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 نيز به يكـي از روزهـاي           ٨٦ آذر   ١٦
مهم در تاريخ جنبش آزاديـخـواهـانـه         

درايـن روز    .   مردم ايران تـبـديـل شـد          
دانشــجــويــان در بــرابــر تــهــاجــم و               
لشكركشي و سرکوب رژيم ايستادنـد      
و جسورانـه بـه حـكـومـت اسـالمـي                

چـپ بـا     .   سرمايه داران نـه گـفـتـنـد            
شعارهايش و با بيانيه هايـش عـلـنـا            

سرود انترناسيونال سـر دادنـد و بـار              دختر و پسر در کنار هم ايستـادنـد و            دانشجويـان  .   رو به جامعه سخن گفت    

خانواده هاي کـارگـري يـک رکـن            
. مهم مـبـارزات کـارگـران هسـتـنـد              

كارگـران در مـبـارزه شـان فـقـط بـا                   
كارفرماي مستقيم كارخانه و شركـت      

در .   محل كار خود روبـرو نـيـسـتـنـد             
کنار کارفرما ارگانها و نيروهايـي از         
قبيل حـراسـت، وزارت اطـالعـات،             
طـرف  .   زندانها و کل رژيم قرار دارنـد       نيروهـاي انـتـظـامـي، دادگـاهـهـا و                

اگــر كســي مــيــخــواهــد بــدانــد           
سنديكاليسم چه نوع پديده اي اسـت         
بايد به اولين شماره نشـريـه پـيـك بـا               

" سنـديـكـاي شـركـت واحـد           " امضاي  
دوتـن از رهـبـران ايـن            .   مراجعه كند 

سنديكا در زندانـنـد و رهـيـران ايـن                
تشكل اعالميه اي پـراز اسـتـغـاثـه               
منتشر ميكنند كه تيترش يك جـملـه     

درسـت در    !   از اراجيف خميني اسـت     
شرايطي كه جامعـه هـرجـا اعـتـراض           
ميكند و به حركت در مي آيـد عـلـيـه      
حكـومـت كـثـيـف اسـالمـي شـعـار                 
ميدهد و هر تـجـمـع اعـتـراضـي بـا                 

ســرود انــتــرنــاســيــونــال و مــرگ بــر             
فاشيسم و مرگ بـر ديـكـتـاتـور بـرپـا              
ميشود، سنديكالـيـسـتـهـاي مـا در             
شركت واحد اعالميه ميدهند و تيتـر   
اعالميه شان جملـه اي از خـمـيـنـي               
است كه حواسشان هسـت كـه او را               

مـا در    !   خطاب كـنـنـد    "   امام خميني " 
 نشريه كارگـر كـمـونـيـسـت       ٧٢شماره  

نشـريـه   ( " در اين مورد سخن گفـتـيـم          
از "   پيك صداي كارگران واحد نـيـسـت       

اما الزم اسـت بـه ايـن        )   شهال دانشفر 
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سرانجام محتوم 
 سنديكاليسم 

 كاظم نيكخواه

 ٣صفحه 

 
  آذر روزي فراموش نشدني١٦

 آزادي همه دانشجويان دستگير شده امر همه مردم است

 Ian)"   يان مـك گـرگـور        " كتاب  
Mac Gregor)        رئــيــس كــمــيــتــه 

ــي ( ســراســري      ذغــال ســنــگ      )   مــل
(NCB)    هـاي     در دوره اعتصاب سال

 معدنكاران انگليس به نـام      ٨۵ و   ٨٤
The Enemies Within  كه فكـر 

سـتـون   " كنم ترجمه فارسي آن هـمـانـا          
باشد، حـاوي نـكـات مـهـمـي             "   پنجم

براي كارگراني است كه وارد جـنـگ           
. شـونـد     سرنوشت سازي با دولتي مي    

اي اسـت كـه        يكي از اين نكات جلسه    
تـاچـر كـه      .   او با مارگارات تاچر دارد    

ــال          ــود           ١٩٨١در س ــه ب ــت ــواس  خ
اصالحات مورد نظـرش را بـه اجـرا              

سال که به سراشيبـي مـي افـتـد             
بدبختي ما کارگران صـد تـا هسـت             

عبارتـي  " شب عيد. " هزار تا ميشود 
است که آرام آرام  كه سال از نيمـه در             
ميـگـذرد بـر زبـان کـارگـران جـاري                  

نه بخاطر اينکه عـيـدي در          .   ميشود
پيش است و ظاهرا خوشي هم بـا ايـن        

کـه  .   کلمه بايد پشت بـنـدش بـيـايـيـد           
کامال برعکس خود مصـيـبـت جـلـو           

عيـد  .   چشم مردم تهيدست رژه ميرود 

نزديک ميشـود و اکـثـر کـارگـاهـهـا                
قراردادها را به گونه اي تنظيـم کـرده           
اند که يکي دو ماه بـه عـيـد مـانـده                 
ــرســد                    ــرا مــي ــان آن ف ــاي مــوعــد پ

در هفته اي که گذشت عـالوه بـر           
 آذر تـوســط       16بـرگـزاري مـراسـم          

دانشجويان سوسياليست در تهـران و       
چند دانشگاه ديگر که بار ديگر نشان       

از حضــور قــدرتــمــنــد و گســتــرده               
نيروهاي سوسياليسـت داشـت، چـنـد        
رويداد ديگر نيز نشان داد که تنهـا بـا    
اعــتــراضــي يــکــپــارچــه و راديــکــال          

ميتوان به خواستهاي مطرح شـده در         
اعتراضـات اجـتـمـاعـي ، حـتـي در                

 در ايـن       .زمينه صنفي دست يـافـت      

 

 

 
 

 تجربياتي كه براي حركت معلمان نيز آموزنده است

 

 

 ناصر اصغري  

 اعتصاب
 نقش خانواده هاي کارگران: قسمت چهارم

 اصغر کريمي   

 شهال دانشفر 

٢صفحه   

 روشها و نتايج مرتضي فاتح از ايران

 ...مصيبتي که ديگران رقم ميزنند، اما
 ياشار سهندي از ايران
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 حاضر شويم
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 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است       

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email: 
kazem.nikkhah@googlemail.com 

 
 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 
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 مرکزی
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ديگر ما شاهد يک شانزده آذر سـرخ و           
امسـال دانشـجـويـان       .     با شکوه بوديـم   

روز "  شـانـزده آذر          ،تصميم گـرفـتـنـد      
را سه روز زودتـر يـعـنـي در             "   دانشجو

عـلـيـرغـم     .   سيزده آذر گـرامـي بـدارنـد        
اينکه رژيم از روز قبل دانشجـويـان را           
مورد حمله قرار  داد و حدود چـهـارده            
نفر را دستگير کرد، اما دانشـجـويـان           
بر تصميم خود مصـمـم تـر شـدنـد و                  
اعــالم کــردنــد کــه تــا دانشــجــويــان              

 دسـت از       ،دستگير شـده آزاد نشـونـد      
بـديـن   .   اعتراض بر نخواهـنـد داشـت           

ترتيب دانشجويان روز سـيـزده آذر بـه            
تصميم خود عمل کردند و مـا در ايـن        
روز  شـاهـد روزي سـرخ و بـاشـکـوه                    

در اين روز دانشجويان با شعـار       .   بوديم
 زنـدانـي سـيـاسـي         ،مرگ بر ديکتاتور  

 دانشجوي زندانـي آزاد    ،آزاد بايد گردد  
 صـداي اعـتـراض خـود را            ،بايد گردد 

 ،بلـنـد کـردنـد و شـعـارهـاي آزادي                    
 يـا    ، يک کره زمين يک انسـان       ،برابري

 جـنـبـش      ،سوسيالـيـسـم يـا بـربـريـت            
دانشجويي متحد جنبـش کـارگـري و           

 از جمله شعارهايـي بـود        ،جنبش زنان 
که بر روي پالکاردهاي سرخ آنها نقـش        
بسته بود و چشم هر بيننده اي را خيـره          

دانشجويـان در ايـن روز بـار           .     ميکرد
 شـکـسـت سـيـاسـت رژيـم در                  ،ديگر

ارعاب و عقـب رانـدن جـامـعـه را بـه                 
دانشجويـان عـزم     .   همگان نشان دادند  

جزم ايـن جـامـعـه مـلـتـهـب را بـراي                     
گشـودن در زنـدانـهـا و بـراي تـحـقـق                    

.  خواستها و مطالباتشان نشـان دادنـد      
دانشجويان اعالم کردنـد کـه هـر روز             

 آذر ديگـري اسـت     ١٦ آذر ديگر و   ١٣
ــن چــنــد روزه در                   ــراضــات اي واعــت

  ،  شـيـراز    ،  تبريز  ،دانشگاههاي تهران 
 ،  همدان و مازنداران و غيـره   ،اصفهان

در واقع جنبش اعـتـراضـي در ايـران               
واقـعـيـت    . گامي مهم بـه پـيـش رانـد             

اينست که  اين اتفاقـات لـحـظـاتـي از            
انقالبي است که به وسعت ايـران دارد           

بـايـد   .   شکل ميگيرد و به جلو مـيـرود       
 . اوضاع خطير امروز را دريافت

در جريان اين اعتراضـات نـزديـک         
 نفر دستگير شدنـد و هـم اکـنـون            ٣٠

ــان                ــراي آزادي دانشــجــوي ــارزه ب مــب
 به هدف فوري اعتراض     ،دستگير شده 

. هر روزه دانشجويان تبديل شده اسـت       

امروز دانشجويان با شعار دانشـجـوي         
 زنــدانــي    ،زنــدانــي آزاد بــايــد گــردد          

 در جـلـوي        ،سياسـي آزاد بـايـد گـردد       
صــف مــبــارزه بــراي آزادي تــمــامــي            

.  زندانيان سـيـاسـي قـرار گـرفـتـه انـد                 
اکنون دانشگاه به سنگري مـهـم بـراي           
مبارزه براي آزادي و بـرابـري تـبـديـل               

بايد کل جامعه با تمام قـوا       .   شده است 
بـايـد بـا      .   از اين سنگر حفاظـت کـنـد         

تــمــام قــوا بــراي آزادي دانشــجــويــان            
 .دستگير شده تالش کنيم

يــکــي از پــالکــاردهــاي مــهــم              
 بــدرســت    ،اعــتــراضــات دانشــجــويــان   

تاکيد بر اتحاد جنبش دانشجـويـي بـا          
چرا که   امـروز          .   جنبش کارگري بود  

بيش از هر وقت مبـارزه بـخـش هـاي               
مختلف جامعه به هم پـيـونـد خـورده             

خــواســتــهــايــي ســراســري ايــن        .   اســت
. مبارزات را بـه هـم وصـل مـيـکـنـد                 

 آزادي بـرابـري        ،مرگ بـر ديـکـتـاتـور        
هويت انساني خواسـت و شـعـار کـل               
جامعه است که امروز در دانشگاهـهـا        

بـايـد   .   چنين رسا طنين انداخته است        
با صفـي مـتـحـد بـراي بـازکـردن در                    
زندانهـا و آزادي تـمـامـي زنـدانـيـان                   

 . سياسي تالش کنيم
کارگران ايران خودرو در بيانيه اي     
اعتراضي دستگيـري دانشـجـويـان را           
محكوم كرده و خـواهـان آزادي فـوري           

ايـن  .   دانشجويان دستگير شـده شـدنـد       
صدا ميتواند و بايد از تـمـام مـراكـز               

نبايد بگـذاريـم   .   كارگري به گوش برسد   
حكومت اسالمـي سـرمـايـه داران در            
تهاجمش به هيـچ بـخـش از جـامـعـه                 

ــود       آزادي دانشــجــويــان       .   مــوفــق ش
دستگير شده حلقه مـهـمـي در عـقـب             

راندن حكومت در سطـح كـل جـامـعـه          
بايد به اجتماعـات دانشـجـويـان        .   است

در اعتـراض بـه ايـن دسـتـگـيـري هـا                  
بپيونديدم و بـا صـفـي فشـرده بـراي                  
آزادي همه زندانـيـان سـيـاسـي تـالش              

همانطـور کـه دانشـجـويـان در              .   کنيم
شعارهايشان خواهـان آزادي مـحـمـود         

 .  منصور اسانلو شدند،صالحي
بايد همه بخش هاي جامعه بـراي        

آزادي تمامـي زنـدانـيـان سـيـاسـي بـه                
اکــنــون زنــدان جــاي         .   مــيــدان آيــنــد    

 و   ، مـعـلـمـان      ، دانشجـويـان   ،کارگران
انسانهاي معترضي شده است که براي      

ايـن  .   آزادي و برابري مبارزه ميـکـنـنـد        
را دانشجويان بـا پـالكـارد طـنـز آلـود               

اويـن  "   خود بيـان كـردنـد و گـفـتـنـد                   
همين  دو روز        ! " .   دانشجو مي پذيرد  

پيـش بـود کـه فـريـدون نـيـکـوفـر از                      
کارگران نيشکر هفت تپه نيز دستگيـر       

. و بــه زنــدان دزفــول مــنــتــقــل شــد                
زندانهـاي سـيـاسـي ابـزاري اسـت كـه                
اكنون آشكارا و بطور مستقيـم عـلـيـه           
كل كارگران و مردم جـامـعـه بـه كـار                

اين ابـزار را بـايـد از         .  گرفته شده است 
دست حكومت گرفت و بـا شـعـار و                 

زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد              " خواست  
 .  پا به ميدان گذاشت" گردد

 
 ... آذر روزي ١٦   

 

١از صفحه   
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از كـنـار     .   پديده بيشتر پرداختـه شـود     
اين اعالميه و اين نشـريـه نـبـايـد و                

چرا به يـك     .   نميشود بسادگي گذشت  
مرتبـه بـنـام كـارگـر شـركـت واحـد                    
اعالميه اي داده ميشود و نشريه اي         
بيرون مي آيد كه بوي ناهنجار دفـاع          
از نظام اسالمي  به مشام مـيـرسـد؟            
سنديـكـاي شـركـت واحـد بـه كـجـا                   
ميرود؟ كارگران شركت واحـد كـجـا           
هستند؟ اين صدا صداي ناهنجـار و         
ناهمخواني با آن تصويـري اسـت كـه            
تاكنون كارگران شركت واحد از خـود        

ايـن صـداي كـارگـر          .   نشـان داده انـد     
اين صداي شوراهاي اسالمي    .   نيست

و خانه كارگر حكومت است كـه ايـن           
بار از زبان سنديكـاي شـركـت واحـد             

مـا هـنـوز      .   دارد منعكس مـيـشـود      
حساب سنديكاي شركت واحد را از         
اين اعالميه و از ايـن نشـريـه جـدا                  
ميكنيم و هنوز اميدواريم كه رهبري      
اين تشكل بتواند خودرا از اين راست       
روي و اين خط مماشات جو خـالص          

ما ميدانيم و گفته ايم كـه ايـن        .   كند
سنديكـا مـحـل تـالقـي دو گـرايـش                

يــكــي .   مـتــفـاوت و مــتـضــاد اسـت           
گرايش راديكال و رزمنـده و چـپ، و            
ديـــگـــري گـــرايـــش راســـت و                      

ايـن  .   توده ايسـتـي      –سنديكاليستي  
ــه دارد هــمــيــن گــرايــش                اعــالمــي
سنديكالـيـسـتـي و راسـت را بـيـان                  

در ايـن نشـريـه و در ايـن                 .   ميكنـد 
اعالميه يك كلمه اعتراض به نظام و       
حكومت بـخـاطـر سـركـوب حـقـوق                
كارگري و جناياتش بچشم نميخـورد،      
بلكه سراپـا اسـتـغـاثـه و تسـلـيـم و                    
وفاداري نسبـت بـه نـظـام مـنـحـوس               

اعالم .   اسالمي است كه ابراز ميشود   
ما مسلمانيم و در آمـوزه  "ميشود كه  

هاي حضرت محمد مصطفي صـلـي        
اله نديده ايم كه كارگراني كه به دسـت       
آنها بوسه زده شـده بـود بـه صـرف                   
اعتراض به وضع بد معيشتي زنداني      

حتي انـقـالب     " .   و ضرب و شتم شوند    
آزاديخواهانه مردم عليه ديكتـاتـوري      
پــهــلــوي و اعــتــصــاب و مــبــارزات           

كـارگـران شـركـت نـفـت بـه حســاب                  
. گذاشته مـيـشـود     "   انقالب اسالمي " 

اين صدا بهيچ وجـه صـداي كـارگـران           
و نبـايـد اجـازه داد كـه ايـن                 .   نيست

گرايش و ايـن خـط بـر سـنـديـكـاي                   
 . شركت واحد مسلط شود

آنچه در اعـالمـيـه سـنـديـكـاي               
تـمـام   " شركت واحـد تـحـت عـنـوان                

جوامع بشري مرهون كـار و كـارگـر             
ميخـوانـيـم در      ) "   امام خميني( است  

واقع نشان ميدهد كه سنديكـالـيـسـم          
چه ظرفيتهاي بي انتهايي در عـقـب           
راندن و به منجالب كشيدن كـارگـران        

و اين خاص سنديكـالـيـسـم در       .   دارد
ايران و در سنديـكـاي شـركـت واحـد              

سنديكاليسم از نظر تاريـخـي      .   نيست
گرايشي قديمي در جنـبـش كـارگـري          
است كه موضع و خـط هـويـتـي اش           
اينست كه اعالم ميكند كارگر نبايـد       
به سياست كاري داشته باشـد و فـقـط          
بايد در مورد حقوق صنفي اش چـانـه         

اما دور كردن كـارگـران از          .   زني كند 
سياست، خـود سـيـاسـي تـريـن كـار                

كارگر نبايـد  " آنچه تحت عنوان .  است
دنــبــال "   در ســيــاســت دخــالــت كــنــد        

ميشود در واقع دور كردن كارگـران از    
سياست راديكال و سـوسـيـالـيـسـتـي            

ــيــســم يــا           .   اســت حــتــي ســنــديــكــال
پاپـيـون زده امـروز         "   تريديونيونيسم" 

اروپايي، كه مدعي است به سيـاسـت        
كاري ندارد، تاريخا در جنگ خونيـن       
طبقه سرمايه دار حاكم عليه كارگران      
راديكال و سوسياليست در اوايل قرن      
كنار طبـقـه حـاكـم عـلـيـه كـارگـران                  

كــارگــر راديــكــال و      .   ايســتــاده اســت  
سوسياليست و ضد اسـتـثـمـار را بـا              
اخــراج و تــرور و جــو ارعــاب، در                 
جنبش كارگري عقب راندند و گرايش      
راست و اتحاديه چي را جلو كشيـدنـد         
كه در يك قرن گذشته تاكنون يك پايه        
رسمي نظام سرمـايـه داري در هـمـه             

ايـنـهـا    .   كشورها را تشكيل داده انـد       
معموال بعنوان سياهي لشكـر يـكـي         
از دو حزب بزرگ و رسـمـي سـرمـايـه             

حــتــي در    .   داران عــمــل مــيــكــنــنــد      

بحبوحه خود ايـن جـنـگ طـبـقـاتـي               
عليه كارگران و كمونيستها در اوايـل       
قرن بيست هم شعار سنديكاليسـتـهـا      
اين بود كه كارگر نبايـد بـه سـيـاسـت             

سنديكاليسـم يـكـي     !   كار داشته باشد  
از سـيـاسـي تـريـن گـرايشـات درون                 

محافظه كـاري   .   جنبش كارگري است  
و دور كردن كارگران از راديكاليسـم و    
انقالبـي گـري در بـطـن هـمـه انـواع                   
سنديكاليسم چه طيف ظاهرا چـپ و         

دور .   چه طيف راست آن وجـود دارد          
كردن كارگران از سياست يـعـنـي بـه             
تمكين كشاندن كارگـران نسـبـت بـه            

يعني تبليـغ ايـن كـه          .   سياست حاكم 
كارگران بايد نظم و قـوانـيـن و نـظـام               
حاكم را بپذيرند در چارچوب آن چـانـه         

اين را هـم بـايـد ايـنـجـا                 . زني كنند 
تصريح كرد كه سنديكاليسم با خـود         

. سنديكا و اتـحـاديـه يـكـي نـيـسـت               
اتحاديه و سنـديـكـا نـوعـي تشـكـل               

طبعا سنديكا بدليل سـاخـتـار      .   است
بوروكراتيك خود ظرف مناسبي براي     
رشد سنديكاليسم است اما در عـيـن        
حال بسته بشرايط معموال گرايشـات      
ديگر هم ميتوانند در سنـديـكـاهـا و          
اتحاديه ها فعال باشند و حوزه مانـور    

. سنديكاليستها را مـحـدود كـنـنـد            
شماري از اتحاديه هـاي مـوجـود در            
سطح جهان به دليـل قـدرت گـرايـش             
راديكال و سوسياليستي در آنهـا، تـا      
حد قابل توجهي از چنگال جـريـانـات         
و گرايشات سنديـكـالـيـسـتـي خـارج            

اما شمار آنهـا چـنـدان زيـاد       .   شده اند 
هرچه سنديكا يا اتحاديـه بـه        .   نيست

مجمـع عـمـومـي كـارگـران مـتـكـي                
باشد، خطر در غـلـطـيـدن بـه دامـن                 
بوروكراتيسم و سنديكاليـسـم كـمـتـر          

دخــالــت تــوده    .   تــهــديــدش مــيــكــنــد   
كارگران در حيات يك تشـكـل اهـرم            
نسبتـا خـوبـي بـراي جـلـوگـيـري از                   
اينست كه تشكل مـزبـور بـه دامـن               
سياستهاي بورژوايي و سـازشـكـارانـه        

سنـديـكـالـيـسـم نـه فـقـط از                 .   بيفتد
دخــالــت كــارگــران در ســيــاســت دل           
خوشي ندارد، بلكه كال و بـه اشـكـال            
ــوشــيــده اي مــدافــع                  ــا پ آشــكــار ي
بوروكراتيسم و تصميم گيري از باالي      

اين مرض بسـيـار      .   سر كارگران است  
رايج بـخـش اعـظـم سـنـديـكـاهـا و                    
اتحاديه هاي موجود در كشـورهـاي          
غربي است كه كـال آنـهـا را از تـوده                 

بعالوه هرجـا   .   كارگران جدا كرده است   
كل فضاي جامـعـه راديـكـال اسـت،             
اتحاديه هـاي كـارگـري هـم امـكـان               
بيشتري دارند كه به مجمع عـمـومـي         
و كال دخالت توده كـارگـران مـتـكـي             
شوند و از سنديكاليسم و راسـت روي        

 . و محافظه كاري فاصله بگيرند
اما سنديكاليسم با ماهيت ويـژه      
خود و به دلـيـل تـالـشـش بـراي دور                 
كــردن كــارگــران از ســيــاســت و از                
دخالتگري سياسي، در يـك جـامـعـه           
درگير جنگ و گريز بـا حـكـومـت و              
طبقه حاكم، زمينه مناسبي دارد كـه       
خيلي زود به دامن ارتجاع بغـلـطـد و         
در خدمت صف ضد كارگري و ضـد         

اين را هـركـارگـري     .   انقالب قرار گيرد  
سنديـكـالـيـسـم و        .   بايد متوجه باشد  

خط محافظه كاري معـمـوال بـا هـم             
هـمـيـن    .   خيلي زود چـفـت مـيـشـونـد          

اعالميه سنديكاي شركت واحـد يـك       
بـه  .   نمونه بـارز از ايـن دسـت اسـت               

هـيـچ   .   اوضاع امروز ايران نگاه كنيـد     
تجمع اعتراضي نـيـسـت كـه در آن                
تجمع كنندگان عليه حكومت كثيـف    
اسالمي سرمايه داران شعار ندهنـد و   

. به طور راديكال اعـتـراض نـكـنـنـد             
ايران امروز يك جامعه پر التـهـاب و           
پر مبارزه اسـت كـه نـمـونـه اش در                   

يك سرمـايـه    .   جهان مشاهده نميشود  
داري هـار و وحشـي بـا حـكـومـتـي                 
مذهبي و عقب مانده و خون آشـام در      
يك سو قرار دارد و در سـوي ديـگـر                
مردمي هستند كه راديـكـالـتـريـن و            
پيشرو ترين و انساني ترين خواستـهـا        
و شعارها را مطرح ميكنند و بـر آن            

 آذر   ١٣همـيـن     .   پافشاري ميكنند 
امسال يك نمونه زنده از اين دسـت        
بود كه هم راديكاليـسـم و فضـاي            
چپ جامعه را بيان ميـكـرد و هـم            
نشان ميداد كه جنبش اعـتـراضـي        
دانشجويان و كارگران و بخـشـهـاي        
مختلف مـردم در پـيـونـد بـهـم بـه                

در جـامـعـه ايـران          .   پيـش مـيـرود     

سرود انترناسيونال دارد بـه سـرود          
كـارگـران در      . مردم تبديل ميـشـود    

اول مه ها عليه نظـم سـرمـايـه داري              
قــطــعــنــامــه صــادر مــيــكــنــنــد و              

در .   سوسياليسم را فـريـاد مـيـزنـنـد            
اعتصابات و اعتراضاتشـان بـر حـق           
اعتصـاب و حـق تشـكـل و اخـراج                  

دانشجويان و  .   مديران تاكيد ميكنند  
زنان و بخشهاي مختلف مـردم دارنـد        
از آزادي و برابري و رفع تبعـيـيـض و             
جــدايــي ديــن از دولــت و ضــرورت              

ميدانيم كـه    .   انقالب سخن ميگويند  
هـنـوز   .   اينها هنوز همه گيـر نـيـسـت        

ميليونها كارگران و مردم اين كشـور        
امـا  .   را در برنميگيرد اين را ميدانيـم      

اين صداي پيشرو، در هرجا تجمـع و          
اعــتــراضــي بــرپــا مــيــشــود شــنــيــده         

به هـمـيـن دلـيـل مـيـتـوان                .   ميشود
تصور كرد كه ايـن راديـكـالـيـسـم و                
حركـت مـدرن و پـيـشـرو نـمـايـنـده                    
خواست قـلـبـي مـيـلـيـونـهـا نـفـر از                    

مــردم بــه    .   كــارگــران و مــردم اســت        
صورت ميليوني هرروز بـه خـيـابـان            

روزي كه بيايند ديگر كـار       .   نمي آيند 
اما فضـاي خشـم   .   حاكمين تمام است  

و اعتراض عـلـيـه حـكـومـت و كـل                  
اوضاع موجود در مـيـان تـوده هـاي             
ميليوني است كـه بـاعـث مـيـشـود               
هرروز از ده جا اعتراض و اعـتـصـاب     

خـود  .   و مبارزه به شكلي فوران كـنـد     
كارگران شركت واحد نقش مهمي در        
تــداوم ايــن فضــاي رزمــنــده عــلــيــه            

امـا  .   جمهوري اسالمي ايفا كرده انـد     
سنديكليسم كـوتـه نـگـر مـا ايـن                
واقعـيـات و دسـتـاوردهـاي مـهـم               
مبارزه همان كارگران واحـد بـراي          
كل طبقه كارگر را هم نمي بيند يـا     
براي آن ارزشي قائل نـيـسـت و در          
نتيجه كـارگـر واحـد را شـكـسـت                

اگـــر كســـي      .     خـــورده مـــيـــدانـــد    
ميخواهد بداند كارگران شركت واحـد      
چه ميگويند و چه ميخـواهـنـد بـايـد         
همان چند روز اول اعتصـاب چـنـديـن          
هزار نفره دوسال پيش شـان را بـيـاد              

بايد حرفهاي فعالين كارگـري     .   بياورد
شركـت واحـد در رسـانـه هـا را كـه                    
كيفرخواستي عليه كل سرمايه داري      

 

 ...  سرانجام محتوم 

 !زنده باد سوسياليسم

 ١از صفحه 



 4  ١٣٨٦ آذر ١٥   کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

مورد خاص مـيـتـوان بـه اعـتـصـاب                 
  .کارگران نيرورخش و شاهو اشاره کرد

در همين روزها پـس از چـنـديـن              
روز فراخوان از تشکلـهـاي مـعـلـمـيـن              
توسط کانون صنفي، بـراي ديـدار بـا             
نمايندگان مجلس اسـالمـي بـاالخـره           
چند تشکل از کانون هـاي صـنـفـي بـا             

از جـهـتـي      .   چند نماينده ديدار کـردنـد     
با نگاهـي  . اين وقايع جالب توجه است 

به نتايج و مضمون اين وقايع مـيـتـوان         
به اين نتيجـه رسـيـد کـه کـدام روش                   
مثمر ثمـر  و اثـر بـخـش درزنـدگـي                     
روزمره جامعه و محيط هـاي کـار و             
زندگي انسانهائـي اسـت کـه در ايـن                

 .اعتراضات شرکت ميکنند
کارگران شاهو و نيرو رخش با يـک        
اعتراض متحد و راديکال کارفرمـا و         
نمايندگان حکومتي آنان را مجبور بـه       
پذيرش خواسته هايشان و بازگـردانـدن        

امـا  .   همـکـارانشـان بـه کـار، کـردنـد               
نمايندگان کانون ها نـه فـقـط از ايـن                
ديدارها نتيجه اي نگرفتند، بلکـه بـار         
ديگر نشان دادند که به امـامـزاده اي            
دخيل بسته اند که از آن  انـتـظـارهـيـچ             

 .معجزتي نمي رود
در اين ديدار واقعيت را بـايـد از              
زبان يکي از اين نمايندگان شنـيـد کـه         

روش ( گفته است ديگر از اين روشهـا          
حركت در چارچوب قـوانـيـن و دسـتـه              

راه بـه جـائـي         )   بنديهـاي حـکـومـتـي       
حتي يـکـي از نـمـايـنـدگـان               . نميبريم  

مجلس هم به صدا در آمده و ميگويـد         
 .به اين مجلس نميتوان اميدي داشت

کارگران شاهو و نـيـرو رخـش بـه              
تمام آنچه کـه مـطـرح مـيـکـنـنـد بـا                     
اعتراض متحد، راديکال و چـنـد روزه         

امـا پـس از گـذشـت            .     دست ميابنـد  
چندين ماه از صدور احکام ضد بشري       
عليه معلمان، در سـايـه مـطـالـبـات                
محدود به قوانين توسـط کـانـون هـا،             
 .هنوز هيچ حکمي لغو نگرديده است

همين چند وقـت پـيـش بـود کـه                 
کارگران هفت تپه نشان دادند تنهـا بـا          
اعتراض پيگير و مستقل از حکومـت      
و قوانينش ميتوان از دسـتـگـيـري و               

بــازداشــت نــمــايــنــدگــان و فــعــالــيــن            
امـروز هـم     .   اجتماعي جلوگيـري کـرد     

کارگران نيرو رخـش نشـان دادنـد کـه               
تنها با اين روش ميتوان کـارفـرمـا را            
وادار به لغو حکم اخراج کرد در ديـدار     
نمايندگـان کـانـون هـاي صـنـفـي بـا                   
نمايندگان مجلس، تنـهـا تـعـدادي از            
تشکل ها و فعالين اين عرصه حضـور        
داشتند و از آن سـو هـم تـنـهـا چـنـد                     
نماينده مجلـس بـي بـو و خـاصـيـت                  
اسالمي، که خودشان هم از ايـن ديـدار       

اين اتفاق بـار    .   انتظار چنداني نداشتند  
ديگر نشان داد تشکـلـهـا و فـعـالـيـن                
عرصه هاي مختلـف، تـا زمـانـي کـه              
نيروي راديکال اکثريت همکـاران خـود       
را در صحنه نداشته باشند، حـکـومـت      
و ارگانهاي مختلف آن به آنها اهميتـي    

 . نخواهد داد
اعتراضات اقشار مختلف هر چـه      
طلبکارانه تر و پايه اي تر باشد گـوش         

. هاي شنواي بيشتري پيدا خواهد کـرد  
اکنون ديگر مد تها است کـه جـنـبـش            
کارگـري خـود را از بـنـد تـوهـمـات                     
جناحي و حـکـومـتـي و روش هـاي                  
محافظه کارانـه بـر سـر خـواسـتـهـاي                

امـا در    .   طبقاتي خود، رها کرده است    
زميـنـه هـاي اعـتـراضـي مـعـلـمـان،                   
متاسفانه گـردانـنـدگـان کـانـون هـاي               
صنفي هنوز هم سرنوشت خـود را بـه            
جنـاح هـا و کـانـال هـاي قـانـونـي و                      

 .حکومتي گره زده اند 
اين واقعيت تنها ناشي از تـفـاوت        

چـرا  .   در روش ها و امکانـات نـيـسـت          
که مثال در جريـان اعـتـراضـات سـال              
گذشته معلمان با وجود نيروي عـظـيـم         
و سراسري که به خيابـان آمـده بـودنـد،        

ايـن  .   ميشد بسياري کارها انجـام داد       
روش هدايـت اعـتـراضـات نـاشـي از                
ديدگاه و تفـکـري اسـت کـه خـواهـان                 
ايجاد تغييرات عميـق در بـنـيـادهـاي           

. ناعادالنه وضعيت مـوجـود نـيـسـت           
اين تفکر تنها در تـالش اسـت تـا بـا                 
استفاده از توده معترض ، امتيـازاتـي         
محدود از حاکمان و بوجود آورنـدگـان         
اين شرائط غير انسانـي، در چـارچـوب         

ايـن  .   وضعيت موجـود کسـب نـمـايـد           
تفکر و سياست در نـهـايـت نـه تـنـهـا                 
خواهان تغييري اساسـي در وضـعـيـت        
موجود نيست بلکه نـيـروهـاي درگـيـر           
در ايــن اعــتــراضــات را در رونــدي                
طوالني فرسوده کـرده و بـه حـاشـيـه                  
ميراند و نهايتا با زدوبـنـد بـا جـنـاح                
هاي حکومتي به حفظ وضـع مـوجـود         

ــرد            ــد ک ــواه ــمــک خ ــه    . ک ــان ــف ــاس ــت م
گردانندگان اصلـي و سـيـاسـتـگـزاران             
کانـون بـا ايـن روشـهـا خـواسـتـه يـا                       
نـاخـواسـتـه آب بــه آسـيـاب کسـانــي                  
ميريزند،که احکام اخـراج و تـبـعـيـد               

کـارگـران   .   معلمان را صادر نموده انـد       
که در هـمـه جـا ي ايـران درگـيـر در                      
مبارزه اي مستمر بـا کـارفـرمـايـان و              
ارگان هاي سرکوبشان يعني حکـومـت       
اسالمي هستند نسبت به اعتـراضـات       
معلمان بسيار کمتر تلـفـات داده انـد             
واين نشان دهنده اين واقـعـيـت اسـت             
که، هرچه مماشات و محافظـه کـاري          
ــراضــات                 ــان اعــت ــمــتــري در جــري ک
اجتماعي، بر فعالين اين عـرصـه هـا             
حاکم باشد ،امنيت شرکـت کـنـنـدگـان          
 .در اين اعتراضات باالتر خواهد رفت

اعتراضات گروهـهـاي مـخـتـلـف           
اجتماعي به شکلي روزانه در جـريـان           
است، از سـوي ديـگـر حـکـومـت بـا                   
دستگيري و تهديد فعالين اجتـمـاعـي         
سعـي در سـرکـوب ايـن اعـتـراضـات                

به عنوان نمونه حکومـت هـنـوز       .   دارد
هم با تکيه بر قوانين و دستـگـاه هـاي            
امنيتي خود با صدور احـکـام جـديـد             
براي فعالين و اعضاي کانون سعي در    
سرکوب حرکتهاي اعتراضي معـلـمـان       

در چنين شرائطي آن دسـتـه از             .   دارد
فعالين و تشکلهاي جنبش اعتـراضـي       
معلمـان کـه از تـجـربـيـات و دسـت                    
آوردهاي اعـتـراضـات طـبـقـه کـارگـر               
درس هاي عملي نگرفته انـد و آيـنـده             
خـود را بـه بـازيـهـاي انـتـخـابـاتـي و                      
جناحهاي شکست خورده حـکـومـتـي          
گره زده اند و به وعده وعـيـدهـاي آنـان            
پس از پيروزي در انتخابات دل خـوش     
کرده اند ، راه به جائي نـمـيـبـرنـد و از                
عرصه مبارزه جدي و حـداکـثـري در              

. جامعه کنار گـذاشـتـه خـواهـنـد شـد              

. و حكومت اسالمي بود بياد بـيـاورد       
شواهد گويـاي ايـنـسـت كـه هـمـيـن                 
گرايش سنديكالـيـسـتـي در ايـنـكـه               
حكومت بتواند اعتصاب كارگران را    

. عقب براند نيز بسيـار نـقـش داشـت            
خيلي زود اينها پـرچـم سـفـيـد بـلـنـد                 

سنديكاليسم در شركـت واحـد   .  كردند
فورا كارگران را به پشت وعـده هـاي            
دست اندركاران حكومت كشاند و بـه       

اكنون در پـس تـهـاجـم         .   خانه فرستاد 
حكومت به كارگران شركت واحد و به       
خود سنديكاي شـركـت واحـد، و بـه              
بهانه آن، گرايش سنديكاليستي آمده     
است و با استغاثـه و زاري و طـلـب                 
عفو ميخواهد كارگر شركت واحد را       
به نيرويي دست و پا بسته و طـرفـدار            
حكومت و قانون و انقالب اسـالمـي          

اين سياسـت بـه مـنـافـع           ! تبديل كند 
دراز مدت كـل طـقـه كـارگـر شـديـدا               
لطمه ميزند و كارگر را حتي به سـاده       
تريـن و مـحـدودتـريـن خـواسـتـهـاي                 

ايـن  .   صنفي و فوريش هم نمـيـرسـانـد        
قانون مبارزه كارگر با كارفرمـايـان و      
سرمايه داران است كه يـا كـارگـر بـا              
قدرت مبارزه اش چيـزي را تـحـمـيـل           
 . ميكند يا اينكه عقب رانده ميشود

گرايش سنديكاليستي در مـيـان       
كــارگــران در ايــران جــاي جــدي اي              

مــبــارزه .   نــمــيــتــوانــد داشــتــه بــاشــد       
طبقاتي در ايران تند تر از ايـن اسـت            
كه گرايـش راسـت مـمـاشـات جـوي               
تسليم شده به حكومت بـتـوانـد جـاي          
پاي جدي اي در جنبش كارگري پـيـدا        

اين را هم بايد دانست كـه حـتـي        .   كند
انواع ظاهرا راديكال تر سنديكاليسـم   
نيز به همان داليلي كـه اشـاره كـردم              
سرانجامشان چيز ديگري جز هـمـيـن       
افتادن بدامان حـكـومـت و قـوانـيـن              

سنديكاليسم يعـنـي آن      .   حاكم نيست 

گرايشي كه ميخواهـد كـارگـر را از              
دخــالــتــگــري ســيــاســي، از مــبــارزه          
راديكال و تـغـيـيـر اسـاسـي اوضـاع                

ايـنـهـا    .   جهنمـي مـوجـود دور كـنـد            
خودشان را سنديكاليست نميخواننـد     
اما شنـاخـتـنـشـان چـنـدان مشـكـل                 

گرايشاتـي كـه مـيـخـواهـنـد             .   نيست
كارگر را در چارچوب قـوانـيـن حـاكـم         
محدود كنند، و گرايشاتي كه تـالش      
ميكنند شورا و مجمـع عـمـومـي و             
دخالتگري مستقيم توده كـارگـران را        
محدود كنند و به انـحـاء مـخـتـلـف               
مبارزه كارگـران را بـه خـواسـتـهـاي                
صــنــفــي مــحــدود كــنــنــد، ايــنــهــا             
سرنوشتشان دير يا زود همين است و     
انزوايشان در جامعـه مـتـالطـم ايـران         

 . حتمي است
ما هيچ ترديدي نداريم كه بـخـش        
اعظم كارگران شركت واحـد بـا ايـن              
اعالميه و اين مواضع مـخـالـفـنـد و            
اين خط را مخصوصا وقتي كه ديگر       
اينچنين راست روي آن به نـحـو ذوق            
زننـده اي بـه چشـم مـيـزنـد، كـنـار                      

 . خواهند زد
ســنــديــكــاي شــركــت واحــد يــك         
دستاورد ارزشمند كارگران در ايـران          

نبايد اجازه داد كه ايـن تشـكـل         .   است
بـه مـحـمـل ســيـاسـتـهـاي راسـت و                    
طرفدار حكومت و قوانيـن اسـالمـي          

هـيـچ درجـه فشـار و            .   تبـديـل شـود     
سركوب تـوجـيـهـي بـراي ايـن هـمـه                  

ايـن تشـكـل اگـر          .   راست روي نيست  
بخواهد بعنوان يك تشـكـل كـارگـري           
باقي بماند و جايگاه خـودرا در مـيـان          
كارگران حـفـظ كـنـد بـايـد حسـاب                  
خودرا از اين اعالميه و اين سيـاسـت         

در غيـر ايـنـصـورت بـدون            .   جدا كند 
ترديد خيلـي زود بـه حـاشـيـه رانـده                  

  *.خواهد شد

 
 ٣از صفحه  ...  سرانجام محتوم 

تجربه کارگران در سالهاي اخير نشـان         
داده اســت تــا گـروهــهــاي مــعــتــرض            
اجتماعي بـا خـواسـت هـاي روشـن و               
مســتــقــل و ســراســري وارد عــرصــه             
نشوند، نه تنها در ايـجـاد تـغـيـيـر در                
زندگي روزانه دچار ناکامـي خـواهـنـد           

شد، بلکه با به حاشيه راندن انسانهـاي        
در ايــن    مــعــتــرض شــرکــت کــنــنــده           

اعــتــراضــات، از ايــجــاد تــغــيــيــرات           
اســاســي در جــامــعــه مــوجــود نــيــز              

 *.جلوگيري خواهند کرد
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 5 ٧٣شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

ميگذريم از کارگاههاي که قرارداد     (   
يـعـنـي    "   تهش بسته نيسـت   "   کارگران  

اينکه کارفرما هر وقت نيازش تـمـام         
اعـالم  "   کـان لـم يـکـن       " شد قرارداد را    

و )   ميکند و کارگر را اخراج ميکـنـد       
قرارداد بعدي حداکثر تا پايان اسفنـد        

و يا قـرارداد از پـيـش     .   تنظيم ميشود 
 29مشخص است که موعـد آن روز      

اينها دست کارفرمـا را      .   اسفند است 
باز ميگذارد که براحتي کارگر را سـر        

حاال بعد از سـيـزده       :   بدواند و بگوييد  
مراجعه کن تا اگر کـار داشـتـيـم در               

و مـهـمـتـر ايـنـکـه             !   خدمت بـاشـيـم     
کارفرما ميتواند براحتي از پـرداخـت       

. عيدي و پاداش آخر سال سر بـاز زنـد         
کارگر نـگـون بـخـت تـا           "   قانونا" چون  

کـارگـاه نـبـوده       "   اختيـار "  آخر سال در  
و بعد از سيزده هـم کـارفـرمـا             .   است

قرارداد جديد را بـر اسـاس خـواسـت             
خودش تنظيم ميکند و معتقد اسـت       

کار جديد است و شامل اضـافـه         :   که  
شـب  . "   حقوق اعالم شده نـمـي گـردد          

آن اصطالحي است که وقتي از       "   عيد
دهان کارگر بيرون مي آيد جـز اشـاره           
به همين مصيبتها به نکتـه ديـگـري           

سـواي ايـنـهـا بـر فـرض            .   اشاره ندارد 
داشتن کار نيـز بـا حـقـوق دريـافـتـي                
کارگر همين االن که اواخر پاييز است       

مـهـرورز امـام      "   و در سايه حکومت     
کارگر از خـريـد و مصـرف              "   زماني

 .اقالم اوليه زندگي نيز محروم است
 

کمي مصيبتـهـاي کـارگـران را           
 :برشماريم

 
زماني نان و پنير غذايي بود کـه         
هر چه نـبـود بـر سـر سـفـره کـارگـر                       

اما اکـنـون ايـن غـذاي          .  پيدايش بود 
ساده نيـز تـهـيـه اش بـراي کـارگـران                 

 ٥٠نان بربري دانه اي     .   مشکل زاست 
 تـومـان و      ١٠٠تومان، سنگک ساده    

 تــومــان بــه      ٤٠٠٠پــنــيــر کــيــلــوي      
 ٧٠٠گوجه فرنگي کيلويي     .   باالست

تومان به باال را نيمشود کنار آن نـان           
و پنير گذاشـت و يـا چـاي کـيـلـوي                   

 تومان را و همـچـنـيـن خـيـار         ٦٠٠٠
بادمجان کـه    .    تومان را  ٥٠٠کيلوي  

جز باد کردن شکم و احسـاس سـيـري           
کاذب چيزي ندارد فکرش را نـبـايـد             

 تـومـان بـه         ٤٠٠کرد وقتي کيلويـي     
" ون گوگ"   اگر زماني   .   باال شده است  

را "   سـيـب زمـيـنـي خـوران           " تابلـوي    
کشيد تا نشان دهد غذاي مردم فقيـر        
چيست، در اين زمانه بر همـان تـابـلـو        
که با رنگهاي سرد و سنگيـن تـرسـيـم       

.  شده سيب زميني غيبش زده اسـت         
 تومان فـکـر     ١٨٣٠٠٠با پايه حقوق    

ميکنم حساب و کـتـاب مشـکـلـي               
نباشد که چه هـزيـنـه سـنـگـيـنـي بـه                  

ميوه ديـگـر   .   کارگران تحميل ميشود  
آن محصولي است که فقط در مـيـوه          
فروشيها جلوه دارد اما نميشود بـه آن        

 تـومـان بـه         ٨٠٠پرتقـال    .     دست زد 
 بـه بـاال، لـيـمـو             ٥٠٠باال، نارنگي    

 تومان کمتر نميشـود     ٦٠٠شيرين از   
اما آخر شب کـه مـيـوه هـا         .   گير آورد 

لهيده شده و بـازاري نـدارد کـيـويـي                
 بـه بـاال،        ٦٠٠ تومان، انـار    ١٠٠٠

نارنگي اين ميوه بي حوصله هـا کـه           
با هـر اليـه        !   حال پوست کندن ندارند   

پوسـت آن کـه ازش جـدا مـيـکـنـيـد                  
جگرتان آتش ميگيرد چـرا کـه بـابـت           

 ٥٠٠هر کيلوي آن بـايـد دسـت کـم                
از مـوز هـم        .   تومان پرداخته بـاشـيـد     

 ٦٠٠بگويم که سه دانـه آن مـيـشـود            
ديگر از انگور و هـنـدوانـه و            .   تومان

مـن چـنـد      .   ميوه هاي ديگر نميگويم   
وقت پيش به اشتباه گذرم به سـعـادت     

" سـعـادت آبـاد     " ما کجا    _ ! آباد افتاد 
هـم اکـنـون      "   نعمت ابـاد   " کجا، همان   

وقـتـي   _   ! براي ما زيادي شـده اسـت         
ميديدم مردم آن محله بـا چـه خـيـال              
راحتي خريد ميکنند و نايلون نايلـون       
ميوه هاي ترو تازه و خوش رنگ و رو         
را جابجا ميکننـد حـرصـم نـگـرفـت،            

چون ياد خـودم افـتـادم          .   غصه ام شد  
که با وجود آنکه ميدانم اين مغازه تـا      

 تـومـان     ٥٠مغازه ديگري نهايـتـش       
! ) تـازه اگـر بـاشـد         (   فرق قيمت اسـت  

ولي ساعتي از من تلف مـيـشـود تـا         
مثال نيم کيلو گوجه فرنگي بـگـيـريـم          
که رنگ به رخسار ندارنـد وسـفـت و             

غصه ام شد وقتـي يـاد       .   بيمزه هستند 
همسرم افتادم که حساب ريال به ريال       
حقومان را دارد وقتي دوبـار در يـک            
ماه اگر مثال نارنگي بگيريـم نـگـران          
ميـشـود کـه پـولـمـان تـا آخـر مـاه                      

ايکاش مسلمانـي را تـرک        .   نميکشد
نکرده بودم اين جور وقتهـا بـدجـوري           

" خدا بـزرگ اسـت    " بدرد ميخورد، يک    
 !  ميگفتم و غصه ام را فرو ميخوردم

حاال که حرف به اينجا کشيد بـد      
نيست بدانيد گوشت قرمز و سـفـيـد            
هم از قديم  هم بر سـر سـفـره کـارگـر                 
ناياب بود؛ اکنون مثل يـک غـنـيـمـت           

مـاهـي را حـرفـش را            .   جنگي اسـت  
نزنيم اگر ماهي باشد بر سر سفره مـا      
او نيز چون خود مـا زار و نـزار اسـت؛           

" مـاهـي سـفـيـد       " بد رنـگ و بـد بـو،            
درياي مازنـدران از وقـتـي مـن يـادم              
مي آيد فقط بر سـر سـفـره پـولـدارهـا              

. ظاهر ميشد و اکنون نيز چنين است      
" شـيـالت  " يک ماهي يخ زده محصول      

اسـت  "   شـيـر مـاهـي      " که نامش هـم        
چهارشنبه "    تومان در    ١٥٠٠کيلوي  
که چنان طعم بـدي دارد       .   است"   بازار

که به ضرب زرد چوبه زيـاد مـيـشـود            
از حال بعد از اين زرد    .   آنرا پايين داد  

چوبه خوران هم بـگـويـم؟ از مـاهـي                
مرغ کماکان بـر سـر سـفـره             .   بگذريم

حضور دارد امـا نـه هـمـيـشـه،بـايـد                 
( ! ) شانس بياوريم مـهـمـانـي بـيـايـد             

براي حفظ آبرو ران و سينه مرغي بـه          
مــرغ کــيــلــويــي   ! !   نــيــش مــيــکــشــيــم  

 تومان به خوشي از گلوي تـان  ٢٠٠٠
از شـوخـي گـذشـتـه           .   پايين نـمـيـرود    

ماهي يکبار حتما سروکله اش پـيـدا       
گوشت قرمز حـقـيـقـتـش را          .   ميشود

چـون  !   بخواهـيـد قـيـمـتـش را نـدارم              
سالياني است که گوشت يخزده تهـيـه        
ميکنم که آخرين بارکيلويـي نـزديـک          

يک زمانـي کسـي   .    تومان بود٤٠٠٠
:   " يه کسي به زبان تحقيـر مـيـگـفـت            

، اما هم اکنون اين نيز      " کله پاچه خور  
که سـال مـي     .   يک غذاي اشرافي است   

آيد و ميرود يـک خـانـواده کـارگـري                
خـدا  .   "   نميتوانند سراغ اين غذا بروند   

 "بزرگ است
. از مسکن هم بگوييم بد نيـسـت       

قـيـمـت فـالن       :   يک زماني ميگفـتـنـد     
از .   چيز شده قـيـمـت جـون آدمـيـزاد              

بابت گراني بي حد و حصـر آن ايـن                
اما آدمـيـزاد ايـن         .   جمله بيان ميشد 

مـانـده   .   دوره زمانه هيچ قيمتي ندارد    
ام قيمت اين يك قلم جنس را بـا چـي            

مثال به قول بنـگـاهـي      .   مقايسه بکنم 
ها در بدترين جاي تهران کمتـر از يـک     

. ميليون براي هر متر پيدا نـمـيـشـود          
اگر زمـانـي مـردم بـه کـرج هـجـوم                    
ميبردند تا خانه اي بيابند اکنـون در          
دورافتاده ترين مناطـق کـرج زمـيـن            

 هـزار تـومـان         ٢٥٠کمتر از مـتـري       
که الـبـتـه هـمـه دسـت نـگـه                .   نيست

چون بوي باالتر رفـتـن از          .   داشته اند 
اين هم به مشام بنگاه داران رسـيـده            

در شهر جـديـد هشـتـگـرد کـه              .   است
 ١٠٠فــاصــلــه آن از تــهــران حــدود              
 ٥٠٠کيلومتر است آپارتمان مـتـري      

که چنـانـچـه    .   هزار تومان به باال است  
مترو به آنجا برسد قيمت آن سـر بـه               

در بومهن در شـرق      .   جهنم خواهد زد  
تهران حکايـت هـمـان سـمـت غـرب                

خـدا رحـيـم      " اين دفـعـه        .   تهران است 
 !"است

ديگر از چه بگوييم؟ از البـسـه و           
حــقــيــقــتــش از بــس از                  .   کــفــش 

مغازه هاي  " (   تاناکورا" فروشگاههاي  
خريد کردم يـا از    )   لباسهاي دست دوم  

همين قـدر   .   دستفروشها، قيمت ندارم  
بگويم شب عيد يک سري بـه مـغـازه             
هاي کفش ميزنم اما آنقدر مـيـگـردم         
تا ارزان ترين آنرا پيدا کنـم، پـرواضـح          

. است که  البته بي کيفيت ترين آنـهـا         
اما من يکسـال تـمـام از آن کـفـش                  

يـعـنـي از      .   نگون بخت کار ميـکـشـم      
ماه سوم سال نميشود بـه قـيـافـه آن                

خب من هم نگاهـش     .   کفش نگاه کرد  
نميکنم؛ سرم هميشه پايين است امـا       
آنقدر تو فکر هستم که تو نخ کـفـشـم        

همين ديروز نگاهم افـتـاد بـه          .   نباشم
. ريخت و قيافـه اش کـه زار مـيـزد                

آنقدر از ريخت افتاده که حـيـفـم مـي             
 !آيد واکس بزنم

از تفريحات و مسـافـرت چـيـزي           
چون حقيقتش ايـن بـراي     .   ندارم بگويم 

حاال گيريم کـه    !   ما کارگران سم است   
فرزندمان هيچ وقـت دريـا را نـديـد                

تـازه  .   آسمان که به زمـيـن نـمـي آيـد              
جاده هاي ايران خطرناک است سـالـي         

آدم .   چند هـزار نـقـر کشـتـه مـيـدهـد               
عاقل که از جان خودش سير نشده که        

. با پاي خودش به سـوي مـرگ بـرود            
هــمــان گــوشــه کــارگــاه بــپــوســيــم و            
همسرانمان گوشـه خـانـه، بـه کسـي               

 بر مي خورد؟. برنمي خورد
 

 ميشود تغييرش داد؛
 

اينها را رديف نـکـردم تـا غصـه             
خـواسـتـم    .   روي دل کسـي سـوار کـنـم         

اشاره داشته باشم که همـه ايـنـهـا را              
جمع بزنيد تا به شب عيد برسـيـد کـه        
همه اينها حتي شايد مسکن دو سـه          
برابر قيمتش باال ميرود تـا بـفـهـمـيـد            

براي ما کـارگـران     "   شب عيد "   که چرا   
و خواستم اشـاره    .   خود مصيبت است  

کنم نگاه کنيد به آن مـردمـانـي کـه               
ميداننـد در    "   کارشناس"   خودشان را   

شـوراي عـالـي      " يک جـايـي بـه اسـم             
البته امسال گويا شـده سـتـاد        "   (   کار
چرتکه دستشـان مـيـگـيـرنـد و         )   مزد

حسابي باال و پايين مـيـکـنـنـد يـک               
ريال اين وسط به زعم ايشان حيـف و        

هزار جور ريخت و پـاش       .   ميل نشود 
دارند و دسـتـرنـج مـا را بـه يـغـمـا                       

هـمـه دسـتـگـاه عـريـض و               .   ميبرنـد 
طــويــل دولــتــي وامــنــيــتــي شــان و            
دستگاه هاي تبليغ تحقير انسانها را       
به خرج ما ميچرخانند و همينها مي       
نشيننـد و تصـمـيـم مـيـگـيـرنـد کـه                   

مـا تـنـهـا       .   دستمزد ما چقـدر بـاشـد       
فروشنده در جهان هستـيـم کـه نـمـي              
توانيم قيمت کااليمان را خود تعيـيـن      

وقـتـي هـم مـيـخـواهـم خـود                .   کنيـم 
اينکار را کنيم جـوابـمـان گـلـوـلـه و                 

اسـانـلـو و      .   زندان و شـکـنـجـه اسـت           
صالحي و دهقان و نجاتي و نيکوفرد        

در زندان هستند چون خواستنـد  . . . .   و
 .جلوي اين غارت را بگيرند

خدا نه بزرگ و نـه رحـيـم، ايـن                 
انسان است کـه بـزرگ و بـخـشـنـده                  

انساني که نعمت مي آفريند و       .   است
حـق دارد از ايـن نـعـمـات بـرخـوردار                

آنها کار خودشان را خـواهـنـد           .   شود
کرد و ما هم بايـد کـار خـودمـان را                 

بايد بـکـوشـيـم حـق مـان را                .   بکنيم
کوشش کساني که در زنـدان  .  بستانيم

هستند و جان بر سر اين حـق خـواهـي      
گذاشتند بيهوده نيـسـت کـه کـامـال             

يک ميليون پايه حقـوق     .   انساني است 
. کمترين خـواسـت مـا بـايـد بـاشـد                 

ثـروت و    .   نميدهند،بايد کنارشان زد   
تعمت به اندازه کافي بـراي هـمـگـان             
هست بايد کرکساني که بر اين ثـروت        
چنگ انداخته اند پايين کشيد و خود       
قدرت را بدست گيريم تا همـگـان بـه            

 .  رفاه و آسايش رسند
 

 
١از صفحه  ... مصيبتي که ديگران   
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 آارگران جھان متحد شويد

بگذارد، دولتش بـا خـطـر سـقـوط از              
طرف اعتصاب معدنـكـاران مـواجـه         
شده بود كه او ناگزير به عقب نشينـي         

گـويـد كـه تـاچـر              مي"   يان.   " شده بود 
برخالف نخست وزيـر قـبـل از خـود،            

Ted Heath            ــب ــق ــه ع ــالن ــاق ، ع
كنـد تـا خـودش را بـراي             نشيني مي 

 . جنگي ديگر آماده كند
 ماه قـبـل در       ٩آرتور اسكارگيل   

كنگره اتحاديه معدنكاران انـگـلـيـس        
قاطعانه گفته بود كه حاضـر نـيـسـت           

آوردهــاي    نــاظــر ويــران شــدن دســت         
گفته بود كـه    .   كارگران و جامعه باشد   

تاچر نماينده اقليتي در پارلمان اسـت       
و حـاضـر اسـت دولـتـش را پـائـيـن                    

 . بياورد
تــاچــر از مــحــتــواي ســخــنــان             

اي    اسكارگيل اطالع داشت و نگراني    
در ميان گذاشته بـود ايـن     "  يان"كه با  

بود كه اگر اسكارگيل بـتـوانـد هـمـه              
كارگران را پشت سـر خـودش داشـتـه            
باشد، احتمال سقوط دولـتـش وجـود          

خـواهـد و        كـمـك مـي     "   يـان " از .   دارد
پـرسـد      مـي "   يـان .   " پرسد نظرش را مي 

 كـه بـا اتـحـاديـه             ٨١كه آيا از سال       
معدنكاران مواجه شده بود، توانستـه      
است براي حداقل يك سال ذغال انبـار    

جواب تاچر هم البتـه     .   كند)   احتكار( 
اين است كه هر انسان هوشيـاري كـه           

كند،   خودش را براي جنگي آماده مي     
هـاي الزم را كـرده             بايد پيش بـيـنـي     

دولت تاچـر در ايـن جـنـگ بـا              .   باشد
اعـتـصـاب    .   شـود    كارگران پيروز مـي   

امـا  .   شـكـنـد      كارگران را در هـم مـي       
آنچه كه به نظرم مهم است، اين اسـت         
كه تاچر خودش را بـراي جـنـگ بـا                 

 . كارگران كامال آماده كرده بود
با اين مقدمه اجـازه بـدهـيـد از              
خودمان بپرسيم كه مائي كـه اكـنـون        

سازي با    ديگر در يك مبارزه سرنوشت    
رژيم جمهوري اسالمي هستيم، چقدر     

ايـم؟ از چـه تـجـاربـي اسـتـفـاده                  آماده
  ايم؟ ايم و يا آنان را در نظر گرفته كرده

تــريــن نــگــرانــي       يــكــي ازاصــلــي   
كارگران، شايد مـهـمـتـريـن نـگـرانـي              

آنها، اين است كه بعد از وارد شدن به         
شـان تـأمـيـن        اعتصابي چگونه زندگي  

درست است كه اعتصابـات     .   شود  مي
انـد و بـخـش            العموم خودجـوش    علي

عظيمي از كساني كه وارد اعتصابـي     
اي    شوند، از قبل بـراي آن بـرنـامـه           مي
ريزند؛ اما تمام كسـانـي هـم كـه               نمي

بـرنـامـه     زنند، بـي  دست به اين كار مي 
روي سخنم نـيـز اتـفـاقـا بـا              .   نيستند
هـاسـت كـه تـعـداد زيـادي از                   همين
براي آمـاده كـردن   "   ها  با برنامه " همين  

ها در حـال تـدارك يـك                كارگران ماه 
 . اند چنين روزي بوده

راستش مشكل كـارگـران امـروز        
در ايران اين است كه چـه بـا بـرنـامـه                
وارد اعــتــصــابــي بشــونــد يــا بــدون            

. شــان خــالــي اســت        بــرنــامــه، ســفــره   
اندازي براي روز مـبـادا        هيچگونه پس 

يعني آن جمله مانيفسـت كـه        .   ندارند
كـارگـران در ايـن جـنـگ             : "گويد  مي

چيزي جز زنجيرهاي پايشان را ندارند      
در مورد كارگـران    "   كه از دست بدهند   

بـا  .   كـنـد     صدق مي "   بدون شرح " ايران  
اين حـال كـارگـري كـه دسـتـمـزدش                  

گردد، حال اين پـرداخـت         پرداخت مي 
گرچه با چند ماهـي هـم بـه تـعـويـق                 
افتادن صورت بگيرد، وقتي كـه يـك          
هفته خودش را بـه يـك اعـتـصـاب                 

اي    زنــد، بــراي مــدت طــوالنــي           مــي
تـوانـد شـاهـد چشـمـان گـرسـنـه                   نمي

كودكي باشد كه احتياج به يـك قـرص      
هــمــيــن .   نــان و لــيــوانــي شــيــر دارد          

دســتــمــزد چــنــدرغــازش او را وادار           
كند كه دست از اعتصاب بكـشـد          مي

و يـا اصـال قـبـل از وارد شـدن بـه                       
اعتصاب، فكر چـنـيـن كـاري را بـه                

اين متأسفانـه از    .   اش راه ندهد    مخيله
كارگري را كـه     .   سر تجارب تلخ است   

در تجربـه دريـافـتـه اسـت كـه تـوان                   
اش را      كشش ديدن گرسنگي خانواده   

توان بار ديگر بـه      ندارد، به سختي مي   
هـر  .   اعتراض و اعـتـصـاب كشـانـد            

فعالي كـه شـاهـد اعـتـصـابـي بـوده                  
كـنـد كـه         باشد، اين را تصـديـق مـي        

مشكل مـيـلـيـتـانسـي كـارگـران در               

و .   روبروئي با باتون پـلـيـس نـيـسـت             
داران هـم تـا آخـريـن               اتفاقا سرمايـه  

خواهنـد خـانـواده گـرسـنـه              لحظه مي 
كــارگــران را بــه جــنــگ بــا كــارگــر               
اعتصابي بـفـرسـتـنـد، نـه پـلـيـس و                  

آنچه كه كارگـر را از پـاي           !   پاسدار را 
آورد گرسنه نگه داشـتـن و در            در مي 

واقــع گــروگــان گــرفــتــن نــان شــب                
 .اش است خانواده

. اين مشكل ويژه ايـران نـيـسـت           
كارگران در همه جـاي جـهـان بـا ايـن             

اگـر تـفـاوتـي بـيـن          .   مشكل روبرويند 
شرايط متحول امروزه ايران با مـثـال          
نروژ هست در اين است كـه رهـبـران             
كارگري در ايران، كساني كـه رهـبـري         
تشكل، چه قانوني و شناخته شـده و           
چه غيرقانوني و موقـت را در دسـت            

خواهند اعـتـصـاب شـروع         دارند، مي 
شود و ادامه پيدا كند؛ و در ايـن راه             

رو را هــم         گــاهــا مشــكــالت پــيــش     
در يـك اتـحـاديـه        .   گيرند  كم مي   دست

اي كه جزئي از سيستم شـده،          كارگري
ــه مــخــصــوصــا               ــحــادي ــران ات ــب ره
مشكالت ناشي از يك اعتـصـاب را          

. كنند  عمده و در اكثر مواقع غلو مي      
هـا كـم بـا            در جلسات ايـن اتـحـاديـه       

مــردم بــايــد    " هــائــي چــون          لــفــاظــي
بـرخـورد   "   هايشان را بـپـردازنـد          قسط
كارگر هم در تـجـربـه ديـده          .   كنيم  نمي

ها و ديگر مفتخوران و        است كه بانك  
انـد تـا بـا           ها چگونه كمين كرده     انگل

يــك اشــتــبــاه كــوچــك از طــرف وام              
گيرنده، پـلـيـس و كـالنـتـر را بـراي                   
مصادره خانه و ماشيـن سـراغ آنـهـا             

همين كه داشتم اين نوشـتـه   .   بفرستند
نوشتم، با دوستـي در راه سـر               را مي 

بدون اينكـه حـتـي       .   زديم  كار گپ مي  
در بــاره ايــن مــوضــوع حــرفــي زده              

گفت كه دنبال كاري اسـت        باشيم، مي 
كه خيالش از اين نظر راحت باشد كـه         

اش را      بتواند سـر مـاه قسـط خـانـه             
امـا  .   نگراني واقـعـي اسـت        !   بپردازد

توانـد كـارگـر     واقعي بودن نگراني نمي   
 . را از مبارزه باز دارد

 
 ها راه حل

 
اين نوشته مدعي نيست كه براي      

. اين مشكل راه حل مشخصـي دارد        
. امروز با اين مشكل روبرو هسـتـيـم         

به قول معروف، تشـخـيـص مشـكـل            
بايد كـارگـران     .    نيمي از راه حل است 

و فعالين كارگري بيشتري، بخصوص     
كساني كه با اين مشـكـل مشـخـص           

اند و تجاربي در اين مـورد    درگير بوده 
كارگرانـي  . مشخص دارند نظر بدهند 

اي علنـي دوره     هاي توده كه در تشكل  
كارگـرانـي كـه      .  انقالب دست داشتند 

در اتحاديه صنعتگر سـنـنـدج فـعـال            
فعالين سنديكاي خباز سقـز و      .   بودند
ها سنتي    بسياري از اين تشكل   .   غيره

تـر     منظور از سنتي را پائيـن     .   نبودند
بهـر حـال اكـنـون       .  توضيح خواهم داد 

وقت آن است كه كارهاي مشخـص و         
 . كنكرتي كرد

در يـك   :   راه حل سنتي و كالسيك    
جامعه متعارف كه توازن قوا پذيرش      
حق داشتن تشكل مستقـل كـارگـري          
را به بورژوازي تحمـيـل كـرده اسـت،             
درصدي از حق عضويت كارگـران بـه          
اعتصابات احـتـمـالـي آيـنـده تـعـلـق                

و يا كارگران بـورژوازي را         .   گيرد  مي
وادار به پرداخت درصدي بـه صـنـدوق      

ايـنـهـا در يـك          .   كنـنـد    اعتصاب مي 
جامعه متعارف هستند و توازن قـوا        

. هم آشكارا بـه نـفـع كـارگـران اسـت               
كارگران در يك چنين وضـعـيـتـي از             

. موقعيت بهتري برخـوردار هسـتـنـد         
توجه خواننده را به ايـن نـكـتـه جـلـب              

هاي سنتي و    ها راه حل    كنم كه اين    مي
مربوط به شرايط ويژه و جوامع بـازي        
هستند كه در جنگ بين كـارگـران و           
سرمايه به نوعي تعيين تكليف شـده       
و توازن قوا يك سلسله قوانيني را بـه     
نفع وضعيت معيشتـي كـارگـران بـه            
تصويـب رسـانـده و در نـزد افـكـار                   

مـنـتـهـا     .   عمومي جا انداخـتـه اسـت       
مهم است كه اين نـكـتـه را در نـظـر                 
بگيريم كـه تـوازن قـوا در شـرايـط                   
خاصي به كارگر اين موقعيت را داده       

با تغيير شرايط، توازن قوا نيـز       .   است
بـراي مـثـال در         .   تواند تغييركنـد    مي

اعتصاب معدنكاران انگليـس و يـا          
در اعتصاب كاركنان هواپـيـمـاهـا و           

 ١٩٨١ها در آمريكا در سـال      فرودگاه

هاي   با سنگين بودن وزنه به نفع دولت      
آمريكا و انـگـلـيـس، اعـتـصـابـات                 

در .   قدرتمندي در هم شكـسـه شـدنـد         
كشورهاي غربي و يا كشورهائي كـه        
حق داشتن تشكل كارگري به سرمايه      
تحميل شده است، هـر روز شـاهـد در        
هم شكسته شدن اعتصابات كارگـري      
ــن                   ــيــم، امــا بســيــاري از اي هســت
اعــتــصــابــات تــوســط ســران خــود             

هــا بــه تســلــيــم كشــيــده               اتــحــاديــه
اعتصابي را كه كارفرمـا و     .   شوند  مي

يا دولت كارفرماها توانسته باشد بـه        
راحـتـي ســركـوب كـنــد و در ذهــن                 

. جامعه آن را تـوجـيـه كـنـد، نـادرنـد               
نكته اصلي من اين است كـه ايـن راه           

به درد اوضـاع مـتـحـول     ) سنتي(حل  
 .خورد امروز ايران نمي

 در جـوامـعـي       : راه حل ويژه ايـران    
چون ايران هم هر روزه شاهد اعتـراض   
و اعــتــصــابــات گســتــرده كــارگــري           

مـانـد كـه        كارگر منتظر نمي  .   هستيم
توازن قوا خود بخود به نفع او تغـيـيـر           

. چنين چيزي غيرممـكـن اسـت      .   كند
اين مبارزه كارگر است كه توازن قـوا          

يـكـي از     .   دهـد   را به نفع او تغيير مي     
هـا، هـمـيـن اعـتـراض               بهترين نمونه 

قدرتمـنـد اخـيـر كـارگـران نـيـشـكـر                   
اما سركوب عـريـان و         .   تپه بود   هفت

زير خط فقر بودن دستمزدهـا، بـه او             
دهد كـه بـخـشـي از             اين اجازه را نمي   

دستمزدش را براي روز مـبـادا پـس              
 .انداز كند

اما به نظر مـن مـوقـعـيـتـي كـه                
امروز مبارزه كارگر در ايران را از هـر       

كـنـد،      جاي ديگر دنيا مـتـمـايـز مـي          
در هـيـچ     .   وضعيت ويژه ايـران اسـت        

كجاي دنيا اعتـراض و نـفـرت عـلـيـه          
رژيم حاكـم مـثـل ايـران ايـن چـنـيـن                 

براي مبارزه كارگـران    .   گير نيست   همه
معـنـي عـمـلـي ايـن نـفـرت عـلـيـه                      
جـمـهــوري اسـالمــي ايــن اســت كــه              

توانند در چـنـيـن شـرايـطـي بـه                    مي
كـارگـران در     .   جامـعـه اتـكـا كـنـنـد            

مجامع عمومي خود قبل از شـروع          
اعتصاب، اول از هر چيزي بهتر است       
تيمي را براي جلب حمايت مردم شهر       

تـجـارب   .   و حومه سـازمـان بـدهـنـد           

 
...  براي يك اعتصاب  ١از صفحه    



 7 ٧٣شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

مقابل بـراي بـه شـکـسـت کشـانـدن                 
اعتصاب و مبـارزه کـارگـران هـرجـا             
الزم باشد نيروهاي ديگـري را هـم بـه            

هـرجـا کـارفـرمـا و           .   كمك ميـگـيـرد    
حراست و عـوامـل او در کـارخـانـه                 
حريف کارگران نشـونـد، کـل نـيـروي             

. سرکوبشان را بـه مـيـدان مـيـاورنـد             
کارگران نيز بايـد کـل نـيـرويشـان را              

ايـن  .   بسيج کنند و به مـيـدان آورنـد           
   پـيـش          جنبه هاي باشکـوه   يکي از   

شرطهاي مهم پيروزي هـر  مـبـارزه             
 . کارگران است

 
 نيرو و قدرت کارگران کجاست؟ 

 
قــبــل از هــرچــيــز خــواســتــهــا و           
مبارزات کارگران از چنان حقـانـيـتـي         
برخوردار اسـت کـه درصـورتـي کـه                
نيروي خود را بسيج کنند و متحـد و      
يکپارچه به ميدان بياورند، سـرکـوب        

. آنها و مقابله با آنها دشوار مـيـشـود         
جامعه به کارگر حق ميدهد، اهـالـي         

چـنـان   .   شهر به کارگر حـق مـيـدهـنـد         
مطالبه کارگر در مقابل مفتخوران و      
انــگــل هــاي جــامــعــه از حــقــانــيــت            
برخوردار است که رژيم براي سرکـوب       
آنها بايد کلي زحمت بکشد نيـروهـاي      
خود را از نظر ذهني آماده کند و بـه          
جنگ کارگران بفرستد و چـه بسـيـار            
است مواردي که سربازان و بخشـي از   
افراد نيـروي سـرکـوب کـه از اقشـار               
زحمتکش جـامـعـه انـد، حـاضـر بـه                
سرکوب نميشوند و يا به سـخـتـي بـه            

حقانيت کارگـر   .   جنگ کارگر ميروند  
در مبارزه يک مـنـبـع مـهـم نـيـروي                  
کارگر است اما اين مـطـلـقـا کـافـي               

تنها زماني اين حقـانـيـت بـه          .   نيست
نيرو تبديل ميشود که کارگر مـتـحـد         

. دست به اعتراض و اعتصـاب بـزنـد          
کارگران چرخهاي توليد را در دسـت          
دارند و بـا اعـتـصـاب آنـهـا تـولـيـد                    
ميخوابد، خدمات ميخوابد، جامعـه     

بـه هـمـيـن دلـيـل            .   از کار مي افـتـد      
اعتصاب ابزار قدرتـمـنـد کـارگـر در             

امـا  .   مقابل سرمايه دار و دولت است  
کارگران ابزارهاي مهم ديـگـري نـيـز            

تجمعات اعتراضـي کـارگـران       .   دارند
به موازات اعتصاب جنبه ديگري از       

. قدرت کـارگـران را نشـان مـيـدهـد               
همبستگي بيـن الـمـلـلـي از طـريـق                 
سازمانهاي کارگري در سـطـح دنـيـا            
گوشه ديگري از نـيـروئـي اسـت کـه                
ميتـوانـد اعـتـصـاب را پـربـارتـر و                   
موثرتر کند و فشار بسيار بيشتري به      

اما عـالوه بـر هـمـه       .  حکومت بياورد 
اينها يک نيروي بزرگ، نيروئي کـه از         
نظر تعداد و نفـر بسـيـار بـيـشـتـر از                
کـارگــران اعــتــصــابــي اســت يــعــنــي          
خانـواده هـاي کـارگـران، مـيـتـوانـد                 
قدرت عظيمي به اعتصاب و مبـارزه       

متاسفانه به اين وجه از      .   کارگر بدهد 
مبارزه کـارگـران تـاکـنـون اهـمـيـت                 
چنداني داده نشده اسـت و کـارگـران            
بخش مهمي از نـيـروي خـود را بـه                 
ميدان نيـاورده انـد وگـرنـه شـکـسـت               

 . ناپذير ميشوند
 

موانع به ميدان آمـدن خـانـواده          
 هاي کارگران چيست؟ 

 
موانع متعددي سـر راه کـارگـران         

قبل از هرچيز طبعـا نـيـروهـاي         .   است
ســرکــوب اســت کــه مــانــع تــجــمــع             
کارگران، مانع تالش براي به حـرکـت        
درآوردن خانواده ها و مـانـع شـکـل               
گيري تجمعات اعتـراضـي کـارگـران          

. اما اين تنها دليل نـيـسـت      .   ميشود
بسياري از همسران کارگران سـاعـات       
زيادي از روز را در صف گوشت و نان         
و نگهداري کودکان و رسيدن بـه کـار           

بسـيـار اتـفـاق افـتـاده            .   خانه هستند 
است که توان مالي براي اينکـه خـود          
را به صف کـارگـران و تـجـمـع آنـهـا                  

امـا ايـنـهـا       .   برسانند نيز نداشته انـد     
يک دليل مهـم    .   بخشي از موانع است   

ديگر نيز مانـع بـهـم پـيـوسـتـن ايـن                  
نــيــروي بــزرگ بــه صــف کــارگــران              
اعتصابي و تجمع کننده ميشود و آن       
سنت ها و اخالقيـات عـقـب مـانـده              

اگر اين مانع حـل شـود سـايـر           .   است
اعتصاب هـم    .   موانع فرعي ميشوند  

دشوار است اما کارگر به اهمـيـت آن           
واقف است و دسـت بـه اعـتـصـاب                 

تجمع هم غيرقانوني و دشوار     .   ميزند
است اما کارگر ميـدانـد و چـاره اي               
ندارد که دست به تجـمـع اعـتـراضـي             

اما سنـت هـاي عـقـب مـانـده               .   بزند
باعث ميشود که اين نيرو به مـيـدان           

در سالهـاي گـذشـتـه کـارگـران          .   نيايد
پيشروي هاي مهمي از نـظـر اطـالع            
رساني به جامعه و حضور در رسـانـه           
هائي که حاضرند صداي آنـهـا را بـه             
جامعه برسانند، از نظـر مـراجـعـه بـه          
سازمانهاي کارگـري در سـطـح بـيـن             
المللي و جلب همبستگي آنها و نـيـز       
حمايت از مبارزات يکديگـر داشـتـه          

اين فاکتورها امروز به کـارگـران        .   اند
ــازه اي داده اســت،                   ــعــيــت ت مــوق
اعتصـابشـان بـيـشـتـر جـلـب تـوجـه                  
ميکند، از محدوده کارخانه به بيـرون     
کشيـده مـيـشـود، جـامـعـه مـطـلـع                   
ميشود، حتي در سطح بين الـمـلـلـي           

امـا سـنـت هـاي          .   منعکس ميشـود  
عقب مانده جاندارتر و ريشـه دار تـر          

 . است و بايد به جنگ آنها رفت
واقعيت اين اسـت کـه از آنـجـا                
بخش اعظـم کـارگـران شـاغـل مـرد               
هستند و همسران آنهـا يـعـنـي زنـان              
خانواده هاي کارگري هستند که بايـد       

اما اخالقيات عقب   .   به ميدان بيايند  
مـانـده در مـيــان کـارگــران اعــم از                 
کارگران مرد و خود زنان کارگر مانـع        

همان ها که خون کـارگـر         .   آن ميشود 
را در شيشه کرده اند اين خـرافـات را           

. هم در ميان کارگران دامن مـيـزنـنـد         
دهها سال است که آخوند محله زن را        
بعنوان يـک مـوجـود عـقـب مـانـده                  
معرفي کرده است، راديو و تلويـزيـون        
و احاديث و خـدا و پـيـغـمـبـر هـمـه                    
يکصدا زن را موجودي ناقص الخلقـه       

سـرمـايـه    .   و ضعيف تصوير کـرده انـد      
داران و دولت بـه ايـن خـرافـات نـيـاز               
دارند، به نابرابـري مـيـان زن و مـرد               
نياز دارند، بـه شـکـاف مـيـان آنـهـا                  

با اينکار عـالوه     .   احتياج مبرم دارند  
بر ايجاد شکاف در مـيـان کـارگـران،           
سطح توقع و استانداردهاي زندگي را      

با اين کـار    .   هم بشدت پائين مياورند   

انتظار مثال گرفتـن بـيـمـه بـيـکـاري               
براي زنـان خـانـه دار بشـدت تـنـزل                   

بسياري از تـوقـعـات ديـگـر          .   ميکند
سـرمـايـه    .   نيز ناديده گرفته مـيـشـود       

داران و دولتشان براي اينکـار سـاالنـه        
مبالغ کالني صرف ميکنند، قـانـون        
ميگذرانند، تمام تالششان ايـن اسـت       
که زن را در چادر بپيچاننـد، در خـانـه     
نگهدارند، کـار او را تـولـيـد بـچـه و               
خدمات دادن به مرد تعريف کننـد، و     
با هزار مزخرف ديگر مـانـع حضـور            
زنان در عـرصـه هـاي اجـتـمـاعـي و                 
سياسي و مبارزاتي شوند و بـدرجـات     

اين باعث شـده  .   زيادي موفق بوده اند  
است که خود کارگـران هـم تـوانـائـي              

. زنان کارگر را بـه حسـاب نـيـاورنـد               
حتي زمـانـي کـه بـحـث از اتـحـاد                     

ميکنـنـد ايـن نـيـرو را بـه حسـاب                    
به شکافـي کـه مـيـان زن و            .   نياورند

مرد ايجاد شده است بي توجه بماننـد        
و چشم بر اين بخش از نيـروي عـظـيـم           
خود ببنـدنـد و خـودشـان بـه دسـت                  
خــودشــان مــانــع حضــور زنــان در               

مانع شـونـد    .   اعتصاب و تجمع شوند   
که زنان کارگر مشغول فعاليت بـراي         

 .تقويت اعتصاب شوند
 اين مـوضـوع درخـور تـوجـهـي             
براي کارگران پيشـرو اسـت کـه ايـن               
ذهنيت را که دشمنان آنـهـا، طـبـقـه               
حــاکــم و دولــت و رســانــه هــا و                      
مسجدهايشان به بخشـي از کـارگـران      

. تحميل کرده است در هم بشـکـنـنـد           

هـاي كـردسـتـان و             كارگـران نسـاجـي    
گشـا     تواند راه   شاهو در اين مورد مي    

كارگران در ايـن اعـتـراضـات         .   باشند
دقيقا روي همين نفرت مردم سنـنـدج        
بر عليه جمـهـوري اسـالمـي حسـاب            

راستش گرچـه  .   كردند و نتيجه هم داد    
تواند در شرايط ويـژه        اين تاكتيك مي  

ايران بسيار كارا بـاشـد، امـا حـتـي                
ي سـنـتـي هـم چـنـيـن                   هـا    اتحـاديـه  

. گـيـرنـد      تاكتيـكـي را بـه كـار مـي               
ــتــه   ــا                 كــمــي ــراي مصــاحــبــه ب اي ب

مــطــبــوعــات و غــيــره را ســازمــان             
دهــنــد كــه حــداقــل بــتــوانــد از               مــي

تــبــلــيــغــات زهــرآگــيــن كــارفــرمــاهــا       
اما در ايران كار ايـن كـمـيـتـه      .   بكاهد

هـر  .   بـاشـد     از جهاتي بسيار ساده مي    
جا خـبـري از اعـتـراضـي بـه گـوش                   

خواهنـد بـه       برسد، مردم معترض مي   
اي كـه مـمـكـن اسـت بـه آن                هر شيوه 

كـار مـا در چـنـيـن             .   ياري برسـانـنـد    
تـوانـد صـرفـا جـلـب               موقعيتي نـمـي   

حمايـت مـعـنـوي و نـوشـتـن نـامـه                    
هاي ايـن چـنـيـنـي            حمايتي و حمايت  

بايد به طور مشخـص خـواهـان      .   باشد
بايد گفت كـه تـنـهـا         .   كمك مالي شد  

راه به پيروزي رسيدن اعتراضي عليـه        
جمهـوري وحشـت، حـمـايـت مـالـي               

تــمــام .   كــارگــران اعــتــصــابــي اســت       

هاي جامعه، از كارگر و پرستار        بخش
و معلم گرفته تا كارمندان رده پائـيـن      
دولتي در چـنـيـن مـوقـعـيـتـي گـيـر                   

مشكـل هـمـديـگـر را درك             .  اند  كرده
كنند و راه مقابله بـا آن را هـم بـا             مي

. كـنـنـد      پوست و گوشـت لـمـس مـي           
داند كه مبـارزه كـارگـر از           جامعه مي 

هر جهتي ربط مستقيم به مـانـدن و            
و بـاور كـنـيـد كـه            .   نماندن رژيم دارد  

براي كم كردن سايـه شـوم ايـن رژيـم                
امـروز هـر     .   كـنـنـد     لحظه شماري مـي   

اعتـراض مـوفـقـي در ايـن جـامـعـه                 
اي براي رو آمـدن اعـتـراضـات              جرقه

و ايـن بـهـتـريـن           .   شـود    بيشتـري مـي   
اي بـراي هـر مـعـتـرض ايـن                    عيدي

جامعه است كه حاضر است نـان شـب         
ــواده كــارگــر                  ــا خــان فــرزنــدش را ب

شايد اين تمام   .   اعتصابي شريك شود  
راه حل نباشد اما بخشي از مساله را        
حل ميكنـد و در عـيـن حـال نـيـروي                
عظيمي را متوجه حركت اعـتـراضـي        
و اعتصاب كارگران ميكند كه بـراي        
به پيروزي رسيدن هرچه سريعتـر و كـم    
دردتر مبارزه كارگـران بسـيـار مـهـم             

 . است
 

 
...  براي يك اعتصاب  ٦از صفحه    

٨صفحه   

 
١از صفحه  ...  اعتصاب  
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يک عرصه جنگ و مبـارزه بـراي   اينهم  
بايد بـه مـقـابلـه       .  کارگران پيشرو است 

با اين ذهنيات عقب مانده برويم و بـا           
افشاي اين مزخرفـات، نـيـرويـمـان را              

از چـنـگـال خـرافـه نـجـات              .   آزاد کنيم 
چـه  .   دهيم و به ميدان مبارزه بکشانيم     

کسي گفته است که زنان کارگر، زنـان          
خانه دار، تـوان سـازمـان دادن مـردم               
شهر را ندارند؟ چه کسـي گـفـتـه اسـت             
که نميتوانند مبلغاني برجسته باشـنـد       
و سخنراني هاي آتشين بـکـنـنـد؟ چـه             
ــنــد                  ــتــوان ــمــي ــتــه اســت ن کســي گــف
صندوقهاي مالي تشکيل دهند و يـک       
پشتوانه مالي محکم بـراي کـارگـران           
اعتصابي و کارگراني که به زندان مـي        
افتند فراهم کنند؟ چـه کسـي گـفـتـه                
است نميتوانند در صف اول تظاهـرات       
قـرار گـيـرنـد و شـهـر را بـه حـرکــت                        
درآورند؟ بعالوه خانواده هـاي کـارگـري        

پـدران و مـادران        .   فقط زنان نيسـتـنـد     
کارگران، خـواهـران و بـرادران و نـيـز                 
فرزندان بزرگسـال آنـهـا نـيـز اعضـاي               

و ايـن    .   خانواده هاي کارگري هسـتـنـد      
نيرو همانطور که گـفـتـه شـد از نـظـر                  
تعداد و نفر چند برابر کارگران شـاغـل        

 . است
 

اشــکــال شــرکــت خــانــواده هــاي         
کارگران در اعتراضـات کـارگـري       

 چيست؟ 
 

اگر اين نيرو به حسـاب آورده شـود    
و بـه درجـه اي کـه بـر اخـالقـيـات و                      
ذهنيات عقب مانده غلبـه کـنـيـم، بـه             
درجه اي که بر اهميت نـقـش خـانـواده             
ها در مبازره واقـف شـويـم، راهـهـاي              
بسيار زيادي براي ايفاق نقش آنها بـاز      

شرکت در تجمعـات کـارگـري      .   ميشود
يک شـکـل بسـيـار مـهـم از حضـور                     
ــران                 ــارگ ــاي ک ــواده ه ــان اعضــاي خ

. دوشادوش کارگران اعتـصـابـي اسـت       
زماني که نه فـقـط کـارگـران شـاغـل                 
بلکه همسران و ساير اعضاي خـانـواده        
هاي آنها دست به تجمع مـيـزنـنـد نـه               
تنها نيروي آنها چند برابر مـيـشـود و           
سرکوب آنها بسيار دشوارتر مـيـشـود         
بلکه بسرعت در سطح شهـر و کشـور            
انعکاس پيدا ميکند، افکار عمـومـي       

بسرعت به حـمـايـت از آنـهـا بسـيـج                   
امکـان پـيـوسـتـن مـردم بـه               .  ميشود

صف اعتراض کارگران ده بـار بـيـشـتـر          
ــار شــکــل           .   مــيــشــود  ــارزه بســي مــب

مـردم دور  .   اجتماعي تري پيدا ميکند 
و بــري کــه شــاهــد صــف اعــتــراض               
کارگران اعتصابي و خانواده هـايشـان        
هستند، اين صف را بسيار بيشتـر بـه           
خود مربوط ميدانند و بـه آن تـوجـه                

دانشجو  و معلم و کـارمـنـد         .   ميکنند
زحمتکش و جوانان شهـر بسـرعـت بـه            

مـتـاسـفـانـه بـه ايـن             .   آن مي پيونـدنـد    
مساله، به اهميت حضور سايـر مـردم          
شهر در تجمـعـات کـارگـري اهـمـيـت               

معمـوال عـوامـل     .   کمي داده شده است   
رژيم کارگران را از حضور سايـريـن در           

مـيـگـويـنـد      .   تجمع آنها مـيـتـرسـانـنـد        
! مبارزه تان را مـنـحـرف مـيـکـنـنـد                 

ميگويند سياسي ميشود، ميگويـنـد      
شلوغ ميشود، و با هـزار زبـان ديـگـر              
مانع حضور مـردم شـهـر در تـجـمـع                  

حضـور  .   کارگران اعتصابي مـيـشـونـد      
خانواده هـا در تـجـمـعـات، امـکـان                  
حضــور ســايــر مــردم را نــيــز فــراهــم              

 . ميکند
 

شرکت خانواده هاي کارگـري در        
ــران              ــارگ مــجــمــع عــمــومــي ک

 : اعتصابي
 

اعضاي خانواده کـارگـر در هـمـه            
محروميت هاي کارگران شـريـکـنـد و           
همه مسائل مـربـوط بـه خـواسـت و                 

. مبارزه کارگران به آنها مربـوط اسـت        
تصميم کارفرما بـراي اخـراج پـانصـد            
کارگر يعني پانصد خانواده کارگري را      

چگونه مـمـکـن اسـت        .   از نان انداختن  
کسي ادعا کنـد کـه ايـن مسـالـه بـه                   
ــوط                 ــران مــرب ــارگ ــواده هــاي ک خــان
نميشود، حق اظهار نظر نـدارنـد، حـق           
شرکت در اعتراض نـدارنـد و يـا حـق              
ندارند در مجمع عمومـي کـه بـه ايـن              
مناسبت تشـکـيـل مـيـشـود شـرکـت               
کنند؟ دستمزد دو مـاه کـه پـرداخـت               
نميشود اين کل خانواده کارگران اسـت       
که تحت فشار قـرار مـيـگـيـرد و حـق                
دارد بداند قـرار اسـت دسـتـمـزد کـي                 
پرداخت شود و کارگران چگونـه بـا آن          

ســايــر مســائــل    .   مــقــابلــه مــيــکــنــنــد   
کارخانه نيز تماما به خانواده ها ربـط          

به سرنوشت آنها مربـوط اسـت،         .   دارد
روي وضعيت حال و آينده کودکان آنها        

بنابراين بايد  .   تاثير مستقيم ميگذارد  
هم ايـن خـواسـت را دامـن زد و هـم                   
خانواده ها را تشويق کرد تا در تـمـام             
مراحل مبارزه و اعتصـاب و بـرگـزاري         
مجمـع عـمـومـي در کـنـار کـارگـران                 
شاغل قرار داشتـه بـاشـنـد و نـيـروي                 

 . مبارزاتي آنها را دو چندان کنند
ــا شــرکــت در تــجــمــعــات                   ام
اعتراضي و مجمع عمومي کـارگـران،       
تنها يک شکل از نـقـش خـانـواده هـا                

همزمان با اعتصـاب، اعضـاي       .   است
خانواده هاي کارگري ميتواننـد جـمـع          
هاي همبستگي با کارگران اعتصـابـي     

. را در محله و شهـر تشـکـيـل دهـنـد               
بــقــيــه مــردم را خــبــر کــنــنــد و بــه                   
همبستگي بـا کـارگـران اعـتـصـابـي                

ميتوانند اطالعيه هـاي    .   تشويق کنند 
کارگران اعتصابي را در سـطـح شـهـر             
توزيع کنند، ميتوانند دسته جمعي بـه     
سازمانهاي کارگـري در سـطـح دنـيـا              

. نامه بدهـنـد و حـمـايـت بـخـواهـنـد                  
ميتوانند با دوسـت و آشـنـاهـاي خـود           
در ساير مراکز کارگري مراجعه کنـنـد         
و آنــهــا را بـه حــمــايـت از کــارگــران                  

صنـدوق هـاي   .   اعتصابي تشويق کنند 
اعتصاب تشکيـل دهـنـد و از نـظـر                 
مالي يـکـي از مـوانـع مـهـم ادامـه                    

مـوقـعـي کـه       .   اعتصاب را رفع کـنـنـد    
کارگري دستگير ميشـود مـيـتـوانـنـد          
همراه با خانواده او دستـه جـمـعـي بـه               
مقابل وزارت اطالعات و زندان برونـد        

ايـنـهـا بـخـشـي از            .   و اعتراض کنـنـد    
فعاليت جمعي اعضاي خـانـواده هـاي         

امــا عــالوه بــر ايــن         .   کــارگــري اســت   
بعنوان مثال همسر يا پدر يا مـادر يـا        
فرزند کارگران دستگير شده ميتوانـنـد      
با اسم و رسم خود نامه هاي سرگشـاده     
بنويسند و تـوجـه مـردم را بـه وضـع                  

نـمـونـه    .   کارگر زنداني جلب ميـکـنـنـد       
هائي از اين ابتکارات و تاثيرات مهـم        
 . آنرا در سالهاي گذشته شاهد بوده ايم

اين فعاليت ها عالوه بـر تـقـويـت            
فــوري اعــتــراضــات و اعــتــصــابــات           
کارگري، به رشد فکـري و سـازمـانـي             
کارگران نيز مستقيما و قـويـا کـمـک              

از ميان خانواده ها، تـعـدادي       .   ميکند

به صف رهبران کارگري و مـبـلـغـان و             
و اين يک   .   سازماندهندگان ميپيوندند 

. منبع مهم نيروي طبقه کـارگـر اسـت          
طــبــقــه کــارگــر بــه هــزاران مــبــلــغ و              
سازمانده نياز دارد و اعضاي خـانـواده      
ها دوش به دوش کارگران شـاغـل در            
کارخانه ميتواند به مبلغان برجسته و       
سازماندهندگان توانا تبديـل شـونـد و         
صف رهبري طبقه کارگـر را وسـيـعـا              

 . تقويت کنند
 

حضور خانواده هاي کارگـري در        
اعتراضات کارگران اعتصابي از    

 : سر استيصال نيست
 

خانواده هاي کارگري بـخـشـي از           
طبقه کارگر اند و حضورشـان در صـف         
اعتراض از سر قدرت اين طبقه اسـت          

ايـن  .   نه از سـر ضـعـف و اسـتـيـصـال                
قدرت کارگران است که بـا اعـتـصـاب           
ميتوانند چرخ توليد را بـخـوابـانـنـد و             
همراه با خانواده هايشان کـه جـمـعـيـت       
زيادي ميشوند دست به اجـتـمـاعـات           
بزرگ بزنند و خواست هاي خـود را بـه           

حضــور اعضــاي    .   کــرســي بــنــشــانــنــد   
خانواده هاي کـارگـري در تـجـمـعـات               
اعتراضي و مجمع عمومي کـارگـران         

نشـانـدهـنـده     .   اعتصابي حق آنها اسـت  
يک صف شـکـسـت خـورده و در هـم                  

قـدرت  .   شکستـه و مـايـوس نـيـسـت             
چــنــدبــرابــر کــارگــر را بــه نــمــايــش                 

نشانـدهـنـده رشـد آگـاهـي            .   ميگذارد
نشاندهنده اتحاد صفوف   .   کارگر است 

. بخش هاي مختلف اين طـبـقـه اسـت        
اين نيـروي اعـتـصـاب را ده چـنـدان                   

حضور خانواده ها هـمـانـطـور        .   ميکند

که گفته شـد، راه را بـر شـرکـت سـايـر                 
مردم شهر در تجمعـات کـارگـري نـيـز             
بشدت هموار ميکند و صفوف طبـقـه         
کارگر را يکپارچه و متحد و قدرتمـنـد       

و بنابراين کـارگـران بـايـد بـه           .   ميکند
حضــور هــمــســران و ســايــر اعضــاي            
خانواده خـود در صـف اعـتـراضـشـان             
افتخار کنند و آنرا نشانـه قـدرت خـود       

برعکس اين رژيم اسـت کـه بـا       .   بدانند
حضور قدرتمند و يکپارچه خانواده ها      
و ساير مردم مستاصل ميـشـود و از            

 . سرکوب کارگران ناتوان ميماند
طبقه کارگر بايد سنت هاي عقـب       
مانده را پس بزند، کـل نـيـروي طـبـقـه              

ايـن  .   خود را آزاد کند و به ميـدان آورد        
وظيفه تـک تـک کـارگـران پـيـشـرو و                    

ايـن بـخـشـي از          .   سوسياليست اسـت   
طــبــقــه .   مــبــارزه بــراي رهــائــي اســت        

کارگري که ميخواهد پرچم رهائي کـل       
جامعه را برافراشته کند، بايد نسـبـت          
به اين مساله بـا حسـاسـيـت بـرخـورد               

سمبـل سـنـت هـاي پـيـشـرو و                  .   کند
همانطـور کـه در        .   برابري طلبانه باشد  

جريان اعتصاب بايـد بـر روحـيـه بـي                
اعتمادي و بر تفرقـه اي کـه در مـيـان             
کارگران بدست طبقـات حـاکـم ايـجـاد           
شده است مقابله کرد و آنها را در هـم          
شکست، به همين شکل بايد در بـرابـر          
اخالقيات عقب مانده درمقـابـل زنـان         
هم قاطعانه مـبـارزه کـرد، بـا افـکـار                
سنتي و عقب مانده در ميان کـارگـران     
درافتاد، تا نيروي عظيمي که در خانـه       

. بــه بــنــد کشــيــده شــده آزاد شــود                  
زنجيرهائي را که بر ذهنـيـتـش بسـتـه             
اند پاره کند، و قدرتمنـدتـر درمـقـابـل            

 . کارفرما و دولت به ميدان آيد
 : آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است

 
 ٨  ماهواره هات برد

  مگاهرتز ١٢٣٠٣   فرکانس
 ٢٧٥٠٠  سيمبل ريت 
 ۴/۳    اف اي سي

 (Vertical)  پالريزاسيون عمودي
 :سايت کانال جديد

 tv.newchannel.www://http 
  :آدرس تماس

 com.yahoo@kanaljadid  
com.yahoo@anternasional.tv 
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 9 ٧٣شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

 
 يک دنياي بهتر

 برنامه حزب کمونيست کارگري
 را بخوانيد

 
 وضعيت كارگران در تايلند
گزارش فدراسيون بين المللي 

  هاي آارگري  اتحاديه
 نـوامـبـر، گـزارشـي از            ٢٦در تاريـخ    

هـاي     فدراسيون بين المللي اتـحـاديـه      
اي    كارگـري در مـورد حـقـوق پـايـه                

ايـن  .   كارگران در تايلند منتـشـر شـد        
گزارش حاكي از نقض شـديـد حـقـوق          

بر طـبـق    .   كارگران در اين كشور است    
اي كـارگـران        اين گزارش، حقوق پايـه    

بخش دولـتـي و خصـوصـي بشـدت               
مــحــدود اســت و كــارگــران بــخــش             
خدمات عمومي از حق تشكل بطـور       

قـراردادهـاي   .   كلي مـحـروم هسـتـنـد        
دسته جمعي و اعـتـصـاب قـانـونـي                

كارگران تحت اذيـت و آزار         .   نيستند
گيرند و چنانچه كوششي در         قرار مي 

يابـي بـكـنـنـد، از كـار                جهت تشكل 
كارگران مهاجر نيـز    .   گردند  اخراج مي 

از حق تشكل كال مـحـروم هسـتـنـد؛             
چرا كه بر طبق قانون بايـد از مـلـيـت             

ايــن .   تــايــلــنــدي بــرخــوردار بــاشــنــد        
 هزار تن ٧٠٠تبعيض شامل بيش از  

ــرمــه               ــران مــهــاجــر ب اي،     از كــارگ
آنـهـا   .   شـود    كامبوجي و الئوسي مـي   

همچنين حق عوض كردن شغل بـدون       
اجازه از كـارفـرمـا را نـدارنـد و در                    
صورت اعتراض، خطر ديپورت آنـهـا       

 .كند را تهديد مي
اي    داران بـطـور فـزايـنـده          سرمايـه 

ها و مؤسسـات خـود را در               كارخانه
نزديكي مرز كشورهاي همجوار دائـر      

كنند تـا بـا اسـتـخـدام كـارگـران                  مي
غيرتايلندي، خطر تشكل كارگران را    

حـتـي دولـت بـه          .   پشت سر بگـذارنـد    
هاي   بهانه كمبود نيروي كار، در رشته     

صــنــايــع پــوشــاك، كــفــش و لــوازم             
الكتريكي، براي آنهايي كه در نواحي      

كـنـنـد،       گـذاري مـي       مرزي سـرمـايـه    

يكسري معافيتهاي مالياتي در نظـر      
 .گيرد مي

اين گزارش همچنيـن حـاكـي از           
تبعيض فاحش در پرداخـت دسـتـمـزد         

هـاي بـا        در شـغـل    .   كارگران زن است  
درآمــد كــم، كــارگــران زن و مــرد                 

كـنـد      دستمزد يكساني دريافـت مـي       
ولي در كارهايي كه از دسـتـمـزدهـاي          
نسبتا باالتـري بـرخـوردار هسـتـنـد،             
دستمزد زنان به مراتـب از دسـتـمـزد           

همچـنـيـن تـعـداد        .   مردان كمتر است  
زيادي از كارگـران زن در كـارهـايـي              

بــافــي و پــوشــاك در            نــظــيــر پــارچــه   
كـنـنـد كـه          هـايشـان كـار مـي            خانـه 

 .دستمزدهاي آنان بشدت ناچيز است
تبعيض فاحش نسـبـت بـه كـارگـران             

هـاي مـخـتـلــف          مـهـاجـر در بـخــش         
اقتصاد از جمله ماهيگيري، كارهاي     
ساختماني، هـتـل و رسـتـورانـهـا و                 
بخـش كشـاورزي، بشـدت مشـهـود             

كــارگــران مــهــاجــر در رشــتــه         .   اســت
توليدات پوشاك مجبور هستند بدون     

كــاري ســاعــتــهــاي      دريــافــت اضــافــه  
طوالني كار كنند و حتي از حـداقـل            

آنـهـا   .   حقوق نيز برخوردار نـيـسـتـنـد          
هـاي     مجبورند به تعداد زياد در اتـاق      

كوچك بدون حتي امكانات اوليه آب       
لوله كشي و هواي مـنـاسـب زنـدگـي             

 . كنند
در قسمت آخر اين گـزارش آمـده          
است كه كـار كـودكـان يـك مسـئلـه                 

ــار جــدي اســت كــه شــامــل                   بســي
فـروشـي، حـمـل و فـروش مـواد                    تن

مخدر، كارهـاي خـانـگـي و كـار در              
خـريـد و     .   شـود    بخش كشـاورزي مـي    

فروش زنان و كودكـان بـخـصـوص بـه            
فـروشـي ادامـه دارد و              منـظـور تـن     

بر طبقـه ايـن     .   افزايش نيز يافته است   
گزارش فقط تعداد بسيار مـحـدودي         
از دست اندركارگان خـريـد و فـروش             
زنان و كودكان محاكمه و مـجـازات          

 .شوند مي

 
 صفحه اخبار بين المللي کارگري 

 

اعتصاب كارگران شركت 
اتومبيل سازي فورد در 

 روسيه
 

 تــن از كـارگــران         ٢٠٠٠حـدود    
شركـت اتـومـبـيـل سـازي فـورد در                  

 نــوامــبــر در ايــن          ٢٠روســيــه روز       
كارخانه كه در نزديكي شهر سـيـنـت           
پترزبورگ واقع شده اسـت دسـت بـه             

ايـن  .   يك اعتصاب نـامـحـدود زدنـد          
كارگران كه از مدت بـيـش از چـهـار              

ماه در صدد مذاكره با مديريت بـراي        
 ٧افزايـش دسـتـمـزد هسـتـنـد روز                  

نوامبر دست به يـك اعـتـصـاب يـك              
روزه زده بودند، امـا چـون پـاسـخـي                
نـگــرفــتــنــد تصــمــيــم بـه اعــتــصــاب           

خواسـت كـارگـران      .   نامحدود گرفتند 
 هزار روبـل     ١٩افزايش دستمزدها از    

( هـزار روبـل          ٢٨به   )    دالر ٧٧۵( 
 ٤۵يـعـنـي بـيـش از             )    دالر ١١٤٣

درصد افزايش و انعقاد قرارداد دستـه      
يكي از كـارگـران      .   جمعي جديد است  

آور زندگي در     با اشاره به هزينه سرسام    
كـنـيـم      ما كار مي  :   " روسيه گفته است  

تا فقط و فقط شكممان را بـراي روز            
 ." بعد سير نگه داريم

قبال يك دادگاه محلي اعتصـاب      
 نوامبر را غـيـرقـانـونـي اعـالم          ٧روز  

كرده بود؛ ولي كارگران بدون توجه بـه       
رأي دادگاه اين بار به يك اعـتـصـاب            

انـد    نامحدود دست زدند و اعالم كرده     
تا دستيابي به مطالباتشان به مبارزه      

 . خود ادامه خواهند داد
كارخانه فورد در سنت پترزبورگ     

 دستگاه اتومبيل تولـيـد      ٣٠٠روزانه  
 نوامبر، بعد از قـول      ٢٨روز  .   كند  مي

و قرارهايي، تعدادي از كـارگـران بـه            

كارخانه برگشتند و توانستـنـد فـقـط          
كـارگـران   .    دستگاه را توليد كنند    ٦٦

اند چنانچه اتومبيـلـي در         تهديد كرده 

طي دوره اعتصاب توليد شود شمـاره       
هاي آنها را بر روي ايـنـتـرنـت               شاسي

 ٢٠٠٧ دسامبر ١.قرار خواهند داد

  داوود رفاهي

 
اعتصاب كارگران شركت 

توليد كننده كفش نايكي در 
 ويتنام
  

 نوامبر بيـش از  ٢٧روز سه شنبه  
 Tae هزار تن از كارگران شركت ١٠

Kwang Vina         كه تـولـيـد كـنـنـده 
 بـراي بـازار        (Nike)كفش نايـكـي      

آمريكا است، دسـت بـه اعـتـصـاب               
اين كارگران خـواهـان افـزايـش         .   زدند

دستمزد، افزايش مرخصـي بـيـمـاري          

دراز مدت، دريافت پاداش تعطيالت     
تـريـاي      و بهبود كيفيت غـذا در كـافـه        

 . شركت هستند
 ١٩٩٤ايــن شــركــت در ســال              

 ١٤تأسيس شده و هم اكنـون حـدود            
هزار كارگر دارد كه بيشتر آنهـا زنـان          
جوانـي هسـتـنـد كـه از روسـتـاهـاي                 

. انـد    اطراف به اين مؤسسه پـيـوسـتـه        
مذاكراتي بين نمايندگان كـارگـران و         
كارفرمـايـان صـورت گـرفـتـه، ولـي                

به هميـن دلـيـل    .   نتيجه مانده است   بي

هنوز معلوم نيست اعتصاب تا كـي         
 . ادامه خواهد يافت

هاي اخير اعـتـصـاب بـه             در سال 
يك امر روزمره در ويتنام تبديـل شـده      

ــت ــار                   .   اسـ ــك آمـ ــاس يـ ــر اسـ بـ
كارانه، سال گذشتـه در ايـن            محافظه

 اعتصاب صورت گرفتـه     ٣٨٧كشور  
 مـورد آن در         ٣٠٠است كه حـدود        

ــركــت           ــا          مــؤســســات و ش ــاي ب ه
هاي خارجي يا غير ويتنامـي        سرمايه

دولت را مجبور به افزايش دسـتـمـزد          اين امـر در سـال گـذشـتـه           .   بوده است 
 درصد در مؤسسـات بـا   ٢۵به مقدار   

 .هاي خارجي كرد سرمايه
 ٢٠٠٧ دسامبر ٣
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بنا به گزارشي که امروز يكـشـنـبـه          
 آذر مــاه بــه حــزب کــمــونــيــســت              ١١

کارگري رسيده، علي نجاتي، يـكـي از          
تپه كـه      نمايندگان كارگران نيشكر هفت   

توسـط اطـالعـات رژيـم احضـار شـده                
بود، پس از مراجـعـه دسـتـگـيـر و بـه                   
اطالعات شوش تحويـل داده شـد كـه              

. هم اكنون در بازداشت بـه سـر مـيـبـرد            
بنا به اين گزارش قـرار اسـت دوشـنـبـه              

 آذرماه علي نجاتـي را بـه دادگـاه               ١٢
احضار و دستگيري علي نجاتـي      .   ببرند

به دنبال احضار فريدون نيكوفر، رحـيـم         
بساك، جليل احمدي، محـمـد حـيـدري           
مصر و قربان عليپور انجـام مـيـگـيـرد             

 تـن بـا مـبـارزه و               ۵كه همگـي ايـن         
اعتراض كارگران و با قرار وثيقه اكنـون        

هـاي جـمـهـوري         در بيرون از بازداشتگاه   
كارگران ايـن بـار نـيـز       . اسالمي هستند 

بايد با فشار اعـتـراضـشـان خـواسـتـار               
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                   

  .همكارشان علي نجاتي بشوند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري               
دســتــگــيــري و پــرونــده ســازي عــلــيــه            
نمايندگان کارگران حق طلـب نـيـشـکـر            

تپـه را مـحـکـوم مـيـکـنـد و از                       هفت
کارگران ميخواهـد کـه نـگـذارنـد ايـن               

. مساله بيشتر از اين ادامه پـيـدا کـنـد            

كارگران بايد زمان تعيين كننـد و اگـر            
شان را آزاد نـكـرد،         رژيم فورا نمايندگان  

اعــتــراض كــنــنــد؛ بــا نــوشــتــن نــامــه            
اعتراضي بـه سـازمـانـهـاي جـهـانـي،                 

. الـمـلـلـي بشـونـد           خواهان حمايت بـيـن    
كارگران همچنين بايد با نوشتـن نـامـه           

اي هايشان از همـه كـارگـران       به هم طبقه  
و مـردم مـعـتـرض خـواهـان حـمـايـت                   

 .باشند
حزب از کـارگـران، دانشـجـويـان،             
زنان و همه مردم ميخواهد در مـقـابـل            

هـا رژيـم        ها و سـرکـوبـگـري         اين توطئه 

تـپـه      قاطعانه از کارگران نيشکر هـفـت        
حمايت کنند و جمـهـوري اسـالمـي را              
بـــخـــصـــوص بـــخـــاطـــر اقـــدامـــات            

. سرکوبگرانه اخيـرش مـحـکـوم کـنـنـد           
هـاي     تنها راه مقابلـه بـا سـركـوبـگـري             

رژيم، مـقـابلـه قـاطـع بـا ايـن رفـتـار                       
شرورانه و دسـت زدن بـه اعـتـصـاب و                

 .اعتراض جمعي و وسيع است
 آزادي، برابري، حكومت كارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠٠٧دسامبر ٢–١٣٨٦آذرماه١١

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 
 !يكي ديگر از نمايندگان كارگران نيشكر هفت تپه دستگير شد

 آذر   16از چنـد روز مـانـده بـه             
ــون            ــن ــاک ــر از         30امســال، ت ــف  ن

دانشجويان از طريق يورش به مـنـازل        
شـان و يـا در خـيـابـان و دانشـگـاه                     

. بازداشت و روانه زنـدانـهـا شـده انـد             
سياست تشديد سرکوب و بـازداشـت         
فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي مــخــتــلــف           
اجتماعي، سياست تازه اي نيـسـت و         
مدتهاست که تشديد اين سياستها به       
تنها رويکرد برخورد طبقه حـاکـم بـه           
جنبشهاي اجتماعي در ايران تـبـديـل        

 . شده است
کارگران و رهبران آنان را به جـرم          
ايجاد تشکل و برگزاري مـراسـم اول           
ماه مه بازداشت و روانه زندانها کـرده        

اند، اعتراض آنان را به عدم پـرداخـت         
دستمزدهاي زير خط فقر،  بـيـش از            
پــيــش بــا نــيــروي بــاتــوم بــدســت و               
بازداشت و زندان پـاسـخ داده انـد و                
جــوانــان دانشــجــو را کــه تــمــامــي              
وجودشان ماالمال از برابـري خـواهـي        
و آرمانهاي انساني است بـه کـمـيـتـه             
هاي انضباطي کشانده و آنـان را بـا             
اتهامات واهـي از ادامـه تـحـصـيـل              
محروم و روانه زندانها کرده اند و در           
تداوم اين سياستها، طـي چـنـد روز              
گذشته در تعرضي از سر استيصال و        
درماندگي در برابـر شـکـوفـايـي روز             
افزون جنبش برابري خواهي در ميـان       
دانشجـويـان و بـراي جـلـوگـيـري از                  

 آذر، هـجـومـي       16برگزاري مراسـم    
گسترده را در مـراکـز دانشـگـاهـي                

 نـفـر از رهـبـران            30سازمان داده و    
وفعالين برابري طلب دانشجـو را در          

.  آذر روانه زندانها کـردنـد      16آستانه  
چنين وضعيتي غـيـر قـابـل تـحـمـل               
است و بي ترديد اين سـيـاسـتـهـا در               
روند تداوم خود، موج برگشت هر چـه        
قدرتمند و تعرضي تري را از جـانـب            
دانشجويان و کارگران بر عليه اعمـال       

 .  کنندگان آن ايجاد خواهد کرد
 

 کارگران
 

جنبش دانشجويي متحد پيگـيـر      
ما کارگـران اسـت، امـروز جـنـبـش                
دانشجويي بيش از هر زمـان ديـگـري         
پرچم مطالبات انساني مـا کـارگـران          
را بر افراشته و دانشجويان در لـحـظـه          
لحظه هاي مـبـارزات مـا کـارگـران،            

دوشادوش ما حرکـت و جـانـفـشـانـي            
آنـان بـويـژه در چـنـد سـال                 .  کرده اند 

گذشتـه، در هـر فـرصـتـي پـرچـم و                    
پالکارد حمايت از ما کارگران را بـر           
دوش کشيده و مدافع جسور و پيگير        

نبايد آنان را تـنـهـا       .   طبقه ما بوده اند   
گذاشت و بايد به هر وسيله ممـکـنـي           
از دانشجويان حمايت کرد و خـواهـان        
آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامـي         

 .دانشجويان در بند شد
 

ــه ســراســري کــارگــران            ــحــادي ات
اخراجي و بيکار بـا مـحـکـوم کـردن               
تعرض به دانشـجـويـان و بـازداشـت              
گسترده آنان، خود را متحد جـنـبـش           
دانشجويي ميداند و خواهان تـحـقـق         

 :فوري مطالبات زير است
 

آزادي فوري و بي قيـد و شـرط                -1
کلـيـه دانشـجـويـانـي کـه تـا کـنـون                     

بازداشت و يا محکوم به زندان شـده و    
دوران مــحــکــومــيــت خــود را مــي            

 گذرانند
 

آزادي ايجاد تشکلهاي مستـقـل        -2
 دانشجويي 

 
بر چيدن کميته هاي انضباطـي و   -3

پايان دادن به احضار دانشجـويـان بـه           
 اين کميته ها

 
بـازگشــت بــه تــحـصــيـل کــلـيــه              -4

دانشجوياني کـه تـا کـنـون اخـراج و               
 محروم از تحصيل شده اند 

 
مــمــنــوعــيــت ورود نــيــروهــاي           -5

امنيتي به دانشگاهها و پـايـان دادن          
به تعقيـب و آزار و اذيـت فـعـالـيـن و             

 رهبران دانشجويي
 

اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        
 16/9/1386بيکار 

 
  آذر روز دانشجو١٦گرامي باد 

 دانشجويان در بند بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند       

 گـــرامـــي  دوســـتـــان و هـــمـــكـــاران        
آذر روزدانشجو مـي بـاشـد در            16

آستانه فراسيـدن روز دانشـجـودولـت           
جاي تكريم در مقابـل       عدالت پرور به  

دانشجويان اين پيشـگـامـان مـبـارزه         
كـرده    براي آزادي به دانشگاهها حمله    

 و دهها نفر از دانشجويان را دستيگر 
 . کرده است

 

 !دوستا ن کارگر
زور و     روز دانشجو روزمبـارزه عـلـيـه        

روز عليه بـي عـدالـتـيـهـا وروز                  ستم
مبارزه عليه خفقان عليـه سـركـوب و            

 بـراي آزادي مـيـبـاشـد             مـبـارزه    روز  
براي همين نيروهاي امنيـتـي جـهـت           .

 جــلــوگــيــري ازگــرامــي داشــت ايــن             
روزبزرگ اقدام به دستگيـري گسـتـرده         

کردده دانشجويان دانشگهاهاي كشور    
ايـران خـودروضـمـن          مـا كـارگـران     . اند

ــو                   ــجـ ــي داشـــت روز دانشـ ــرامـ  گـ
اين روز بزرگ كه نشانه مـقـاومـت و              

آزادگي دانشجويان در دفـاع از          سنبل
حقوق ما كـارگـران مـيـبـاشـد را بـه                    

   گوئيم دانشجويان عزيز تبريك مي
هر گـونـه       ما ضمن محکوم کردن   

تعليق ، اخراج ، دستگيـري و پـيـگـرد        
دانشـجـويـان و فـعــالـيـن کـارگـري و                   

خواهان آزادي فوري وبـدون       اجتماعي،
 . و قيدو شرط آنان هستيم

 زنده باد دانشگاه
 زنده باد دانشجويان آزاده و مبارز
 جمعي از كارگران ايرانخودرو

  ١٣٨٦چهاردهم آذر 
 

 
 كارگران ايران خودرو دستگيريهاي اخير 

 محکوم مي كنند دانشجويان را

 -۴)   دانشـگـاه مـازنـدران      ( حامـد مـحـمـدي         -۳، ) دانشگاه مازندران( بهرنگ زندي   -۲، )دانشگاه مازندران(ميالد معيني  --١:  اسامي دانشجويان دستگير شده در  گراميداشت شانزده آذر 
، )  تـهـران    ،ژئو فـيـزيـک   ( مهدي گرايلو   -۸، )  آزاد تهران مرکز،ارتباطات(ايلناز جمشيدي  -۷) دانشگاه تهران(انوشه آزادفر  -۶، )دانشگاه مازندران(حسن معارفي  -۵، ) دانشگاه مازندران(آرش پاکزاد  

کـارشـنـاسـي ارشـد        ( کيوان امـيـري الـيـاسـي             -۱۲، ) دانشگاه تهران( بهروز کريمي زاده   -۱۱، ) عضو اسبق شوراثي مرکزي ادوار تحکيم وحدت( سعيد حبيبي   -۱۰، ) دانشگاه مازندران( نادراحسني   -۹
-۱۶،   ) دانشـگـاه پـلـي تـکـنـيـک             ( محسن غمين -۱۵، ) پلي تکنيک  -کارشناسي ارشد پليمر( علي سالم-۱۴، )  عالمه،دانشکده ارتباطات( نسيم سلطان بيگي    -۱۳، )  دانشگاه صنعتي شريف   ،صنايع

سـعـيـد آقـام         -۲۱،   ) دانشـگـاه آزاد    ( اوختاي حسينـي      -۲۰مهسا محبي،  -۱۹، )دانشگاه شاهد(ياسر پير حياتي-۱۸، ) تهران،علوم کامپيوتر(روزبهان اميري -۱۷، )دانشگاه تهران(روزبه صف شکن 
مـيـالد عـمـرانـي،          -۲۸امـيـر آقـايـي،          -۲۷فرشيد فرهادي آهنگران، -۲۶هادي ساالري،   -۲۵امير مهرزاد،   -۲۴علي کالئي،  -۲۳، )دانشگاه تهران(بهزاد باقري  -۲۲، )دانشگاه عالمه( علي خليلي 

لين دانشجويي دانشگاه پلي تکنيک تهران هستنـد کـه     عااحمد قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري نيز از ف  .(دانشجويي دانشگاه شيراز(   يونس ميرحسيني  -۳۰و ) از اهواز( سروش هاشم پور  -۲۹
 .   سال زندان محکوم شده اند۳ الي ۲ هنوز در زندان و تحت شکنجه هستند و در دادگاه هاي غير علني به ۲۰۰۷از فوريه 
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 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

كارگري بروجرد شاهد خواهـد      جامعه
  .بود

 
اعتراض پرستاران 

بيمارستانهاي اروميه به 
افزايش ساعت كاري و اضافه 

  كار اجباري
 

 آذرمـاه    ١٠بنا به خبري كه روز        
بيمارستانهـاي    منتشر شد، پرستاران  

خميني، طالقاني، مطهري و مـراكـز         
آنچه كـه افـزايـش           درماني اروميه به 

ساعات كـاري اعـالم شـد دسـت بـه               
 يـكـي از پـرسـتـاران          .   اعتراض زدنـد  

مسـئـولـيـن     :   بيمارستان خميني گفت  
دانشگاه علوم پـزشـكـي و خـدمـات             

آذربــايــجــانــغــربــي طــي            درمــانــي 
اي ساعات كار پرستاران را       بخشنامه

 ١٧۵بـه       سـاعـت در مـاه          ١٦٠از  
ســاعــت افــزايــش داده و بــراي هــر               

 ساعت اضافـه كـاري       ۵٠پرستار نيز   
اند؛ امـا در ايـن        در نظر گرفته    اجباري

بخشنامه برغم افزوده شدن به ساعت      
پرستاران از افزايش دستمزدهـا       كاري

سخني به ميان نيـامـده و دريـافـتـي              
ازاي ساعت كار اضـافـه        پرستاران در 

در حاليكـه   .   هيچ تغييري نكرده است   
پرستاران با حـجـم       وضعيت معيشتي 

اي كه دارند اساسا مناسب      كار فشرده 
تـورم سـرسـام آور        نيست و با توجه به    

موجود حتي در وضعيت قبلي هـمـه         
پـرسـتـاران      وي گـفـت   .   معترض بودند 

اعتراضـات خـود را مـكـتـوب هـم                 
 اند و چنانچه در روزهـاي          اعالم كرده 

آينده جـواب مـنـاسـب نـگـيـرنـد در                  
بيمارستانها به تحصن دست خواهنـد     

 .زد
 

تجمع اعتراضي كارمندان 
قراردادي اداره دامپزشكي 

 به اخراج خود
 

ــراردادي اداره            ــدان قـ ــنـ ــارمـ کـ
دامپزشکي استان مازندران سه شنبه     

 آذر ماه در مقابل استانداري ايـن        ١٣
اســتــان تــجــمــع کــرده و خــواســتــار             

. رسيدگي بـه مشـکـالتشـان شـدنـد              
کارمندان شرکت کننده در اين تجمـع       

 تـا    ۵اعتراضي اعالم کردند که بين       
ــار در اداره                     ١٠ ــه ک ــق  ســال ســاب

دامپزشکي استان مازندران را دارند،     
اما طي روزهاي گذشته قرارداد آنـان        
لـغــو و از ســر کــارهــايشــان اخــراج               

کـارمـنـدان مـعـتـرض اداره            .   اند  شده
دامپزشکي استان مازندران کـه پـس        
از اخراج از هرگونه مـزايـاي مـحـروم            

اند، خواستار بـازگشـت بـه کـار               شده
 .خود شدند

 
اعتراضي كارگران تجمع 

شركت دانه هاي روغني به 
 تعطيلي كارخانه

 
روزنامه جمهوري اسـالمـي روز         

 آذر طي گزارشي خبر تـعـطـيـلـي           ١٢
هــاي روغــنــي اســتــان         شــركــت دانــه  

 سال فـعـالـيـت       ٤٠گلستان را پس از     
هـا     بنابه ايـن گـزارش ده        .   اعالم كرد 

 آذر در   ٨كارگر اين شركت صبـح روز       
محل شركت در ساري تجمع نموده و        
نسبت به تعطيلي شـركـت و بـيـكـار              

كـارگـران   .   شدن خود اعتراض كـردنـد     
 آذر در مـحـل دفـتـر            ٧همچنين روز   

نمايندگي اين شركت در گرگان تجمع      
اعتراض آميز برگزار مـي كـنـنـد و               
اعالم مي كنند كـه بصـورت جـدي              
پيگير كار و مشكالت خود خواهـنـد       

  .بود
 

گزارشي از ادامه اعتراضات 
کارگران اخراجي نساجي 

 کردستان 
 
بر اساس گزارشـي كـه کـمـيـتـه              " 

 ۵در روز   "   محمود صالحـي  " دفاع از   
آذرماه منـتـشـر كـرده، اعـتـراضـات              
کارگـران اخـراجـي شـرکـت نسـاجـي               

 ٢١.   همچنـان ادامـه دارد     ،  کردستان
کارگر نساجي کـردسـتـان کـه از اول              
مهر مـاه از سـوي کـارفـرمـا اخـراج                

اند، وارد شرکت شده و از ورود و            شده
خـروج مــديـران شــرکـت جــلـوگـيــري             

کنند، امـا بـه دنـبـال شـکـايـت                    مي

کــارفــرمــا، کــارگــران مــعــتــرض بــه          
 بهـاران احضـار شـده و           ١٩کالنتري  

. شـونـد     به دادگاه معرفـي مـي      سپس  
گزارش مذبور حاکيست که بـازپـرس        
دادگاه خطاب به کارگران گفته اسـت         

کارخانه را به گروگـان      که شما مديران  
ايد و باعث اخالل و هرج و مرج          گرفته

ايد و بايد     و اغتشاش در کارخانه شده    
 ١ هر کدام وثـيـقـه           ،براي آزادي خود  

 هزار توماني تامـيـن      ۵٠٠ميليون و   
اما کارگران به دفاع از خـود         .   نمائيد

پرداخته و بازپرس را نـاچـار بـه پـس              
به دنـبـال     .   کنند  گرفتن اظهارتش مي  

 جــي کــارگــر اخــرا      ٢١اعــتــراضــات    
نساجي کردستان، مدير شرکت وعـده      

 آذر مـاه    ٣داده است که تا روز شنبـه    
در فواصل مختلف حقوق و مـزايـاي         

 .آنان را پرداخت خواهد کرد
 

تجمع كارگران نساجي خوي    
  ماه حقوق٦به عدم دريافت 

 
 تن  ٣٩٠بنا به گزارشات رسيده،     

از كارگران و پرسنل نساجي خوي كـه        
 مــاه اســت حــقـوق و            ٦نـزديـك بـه         

 ٤مزايايي دريافت نكـرده انـد، روز            
آذرماه مقابل فرمانـداري ايـن شـهـر            
تجمع نموده و حقوق و مـزايـاي خـود            

كارگران همچـنـيـن     .   را مطالبه كردند  
خواهان ايـن هسـتـنـد كـه وضـعـيـت                

يـكـي از     .   شغلي آنـهـا روشـن شـود           
كارگران در اين تجمع گفته اسـت كـه           
شرايط معيـشـتـي كـارگـران بسـيـار              
نــاگــوار اســت كــه ايــن فشــارهــا را              
سيستماتيك دولت اعمال مـيـكـنـد،          
چون عليرغم اين همه گراني و تـورم،         
ما به هر دري ميزنيم كه حـقـوق مـا              
كارگران را به موقع بدهـنـد، امـا نـه              
فرمانداري، نه اداره كار، نه قانون، نـه        
بــيــمــه و نــه جــاي ديــگــري جــواب               

 .نميدهند
 

قرار منع تعقيب سيد داوود 
 ١٨رضوي در دستگير روز 

  صادر شد١٣٨٦مرداد ماه 
 

قرار مـنـع تـعـقـيـب سـيـد داود                  
رضوي عضو هيئت مديره سنديکـاي    
کارگران شرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي             

 ١٨تهران و حـومـه کـه در تـاريـخ                    

 بــهــمــراه نــايــب رئــيــس          ٨٦مــرداد   
سنديکا ابراهيم مددي جلـوي مـنـزل          
منصور اسالو رئيس هـيـئـت مـديـره            
سنديکا دستگير و پس از تحمـل يـک    

 زندان اوين بـا    ٢٤٠ماه زندان در بند  
قرار وثيقه پنجاه مـيـلـيـون تـومـانـي              

ويـژه  ١آزاد شده بود  از سـوي شـعـبـه             
 .امنيت صادر گرديد 

 سنديکاي کارگران شرکت واحد
 اتوبوسراني تهران و حومه

13/9/1386 
 

وخامت دوباره وضعيت 
 جسماني محمود صالحي

 
، ٨٦/ ۹/ ١روز پنجـشـنـبـه مـورخ            

وخامت وضعيت جسمانـي مـحـمـود         
صالـحـي بـراي بـاري ديـگـر شـدت                  

مسولين زندان بـدون تـوجـه و         .   گرفت
عليرغم وضـعـيـت وخـيـم مـحـمـود                
صالحي از لحاظ جسماني، از انتقـال       
وي به بيمارستان خودداري نمودنـد و        
براي مدت چهار روز، وي را به هـمـان          
حالت در زندان نگه داشتند که نهايتا       

، او را ۸۶/ ٤/٩روز يكشبنه مورخ    
در بهداري زندان با امكانات محـدود       

 .پزشكي بستري نمودند
قابل ذکر اسـت کـه هـنـوز نـتـيـجـه                    

اي که در بـهـداري         آزمايشات ابتدائي 
زندان مرکزي سـنـنـدج از مـحـمـود                
صالحي به عمـل آمـده، ابـالغ نشـده             

اما پزشك معالـج وي، عـلـت           !   است
بستري شدن مـحـمـود صـالـحـي را                
نارسايي شديد كليه اعالم كرده اسـت       
که باعث زياد شدن قند و بـاال رفـتـن       

 .فشار خون او نيز شده است
گفتني است كه نبود تغذيـه مـنـاسـب      
يکي ديگر از عوامل تشديد بيـمـاري        
محمود صالحي است از آنجا کـه از           
دو ماه گذشته تاكنون، فقط يـك بـار           
در زندان مركزي شهر سنندج گـوشـت    

 ۳۰مصرف شده، که آنهم بـراي هـر             
نفر از زندانيان دو عدد مـرغ در نـظـر          

 .گرفته شده است
 

کارگران کارخانه سما همچنان 
بالتکليف هستند و کارفرما 

 دستمزدهاي آنان را نمي پردازد
 

کارفرماي کارخانه سما ديروز بـه      
کارگران اين کارخـانـه اعـالم نـمـود،             
کارخانه را باز گشايي نخواهد کرد و        
از آنان خواست تا علي الحسـاب هـر           

 4کدام مبلغ يکصد هزار تومـان از          
ماه دستمزدهاي عقب افتاده خود را        
دريافت کرده  و بـراي روشـن شـدن                 
تکليف شان بـه اداره کـار مـراجـعـه                

 .نمايند
کارخانه صنعتي سمـا کـه يـک             

کارخانه گوني بافي است و در جـاده           
سنندج دهگالن قرار دارد تـا چـنـدي           

 کارگر در سـه شـيـفـت          ٢٠٠پيش با   
اما اخيرا کارفرماي اين    .   کار ميکرد 

 4کارخانه، آنرا  تعطيل و دسـتـمـزد            
ماه از کـارگـران را پـرداخـت نـکـرده               

 .است
هـم اکـنـون هـمـه کـارگـران ايـن                 
کارخانه بالتکليف هستند و کارفرما     
نه دستمزدهاي عقب افـتـاده آنـان را            
پرداخت ميکـنـد و نـه کـارخـانـه را                  

کـارگـران ايـن      .   بازگشايـي مـيـکـنـد       
کارخانه اعـالم کـرده انـد چـنـانـچـه                  
وضعيت به همين منوال پيش برود و     
کــارفــرمــا کــارخــانــه را تــعــطــيــل و            
دستمزدهاي عـقـب افـتـاده آنـان را                
پرداخت نکنـد، دسـت بـه اعـتـراض              

بـرگـرفـتـه  از سـايـت              .   ( خواهنـد زد  
اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        

 ٨٦ آذر ٧) بيکار
 

www.ettehade.com 
 
k.ekhraji@gmail.com 

 
 ...   اخبار اعتراضات 

 
  منصور اسانلو هنوز در زندانند، ابراهيم مددي ،محمود صالحي 

 کارگران زنداني بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند

 ابراهيم مددي منصور اسانلو محمود صالحي 

١٢از صفحه   
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اعتصاب شش روزه كارگران    
نيرو رخش با موفقيت به       

 پايان رسيد
 

ــحــاد "  ــت         " ات ــاي ــه   " ، س ــحــادي ات
" سراسري كارگران اخراجـي و بـيـكـار        

 ٨٦ آذر    ١٠در اطالعيه اي به تاريخ      
از به پايان رسيـدن مـوفـقـيـت آمـيـز                
اعتصاب كارگران نيـرو رخـش خـبـر            

در ايـن اطـالعـيـه آمـده             .   مي دهـد   
 ١٠/٩/٨٦امروز مـورخـه        :   " است

کارگران نيرو رخـش بـا رسـيـدن بـه                 
خواسته هايشان بـه اعـتـصـاب شـش           

در تــداوم    .   روزه خــود پــايــان دادنــد         
اعتصاب و پافشاري کـارگـران نـيـرو           
رخش در رسيدن به خواست هـايشـان         
و  در پــنــجــمــيــن روز اعــتــصــاب،              
کارفرماي اين کارخانه از روز پـنـج             
شنبه اقدامات الزم را بـراي نصـب              
وسايل گرمايشي و رفـع مشـکـالت           
بهداشت محيط کار شـروع کـرد، بـا            
ــرداخــت                  ــواســت پ ــه خ ــحــال ب ــن اي
دستمزدهاي عقـب افـتـاده کـارگـران            

 نفـر از    ٦تمکين نکرده و حکم اخراج      
کارگران رسمي را نـيـز صـادر کـرده               

به همين دليل کارگران تا امـروز       .   بود
به اعتصاب خود ادامه دادنـد و روز           
پنج شنبه عليرغم تن دادن کـارفـرمـا         
به دو بند از خواسته هايشان، حـاضـر         
به پـايـان دادن بـه اعـتـصـاب خـود                   

 .نشدند
 نفر از کـارگـران رسـمـي          ٦اخراج  

اين کارخانه در عيـن نصـب وسـايـل             
گرمايشي در روز پنج شـنـبـه و رفـع              
مشکالت بـهـداشـت مـحـيـط کـار،              
تــرفــنــدي از ســوي کــارفــرمــا بــراي            

امـا  .   ترساندن کارگران قرار دادي بود    
 ٦کارگران قراردادي متحدانه از ايـن      

کارگـر رسـمـي حـمـايـت کـرده و بـه                    
 .اعتصاب خود پايان ندادند

کارگران نـيـرو رخـش در ادامـه              
اعتصاب خود، امروز نيز همچنان بر      
معلوم شدن تکليف دستمـزدهـايشـان       
اصرار کردند و عالوه بر آن خـواهـان            

 نفر از همکـارانشـان      ٦بازگشت بکار   
شده و حاضر به شکستـن اعـتـصـاب           
خود نشدند تا اينکه نماينده کارفرما      
با کارگران و نماينده هـاي آنـان وارد            

مذاکره شد و در پايان مذاکـره مـقـرر           
گرديد نماينده کارفرما با حسـن زاده         
مالک کارخانه در تهران تماس گرفتـه       
و خواسته هاي کارگـران را بـه ايشـان           

پس از ايـن تـمـاس و            .   منتقل نمايد 
مذاکراتي که انجام شد مقرر گـرديـد          
تا دستمزدهاي کارگران در دو نـوبـت         
طي روزهاي يکشنبـه و سـه شـنـبـه               
هفته آينده پرداخت شود اما کارفرما      
از قـبـول بـازگشـت بـکـار کـارگـران                  

با پيش آمـدن  .   اخراجي خودداري کرد 
اين وضعيت،کارگران نـيـز مـتـقـابـال            
اعــالم کــردنــد تــا بــازگشــت بــکــار             
همکاران خود به اعتصابشـان پـايـان          

بـدنـبـال ايـن تصـمـيـم             .   نخواهند داد 
کارگران و تداوم کشمکش، در نهايت      
کارفرما از موضع خود عقب نشينـي   

 نـفـر از        ٦کرده   و متعهد گرديد تا          
کارگران اخرج شده را  بر سر کـارشـان           

 ماه دستمـزد مـعـوقـه        ٣بازگردانده و   
کارگران را نيز  بصورت يکجا در روز        

 .يکشنبه پرداخت نمايد
پــس از حصــول ايــن تــوافــق،               
کارگران بـه کـارفـرمـا اعـالم کـردنـد               
چنانچه حتي يـک نـفـر از کـارگـران                  
اخراجي پس از بازگشـت بـکـار و يـا             
بقيه کارگران  پس از پايان اعتـصـاب          
به هر بهانـه اي اخـراج شـونـد و يـا                    
دستمزد آنان در مـوعـد تـوافـق شـده              
پــرداخــت نشــود مــجــددا دســت بــه            

 .اعتصاب خواهند زد
به اين ترتيب کارگران نيرو رخـش   
پــس از شــش روز اعــتــصــاب و                    
مقاومت متحدانه در مقابل تحمـيـل       
شرايط بـرده وار از سـوي کـارفـرمـا،              
موفق شدند به تمامي خواسـت هـاي          
اعــالم شــده خــود دســت يــافــتــه و                
پيروزمندانه به اعتصاب خود پـايـان        

 .دهند
الزم به يادآوري است که کارگـران       

از روز يـکـشـنـبـه        کارخانه نيرو رخش    
 در اعـتـراض بـه         ٤/٩/٨٦مورخه  

ــاه از                        ــه مـ ــت سـ ــرداخـ ــدم پـ عـ
دستمزدهايشان و عدم وجـود وسـايـل        
گــرمــايشــي در کــارخــانــه و نــبــود              
بــهــداشــت مــحــيــط کــار دســت بــه             
اعتصاب زده  بودند و تـا روز پـنـج                

 کارفرما در   ٨/٩/٨٦شنبه مورخه   

عين بي توجهي به خواسته هاي ايـن          
کارگران، حکـم اخـراج شـش نـفـر از               
کارگران رسمي را نيز صـادر کـرده و            
اعالم نموده بود که وضعيـت هـمـيـن           
است، هر کس ميخواهد کـار کـنـد و          

امــا .   هــر کــس نــمــيــخــواهــد بــرود           
مقاومت مـتـحـدانـه کـارگـران نـيـرو               
رخش در رسيدن به خواسته هايشـان،       
نهايتا کارفـرمـا را وادار بـه عـقـب                 
نشيني کرده و امروز اين کارگـران بـا          
موفقيت به اعـتـصـاب خـود پـايـان               

 ."دادند
 

اعتراض كارمندان اداره كل 
راه و ترابري سنندج به 

 ماه از ٤پرداخت نشدن 
 حقوق خود

 
 آذرمـاه    ١٣روز   "   اتـحـاد  " سايت  

 ٤۵طي روزهاي گذشتـه     " خبر داد كه    
نفر از كارمندان رسمي اداره كل راه و        
ترابري سنندج به دليل پرداخت نشدن      

 ماه حقوق، اضافه كاري و مـزايـا،           ٤
اي را كه به امضـاي هـر        شكايت نامه 

 نفر رسيده اسـت بـه اسـتـانـداري              ٤۵
كـردسـتـان ارائــه نـمـوده و خـواهــان                 

. پرداخت حقوق و مزاياي خود شـدنـد       
پــيــرو ايــن شــكــايــت، اســتــانــداري            

اي را جهت مذاكره بـا مـديـر              نماينده
كل اين اداره معرفي کرده است که تـا         
لحظه دريافت اين خبر، نـتـيـجـه ايـن            

 ."مذاکره اعالم نشده است
 

کارگران شاهو کارفرما را به 
  عقب راندند 

طــبــق گــزارشــي کــه اتــحــاديــه            
سراسري کارگران اخراجـي و بـيـکـار            
منتشر کرده است، بعد از يـک دوره             
کشمکش و جدال کارگـران شـاهـو بـا            
کارفرماي اين کـارخـانـه، کـارفـرمـا             

 ٧روز چـهـارشـنـبـه           .   عقب نشـسـت    
 کارگران شاهو در ادامـه         ٨٦آذرماه  
اي متحدانه براي جلو گيري از        مبارزه

اخراج دسته جمعي کارگـران و بسـتـن         
کارخانه از جانب کارفرما، توانستنـد      
کارفرما را به عـقـب نشـيـنـي وادار               
کنند و مطالبات خود را بـه کـرسـي             

بدنبال مذاکرات نمايندگـان    .   بنشانند
کارگران با اسـتـانـداري، اسـتـانـداري            

ناچار به قبول خواست کارگران شـد و      
رسيدگي فوري  آنرا به مدير کـل اداره       

در جـريـان     .   کار سنـنـدج ابـالغ کـرد          
مــذاکــراه نــمــايــنــدگــان کــارگــران بــا         
کارفرما و مدير کارخانـه، کـارفـرمـا           
خواسته هاي کارگران را به شـرح زيـر          

 :پذيرفت
داير شدن سرويسهاي ايـاب        -١ 

و ذهاب کارگران که طبق معمـول بـر          
 . سر کارهاي خود حاضر شوند

توافـق بـر سـر سـاعـت کـار                -٢
کارگران بر اساس قانون کار و هـفـتـه           

 ساعـت و چـنـانـچـه کـارگـران            ٤٤اي  
بيش از اين ساعت کار کنند اضـافـه          

 .کاري محسوب شود
کارفرما متعهد شد سـر هـر          -٣

ماه و بموقـع دسـتـمـزد کـارگـران را                 
 پرداخت نمايد

کارفرما متعهد شد مسـئلـه        -٤
 نفـر از کـارگـران را         ٣٠بازنشستگي  
بر اساس اين تـوافـق و      .   فورا حل کند  

پـس از پــايــان مــذاکــره بــالفــاصــلــه            
کارفرما دو تن از نمايندگان کارگـران       
را بــراي پــيــگــيــري و حــل مســئلــه              

 نفر از کارگران ايـن       ٣٠بازنشستگي  
کارخانه به اداره تـامـيـن اجـتـمـاعـي              

 .سنندج فرستاد
کارفرما از چنـد مـاه پـيـش              -۵

غذاي گرم کارگـران در کـارخـانـه را               
قطع و به جاي آن پول يـک وعـده غـذا             

در اين مـذاکـرات   .   را پرداخت ميکرد  
توافق شد يک وعـده غـذاي گـرم در               

 .کارخانه به کارگران داده شود
کارفرما قـول داد در اسـرع             -٦

وقت مشکل بهداشت کارخانه را حـل    
 .کند

 
اعتصاب کارگران سد گاران 

 مريوان
 

بـنـا بـه      :   خبري مـوکـريـان      آژانس
 ١خبري كه آژانس خبري موكران روز       

آذرمان منتشر كرده است، جمعي از        
 کارگران واحد ژئوتکنيک سـد گـاران         
مريوان، در اعتراض به عدم پـراخـت          
حــقــوق مــاهــيــانــه خــود دســت بــه              

کــارگــران کــه     ايـن .   اعـتــصــاب زدنـد    
 مـاه اسـت حـقـوق خـود را                 ۵حدود  

بـه    اند، روزانه مـجـبـور       دريافت نکرده 

 ساعت کار سخت در ازاي       ١٢انجام  
 ساعت اضـافـه کـار      ٢احتساب فقط  

به گفته ايـن مـنـبـع ايـن              .   باشند  مي
اعــتــصــاب، ســومــيــن اعــتــصــاب           
 کارگران واحد ژئو تکنيک سـد گـاران       
 .مريوان در سه ماه گذشته مي باشد

 
قوه "تجمع کارگران شركت 

قزوين در مقابل " پارس
 مجلس اسالمي

 
 آذر مـاه كـارگـران           ٤صبح روز    

شركت قوه پارس قزويـن در اعـتـراض         
به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در       
مقابل مجلس جمهوري اسالمـي در        
تهران براي چنـدمـيـن بـار دسـت بـه                 

کـارگـران شـرکـت قـوه           .   تجمـع زدنـد    
 سال قبل و به دنبال      ٢پارس قزوين از    

 ماه ٧تعطيلي اين واحد بيکار شده و       
حقوق و مطالبات آنان هنوز پرداخـت       

کــارگــران شــرکــت قــوه      .   نشــده اســت  
پارس که تاکنون دهها بار در مقـابـل         
نهادهاي دولتي دسـت بـه تـجـمـع و               

 ٤اعتراض زده اند، در جريان تجـمـع         
آذرماه خواستـار بـازگشـايـي مـجـدد           
شرکت، بازگشت به کـار و پـرداخـت            

 .مطالباتشان شدند
 

تحصن كارگران كارخانه 
 سامان كاشي بروجرد

 
 ١٠بنا به اخبار منتشـره در روز         

 روز اســت كــه         ١٤آذرمــاه، مــدت      
كارگران دو شيـفـت كـاري كـارخـانـه              

 نفر را   ٤٠٠كاشي بروجرد كه      سامان
شـود در مـحـل كـارخـانـه               شامل مي 

قبول نـمـيـكـنـنـد         حاضر ميشوند اما 
يـكـي از     .   كه سر كار حـاضـر شـونـد           

مـتـعـددي      مشـكـالت  :   كارگران گفت 
وجود دارد، دفاتر بـيـمـه را تـامـيـن                

 مطـالـبـات   .   اجتماعي تمديد نميكند  
معوقه هنوز پرداخت نشده، وامها و        
مزايا و حـقـوق كـارگـران پـرداخـت                  

اين مسـالـه روي اعصـاب          .   نميشود
شـان     كارگران تاثير گذاشته و زنـدگـي      

: ادامـه افـزود      وي در  .   آشفـتـه اسـت     
كارفرما دروغ ميگويـد و بـه حـرف              

 حـتـمـا در     .   كارگران توجه نـمـيـكـنـد        
اي نزديك اگر به هـمـيـن مـنـوال               آينده

سپري شود اتفاقات ناخوشايـنـدي را        

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران 


