يك علت و عامل مهم      
در حفظ و تـداوم اوضـاع پـرجـنـب و                    
جوش سياسي در ايران و به جـلـو آمـدن       
هرچه بيشتر چـپ و راديـکـالـيـسـم در                 

يك ركـن مـهـم شـكـسـت         .   جامعه است 
سياست اختناق جمـهـوري اسـالمـي و            
تدوام فضاي اعتـراضـي و سـرنـگـونـي              
طلبي در شرايط كنوني اعـتـراضـات و       

در عين  .   اعتصابات دائم كارگران است   
حال بحران سياسي و وجود يك جـنـبـش       
سرنگونـي طـلـبـي و آزاديـخـواهـانـه و                 
گرايش هرچه بيشتر اين جنبش بـه چـپ      
و افق سوسياليستي و وجـود و نـفـوذ                
حزب كمـونـيـسـت كـارگـري، فـرجـه و                  
فضاي بسيار مناسبـي بـراي پـيـشـروي           
جدي طبقه كارگـر در بـرابـر جـمـهـوري               
اسالمي و سرمايه داران فـراهـم آورده             

  . است
حزب كمونيست كارگري جايگاه و        -٦

نقش اساسـي اي در پـيـشـروي جـنـبـش             
كارگري داشته و عامـل و ركـن اصـلـي             
رشد راديكاليسم و سـوسـيـالـيـسـم در               

حضـور فـعـال      .   جنبش كـارگـري اسـت        
حزب در صحنه سياسي جامعه جنبـش     
کارگري را در موقعيت قدرتمندتري در    
مقابل دولت و کليه احزاب و نـيـروهـاي         
بورژوايي قرار ميدهد و گرايش چـپ و          
سوسياليستي در جـنـبـش کـارگـري را             

  . تقويت ميکند
در شرايط كنوني گـرايـش چـپ و                -٧

سوسياليست با نفوذتـريـن گـرايـش در            

جنبش كارگري است و پـيـشـرفـتـهـاي              
جنبش اسـاسـا و مسـتـقـيـمـا بـه ايـن                     

امـا در ايـن        .   گرايش گره خـورده اسـت      
جنبش ما با انـواع مـحـافـل پـراكـنـده                
سنديكـالـيـسـت، قـانـونـگـرا، طـرفـدار                
پوشش بي طرفي، ضد تحزب كارگران،      
مخالـف دخـالـتـگـري مسـتـقـيـم تـوده                 
كارگران، طرفدار مماشات با ارگانـهـاي    

اين گـرايشـات   .   حكومتي روبرو هستيم  
عمدتا زائده هـاي جـريـانـات راسـت و                
توده ايستي و جنبش ملي اسالمـي در       

ايـنـهـا هـمـه بـا            .   جنبش کارگري اسـت   
تالش براي محدود كردن افـق جـنـبـش            
كـارگـري، ايــجـاد اغـتــشـاش فـكــري،               
متشتت كردن صفوف كارگران و امثـال    
آن، مانعي بر سر راه پيشروي کـارگـران           

نـقـد ايـن گـرايشــات الزمــه            .   هسـتـنــد  
  . پيشروي جنبش کارگري است

تحوالت فوق جنبش کـارگـري را          –  ٨
در آستانه يک پيشـروي هـمـه جـانـبـه و              

گسـتـرش و     .   تاريخ ساز قرار داده اسـت     
تعميق اين رونـد شـرط اسـاسـي قـرار                 
گرفتن طبقه کارگر در موقعيتـي اسـت      
که بتواند مطالبات خـود را بـه طـبـقـه               
سرمايه دار و حکوکتش تحميل کند و         
نقش تعيين کننده خود را در تـحـوالت       

با توجه به ايـن حـزب        .   جامعه ايفا کند  
کمونيست کارگري بـر ايـن مـحـورهـاي           

  : اساسي تاکيد ميکند
تحـزب بـراي كـارگـران حـيـاتـي                 -الف

 ١١صفحه 
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اعتراض قدرتمند و متحدانه 
 كارگران نيشكر هفت تپه 
 ٢١طبق خبري كه چهـار شـنـبـه،           

 ٢٠٠٧ سپتامبـر  ١٢شهريور، برابر با    
 كـارگـر     ۵٠٠٠منتشر شد، تـمـامـي        

شركت نيشكر هفت تپه در اعـتـراض          
به عدم دريافت دستمزدهايشان دسـت       

ايــن كــارگــران   .   انــد   بـه اعـتــراض زده       
چندين ماه اسـت كـه بـراي دريـافـت                 
دستمزدهايشان با مسئولين مختـلـف      
جمهوري اسالمي مذاكره كرده اما هـر       

شـان     هاي پوچ و تـوخـالـي           بار با وعده  
اي    اما آخرين مـذاكـره     .   اند  مواجه شده 

كه كارگران با مسئولين ايـن شـركـت            
انـد، بـا      كه گويا يك آخوند است داشتـه  

انـد كـه در حـال             اين جواب روبرو شده   
حاضر حقوقـي بـه كـارگـران پـرداخـت              
نخواهد شد و كارگران بايد منتظر ايـن     
بمانند تـا شـركـت مـاشـيـن آالت و                   

هاي زراعي شركت را بـه فـروش            زمين
برسـانـد و بـعـد حـقـوق كـارگـران را                      

 !بپردازد
كارگران شركت نيشكر هفت تـپـه        

 تـاكـنـون بـراي          ١٣٨۵از اوايل سـال      
رسيدن به مـطـالـبـاتشـان دهـهـا بـار                  
اعتصاب كـرده و دسـت بـه تـحـصـن                 

اين كارگران ماه گذشته نيز در   .   اند  زده

الـمـلـلـي        اي به رئيس سازمان بين      نامه
، اعــالم كــردنــد كــه در            ILOكــار،   

صورتي كه به مطالباتشان رسـيـدگـي          
. نشود دست به اعتصاب خواهـنـد زد         

اين آلتيـمـاتـوم كـارگـران مسـئـولـيـن                
حكومت را وادار به پرداخت بخشـي از   

شـان كـردنـد؛ كـه            دستمزدهاي معوقـه  
خبر مشروح آن در اطالعيه اي در روز    

 اوت از حزب كمونيست كـارگـري          ٢۵
   .منتشر شده است

تجمع كارگران شركت ويتانا 
  در محوطه شركت

ــه                 ــهــران ك ــا ت ــان ــت ــران وي ــارگ ك
مدتهاست از كار بيكار و بالتـكـيـلـف          

 شهريـور در مـحـوطـه       ١٣هستند روز  
اين شركت تجمـع كـردنـد و خـواهـان               

انــدازي كــارخــانــه و            تســريــع در راه      
بازگشـت بـه كـار و دريـافـت حـقـوق                   

يكـي از ايـن   .   پرداخت نشده خود شدند   
: كارگران در اين تجمع اعتراضي گفـت  

هـاي     ويتانا از مـجـمـوعـه كـارخـانـه             " 
 خـرداد اسـت كـه          ١۵وابسته به بنياد    

مدتهاست ما را بيكار كرده و بـه اسـم       
انـد؛     نوسازي كارخانه را تعطيـل كـرده       

در حالي كه اين دروغ بـزرگـي بـيـش                
نبوده و نوسازي اصال در كار نـبـوده و            

بعد از مدتها دوندگي بـاالخـره       .   نيست
اداره كار حكم به بازگشت بـه كـار مـا             

توانست همان اوايـل      داده است، كه مي   
وي در ادامـه       . "   آن حكم را صادر كند    

مــا كــارگــران دســت از         :   " گــويــد   مــي
بـارهـا در     .   تجمعات خود بر نميـداريـم   

بـاز  .   ايـم    محلهاي مختلف تجمع كرده   
از حـقـوق     .   هم تجـمـع خـواهـيـم كـرد            

مـيـخـواهـد     .   آيـم    خودمان كوتاه نـمـي     
 خرداد باشد يا هـر    ١۵سهامدار بنياد  

ايـم   ما عمرمان را گذاشته .   ارگان ديگر 
و نميخواهيم در زماني كه سني از مـا         
گذشته ما را بيكار رها كنند، آنهـم در        

  ."حالي كه حقوقمان را نميدهند
تحصن اعتراضي كارگران 

  نساجي خوي
 شـهـريـور      ٦بنابه اخباري كه روز      

 ٦٠٠ مــنــتــشــر گــرديــده بــود،              ٨٦
كــارگــركــارخــانــه نســاجــي خــوي در           
اعتراض به پرداخت نشدن حـقـوقشـان         

 شـهـريـور در         ٢ ماه، روز      ٣به مدت   
مقابل فرمانداري در ايـن شـهـر دسـت            

  . به تحصن كردند
تجمع اعتراضي كارگران 

  ورامين
به گزارشي كه خبرگزاري هما روز        

 شهريور منتشر كرده بود، تـعـدادي          ٦

از كارگـران اخـراج شـده ورامـيـن در                 
اعتراض به پرداخت نشدن حـقـوقشـان         
در مقابل فرمانداري ورامين دست بـه     

كارگران متحصـن گـفـتـه       .   تجمع زدند 
 مـاه از اخـراجشـان           ٢٠اند كه حـدود   

مي گذرد و به رغم اعتراضـات مـكـرر     
هنوز پاسخ به خواستـه هـايشـان داده            

  .نشده است
تجمع اعتراضي كارگران آزاد 
شهر به بيكارسازي و پرداخت 

  نشدن دستمزدها
تــعــدادي از كــارگــران خــدمــات           
شهرداري در اعـتـراض بـه پـرداخـت                

ايـن  .   نشدن حقوقشان تـجـمـع كـردنـد           
 شهريور مـنـتـشـر شـده           ٦خبر كه روز  

بود، حاكـي از آن اسـت كـه كـارگـران               
همچنين عليه اخراج بي دليل تعـدادي     
از هــمــكـارانشــان اعـتــراض كــرده و             
خواستار بازگشـت آنـان بـه سـر كـار                 

  .شدند
ادامه تجمع كارگران قوه 
  پارس در مقابل اين شركت

 ٣كارگران قوه پارس قـزويـن روز           
شهريور بـار ديـگـر در مـقـابـل ايـن                    
. شركت تجمع اعتراضـي بـرپـا كـردنـد        

اين كارگران كه پيگيـرتـريـن كـارگـران            
براي دريافت حـقـوق پـرداخـت نشـده               

خود هستند، در يكي دو سال گـذشـتـه      
دهها بار به مراجع مـخـتـلـف دولـتـي              
مراجعه كرده و تجمع اعتراضـي بـرپـا           

  . كرده اند
توليد شركت ماشين سازي 

پروتن در بروجرد به يك سوم 
  ! تقليل پيدا كرده است

به گزارش  خـبـرگـزاري هـمـا از                 
 كارگـران كـارخـانـه مـاشـيـن             ،بروجرد

, يك مـاه اسـت حـقـوق          ,   سازي پروتن 
چهار ماه آكورد و بـا تـوجـه بـه اتـمـام                

 را هـنـوز   ٨٥سنوات سال ,  قراردادشان
يـكـي از كـارگـران          . دريافت نكرده اند 

دقيقا هدفشون اين اسـت و         : ميگويد  
دنبال بهانه هستند كه كارگـران را رد           
كنند كه بروند و يا اگر فردي در جـايـي      
خوابش برده باشـد او را فـورا اخـراج                

وضعيـت كـارخـانـه خـيـلـي             .   ميكنند
چند وقتي است كه طـرح       .   خراب است 

ولـي  .   طبقه بنـدي را اجـرا كـرده انـد               
با ايـن حـال     . تغييري محسوس نيست 

زمان سنجي ميكننـد كـه چـه جـوري             
بـيـشـتـر مـيـتـوانـنـد از كـارگـر كـار                       

به علت بيكاري كـارگـران در         . بكشند  
كارخانه االن بعضي از قسمتهـا هسـت    
كه كارگران با اجـبـار كـار مـيـكـنـنـد               

 . يعني حرفه شان نيست

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران

خالصي قطعـي کـارگـران از بـي          .   است
حقوقي و بي اختيـاري و مـحـرومـيـت              
وفالكت، كه تنها با انقالبي كارگـري و          
سوسياليستي امكان پـذيـر اسـت، بـه              
تقويت هرچه بيشتر حزب كـمـونـيـسـت            
كــارگــري و بــرافــراشــتــه شــدن پــرچــم               

. سوسياليسم كارگري گره خـورده اسـت        
ــکــال و                    ــيــن رادي ــعــال حــزب هــمــه ف
سوسياليست کارگري را بـه دامـن زدن         
يک جنبش گسترده حزبي و پيوستن بـه     

افشـاي  .   صفوف خـود فـرا مـيـخـوانـد             
حــزب ســتــيــزي گــرايشــات راســت و              
سنديكاليستي در جنـبـش كـارگـري و            
تـالش بــراي پــيــوســتـن شــمــار هــرچــه              
بيشتري از كارگران و فعاليـن كـارگـري           
به حزب يك حركت مهم و اساسي اسـت    
كه در شرايط پرتحول كنوني در جامعـه   
بايد با شتاب و گسترش هرچه بيشتـري    

 . به پيش رود

 
كمونيسم كارگري بايد وسيعا بـه          –ب  

. افق جـنـبـش كـارگـري تـبـديـل شـود                   
پيشروي همه جانبه جنبش كارگري، بـه       
تقويت هرچه بيشـتـر افـق و سـيـاسـت                 
كمونيستي در ميان كارگـران و رهـبـران        

بويژه اين امـر در    .   كارگري منوط است  
رابطه با نسل جديد رهبران کارگري كـه      
مستقيما شكل دهـنـده چـهـره اصـلـي               
امروز جنبش کارگري ايران هسـتـنـد و           
نقش مهمي در آينده اين جنبش دارنـد،      

اساسي ترين نقطه ضعـف     .   حياتي است 
اين رهبران و فعالين کارگري غرق شدن       
در مبارزات جـاري و نـداشـتـن تصـويـر            
جامع و همه جانبه از جنبـش کـارگـري            
بعنوان تقابل طبقه کارگر بـا بـورژوازي          

كـمـونـيـسـم      .   در تمامي عرصه هـاسـت      
كارگري افق وسيع و همه جانـبـه اي را             

 . در برابر رهبران كارگري قرار ميدهد

 
دامن زدن بـه جـنـبـش شـورايـي و                  -ج

شـوراهـا و     .   جنبش مجامـع عـمـومـي       
ــي                   ــزار اصــل ــومــي اب مــجــامــع عــم
دخالتگري توده كارگـران در سـرنـوشـت         

. خويش و در سرنوشت جامعه هسـتـنـد        
ــكــال و                    ــران رادي ــارگ ــو ك ــي ــات ــرن ــت آل
سـوســيــالــيــســت بــراي مــتــکــي کــردن           
مبارزات کارگري به قدرت مـتـحـدشـان        
و به حاشيه بردن گرايشات قانون گرا و          
تصميـم گـيـري از بـاالي سـر کـارگـرو                   
جــلــوي صــحــنــه ســيــاســي آمــدن و                 
دخالتگري قدرتمند تـر طـبـقـه کـارگـر،            

. شوراها و مـجـامـع عـمـومـي اسـت                 
مـجـمــع عــمـومــي امــروز يـك سـنــت                
شنـاخـتـه شـده و يـك ابـزار مـهـم در                        

. بسياري از اعتراضات كـارگـران اسـت         
امروز بيش از هر وقـت زمـيـنـه بـراي                 
دامن زدن به جنبش شورايي و تـبـديـل            
مجامع عمومي کارگري بـه رکـن هـر             
گونه تشکل کارگري و تـحـمـيـل آن بـه               

کارگران کمونـيـسـت     .   دولت فراهم است  
بايد تالش کنند که تـوده هـرچـه وسـيـع         
تري از كارگران را به مطـلـوبـيـت جـدي              
شــوراهــا و مــجــامــع عــمــومــي بــراي            
دخالتگري هرچه وسيعتر و مستقيم تـر       
در ســرنــوشــت امــروز خــويــش و در                 
سرنوشت كل جامعـه آگـاه کـنـنـد، بـه                 
امكانپذيري برپايـي مـنـظـم مـجـامـع              
عمومـي و رفـتـن بـه سـمـت تشـكـيـل                   
شوراهاي كارگري واقف کنند و فعاالنه       

  . به اين جنبش پا بگذارند
جنبش كارگري مـيـتـوانـد و بـايـد                 -د

بطـور هـمـه جـانـبـه تـري سـراسـري و                      
نه فقط ايفاي نـقـش   .  تعرضي عمل كند 

اساسي كارگران در صـحـنـه سـيـاسـي               
جامعه، بلكه حتي عقب راندن قـطـعـي       
تهاجمات كنوني كارفرمايـان و دولـت          
اسالميشان، بـا جـنـبـش سـراسـري و                 
تعرضي و توده اي كارگران امكان پذيـر        

چنيـن تـحـولـي در تـوازن قـواي               .   است

كنوني در جامعه كامال امـكـان پـذيـر           
مبارزه براي خواستهاي سراسـري     .   است

ــر                    ــراب ــزايــش چــنــديــن ب اي مــثــل اف
دستمزدها، حق اعتصاب و حق تشكـل      
و پرداخت فـوري و بـي قـيـد و شـرط                     
دستمزدها و لغو قراردادهاي مـوقـت و          
كار پيماني، انحالل شوراهای اسـالمـی        

، و عـلـيـه بـيـكـاري و                 " خانه کارگر " و  
اخراج، محوري تـريـن و فـوري تـريـن                 
خواستهاي كارگران بـراي يـك حـركـت             
فراكـارخـانـه اي و سـراسـري را بـيـان                     

جنبش كارگري مـيـتـوانـد و           .   ميكنند
بايد چنين تعرض متـحـدانـه اي را بـا                
شركت و دخالت توده وسيع كارگـران در       
سراسر جامعه حول ايـن خـواسـتـهـا بـه              

  . جريان اندازد
حزب كمونيست كارگري همه رهبران و     
فعالين كارگري را به تالشي نقشه مـنـد     

 .*و فعاالنه در اين جهت فرا ميخواند

 
١٠از صفحه  ...   قطعنامه در باره   
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كــارگــران كــارخـــانــه آزمــايـــش              
مرودشت در اعتراض به اخراج كارگران      
اين كارخانه و نداشتن امنيت شغلـي و          
بدليل مشكالت معيشتي دست از كار      
كشيده و كليه خطوط توليد كارخانه را         

 درصد متوقف كـرده و هـر        ١٠٠بطور  
. روز در اين كارخانه تحصن مـيـكـنـنـد          

 شهريور منتشر گرديد ١٢اين خبر روز    
اما تاريخ شروع اين اعتراضات روشـن         

يكي از كارگـران ايـن كـارخـانـه        .   نيست
نـزديـك بـه يـك مـاه از                :   " گفته بود كه  

اعتصاب يكپارچه كارگـران نسـبـت بـه          
اين سياست دولـت و رفـتـاري كـه بـا                   

امـا واقـعـا      .   كارگران دارنـد مـيـگـذرد         
تــاكــنــون كســي پــيــدا نشــده كــه بــه                  

وي در   . "   هاي ما جـواب بـدهـد       خواسته
: ادامه از وضعيت كـارگـران مـيـگـويـد            

وضعيت معيشتي كارگران بـه شـدت          " 
از كرايه خانه تا قسـط و    .   آور است   رقت

بدهيهاي مختلف كارگران را از پـاي در      
آورده و خـانـواده هـاي آنـهـا را از هـم                     

بعضـي از كـارگـران بـه            .  خواهد پاشيد 
انـد، ولـي        سيگـار فـروشـي روي آورده          

شهرداري مرودشت حـتـي يـكـسـاعـت             
اجازه نميدهد كه كسي بخواهد بـه ايـن           

. شيوه خرج زندگي خود را تأمين كـنـد          
از طرف ديگري هيچ كار ديگري پـيـدا           

يــكــي از    :   " او مــيــافــزايــد   . "   نــمــيــشــود
كارگران خودش را به يكي از نمايشگـاه      
اتوموبيل تحميل كـرد كـه آنـجـا كـار                 
كند، ولي مسئول نمايشگاه به او گـفـت    

كه هيچ پولي از بابـت ايـن كـار بـه او                   
نـخــواهـد داد، امـا رضــايـت داد كــه                  
كســانــيــكــه مــاشــيــن مــيــخــرنــد، اگــر          
خواستند به اين كارگر كـه بـراي آنـهـا                
چاي دم ميكند و زميـن و مـاشـيـن را              

به دنـبـال     . "   نظافت ميكند، كمك كنند   
 -اصـغـر  " انتشار اخبار اوليه اين خـبـر           

هـا     شوراي همکاري تشکـل " از "   شاهرخ
گـزارش زيـر را روز          "  و فعالين کارگري 

 تــهــيــه كــرده و روي           ٨٦ مــرداد      ٣٠
 : سايتها گذشته بودند

از طــريــق يــکــي از ســايــتــهــاي              " 
اينترنتي مطلع شديم، کارگران کارخانه     

در مـرودشـت شـيـراز در              ي آزمـايـش    
اقدامي اعتراضي دست بـه اعـتـصـاب          

بوديم که خبـر تـازه       و در پي آن.   زده اند 
تري از اين اعتراض کارگري بـه دسـت            

مراجعه کـرديـم،      به سايت گوگل.  آوريم
فقط خبر کوتاهي مبني بر اعـتـصـاب           

وجـود    کارگران مرودشت در اين سـايـت      
داشت و مطمئن شديم خبر اعـتـصـاب           

خـبـر   .   ي آزمايش درسـت اسـت       کارخانه
شده حاکي از آن بـود کـه از               منعکس
 ١٠٠٠ کارگر ايـن کـارخـانـه،            ١٤٠٠

نـفـر بـقـيـه          ٤٠٠  کارگر اخراج شـده و       
نسبت به اخراج همکاران خود معتـرض   

مـانـده نـيـز          نفر باقـي ٤٠٠از .   هستند
بـنـابـرايـن بـا        .    نفر رسمي هستند   ٢٠٠

 ٢٦  داشتن اين اطالعات حداقلـي روز       
مرداد به طرف شيراز حرکت کـرديـم و            

  مرداد خود را به کارخـانـه  ٢٧در تاريخ   

اما براي تهـيـه ي گـزارش و             .   رسانديم
 گفت و گو با کارگران با موانعي مواجه      

گزارش زير حاصل گفت و گـوي    .   بوديم
  :ما با کارگران اين شرکت است

کــارخــانــه ي آزمــايــش واقــع در              
شـيـراز،     - جاده ي اصـفـهـان   ٧کيلومتر  

نـه چـنـدان دور داراي              در گـذشـتـه اي      
 نفر کارگر بود، کـه بـا تـعـديـل            ١٤٠٠

در حال حـاضـر        نيرويي که انجام گرفته   
 نفر تـقـلـيـل يـافـتـه             ٤٠٠اين تعداد به    

اجـراي    از قرار معلـوم بـه دنـبـال         .   است
 قانون اساسي و در راسـتـاي          ٤٤اصل  

داستان خصوصي سـازي کـارخـانـه از              
زد و بندهاي معروف و گـرفـتـن           طريق

وام از بانک ها، اين کارخانه به شخصـي   
. دکتر داودي واگـذار شـده اسـت            به نام 

داودي در اولين اقدام پس از تصـاحـب         
به تعديل نيرو مي زنـد و      کارخانه دست 

در پي اخـراج و بـازخـريـدي کـارگـران                   
مي کند که کلـيـه ي        برمي آيد و اعالم   

پرسنل مي توانند با چهار ماه بازخـريـد    
از ايـن تصـمـيـم            کارگران وقتـي  .   شوند

مــطــلــع مــي شــونــد در يــک حــرکــت                
 ٨۵ اسـفـنـد         ٢٤اعتراضي در تـاريـخ       

به اعتصاب مي نمايند و تصميـم    اقدام
مي گيرند که صداي اعتراض خـود را           

لـذا بـه     .   نيز بـرسـانـنـد       به گوش سايرين  
محوطه ي بيروني کارخانه رفته و جـاده     

را مسـدود مـي          شـيـراز    -ي اصـفـهـان    
با اين عمـل کـارگـران هـمـانـنـد               .   کنند

 ديگر حرکت هاي اعـتـراضـي، نـيـروي            
انتظامـي بـراي سـرکـوب کـارگـران در               

امــا بــا    .   صــحــنــه حــاضــر مــي شــود          
استاندار نيز به ايـن       ايستادگي آنان پاي  

با آمدن .   حضور اعتراضي باز مي شود    
خــواســتــه هــا و          اســتــانــدار کــارگــران    

مطالبات خود را از جمله حقوق معوقه        
قصـد    و اين که مدير عـامـل کـارخـانـه            

تعطيلي کارخانه و بيکار کردن کارگران      
نيـز    استاندار.   را دارد، مطرح مي کنند   

با دادن وعده و وعيد هاي همـيـشـگـي،         
مثل وام ده ميليوني و صحبـت هـايـي            

بر اطمينان خاطر کارگران از اين        مبني
که شرکت به وضعيت سابـق بـرخـواهـد            

امـا  .   را تـرک مـي کـنـد             گشت آن جـا    
طولي نمي کشد که در همان اسفند ماه        

را بـا سـالـي يـک               نفر از کارگران١۵٠
 ١۵در تـاريـخ        .   ماه بازخريد مي کنند   

دسـت بـه        کارگـران مـجـدداً     ٨٦مرداد  
اعتصاب زده و خواهان دريافـت حـقـوق        
 عقب افتاده ي فروردين و ارديـبـهـشـت           

 ٨٦/ ۵/ ٢۵در روز      .   خود مي شـونـد   
نيز در مقابل اسـتـانـداري تـجـمـع مـي              

به دريافت دو ماه حـقـوق         کنند و موفق  
در حـال    .   معوقه ي خـود مـي شـونـد              

در کـارخـانـه        حاضر کارگران بـا حضـور    
بعد از خوردن ناهار به خانه هـاي شـان             

رسـد کـه       به نـظـر مـي        .   باز مي گردند  
مدير عامـل شـرکـت قصـد تـعـطـيـلـي                 
 کارخانه و اخراج يا بـاز خـريـد کـامـل                
کارگران را دارد و اين شرکت اکنـون بـه        
 حالت نيمه تعطيل درآمده و پرسنل نيـز     
روز خود را در حالي که بيکـار هسـتـنـد      

  .سپري مي کنند
در حاشيه ي تعطيلي کـارخـانـه ي          
آزمايش در هـمـان مـرودشـت شـيـراز                 

کـارخـانـه ي قـنـد،             مطـلـع شـديـم کـه          
کارخانه ي آرد دادلي، مجتمع گـوشـت          

کـارگـران     پارس و کارخانه ي چرم سازي     
خود را با داشتن سابقـه ي کـاري بـاال                

توليدي   اخراج کرده اند و هر چهار واحد     
  .ياد شده نيز تعطيل شده اند

با در دستور کار قرار گرفتن اصـل          
 قانون اسـاسـي بـار ديـگـر شـاهـد                  ٤٤

گسترده تـر سـرمـايـه داران بـه                  تهاجم
ابتدائي ترين حقوق کـارگـران از جـملـه             

دستمزد بـخـور و نـمـيـر              داشتن حداقل 
تحت نـام خصـوصـي سـازي،            .   هستيم

بـيـکـارسـازي       تعطيلي کـارخـانـجـات و       
کارگران ابعاد گسترده اي به خود گرفته      
 اســت، نــبــود تشــکــل هــاي کــارگــري            
مستقل از دولت و کارفرمـا طـبـقـه ي              
کارگر ايران را با مشکالت عـديـده اي         

دفاع از حقوق اوليه ي        از جمله مشكل  
تـنـهـا تشـکـل        .   خود روبرو کـرده اسـت      
آزمايش شـوراي      موجود در کارخانه ي   

مـا ضـمـن      .   اسالمي کـار مـي بـاشـد            
 تماس با اين شـورا خـواهـان اطـالع از             
وضعيت کارگران در ارتباط با خواسـتـه    
 ها و نگراني هاي شان مبني بر احتمـال    

آنـان ضـمـن      .   تعطيلي کـارخـانـه شـديـم        
خودداري از ارائه ي هر گونه اطالعاتـي      

بــه خــانــه ي کــارگــر و کــانــون                مـا را   
رسيدگي به شـکـايـات در وزارت کـار               

  .ارجاع دادند
برحسب آخريـن اطـالعـات رسـيـده          
کــارگــران ايــن شــرکــت در ادامــه ي                 

هـا و مـطـالـبـات             پيـگـيـري خـواسـتـه        
 مـجـدداً     ٦/٨٦/ ۵خويش، از تاريخ     

  .اقدام به اعتصاب نموده اند
 

 
 گزارشي از اعتراضات و اعتصاب كارگران 

 كارخانه آزمايش مرودشت

ميکند اگر بخواهد اينها را رعـايـت         
برميدارد و   .   کند از سودش زده است 

تا بتواند جنبه هاي ايمني را حـرس           
ميکند و دور از چشم افکار عمومـي    
اروپــا، کــه بــرايــش مســالــــــه اســت،               

چيزي کـه مـا      .   يکجائي بکار مياندازد  
بــايــد بــخــواهــيــم ايــنــســت کــه ايــن                 
دستگاهها بايد با همان موازين ايمـنـي    
که مورد نظر بوده است نصـب بشـودو            

. تازه همانهم کافي نيسـت   .   بکار بيافتد 
در خود روند ساختن اين دستگاههـا بـه      

. اندازه کافي از امـنـيـت آنـهـا زده انـد               
يکي از مشخصات اختراع کردن ابـزار         
براي سرمايه اينست که مخترع بتـوانـد       

کــاري بــکــنــد کــه دســتــگــاه ارزان و                 
خود محقق و سازنده .   باشد"   اقتصادي" 

فقـط بـه   .   قبال از امنيت اينها زده است   
درجه اي اين ضوابط وارد شـده کـه يـک        
مراجع کارگري در ايـن جـوامـع فشـار             

بهرحال ما بـايـد بـخـواهـيـم         .  ميگذارند
ـــي              ـــل باالترين استانداردهاي بيـن الــمـل

مـخــتــرع  " تــکـلـــــــيــف      .   رعـايــت بشـود    
خـودمـان هـم ديـگـر روشـن              "   مسلـمان
بــنــظــر مــن کــارگــران نــبــايــد             .   اســت

همينطوري به کار با دستگاههايـي کـه       
يکي بي هيچ صالحيتي گل هـم کـرده            

هر ابزاري بايد بـه هـزار   .  است تن بدهند 
و يک طريق تست شده باشد تـا کـارگـر            

دوم اينکـه بـنـظـر       .   برود با آن کار بکند    
من بايد تمام قضيه نظـارت و کـنـتـرل              

. ايمنـي مـحـيـط کـار کـارگـري بـاشـد                 
مسخره است که يک چيـزي مـن را بـه                
خطر بياندازد ولــي شما مواظـب بـاشـي      

خوب من خودم بـهـتـر از      .   اتفاق نيافتد 
شما بلـدم مواظب باشم اتفـاق نـيـافـتـد             

. چون خود من را دارد تهديـد مـيـکـنـد        
ممکن است بگويند که ما کارگـران را          
ـــشـان                     بيسـواد نـگـهـداشـتـه ايـم، عـقـل

ـــشـان         .   نميرسد اما خود اينها هـم عـقـل
نميرسد و مـيـرونـد اسـتـاد دانشـگـاه                   

منتهي انگار کارگر نميتوانـد   .   مياورند
اتـحـاديـه    .   برود و مـتـخـصـص بـيـاورد           

کارگري هـم مـيـتـوانـد بـراي بـازرسـي                  
خطرات محيط کار کميسيون تشکـيـل       

بدهد و استاد دانشگاه مربوطـه را هـم            
هزار و يک استاد و     .   آنجا استخدام کند  

متخصص کمونيست هم پيدا مـيـشـود        
ــه حساس باشـد         . که نسبت به اين مسال

خيلي ها رشته تخصصي شان ممانعـت    
کسـانـي   .   از حـوادث حـيـن کـار اسـت              

ــتهـا        هستند که همين امروز جلــوي دول
ميايستند و ايـن خـطـرات را بـازگـو                   
ميکنند و بعضا شغلــشان را هم به ايـن     

کارگر به اينهـا  .  خاطر از دست ميدهند 
حقوق ميدهد و از تخصصشان استفاده      

ـــه نـظـارت و              .   ميکند بنابرايـن مسـالـ

کنترل اين امر بايد دست خـود کـارگـر             
جالـب است که خود ايـن قـانـون            .   باشد

وقتي پاي بازرسي پيش کشيده ميشود      
" مشارکت کارگـران " ميگويد به منظور  

فـالن مـرجـع بـراي نـظــارت تشـکـيــل                  
اما در آن مرجع کمتر از همان       .   ميشود

. يعني اصال نيسـت   .   اولي کارگر هست  
در مرجعي که نکته ديگر اين اسـت کـه       
بايد باعث حوادث حيط کار شدن جـرم          
جنايي قرار است مشارکت کارگـران را         

 . تامين کند اصال کارگر نيست

 
٢از صفحه  ...  ايمني و بهداشت محيط کار  
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کميسيونر حقوق بشر سازمان ملـل  :   به  
 متحد خانم لوئيس آربر

سنديکاي کـارگـران شـرکـت واحـد            :   از  
 اتوبوسراني تهران و حومه

  با سالم 
در پي نياز کارگران شـرکـت واحـد            
اتوبوسراني تهران  به نمايندگان واقـعـي        
کارگري اعضاي هيئت موسس احيـا و      
بازگشايي سنديکاي کـارگـران شـرکـت           
واحد تصميم به بـاز گشـائـي و احـيـاي               
سنديکاي کارگران شرکت واحد کـه بـي       
دليل از حقوق قانوني خود محـروم شـده     
بود گرفتنـدايـن مسـئلـه بـا اسـتـقـبـال                  
کارگران شرکت واحـد و خشـم عـوامـل            
شوراهاي اسالمي کار روبـرو گـرديـد و          
باعث هجوم اعضاي شوراهاي اسالمي     
کار و خانه کارگربا حضـور مـامـوريـن             

 19/2/1384انتظامي در تاريخ  
به دفتر سنديکا واقع در مـيـدان حسـن            
آباد گرديد که منجـر بـه زخـمـي شـدن                 
منصور اسالو و ضرب و شتـم تـعـدادي       
از کارگران و تخريـب مـکـان سـنـديـکـا             
گرديد بعد از اين حمله اعضاء مـجـروح    
شکايتي تقديم دادسرا کرده و تصـمـيـم           
به برگزاري مجمع عـمـومـي سـنـديـکـا              

ــه شـــــد          ــتـــ ــرفـــ ــاريـــــخ         .   گـــ در تـــ
 با همه مشـکـالت   13/3/1384

و با حضـور وسـيـع کـارگـران مـجـمـع                    
عمومي سنديکـا را بـرگـزار نـمـوده و                 
اساسنـامـه سـنـديـکـا را بـه تصـويـب                    
رسانـده و مـنـتـخـبـيـن هـيـئـت مـديـره                   
 . فعاليت کارگري خود را شروع نمودند

با شروع کاراعضاء هيئـت مـديـره          
نامه نـگـاريـهـاي مسـالـمـت آمـيـز بـا                   
مديريت شـرکـت واحـد جـهـت احـقـاق                
ــجــام دادنــد کــه                   حــقــوق کــارگــري ان
متاسفانه هيچ گونـه جـوابـي از طـرف              
مــديــريــت داده نشــد بــعــنــوان اولــيــن             
اعتراض سنديکا اطالعـيـه اي جـهـت            
روشن نمودن چراغهاي اتوبـوس داد کـه      
با استقبال بي نظير راننـدگـان اتـوبـوس          
روبرو گرديد در پي اين اعـتـراض چـنـد             
تن از اعضاء سنديکا دستگير و بعد از      

 .سه روز بال قيد آزاد گرديدند
ــاريــخ            1/10/1384در ت

تــعــدادي از اعضــاء هــيــئــت مــديــره              

سنديکا از جلو منـزل دسـتـگـيـر و بـه                
زندان اوين منتقل شـدنـد بـعـد از ايـن                 
دستگيرها کارگران واعضاء دسـتـگـيـر         
نشده هيئت مديره جهت اعتراض بـراي        

ــالم        4/10/1384روز         اعــ
اعتصاب نمودند به نحوي که قـرار شـد       
کارگران از مـنـاطـق کـاريشـان بـيـرون                 
نيايند ايـن امـر مـحـقـق گـرديـد و بـا                     
حضور شهردار تهران و بـا وعـده هـاي              
صنفي و آزادي کارگران در بند کارگـران   
معترض تصميم به تـرک مـحـل، ادامـه         
کار و جابجايي مسافران نـمـودنـد امـا             
هيچ کدام از وعده هاي داده شده انـجـام           
نشد و کماکان منصـور اسـالـو در بـنـد            

 زندان اوين زنداني بودند ، ايـن        209
مسئله باعث شد با درخواست کارگـران       
و تصـمـيـم هـيـئـت مـديـره در تـاريـخ                      

 اعتصاب ديـگـري   8/11/1384
شکل بگيرد که با دسـتـگـيـري تـعـداد               
زيادي از کارگران و انتقال به زندان اوين       

. جلو اين حرکت اعتراضي گـرفـتـه شـد          
بعد از آزادي کارگران دستگير شـده ، از       
کار کـردن اعضـاء هـيـئـت مـديـره و                     
فعالين سنديکاي جلو گـيـر ي بـعـمـل               

بعد از پـيـگـيـريـهـاي خـانـواده و                .   آمد
اتحاديه هاي کـارگـري آقـاي مـنـصـور              

 150ماه با قـرار   7اسالو بعد ازحدود    
ميليون توماني از زنـدان آزاد و بـعـد از        
آزادي هــمــچــنــان پــيــگــيــر مســائــل               

 سنديکايي بودند 
تا اين که مجدداً بعـد از سـه مـاه              
توسط مامورين امنيتـي دسـتـگـيـر و             
بعد از يک ماه بازداشت با قرار کـفـالـت           

 ميليون توماني آزاد شد نـامـبـرده         30
از حق سنـديـکـا خـواهـي خـود کـوتـاه                   
نيامده و فعاليت هاي صنـفـي خـود را           
بعد آزادي ادامه داده تا اين که از طرف         
فدراسيون بين المللي کارگران حـمـل و           

وکنفدراسيون بين المـلـلـي    )   ITF( نقل  
بعنوان )   ITUC( اتحاديه هاي کارگري  

نماينده منتخب سنديکا بـراي شـرکـت          
درکنگره ساليانه به لـنـدن و بـروکسـل               
دعوت شدند ايشان بصورت قـانـونـي و        
اخذ ويزا از کشور خارج و بعد از شرکت      
درکنگره به کشـور بـاز گشـتـنـد بـعـد                   

بنابه خبري كه امروز به دسـت حـزب      
كمونيست كارگري ايـران رسـيـده اسـت،            
داوود رضوي، يكي از فعالين سنديكـاي       
كارگران اتوبـوسـرانـي تـهـران و حـومـه،                

 ۵٠ سپتامبر با قـرار وثـيـقـه             ٨ديشب،  
ميليون توماني آزاد شد و قرار اسـت كـه       
همايون جابري، يكي ديگـر از فـعـالـيـن              

 سـپـتـامـبـر بـا            ٩اين سنديكا، امشـب،   
. اي به همين مبـلـغ آزاد شـود            قرار وثيقه 

اين خبر همچنين حاكي است كه ابراهيـم      

مددي، عضو هيأت مديره اين سنـديـكـا      
دو ماه حكم بازداشته داشته كه يـك مـاه       
از اين دو ماه را تاكنـون در زنـدان بسـر                 

 .برده است
ــيــســت كــارگــري از               حــزب كــمــون
مبارزات كارگران شركت واحد قاطـعـانـه        
حمايت ميکند و همه مردم آزاديخواه را         
به حمايت از مـبـارزات كـارگـران واحـد               

و تجمع اعـتـراضـی در خـرم            فراميخواند
فت دستمـزدهـایشـان    . آبادعتراضی زدند 

 مـاه و عـدم راه انـدازی خـط            ۵به مدت   
 تیر در مقـابـل   ٩تولید این شركت روز   

حزب بـا تـبـريـك بـه خـانـواده و               .   استاند
رفقاي داوود رضوي و همايون جابري بـه          
خاطر آزادي اين دو تن، ادامه بـازداشـت           
ابراهيم مددي را قويا مـحـكـوم كـرده و               
خواهان آزادي بدون قيـد و شـرط وي و                

 . باشد همه زندانيان سياسي مي
 آزادي، برابري، حكومت كارگري

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

   ١٣٨٦ شهريور١٨

 
 وضعيت كارگران زنداني سنديكاي شركت واحد

 
نامه کارگران سنديکاي کارگران شرکت واحد به  

 کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل متحد 

محمود صـالـحـي فـعـال کـارگـري              
 شـهـريـور بـه          ١١زنداني روز يکشنبـه      

خاطر ناراحتي کليوي براي دومين بـار         
در يـک هـفـتـه بـراي درمـان از زنـدان                     
سنندج به بيمارستان تـوحـيـد مـنـتـقـل              

 . شده است

او در طـول مـدت درمـان کـه از                   
 شب ادامه ۱۲ بعد از ظهر تا      ۷ساعت  

داشت زير نظر نيرو هاي امنيـتـي قـرار          
 . داشت

مــحــمــود صــالــحــي از بــازداشــت         
 سقز اسـت    ۸۴شدگان اول ماه مي سال  

که بنا به حکم دادگاه انـقـالب بـه يـک                 
سال زندان محکوم شده است و با وجـود    
رنج بردن از ناراحتي شديد کـلـيـوي در             
شرايط بسيار دشوار در زندان سـنـنـدج            

او در فروردين امسـال     .  در اسارت است 
 مـاه اسـت کـه در              ٦دستگير و اکنون  
 .زندان به سر ميبرد

 
 وضع جسماني محمود صالحي وخيم است

تعمير و نگهداري از اين پستها بر عـهـده       
ي يکي از شرکتهاي پـيـمـانـکـار بـه نـام                 

ايـن شـرکـت بـراي          .   صفا نيکو ميبـاشـد    
پروژه ي تعمير پست چهارصد از شـرکـت         
زيمنس و متخصصان خارجي اسـتـفـاده          
ميکند که از لحاظ کار و هزينـه، پـروژه            
ي سنگيني است ولي بيشتر سـخـتـي و             
کار طـاقـت فـرسـاي آن، بـر عـهـده ي                       

ــراردادي اســت            ــارگــران ق کــارگــران  .   ک
مـجـبـورنـد در زمـان انـجـام پـروژه بــه                     
صورت تمام وقت در محل کـار حضـور            
داشته باشنـد و سـاعـات طـوالنـي کـار                 
کنند يعني حتي در روزهاي تعطيل و تـا        

کــارگــران نــمــيــتــوانــنــد از       .   دوازده شــب  
مرخصي استحقاقي خود استفاده کـنـنـد        
زيرا شرکت متعهـد شـده کـه در ظـرف                 
مدت معين و کوتاهي، پـروژه را تـمـام              

ولي زمانيکه کار شرکت سـبـکـتـر          .   کند
است؛ کارگران را به مرخصي ميفرستـنـد     
و کسي که از مـرخصـي اش اسـتـفـاده                  
نــکــنــد، بــه اصــطــالح، مــرخصــي اش             

 .ميسوزد
طبق قانون اداره ي کار، هـر کـارگـر            
ميتواند نه روز از سـي روز مـرخصـي                  
ساليانه اش را ذخيره کند و هنگام پايـان          
کار در ازاي هر روز مرخصي ذخيـره، بـه            
اندازه ي حقوق يک روز کاري را دريـافـت            

نمايد و درصـورتـيـکـه بـه هـر عـلـتـي                      
مرخصي نرفته باشد؛ بقيه ي مـرخصـي           

) مـيـسـوزد   ( ساليانه اش به هدر ميـرود         
که اين هم گوشه ي کوچکـي از پـايـمـال               
شدن حقوق کارگران به شيـوه اي کـامـال             

 .قانوني است
مديران شرکت به قول خـودشـان، راه          
و رسم کار کردن با کارگران ايراني را بـه             
متخصصان خارجي ياد داده انـد و يـکـي      
از متخصصان اروپايي که بـا لـگـد، زيـر          
بساط چايي کارگران در حال اسـتـراحـت،         
ــران و                    ــود؛ مــورد تشــويــق مــدي زده ب

 ! مسئولين قرار گرفت 
چايي و سيگار، تنـهـا امـکـان ايـن              
کارگران، براي رفع خستگي شديد نـاشـي      
از کار سنگين و گرماي محيـط اسـت و           
کارگري که به ايـن حـرکـت کـارفـرمـايـان             
 .اعتراض کند، در جا اخراج خواهد شد

چنين وضعيتـي در جـهـت هـر چـه               
سريعتر انجام دادن کارها و اتـمـام پـروژه            
ها، کيفـيـت کـار را بـه شـدت پـايـيـن                       
مــيــاورد و بــاعــث مــيــشــود کــه                         
استانداردهاي کيفي و ايـمـنـي، رعـايـت            

شرکتها مجبـورنـد بـراي خـوش           .   نشوند
خدمتي و محکم کردن جاي پـايشـان در        
فوالد مـبـارکـه، کـارهـا را بـه سـرعـت                    

فـوالد مـبـارکـه، زمـان           .   تحويل دهـنـد    

معينـي را بـراي تـحـويـل پـروژه اعـالم                   
ميکند و در روز مـوعـود، بـا لـبـخـنـد                   

يـک  .   ميايند و پروژه را افتتاح ميـکـنـنـد      
گوسفند هم ميکشند و خـونـش را پـاي             

اين کار، نـمـادي از     .   دستگاهها ميريزند 
 .همان قرباني کردن انسانهاست

در نهايت همه ي پول ايـن پـروژه بـه             
جيب  کساني ميرود که هيچ نقشـي جـز            
سرکوب، کـنـتـرل و زورگـويـي در ايـن                   
پروسه نداشته اند و کارگر، هيـچ سـهـمـي        
از اين مـعـاملـه ي پـر سـود، نـخـواهـد                     

خيلي که لـطـف کـنـنـد مـمـکـن              .   داشت
است حقوق عقب مانده اش را پـرداخـت          

ولي هيچـکـس جـوابـگـوي ايـن             .   نمايند
فشار و سختـي کـار و دوري کـارگـر از                  

نـه اسـتـراحـت، نـه           .   خانواده اش نـيـسـت     
تفريح، نه تشويق، فقط کار و تـحـقـيـر و              

 . فقر
سعي ميکنم که هر بار قسـمـتـي از            
وضعيت کار در کـارخـانـه هـاي بـزرگ                 

را .   .   .   مانند فوالد مبارکه و ذوب آهن         
تشريح نمايم به اميد روزي کـه هـمـه ي            
کارگران، يک صدا بر عليه اين وضعيـت،        
اعتراض کنند و يـک اعـتـصـاب عـظـيـم              

فکر نميکنم هـيـچ    .   کارگري اتفاق بيافتد  
چيزي مثل اين، ما را به يک انـقـالب در             
جهت براندازي نـظـام سـرمـايـه داري و                 
حکومت جنايتکار جـمـهـوري اسـالمـي          

 .  نزديک کند

 
 ...  گوشه اي از تاثيرات 

٦صفحه   

١از صفحه   
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نامه ده نفر از کارگران بازداشت شده در       
مراسم اول ماه سننـدج بـه نـمـايـنـدگـان            
مجلس شوراي اسالمـي و رئـيـس قـوه            

  قضائيه 
به رياست قوه قضائيه جناب آيـت اهللا            
شاهرودي و نمايندگان مجلـس شـوراي        

  اسالمي 
نمايندگان استان کردسـتـان   : رونوشت به 

در مجلس شوراي اسالمي و کميسيـون    
  حقوقي مجلس شوراي اسالمي 

احکام صادر شده بر عـلـيـه مـا کـيـنـه                 
  ورزي با کارگران است 

مـا امضـا کـنـنـدگـان ايـن نـامـه                    
ــه در                     ــم ک ــي ــي هســت ــران ــارگ  11ک

ارديبهشت ماه امسال در شهر سـنـنـدج       
حين برگزاري مراسم اين روز از سـوي             
نيروهاي انتظامي مورد ضرب و شـتـم          

 روز را 42 روز تا 10قرار گرفته و از     
در بازداشت بسر برديم و پس از آزادي           
مورد محاکمه قرار گرفته و يـازده نـفـر            

 10 روز زندان و 91از ما هر کدام به     
ضربه شالق و دو نفر ديگر هر کـدام بـه             

 . دو سال و نيم زندان محکوم شديم
از نظر ما احـکـام صـادر شـده بـر                 
عليـه مـا بـا هـيـچ مـعـيـار قضـايـي                        
خوانايي نـدارد و مـا ايـن احـکـام را                     
حکمي کيـنـه تـوزانـه بـر عـلـيـه خـود                     

  . ميدانيم
 : چرا که

مـا در شــهــر ســنـنــدج اقــدام بــه                  -1 
برگزاري مراسمي آرام به مناسـبـت روز       

مـا بـا تـوجـه بـه             .  جهاني کارگر کرديم 
تعطيلي اين روز در قـانـون کـار و بـا                    
توجه به حقوق شناخته شده بين الملـلـي      
کارگران که دولت جـمـهـوري اسـالمـي             

مقاولـه  (متعهد به اجراي آنها شده است 
و با توجه به حـقـوق     )  98 و 87نامه  

انساني خـود، هـمـانـنـد ديـگـر اقشـار                  
جامعه که هر ساله به مـنـاسـبـت هـاي              
مختلـفـي اقـدام بـه بـرگـزاري مـراسـم                   
ميکنند و در برخي موارد حتي هزيـنـه         
هاي گراميداشت آن از طـريـق دولـت               
تامين ميشـود، بـرگـزاري مـراسـم روز             

جـهـانـي کـارگـر را حــق مسـلــم خــود                    
اما در اين رابطه نه تنها هيـچ  .   ميدانيم

مساعدتي براي بـرگـزاري ايـن روز از               
طرف نهادهاي دولتي همـچـون نـيـروي           
انتظامي که بايد حافظ امنيت مـا در         
برگزاري مراسم اين روز باشد، نشـده و           
نميشود بلکه به جاي تـامـيـن امـنـيـت              
ما، فرمان حـملـه بـه مـراسـم آرام مـا                   
صادر شده و اقدام به بازداشت کـارگـران     
همراه با ضرب و شتم مـيـکـنـنـد و در                
نهايت احکام نا عادالنه اي را بـا زدن              
انواع اتهامات واهي بر عليه ما صـادر        

  . ميکنند
ما امضا کنندگان اين نامه اکـثـرا        -2

کارگران کارخانه هـاي شـهـر سـنـنـدج                
هستيم که بنا بر حـقـوق شـهـرونـدي و                
انساني خود اقدام به گرامـيـداشـت روز           
خود کرديم، ما گراميداشت اين روز را         
با توجه به قوانين موجود که فـوقـا بـه              
آنها اشاره شد و بـا تـوجـه بـه حـقـوق                      

. انساني مان کامال قانـونـي مـيـدانـيـم            
اما اگر بر فرض محال برگزاري مـراسـم         
اين روز و شرکت در آن جرم تلقـي شـود            
که هيچ ماده قانوني نيز براي جرم بودن        
آن وجود ندارد، مگـر نـه ايـنـسـت کـه                  
محاکمه و محکوميت افراد به لـحـاظ        
وارد شدن اتهامـي بـر آنـان، ابـتـدا بـه                   
ساکن بايد از اصل برائت پيروي کند و          
مگر نه اينست که احکـام قضـايـي در             
مـورد افـراد ضـمـن پـيــروي از اصــل                   
برائت، از طرف ديگر بايد مـتـکـي بـر              

اما کمي تـعـمـق       .   دفاعيات افراد باشد  
در مورد احکام صـادره بـر عـلـيـه مـا،             
آشکارا حکايت از ايـن دارد کـه ايـن                  
احکام نه تنها هيچ سنخيتي بـا حـتـي           
عقب مانده ترين قوانين قضايي نـدارد         
بلکه احکامي است که بصورت فله اي         
و از روي کينه توزي با کارگـران صـادر            

يازده نفر از ما داراي اتـهـام      .   شده است 
مشابهي هستيم، اما هم در بـازجـويـي       
ها و هم در دفـاعـيـات مـان در حـيـن                   
محاکمه تعدادي از ما اعالم کردند کـه         
در حال عبور از محل برگزاري مـراسـم           
بودند و تعدادي نـيـز سـکـوت کـرده و                 
برخي از ما نيز بنا بر قوانين مـوجـود،           

شرکت در مـراسـم روز کـارگـر را حـق                  
اما .   انساني و قانوني خود اعالم کرديم     

اگر شما نگاهي به احکام صـادره شـده          
بيافکنيد خواهيد ديد که بـال اسـتـثـنـا             
براي همه ما که دفاعيات و اظـهـارات           

 روز زنـدان    91متفاوتي داشتيم حکـم     
.  ضربه شالق صـادر شـده اسـت        10و  

آيا واقعا ميتوان گفت که ايـن احـکـام،          
احکامي قضايي هستند کـه حـتـي بـا             
عقب مانده ترين قـوانـيـن قضـايـي در               

  ! سطح جهان مطابقت داشته باشند؟
اين احکام بنا به داليل ديگري نيـز   -3

نه احکامي قضايـي، بـلـکـه احـکـامـي            
. کينه توزانه بر عليه ما کارگران اسـت         

جهت اطالع شما بايد بگوئيم که آقـاي          
شيث اماني سالها نـمـايـنـده کـارگـران              
نساجي کردستان و آقاي خـالـد سـواري           
سالها نماينده کارگران کارخانـه شـاهـو          
بوده اند که در مراجع قانوني از حـقـوق         

آقـاي  .   همکـاران خـود دفـاع کـرده انـد             
شيث اماني به عنوان نماينـده و وکـيـل       

 نفر از کارگران اخـراجـي     332قانوني  
نساجي کردستان، سال گذشـتـه مـوفـق           
شد حکمي را به نفـع ايـن کـارگـران از                 

اما اين حکم نـه     .   مراجع قانوني بگيرد  
تنها تا به امسال مسکوت مانـده و بـه           
اجـرا در نـيـامـده اسـت، بـلـکـه امـروز                   
شاهديم که به جـاي اجـراي آن حـکـم،                 
شيث اماني را با اتهامات واهي بـه دو     

بـه  .   سال و نيم زندان محکوم ميـکـنـنـد         
نظر شما چه نيتي بجـز سـتـيـزه جـويـي              
محض با کارگران در پـس ايـن حـکـم                

  ميتواند نهفته باشد؟ 
آيا به نظر شـمـا مـا کـارگـران کـه                 -4

اکثريت عظيـم آحـاد ايـن جـامـعـه را                  
تشکيل ميدهيم هم بايد با قراردادهـاي   
موقت سفيد امضا، دستـمـزدهـاي زيـر         
خط فقر و اخراج سازيها کـه زنـدگـي را          
به جهنمي براي ما و خـانـواده هـايـمـان            
تبديل کرده است بسازيم و هم بايد لـب           
به اعتراض نگشائيم و از بديهي تـريـن           
ــنــد                حــقــوق اجــتــمــاعــي خــود هــمــان
گراميداشت روزمان صرف نظر کنيم و        
اگر اقدام به گراميداشت آن کرديـم بـايـد     
! شالق بخوريم و روانـه زنـدان شـويـم؟               

بديهي است که هيچ انساني مـنـجـملـه           
خود شما، تاب تحمل چنين وضعـيـتـي         

  . را نمي آوريد
خواست لغو بي قيـد شـرط کـلـيـه              -5

احکام صادر شده بر عليه ما، نـه تـنـهـا       
خواست ما، بـلـکـه خـواسـت کـارگـران               
شهر سنندج و ساير کارگران نيز هسـت       
که طي طـومـاري خـواهـان لـغـو ايـن                   
احکام شده اند و ما آنرا به همراه احکام       

. صادره، ضميمه ايـن نـامـه کـرده ايـم               
بديهي است که در صورت عدم دخالـت         
شما و اصرار قاضي پـرونـده بـر اجـراي              
اين احکام که به نظر ما هيچ چيزي جـز         
کينه ورزي و دامن زدن بر بي حـقـوقـي             

مطلق کـارگـران در پـس آن نـيـسـت،                   
کارگران در مقابل شالق خـوردن و بـه              
زندان رفتن همکاران و نمـايـنـدگـانشـان           
سکوت نخواهند کـرد و ايـن وضـعـيـت         
بيش از پيش بر انزجار ميليونها کارگـر      

  . از وضعيت موجود خواهد افزود
  با احترام 

-  ٣طيب مواليـي   -٢اقبال لطيفي  -١
خالد   -٥طيب چتاني   -٤صديق کريمي 

ــي        -٦ســواري ــل    -٧شــيــث امــان ــدال ي
طـيـب    -٩حيب اهللا کلکاني -٨مرادي  
 عباس اندر ياري  -١٠چتاني 
 ٨٦ شهريور ١٤

 
نامه ده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه سنندج به 

 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و رئيس قوه قضائيه 

 احکام صادر شده بر عليه ما کينه ورزي با کارگران است 

عکس هايي از دستگير شدگان اول مه سنندج هنگام آزادي آنها به  
  ٨٦قيد وثيقه از زندان بعد از اول مه 

 نفر از کارگران بـازداشـت      5امروز  
شده در مراسم اول مـاه مـه در شـهـر                    
سنندج، به همراه سـه نـفـر از اعضـاي                
هيئت مديره اتحاديه سراسري کـارگـران      
اخراجي و بيکـار بـه مـجـلـس شـوراي                 

 10اسالمي رفته و نامه اعـتـراضـي            
نفر از کارگران بازداشت شده در سننـدج      
را به همراه احکام صادره بر عليه آنان و          
طوماري که در حمايت از ايـن کـارگـران        
امضا شده بـود، تـحـويـل دبـيـر خـانـه                   

ــد               . مــجــلــس شــوراي اســالمــي دادن
هــمــچــنــيــن ايــن کــارگــران بــه دفــتــر               
نمايندگان استان کـردسـتـان در داخـل              
مجلس نيز رفته و نامه را تحويل دفـتـر     

پـس از آن ايـن کـارگـران       .   آنان نيز دادند  
عازم دفتر رئيس قـوه قضـائـيـه شـدنـد،          
اما مسئولين اين دفتر با بهانـه ايـنـکـه        
رئيس قوه قضائيه پس از صدور حـکـم           
دادگاه تجديد نظر اقدام به پذيرش نامـه        
هاي اعتراضي ميکند از دريافت نامـه        
خودداري کـردنـد امـا بـا اصـرار ايـن                   
کارگران نامه آنان در اين دفتر مطالـعـه          

و حول آن ميان کارگـران و مسـئـولـيـن              
 . دفتر بحث شد

الزم بــه يــادآوري اســت کــه ايــن                
اقدامات در راستاي تصميمـاتـي اسـت          
که اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و    
بيکار براي اعتراض بـه احـکـام صـادر            

 نـفـر از کـارگـران در            13شده بر عليه  
شهر سنندج، در دستور خـود قـرار داده           

 . است
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي      
و بيکار به همراه کارگران کارخانـه هـاي      
سنندج و ديگر شهرها در برابـر احـکـام        
صادر شده بر علـيـه کـارگـران سـکـوت               
نخواهد کرد و تا لغو اين احکام به انحا        
مختلف از قبيل طرح ايـن مسـئلـه در             
مــيــان افــکــار عــمــومــي داخــلــي و                 
سازمانهـاي بـيـن الـمـلـلـي کـارگـري و                  

، بـه    . . . همچـنـيـن بـرگـزاري تـجـمـع و               
  . اعتراضات خود ادامه خواهد داد

اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        
  17/6/1386بيکار 
 

 
 کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه نامه خود را 

 تحويل مجلس شوراي اسالمي دادند 



 15 ٦٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 

فراخوان زندانيـان سـيـاسـي       بدنبال    
 سپتامبر، جمـعـي از     ٧به اقدام جهاني    

کارگران در عسلويه دست به ابـتـکـاري          
جالب زدند و سه پالکـارد بـا مضـمـون              

 ١٣نه به اعدام، زندان و شـالق بـراي              " 
در مسـيـر جــاده        "   کـارگـر سـنـنـدج نـه           

.  نخـل تـقـي نصـب کـردنـد               -عسلويه  
طبق گزارشي که بـه حـزب ارسـال شـده             
است اين پالکاردها به مدت ده سـاعـت       

 . از کارگران قرار گرفتتا روز بعد در معرض ديد تعداد زيـادي        

جمعي از کارگران ايـران خـودرو   .  
ــه روز                        ــه اي ک ــي  ٢٢در اطــالع

بــه )    ســپـتــامــبــر    ١٣( ارديـبــهــشـت     
مناسبت سالروز جـانـبـاخـتـن رفـيـق             
کارگرشان پيمان رضي لـو مـنـتـشـر             
کرده اند، ضمن اعتراض بـه سـاعـت           
کاري اعالم شده از طـرف شـرکـت و             
محدوديت کارگران در ماه رمضـان و     
بسته شدن رستورانهاي کارخانه، يـاد      
همکاران جانباخـتـه خـود از جـملـه               
پيمان رضي لو، اميد اوالدي و عـلـي        

. اکبر شورگشتي را گرامي داشته اند     
کارگران ايران خـودرو در اطـالعـيـه             
خود همچنين به حرکت جهاني عليـه       
اعـدام پـيـوسـتـه، اعـدام جـوانـان را                  
شديدا محکوم کرده و خـواهـان لـغـو            
شکنجه و مجازات اعدام در سـراسـر         

کـارگـران هـمـچـنـيـن          .   جهان شده اند  
خواهان آزادي فوري تمامي زندانـيـان    

 . سياسي شده اند
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه           
مردم را به پيوستن به جنبش جهانـي         

 . عليه اعدام فراميخواند
زنده باد مبارزه جهاني براي لغو 

 مجازات اعدام
 پيروز باد جنش مردم ايران عليه اعدام            

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

 ١٤  -  ١٣٨٦ شهريور ٢٣
   ٢٠٠٧سپتامبر 

 
 ...جمعي از کارگران ايران خودرو   

 
 شرکت کارگران عسلويه در  اقدام جهاني  

 همدوش با ساير کارگران و مردم آزدايخواه در سراسر جهان 

 

 در شهر بانه " لبخند برلب کودکان" برگزاري فستيوال 
 مـراسـمـي    ١٣٨٦ شهريور ١٥روز  

در دفاع از حـقـوق کـودکـان و ايـجـاد                   
لحظاتي شاد براي کودکان در شهر بانـه         

 ٣در سالن ورزشي تختـي در سـاعـت               
فستيوال " بيانيه .  بعد از ظهر برگزار شد 
 متن شهر بانه" لبخند برلب کودکان

امــروزهــمــراه بــا کــودکــانــمــان                
" فستيوال لبخنـدي بـرلـب کـودکـان           " در

درشهر بانه باهم گرد هم آمـده ايـم کـه              
فرياد کنيم زندگي عادالنه وانسـانـي را        
براي کودکانمان، آمده ايم که بـگـويـيـم            
آري زندگي براي همه کودکان، بگـويـيـم         
شاد بـودن و شـادزيسـتـن حـق  هـمـه                     
کودکان است ، آمـده ايـم کـه بـگـويـيـم                 
رعايت حقوق کـودک بـايـد دراولـويـت               

آمده . همه برنامه هاي جامعه قرار گيرد    
ايم که بگوييم کـودک آزاري وخشـونـت            
برکودکان ننگ بشريت مـتـمـدن اسـت            
آمده ايم که اعالم کنيم کـه گـرسـنـگـي              
کودکان ، استثمار کـودکـان ،تـحـمـيـل              

جنگ و شکنجه وکشتن کودکان ، رنـج        
ومشقت برکودکان ننگ انسـان امـروز          

آمده ايم که با لبخند کودکـان، ار   .   است
گـيـرد  بــاشـدجــنـبـش دفـاع ازحـقــوق                  

 dl.کودکان را درجامعه جـاري سـازيـم        
dl       استثمار کودکان ، رنـج آري زنـدگـي

همه .   بهتر براي کودکانمان ممکن است   
باهم براي دفـاع از حـقـوق وحـيـثـيـت                   
کودکان درجامعه مـي کـوشـيـم وبـراي             
تامين مطالبـات ذالـبـات زيـر مـيـيـل              

 :تالش مي کنيم
تامين فوري امنيت ، مسـکـن و               -۱

رفــاه بــراي هــمــه کــودکــان بــي پــنــاه                 
 .وخياباني 

آموزش وپرورش رايگان بـراي هـمـه      -۲
 ي کودکان

بهداشت ودرمان رايگان بـراي هـمـه      -۳
  کودکان 

 ممنوعيت بهره کشي از کودکان  -۴
ممنوعيت انجام کارحرفه اي بـراي     -۵

   سال18کودکان زير 
تامين امنيـت ، آسـايـش ورفـاه ،              -۶

برخورداري از يک زندگي شـاد وانسـانـي       
  براي همه ي کودکان

مــمــنــوعــيــت هــرگــونــه مــقــررات           -۷
وقوانيني که موجب خشونت و سخـتـي        

  . برکودکان است 
ممنوعـيـت اعـدام در جـامـعـه و                   -٨

ممنوعيت حکم حبـس و شـالق بـراي              
   سال١٨کودکان زير 

رفع هرگونه تبعيـض وبـه رسـمـيـت          -٩
شناختن حق برابر بـراي دخـتـر و پسـر                
دربرخورداري از حق ارث و ديگر حقـوق       

 .  مدني و اجتماعي

 

 
  منصور اسانلو هنوز در زندانند، ابراهيم مددي ،محمود صالحي 

 کارگران زنداني بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند

 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 

در .   هرشکل و شمايلش محـکـوم کـنـيـم          
هر کارخانه، در هر دانشگاه و مـدرسـه و      
کــالس درس، در هــر مــحلــه و هــر                      
اجتماعي، مجازات اعدام، اين جـنـايـت        

حـدود  .   شنيع دولتي  را محـکـوم کـنـيـم            
 اکـتـبـر      ١٠يکماه فرصت هست که براي  

تدارک ببينيـم و بـه شـکـلـي           )    مهر١٨( 
هرچه قدرتمند تر اعتراض جمـعـي خـود           

از جـمـع آوري طـومـار و               .   را بيان کنيم  
ارسال آن براي مقامات و سـازمـان هـاي            
بين المللي مخالف اعدام گرفته، تـا بـر            
پايي اجتماعات، مـراسـم سـخـنـرانـي و              
بحث و گفتگو، تا شعار نويسي بر در و            
ديوار شهر و محيط کار و مـدرسـه،  و                
بهر شکل ممکن بايد عـلـيـه اعـدام بـه                 

اکثريت عظـيـم مـردم ايـران          .   ميدان آمد 
شديدا مخالف اعدام و حکـومـت اعـدام          

اين نفـرت و نـارضـايـتـي بـايـد بـه                    .   اند
  .جنيشي سازمان يافته تبديل شود

مجازات اعدام در هيچ کجـاي دنـيـا      
نظير جمهوري اسالمي، چنيـن گسـتـرده          
و وحشيانه عليـه مـردم بـه کـار گـرفـتـه                  

جـمـهـوري اسـالمـي بـيـش از               .   نميشود
صدهزار نفر از بهـتـريـن عـزيـزان مـا را                  

و از آنسـو جـنـبـشـي             .   اعدام کرده اسـت   
عظيم و پرقدرت عليه اعدام کـه در بـطـن       
. جامعه ايران وجود دارد کم نظـيـر اسـت           

جنبـش عـلـيـه اعـدام در ايـران هـمـان                      
نيرويي است که در اعـتـراض بـه حـکـم                 
اعدام کبرا رحمانپورها به مـيـدان آمـد،           
بــراي نــجــات جــان نــازنــيــن فــاتــحــي                

 سپتامبر در پاسـخ بـه     ٧بپاخاست، و در  
 ١٠.   فراخوان زندانيان به حـرکـت درآمـد         

فرصت کـم نـظـيـري     )   مهرماه١٨(اکتبر  
را فراهم مياورد تا اين جنبش بـا تـوانـي        
صدبار بـيـشـتـر در مـقـابـل جـمـهـوري                     
اسـالمــي و اعــدام هــايـش بــايسـتــد و                 
صدايش را رساتر از هـمـيـشـه بـه گـوش              

   .جهان برساند
  :در خارج کشور

 اکتبر همه جـا در سـراسـر             ١٠روز   

جهان بايد دست به اجتماعات بـزرگ زد          
و خواهان ممنوعيـت اعـدام در ايـران و             

بايد به ميـدان آمـد     .   در سراسر جهان شد   
و جمهوري اسالمـي و دول آمـريـکـا و                 
چين و ساير دولتهـاي اعـدام کـنـنـده را                 

بايد به ميـدان آمـد     .  بشدت محکوم کرد 
و همراه بـا مـردم در ايـران در مـقـابـل                      
حــکــومــت صــدهــزار اعــدام دســت بــه             
اعتراض زد و دنيا را بـر سـرش خـراب                 

حدود يکماه فرصت داريم که هـمـه          .   کرد
جا در خيابانها و ميـاديـن شـهـرهـا، در               
تماس با سازمانها و نـهـادهـاي مـدافـع              
حقوق انسان، مردم هرچه بيشتري را بـه           
ميدان بکشيم، متوجه اين عمـل شـنـيـع        
دولتها کنيم و عليه دول اعدام کـنـنـده و             
عـلـيــه حـکــومـت سـنــگـســار و اعــدام                 

  .جمهوري اسالمي به ميدان آوريم
. اين فرصت را بايد مـغـتـنـم شـمـرد           

بايد با تالش همه جانبه فعاليـن عـرصـه         
هاي مختلف و با تـالش شـبـانـه روزي                
براي کشاندن توده هاي وسـيـع مـردم بـه              
اعتراض علني و وسيع و سازمـانـيـافـتـه            

 اکتبر را به  يک نقطـه عـطـف در       ١٠روز  
پيشروي عليه اعـدام و رژيـم صـدهـزار                

حـزب کـمـونـيـسـت         .   اعدام تبـديـل کـرد      
)   مـهـر    ١٨(  اکتبـر     ١٠کارگري در روز    

چه در داخل کشور و چه در خارج کشـور            
با تمام قوا عليـه اعـدام بـطـور کـلـي و                    
بويژه بـر عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي بـه                    

  .ميدان خواهد آمد
دست همه فعالين و مبارزين عـلـيـه         

 اکـتـبـر       ١٠اعدام را بـراي بـرپـايـي يـک              
ــخــي                     ــاري ــمــنــد و ت ــدرت ــرده و ق گســت

  .ميفشاريم
زنـده بــاد مــبـارزه جــهــانـي بــراي لــغــو                 

 مجازات اعدام
پيروز باد جنش مـردم ايـران عـلـيـه                

 اعدام
 مرگ بر جمهوي اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 سـپـتـامـبـر        ١٢  -  ٨٦شهريور     ٢١

١از صفحه  ...)  مهر١٨(اکتبر  ١٠    
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آنها ميخواهنـد زنـده بـمـانـنـد و آزاد                  

   !زندگي کنند
   !زندانيان سياسي را تنها نگذاريم

طنين صداي اسـتـمـداد زنـدانـيـان             
ســيــاســي حصــار زنــدانــهــاي مــخــوف          

. جمهوري اسالمي را در نورديـده اسـت         
زندانيان سياسي با شنيدن اخبـار مـوج          
وسيع اعدام ها نگران سـرنـوشـت خـود             

آنها روزها و شب هاي سختي    .   هستند  
زنـدانـيـان سـيـاسـي از            .   را ميگذرانند   

تمامي انسانهاي آزاديخـواه و سـازمـان         
هاي مدافع حقوق بشر در سراسر جهـان         
درخواست نموده اند که بـراي تـوقـف و            
لغو هر چـه سـريـعـتـر احـکـام اعـدام و                 
همچنين پايان دادن به فشار و شکنجـه         

سپـتـامـبـر     7(  شهريور ١٦، روز جمعه  
در يـک اقـدام جـهـانـي از هـر              ) ٢٠٠٧

طريق ممکـن بـه جـمـهـوري اسـالمـي                
  .اعتراض کنند

ما همصدا با زندانيـان سـيـاسـي و            
انسانهاي شريف و آزاديـخـواه سـراسـر             
جهان خواهان آزادي فوري و بي قـيـد و            
شرط کليه زندانيان سيـاسـي و تـوقـف              
صدور و اجراي احکام زندان، شکنجه و       
  . اعدام در ايران و سراسر جهان هستيم

بايد به نگراني زندانيان سيـاسـي و       
آزادي بـيـان و        .   خانواده آنها پايـان داد     

قلم، حق داشـتـن تشـکـل مسـتـقـل از                 
دولت و آزاديهـاي سـيـاسـي از حـقـوق                 
مســلــم مــا کــارگــران و هــمــه مــردم                 
آزاديخواه است و بايد برسميت شناختـه       

هم اکنون تعداد زيادي از فعاليـن       .   شود
کارگري در زندان بسر ميبرند و يـا در          
انتظار اجـراي احـکـام زنـدان و شـالق                 

جــرم آنــهــا دفــاع از حــقــوق            .   هسـتــنــد 
کارگـران و شـرکـت در اعـتـصـابـات و                 
اعتراضات کارگري و بر پـائـي مـراسـم            
گـرامـيــداشـت روز جـهــانـي کــارگـر و                 
سازمان دادن تشکل هاي مسـتـقـل از            

  .دولت و کارفرما است
بايد به اين موج سرکوب ، شکنجه   

و اعدام و تعقيب و آزار فعالين جنـبـش         
کارگري و دانشجوئي و آزادي و بـرابـري         

بـايـد بـا      .   پـايـان داده شـود        "   زنـان فـورا   
اعتراض هر چه وسـيـعـتـر جـهـانـي در                 
حمايت از فراخوان زنـدانـيـان سـيـاسـي              
اسير و در بند نظام توحـش و بـربـريـت               
اسالمي يکبار ديـگـر بـا صـداي رسـا                

. اعالم کنيم که ديگر اعـدام بـس اسـت         
تحقير و استثمـار و شـرمـنـدگـي بـس                 

مــا يــک زنــدگــي انســانــي و              .   اســت    
ايـن حـق     .   شرافتمندانـه مـيـخـواهـيـم            

ماست کـه بـه ايـن شـرايـط جـهـنـمـي                     
ايـن حـق مـاسـت کـه             .   اعتراض کنـيـم   

بگوئيـم و بـنـويسـيـم کـه مـا جـنـگ                      
. ما بمـب نـمـي خـواهـيـم            .   نميخواهيم

مـا  .   بساط زندان و شکنجه را بر چينيد   
حق داريم که فـريـاد بـزنـيـم کـرامـت و                  
منزلت انساني ما را بيش از اين لـگـد            

ما حـق داريـم کـه اعـالم               .   مال نکنيد 
کنيم دستمزد هايـمـان نـا چـيـز اسـت،               
گراني بيداد ميکند، هزينه هاي مـواد         
غذائي و مسکن و دارو و درمـان سـر               

مـا حـق داريـم کـه            .   سام آور شده است   
خواهان بر چيده شدن شرايط پـادگـانـي           
در محيـط هـاي کـار و تـحـصـيـل و                      

مـا حـق داريـم کـه            .   خيابـانـهـا شـويـم       

حــــجــــاب  
ما حق داريم که کـار    .   اجباري نخواهيم 

کنيم و از رفاه و يک زندگي شاد و امـن      
براي خـود و فـرزنـدانـمـان بـر خـوردار                    

ما حـق داريـم کـه در صـورت                .   باشيم
اخراج و بيکاري از بيمه بيکاري مکفي     

  .بر خوردار باشيم
نميتوان با زندان و شکنجه و اعدام       

بساط زنـدان و       .   به اين وضع ادامه داد   
حـکـم مـا بـراي          .   شکنجه را بر چينـيـد     

خالصي از شر اين شرايط جـهـنـمـي ،              
. سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي اسـت              

قـتـل عـمـد       .   اعـدام نسـل کشـي اسـت          
محروم ساختن انسانهـا از  .  دولتي است 

ما زندانيان سيـاسـي     .   حق زندگي است    
مـا از حـق آزادي        .  را تنها نمي گذاريم  

مـا  . بيقيد و شرط آنها دفاع مـيـکـنـيـم            
صداي حق طلبي آنان را در هر کـوي و        

  .برزن فرياد ميزنيم
زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي        

  !طبقاتي کارگران
  !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

هر چه گسـتـرده       
 ١٥   ! تر باد اقدام جهانـي عـلـيـه اعـدام             

 ٨٦شهريور 
*** 

بدنبال  فراخوان  زندانيان سـيـاسـي          
 ١٦(  سپتامبر   ٧به اقدامي جهاني در     

 کمپين آزادي پـلـي تـکـنـيـک            )   شهريور
 به حمايت از اين  حرکت  خـطـاب      نيز    

به  همه  مردم آزاديخواه و سازمـانـهـاي      
مدافع حقوق بشر و رسانه ها و احـزاب           
و سازمانهاي سياسي و  نيز عفـو بـيـن            
الملل و همه سازمانهاي  آزاديخـواه در          

در  کـه        .     سراسر جهان فراخـوانـي داد      
پاسخ به اين فراخوان جمع هـايـي از             
کارگران از کارخانه مـاشـيـن سـازي            

و نيز ) تهرانپارس واتوبان کرج( پارس
تعـدادي ازکـارگـران و دفـاتـر فـنـي                  

تـهـران   -اللـه -نيرو محرکـه ( شرکتهاي
ــوب ــنـ ــا -جـ ــپـ ــمـ ــازان -هـ ــوسـ ــکـ -سـ

ماهشهـرو  )   جوشکاران سايت مارون  
 . عسلويه حمايت کردند

 
نامه هايي از جمع هاي مختلف کارگري در حمايت از فراخوان  زندانيان 

 ) شهريور١٦(سياسي  براي اقدامي جهاني در هفتم سپتامبر

كـمـپـيـن اعـتـراضـي حـمـايـت از                  :   بـه   
كميتـه عـلـيـه         ،  زندانيان سياسي ايران  

 اعدام و كميته دفاع از زندانيان سياسي      
و همه سازمانها و احزاب كارگـري و          ،

   انساندوست در همه كشورهاي جهان
   با سالم

ما ، تعدادي از كارگران مجتـمـع هـاي            
 بدينوسيله به فضاي ايـجـاد شـده             باال ، 

از طرف رژيم جمهوري اسالمي بر عليه     
اعـمـال   (   زندانيان سياسي در زنـدانـهـا          

فشار روحي و روانـي و ايـجـاد فضـاي              
، و بويژه قصـد اعـدام بـرخـي              )   اعدام  

زندانيان سياسي ، اعـتـراض داريـم و               
ضـمـن حـمـايـت از كـمـپـيـن جـهـانــي                      

 سپتامبر ، كمپيـن  7اعتراضي در روز    

اعتراض به اعدام و فشار بـه زنـدانـيـان             
سياسي ، از همه سازمـانـهـا ، احـزاب              
كارگري و انساندوست ميخواهيم كه از       

ايـن  .   اين كمپين مهم حمـايـت كـنـنـد             
كمپين در شرايطي فـراخـوان داده شـده            
است كه مردم ايران ، تحت بـيـشـتـريـن          

اقتـصـادي قـرار      _   فشارهاي اجتماعي   
داشته وبا اين حال دسـت از مـبـارزه بـر           

كــارگـــران ، ايـــن          .   نــداشـــتــه انـــد           
محرومترين بـخـش جـامـعـه ، مـورد                
بيشترين تعديات قرار گرفته و در ميان       
زندانيان سياسي ، كارگران معـتـرض و       
رهبران اعتراضات كارگري و فـعـالـيـن           
كارگري نيـز بـخـش قـابـل تـوجـهـي را                  

اين انسانهاي شريف .   تشكيل ميدهند   

، عملي جز دفـاع از حـقـوق كـارگـر و                 
انسان ، انجام نداده انـد و بـا زنـدانـي                   
كردن آنان و تهديد به اعدام ، نشان داده         
شده كه از نظر رژيم ، دفـاع از انسـان                 

دفاع از اين زندانيان ، دفـاع  . جرم است  
خـبـر ايـن      .   از انسان و انسانيت اسـت        

اعتـراض جـهـانـي در مـيـان كـارگـران                 
كارخانجات يـاد شـده دهـن بـه دهـن                  
گشت و مورد حمايت همه جانـبـه قـرار        
گرفت و بي شك اگـر فضـاي اخـتـنـاق                 
اجازه ميداد ، ما شـاهـد حـمـايـتـهـاي                
علني در قـالـب اعـتـراض اجـتـمـاعـي                

اين حقيقت را ايـنـده بـي كـم و                . بوديم  
  . كاست اثبات خواهد كرد

ما از همه كارگران نيز ميخـواهـيـم     
  . كننداز اين مبارزه حمايت 

دست همه دست اندر كـاران ايـن         
اعتراض جهاني را فشرده و بـرايشـان        

  . آرزوي موفقيت داريم
  زنده باد صف بشريت متمدن

  زنده باد اتحاد طبقاتي كارگران
  ٢٠٠٧ اوت ٢٩ -٨٦ شهريور ٧

 مـرکـز کـارگـري در            ٥حمايت  
تبريز در حمايت از اقدام جهاني      

  ) شهريور١٦( سپتامبر ٧
ما تعدادي از كارگـران شـاغـل در            
كارخانجات مـاشـيـن سـازي تـبـريـز ،                
تراكتور سازي تبريز ، پااليشگاه تبـريـز        
، پتروشيمي تبريز و كـارخـانـه سـيـمـان             
صوفيان تـبـريـز از فـراخـوان جـهـانـي                   

(زندانيان سياسي براي هفتم سپتـامـبـر      
  .حمايت ميکنيم)  شهريور ١٦

ما اعالم ميـكـنـيـم كـه مـخـالـف                
احكام اعدام هستيم و اعدام را يک قتل      

  . عمد دولتي ميدانيم
در شرايط كنوني كه جامعـه ايـران      
در اوضاع بسيار خطرناكي قرار گـرفـتـه         
است و روز بـه روز زنـدگـي عـادي نـيـز                
براي ما كارگران و مردم سـخـت تـر و                

سخت تر ميشود ، فشـار بـه زنـدانـي                 
سياسـي و اعـدام زنـدانـيـان يـكـي از                    
راههائي است كه رژيم بـا اتـكـا بـه آن                 
قصد عقب زدن ما كارگران و کل مـردم     
در عرصه مبارزه احتماعي برحـق شـان      

ولي مـا اطـمـيـنـان داريـم كـه             . را دارد  
مبارزه ما براي زندگـي كـردن و تـالش           
براي رسيدن به شـرايـطـي بـهـتـر ادامـه                

در .   خواهد داشت و از آن گريزي نيست    
چنين شـرايـطـي، ايـن اقـدام بـزرگ ،                    

وظيفه .   شايسته بيشترين حمايتهاست    
همه كارگران و انسانهاي شريف و آزاده      
است كه از اين اعتراض جهاني حمايت        

مـا در مـحـل كـار خـودمـان                 .   كننـد    
بيشترين تبليغ را در جلب حـمـايـت از             
ايــن اعــتــراض انــجــام داديــم و ايــن                 
اعتراض مورد بيشتـريـن حـمـايـت هـا              

  . قرار دارد
 با اميـد   . ما را در كنار خودتان بدانيد     

  به داشتن حركت اعتراضي موفق

شرکت کشـت و       نامه کارگران      
کارگران   ،صنعت کارون شوشتر 

شرکت کشت و صنعت شعيبيـه      
کارگران شرکت کـاغـذ       ،شوشتر

کارگـران    ، سازي کارون شوشتر 
کـارگـران     ،  نيشکـر هـفـت تـپـه        
کـارگـران     ،  نورد و لوـلـه اهـواز       
  صنايع فوالد اهواز

نامه تعدادي از كارگران مجتمع هاي پتروشيمي هاي منطقه ويـژه    
 پتروشيمي فـن آوران   ، پتروشيمي بندر امام ، اقتصادي ماهشهر 

 ،پـتـروشـيـمـي فـجـر           ،پتـروشـيـمـي مـارون         ،  پتروشيمي اروند   ،
  پتروشيمي غدير ،پتروشيمي كارون ، پتروشيمي فارابي

 


