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اصغـر کـريـمـي، بـا           :   شهال دانشفر 
نگاهي به دستمزد و قيمتـهـا کـامـال           
روشن اسـت کـه وضـعـيـت زنـدگـي                  

دسـتـمـزد    .   كارگران از چـه قـرار اسـت        
 هـزار تـومـان و           ١٨٣کارگر در ماه    

 ٣٠٠  تـا  ٢٥٠هزينه مسکن حداقل    
بـه اقـالم ديـگـر          .   هزار تومان در ماه   

مثل قيمت مواد غذايي، پـوشـاک و           
همه اينها هم اگر نـگـاه كـنـيـم فـكـر                 
ميـكـنـم روشـن بـاشـد كـه زنـدگـي                    

 . كارگران در چه وضعيتي است
شما بطور مشخص اين وضـعـيـت را          

 چگونه مي بينيد؟
 

من هم يک لـيـسـتـي        :   اصغر کريمي 
از قيمتهاي اجناس و سبد هزينـه يـک       
خانواده پنج نفره دارم، که هنوز شايـد        
خيلي حرفه اي تهيه نشده باشـد ولـي           
بسيار واقعي تر از ليست هائي اسـت        
که دولت و شورايعالي کـار و غـيـره              

در اخبار بين المللي ايـن شـمـاره            
كارگـر كـمـونـيـسـت مـيـخـوانـيـد كـه                   
كارخانه نوكيا در شهر بـوخـوم آلـمـان             
قرار است تعطيل شود و بـه رومـانـي             

در نـتـيـجـه ايـن اقـدام              .   منتقل شـود  
هزاران نفر از كارگران در آلمان بـيـكـار          

دليل آن را مـديـريـت ايـن               .   ميشوند
هـيـچ   " شركت اينطور اعالم كرده است      

چيز نميتواند تصمـيـم مـا را عـوض               
كند، خيلي مشكل اسـت كـه بـتـوان              
تصور كرد كه شـركـت در جـائـي كـه                 

 بـرابـر     ١٠اش براي هر كـارگـر            هزينه
كارخانه ديگر است، بـه كـارش ادامـه           

در : " وي همچنيـن گـفـتـه اسـت          . "  دهد
بازار رقابتي آزاد كار دائم براي كـارگـر     

 ." معناست اصال بي
اين داستاني آشـنـا در ايـن دوره              

كــارخــانــه هــا را در           .   فــعــلــي اســت    
كشورهاي غربي تعطيل ميكنند و بـه       
كشورهايي انتقال ميدهند كه نـيـروي        

در نتيـجـه آن هـرروز          .   كار ارزان است  
هزاران نفر در اين يا آن كشـور بـيـكـار        

طبعا در آن سوي مرزها هـم       .   ميشوند
. هزاران نفر به كار گـرفـتـه مـيـشـونـد               

روشن است كه اين بـيـانـگـر رقـابـتـي                
. پنهان و آشكار ميـان كـارگـران اسـت       

ايـن  "   گلـوبـالـيـزاسـيـون      " امروز در دوره    
روند به معـضـلـي بـراي كـارگـران در                 

 

 کاظم نيکخواه

 
 يادداشت سر دبير 

 
 در بازار رقابت آزاد كار دائم ”

 "براي كارگران بي معناست

  
 قيمتها و دستمزد كارگران

 متن تنظيم شده گفتگوي شهال دانشفر با اصغر كريمي   
 در تلويزيون انترناسيونال 

 پياده و تايپ از علي گلزار 

  دي ٢٢ –گزارش اول 
 

 با سالم و خسته نباشيد
من سالهاست که بدنبال درگاهي     
براي بيان دردهاي کارگران شاغل در       
شرکتهاي نفتي واقع در جـزيـره الوان          
بــوده ام ولــي بــه هــر دري زده ام                      

نتوانسته ام پيامهاي خود و دوسـتـان        
 البته بـراي چـنـد        . خود را اشاعه دهم   

. شبکه اخبار مهمي را ارسـال کـردم          
آن زمان من با شما آشنا نبودم و ايـن          
کانالها هم پخش نکردنـد و يـا حـتـي           

جـهـت   گزارش هاي مـرا هـم          سرتيتر  
و مـن دلسـرد شـدم تـا               .   خبر نزدنـد  

٨صفحه   

 

٦صفحه   

 
 سه گزارش از وضعيت كارگران در

  شركتهاي نفتي الوان
 بهرام  مهردادي -ارسالي از يكي از كارگران به تلويزيون كانال جديد

 
را روز همبستگي جهاني با کارگران )  اسفند١٦( مارس   ٦

 ١٢صفحه  -ايران اعالم کردند
 مارس در ٦کميته همبستگي بين المللي کارگري از کارزار جهاني 

  ١٢صفحه  -همبستگي با کارگران ايران استقبال ميکند
کارگران عسلويه در گراميداشت هفته همبستگي با  دانشجويان 

  ١١صفحه  -دربند و زندانيان سياسي
انحصار اخبار مربوط به وضعيت محمود صالحي و ديگر زندانيان 

  ٣صفحه  -ناصر اصغري -!موقوف
 نگاهي به جنبه هاي ديگري از نظرات محسن حكيمي

  ٣صفحه  -ناصر اصغري
  ٤صفحه  -ياشار سهندي از ايران-بن بست خط ضد تحزب

  ٨صفحه —اخبار اعتراضات کارگري در ايران
 ١١صفحه  -اخبار بين المللي کارگري

ــا تصــفــيــه بــخــش اعــظــم                    ب
كانديداهاي جنـاح دوم خـردادي كـه            

 ٢٠٠خودشان ميگـويـنـد فـقـط از               
كرسي مجلس فقط براي رقـابـت در           

 كــرســي قــدرت مــانــور دارنــد،            ٢٣
سرنـوشـت و نـتـيـجـه ايـن نـمـايـش                     

جــمــهــوري .   حــكــومــت روشــن اســت      

اسالمي و ولي فقيهش تصمـيـمـشـان         
را گرفته اند كه اجـازه نـدهـنـد جـنـاح            
شكست خورده قبلي دوباره در درون         

هـرچـنـد كـه       .   حكومت سر بلند كـنـد     
ميدانند كه با وضعيت بحراني اي كه       
جمهوري اسالمي دارد به آنـهـا نـيـاز            

تا آنجا كه به كارگران و مـردم          .   دارند
آنـهـا   مـدتـهـاسـت کـه           بر ميـگـردد،      

و سـايـر     "   انـتـخـابـات    " بازي  نسبت به   

نمايشهاي سـيـاسـي حـکـومـت کـه                
ربـطـي بـه آنــهـا نــدارد بـي تـفــاوت                   
هستنند و امـيـدي بـه بـهـبـودي در                 
زندگيشان، که ناشي از نتايج چـنـيـن          

ايـن را    .   نمايشـهـائـي بـاشـد نـدارنـد            
ميتوان از ميزان مشارکت جامعه در      
چنين نمايشهائـي در طـي سـالـهـاي             

اگر هـم   .   اخير به روشني مشاهده کرد    

 
 کدام انتخاب ؟ 

 مرتضي فاتح

٢صفحه   

٧صفحه   
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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
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 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
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 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
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 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست
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 مرکزی
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کساني در خارج از حاکميـت، پـس از            
افتضاح انتخابات رياست جمـهـوري و         
مجلس گذشته ، هنوز هم تـوهـمـي در        
اين موضوع دارند، اين را يـا بـايـد بـه            
حساب ناداني و يا فرصت طلبي ذاتـي        

 .آنها گذاشت
در طي چـنـد مـاه اخـيـر               از جمله   

تعدادي از فعالين صنفي مخـتـلـف بـا        
تا سي به جناح دوم خـردادي مـنـهـزم              
شده خود را  براي شرکت در انتخـابـات          

 ، آماده نموده و اعـالم        اسالمي مجلس
ايـن افـراد بـدون         .   کانديداتوري نمودند 

توجه به فضاي اعتراضـي جـامـعـه از             
يکسو و عليرغم موضع گـيـري و بـي             
تفاوتي افکار عمومي پيرامون کـمـدي       
انتخابات، و فـقـط در هـمـسـوئـي بـا                  

رفسنجاني، و وعده و       –جريان کروبي   
وعيدهائي که به آنان داده شـد ، دسـت      

چنين حـرکـتـي      .   به چنين اقدامي زدند   
حتي در تشکل هاي کـه ايـن افـراد در          
آنها عضويت داشتند نيز با مـوجـي از      
 . مخالفت و انتقاد و انزوا روبرو گرديد

اما به هر حال حاکميـت اسـالمـي          
حتي چنـيـن افـرادي را هـم بـه بـازي                    
انتخابات راه نداد، چه رسد بـه شـرکـت           

 . در ارگانهاي قدرت حکومتي
اين اتفاق از چند جنبـه مـيـتـوانـد             
براي کارگران و فعالين اجتماعـي درس       

 .هائي را به همراه داشته باشد
اوال اين جريان کانديداتـوري و رد          
صالحيت شدن، برخي فعالين شناخـتـه       
شده ، نشان داد کـه قـدرت هـر فـعـال                  
اجتماعي در توده اجتماعي اسـت کـه           
در پشت سر او قرار دارد، نـه نـاشـي از             

هيچ جناحي از    .   خصوصيات شخصي 
حاکميت آن فـعـال صـنـفـي را کـه بـر                    
خالف خواسته همـکـارانـش دسـت بـه             
بـازي هـاي سـيـاســي مــيـزنـد ،جــدي                 

قدرت فـعـالـيـن اجـتـمـاعـي            .   نميگيرد
هنگامي از سوي حکـومـت يـا سـايـر              
ارگانهاي قدرت جدي گرفتـه مـيـشـود           
که نيروي راديکال جامعه مـربـوط بـه            

بـراي  .   خود را در پشت سر داشته باشـد       
چنين مانورهاي شخصي، مـعـروفـيـت        
کفايت نميکند، بايد يک نيروي وسـيـع         

بـه هـر     .   و جدي را همـراه خـود داشـت           

حال ميان فعالين صنفي و اجـتـمـاعـي          
و هنرپيشگان يا هـنـرمـنـدان مـنـفـرد              

منشا قـدرت    .   تفاوت جدي وجود دارد   
فعالين اجتماعي صـرفـا تـوانـائـيـهـاي            

 . فردي نيست
اين موضوع بار ديـگـر نشـان داد            
که ساختار سياسي ، اقتصـادي حـاکـم       
بر جامعه را فقط بـا اتـکـا بـه قـدرت                  
اجتماعي ميتوان مورد خـطـاب قـرار           

فعال اجتماعـي فـقـط هـنـگـامـي          .   داد
ميتواند با حاکميت سخن بـگـويـد کـه           
توده اجتماعـي را در پشـت سـر خـود               

هيچ حاکميتـي فـعـالـيـن         .   داشته باشد 
بدونه پشتوانه اجتماعي را در بازيهـاي       

 .سياسي دخالت نمي دهد
يک جنبه مهـم ديـگـر ايـن وقـايـع               
 براي کارگران وساير مزد بـگـيـران ايـن           
است كـه بـا چشـم خـويـش مشـاهـده                   
ميكنند كه تاكتـيـك هـا و روشـهـاي                
سازشكارانه و مماشـاتـگـرانـه در يـك             

. مبارزه معـيـن ريشـه سـيـاسـي دارد               
يعني از سياست و خطي عميقا راسـت        

. و مماشات جويـانـه نـاشـي مـيـشـود              
آن دسته از سـخـنـگـويـان و            براي نمونه   

فعالين اجتماعـي کـه حـتـي در طـول                
ملتهب ترين شرائط مبـارزه و زمـانـي          

در قدرتمند ترين     که حرکات اعتراضي  
راست تمايل دارند و      به   موقعيت است 

قوي ترين اعـتـراضـات را بـه سـمـت                  
آرامش و زدوبند از باالي سر جمـعـيـت          
مــعــتــرض مــيــخــواهــنــد بــه نــتــيــجــه          
برسانند، در چنين موقعيتهائـي اسـت        
که ماهيت روش ها و سيـاسـتـهـايشـان          

عمومـا راسـت   .   را به نمايش ميگذارند   
ترين بخش از فعالين شناختـه شـده در          
مقـاطـعـي کـه خـطـر راديـکـال شـدن                    
اعتراضات اجتماعي وجود دارد خـود        

. را در آغوش حاکميت رهـا مـيـکـنـنـد           
چنين گرايشي همواره به دنبـال مـفـري          
در قدرت است تا سروته قضايا را هـم           
آورده و از عميـق و اجـتـمـاعـي شـدن                  

. اعتراضات صنفي جلوگـيـري نـمـايـد          
اين جريان در مبارزه اجتماعي تمامـي       
مزد بگيران خصوصـا در تشـکـلـهـاي             
صرفا صـنـفـي از تـاريـخـي طـوالنـي                  

 . برخوردار است

با همين روشها است که اتـحـاديـه        
ها وسايـر تشـکـلـهـاي صـنـفـي مـزد                   
بگيران سالهاست  تبديل به کيسه راي        

ايـن  .   سياست مداران سرمايه شده انـد       
فعالين صنفي که فقط از چشم راسـت          
به منافع اجتماعي ،حتي صنف خـود،       
مينگرند نشان دادند که نـمـي تـوانـنـد            
نماينده پيگير منافـع مـزدبـگـيـران در            

 . هر موقعيتي باشند
در شرائط حاضر و با توجه به نـوع         
و خصـوصـيـات حــکـومـت اسـالمــي              
سرمايه داران ، شرکت در هر سـطـح از      

 ضـربـه     بـه مـعـنـي       ارگانهاي حکومت، 
سهيـم  زدن به مبارزه كارگران و مردم و        

شــدن در جــنــايــاتــي اســت کــه ايــن                 
حکومت روزانـه بـر جـامـعـه اعـمـال                  

باعـث بـي    بي ترديد   اين امر   و  .   ميکند
اعتباري هرچه بيشتر کساني مـيـشـود        
که به دنبال حل و فصل امور از بـاالي            

 .سر مردم هستند 
اگــر نــمــايشــات انــتــخــابــاتــي و            
بازيهاي سياسي حكومـت خـاصـيـتـي          
براي كارگران داشته باشد ايـنـسـت كـه            
از فضاي ايجاد شده بـراي گسـتـرش و           
فعال تر كـردن مـبـارزاتـمـان اسـتـفـاده                

نــيــاز حــاکــمــيــت بــه نــمــايــش         .   كـنــيــم 
انتخاباتي و کـاريـکـاتـوري از رقـابـت              
انتخاباتي ميان نامزدهاي دسـت چـيـن     

بـاعـث ايـجـاد فضـائـي            معموال  شده،  
ميشود که در ايـن فضـا مـيـتـوان بـه                  
اعتراضات گسترده تـر و عـمـومـي تـر            

 .دست زد
با توجه به گستردگي اعـتـراضـات        
و اعــتــصــابــات کــارگــري و فضــاي               
عمومي اعتراضي جامعه در روزهـاي       
اخير فعالين عـرصـه هـاي مـخـتـلـف                
ميتوانند با استفاده از اين فضا به ايـن         
تحرکات دامن زده و فضاي عـمـومـي           
جامعه را بر عليـه انـتـخـابـات و کـل                  

. وضعيت موجود بـه حـرکـت درآورنـد           
را به خيابانهـا      بايد اعتراضات کارگري  

کشاند، در چنين روزهـائـي حـکـومـت           
براي حفظ ظاهـر،درسـرکـوب حـرکـات          

درضعيفـتـريـن حـالـت قـرار              اجتماعي
بايد از چنين شرائطي بيـشـتـريـن         .   دارد

استفاده را کرد و دامنه اعتراضـات را          
 * .به خيابانها کشاند

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
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 3 ٧٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

مــحــمــود صــالــحــي از رهــبــران          
سرشناس جنبش كارگـري كـه اكـنـون           

هاي جمهوري اسـالمـي       دارد در زندان  
بــه ســمــبــل مــقــاومــت نــيــز تــبــديــل            

زنــدان "   مــهــمــان " شــود، فــعــال         مــي
مخوف و زندانبانان جاني و مسلـمـان         

نه تـنـهـا در         .   جمهوري اسالمي است  
وضعيت بسيار ناگوار جسمي بـه سـر          

برد، بلكه اخيرا نيز گفته است كه        مي
جمهوري اسالمي دارد نـقـشـه قـتـل               

يعني در راه      .   كشد پزشكي او را مي   
زندان به بيمارستان و برعكس، نقـشـه        

كشند تا بعد ايـن را          كشتن او را مي   
جبـونـي   . يك مرگ طبيعي جلوه دهند 

 !هم حدي دارد
در بـاره    .   دانـيـم   اين را هـمـه مـي       

فشارهاي روحي و جسـمـي و روانـي              
. روزافزون بر او، زياد گفته شـده اسـت     

هاي زيـادي مشـغـول كـمـپـيـن بـر                  آدم
عــلــيــه در زنــدان نــگــه داشــتــن وي               

او به يك چهره جهاني تبـديـل        .   هستند

اين نـقـطـه قـوت جـنـبـش              .   شده است 
كارگري و بخصوص جنبش حـمـايـت          

 .از محمود صالحي است
تـر از هـر چـيـزي سـالمـتـي                  مهم

شخص محمود صـالـحـي اسـت كـه               
باعث نگراني بويژه اعضـاي خـانـواده         

ايـن را هـمـه بـايـد بـه               .   وي شده است  
آنــچــه را كــه       .   رســمــيــت بشــنــاســنــد    

خواهم يادآوري كنم اين است كـه          مي
محمود صالحي در عين حال سـمـبـل         
جنبش كارگري نيز شـده اسـت و ايـن             

هاي زيادي درگـيـر       شود آدم  باعث مي 
اين مسئله بشوند و آن را از نـزديـك               

مـنـابـع خـبـري در بـاره              !   دنبال كننـد  
وضعيـت وي هـم فـقـط يـك كـانـال                     

 . نيست
كـمـيـتـه دفـاع از           " دوستان خوب   

در ايــن رابــطــه      "   مــحــمــود صــالــحــي   
امـا  .   انـد   كارهاي با ارزش زيادي كـرده     

همچنانكه باالتر هم اشاره كردم، بايـد       
اين را قبول كنند كه تنها منبع اخبار         

مربوط به وضعيت محمود صـالـحـي         
ايـن را ايـنــجـا بــرجسـتــه            .   نـيـســتـنــد   

كنم كـه اخـيـرا خـبـري در بـاره                     مي
توطئه قتل محمود صالحي مـنـتـشـر         

آن را   "   كـمـيـتـه    " شد و دوستان در اين       
 .تكذيب كرده و واكنش نشان دادند

موضوع از ايـن قـرار اسـت كـه                
 دي   ٢٨روز   "   ايران پرس نيـوز "سايت  

تـوطـئـه قـتـل        " ماه خبـري بـا تـيـتـر              
پــزشــكــي مــحــمــود صــالــحــي در               

مـنـتـشـر     "   بيمارستان توحيـد سـنـنـدج      
كرد كه گويا پاسداران رژيـم اسـالمـي          
محمود صالحي را بـه بـيـمـارسـتـان                

بـرنـد و ظـاهـرا           توحيد سنـنـدج مـي      
امـا  !   ايشان عارضه قلبي داشته اسـت     

هــاي بــخــش قــلــب          يــكــي از انــتــرن      
بيمارستان گفته اسـت كـه مـحـمـود               

اي از عـارضـه           صالحي هيچ نشـانـه     
اين خبر به درسـت    .   قلبي نداشته است  

زنگ خـطـر را بـه صـدا در آورد و                       
هـا و احـزاب و افـراد زيـادي                سازمان

. اظهار نگراني كرده و هشـدار دادنـد          
كميته دفـاع از       " اما روز بعد دوستان     

اي منتـشـر    اطالعيه"   محمود صالحي 
در ايـن    .   كرده و آن را تكذيـب كـردنـد         

اطــالعــيــه بــا كــمــال تــعــجــب هــمــه             
مـا اعـالم     :   " خوانندگانش آمده اسـت    

ميكنيـم كـه هـر خـبـري مـنـوط بـه                    
وضعيت جسماني محمود صالحي و       

هـا و       هـا، بـيـانـيـه          همچنين نـوشـتـه     
هـاي مـحـمـود صـالـحـي،                اطالعـيـه  

چنانچه در وبـالگ كـمـيـتـه دفـاع از                 
محمود صالحـي درج نشـود، فـاقـد              

گذشته از اينكه خـبـر       " !   . اعتبار است 
 بهمن مـاه مـبـنـي بـر              ۵ديگري روز   

ايـنـكــه در ديــدار هــمـســر مــحـمــود               
صالحي با او، خود او تصـديـق كـرده             
است كـه جـمـهـوري اسـالمـي نـقـشـه                 
پنهاني براي قتل وي در سر دارد؛ امـا         

شما چگونـه صـاحـب     "   كميته" دوستان  
ايـد؟ ايـن        يك چنين انـحـصـاري شـده        

ديگر چه فرهنگي است و از كجا وارد        

شده است كه جامـعـه تـاكـنـون از آن                
خبر بوده است؟ شما مـي تـوانـيـد               بي

خبري را تأييد يا تكذيب كنـيـد، امـا           
اي شـده       لطفا ايـن فـرهـنـگ حـاشـيـه           
بـه نـفـع      .   سكتاريستي را دامن نزنـيـد     

هــيــچ كــس، بــخــصــوص مــحــمــود             
اگر ايـن   .   اش نيست   صالحي و خانواده  

گـرديـد و      خبر به موقع منتشـر نـمـي       
الــعــمــل بــه مــوقــع            بــاعــث عــكــس    

شد، معلـوم نـبـود كـه          المللي نمي   بين
جمهوري اسالمي چه بالئي سـر چـنـد       

بـهـر حـال بـه          .   آورد زنداني ديگر مـي   
رسد كه قـبـل از هـر چـيـزي              نظر مي 

. زنـيـد   اسب اشتباهي را لـگـام مـي            
نبايد اجازه داد حداقل اخبار مـربـوط       
به وضعيت زندانيان سياسي را كسـي       

 .*با اين ناحقي منحصر شود
 

 
 !انحصار اخبار مربوط به وضعيت محمود صالحي و ديگر زندانيان موقوف

طي ايـن مـدت يـكـي دو مـاه                  
گذشته، انگشت نما شدن و زير فشـار        
راديكاليسم كارگري قرار گرفتن خـط      
محسن حكيمي، چنان مدافعين ايـن       
خط را زير فشار گذاشته است كـه بـه       
معناي واقعـي كـلـمـه بـه سـيـم آخـر                  

مجبور شده اند لخت و عريان     .   اند  زده
خود را در كنار مرتجعـيـن اسـالمـي         

و نه تنها اين، بلكـه مـجـبـور          .   ببينند
اند رسما بگويند كه در جنگ بـا           شده

كمونيسم، مذهبيون را با آغوش بـاز        
 .پذيرد مي

كـوبـد كـه از          كمونيسـم را مـي       
 اسالمي ها قهرمان بسازد

محسـن حـكـيـمـي در يـكـي از                
آخرين شاهكارهايش، كـه بـه لـطـف            

هـا ايـن     " اسـاسـنـامـه    " جنگ بـر سـر         
فرصت براي مخاطبين وي فراهم شـد    
تا از بعد ديگـري از نـظـرات ايشـان               

مطلع شوند، رسمـا گـفـتـه اسـت كـه               
" كـارگـران مـذهـبـي       " حاضر است بـا      

توانـد بـا    بسازد، اما به هيچ وجه نمي 
. كــارگــران كــمــونــيــســت راه بــيــايــد          

كشـمـكـش دو      " حكيمـي در نـوشـتـه         
رويكرد در كميته همـاهـنـگـي و راه             

 مـهـر     ٢۵به تـاريـخ     "   برون رفت از آن  
فـعـال كـارگـري       :   " [ نـويسـد    مـي  ٨٦

) يعني محسن حـكـيـمـي    ]   ( جنبشي
كند كـه ايـن يـا آن               به اين نگاه نمي   

كارگر فالن كتاب ماركس يا لنين را    
بـه ايـن نـگـاه          .   خوانده اسـت يـا نـه          

هـا و       كند كه او در اعـتـصـاب            مي
. كـنـد   اعتراضات كارگـران چـه مـي         

اعـتـنـايـي و        البته، اين به معناي بي    
هـاي     تفاوتي او نسبت بـه نـظـريـه           بي

ارتجاعي و عقايد خـرافـي كـارگـران            
بديهي است كـه او هـمـچـون            .   نيست

هـا و       يك كارگر پيشرو ايـن نـظـريـه           
امـا ايـن     .   كـنـد   عقايد را نـقـد مـي          

هـا و عـقـايـد مـالك دوري و                    نظريه
او . "   نزديكي او با كارگران نـيـسـتـنـد          

ربـط در بـاره         سپس كلي حـرف بـي        
گويد و   كارگران كمونيست و چپ مي    

اش را بــه          بــراي ايــنــكــه نــزديــكــي       
اسالمي ها توجيه كند، فعـال چـپ و          
كمونيست را ترسو، مرعوب شـده و          

دهد و نتـيـجـه       خاصيت نشان مي   بي
اي كه بـراي       فعال جنبشي :   " گيرد مي

ايجاد تشكل به نيروي خـود كـارگـران     
فعاليت مي كنـد، اسـاس فـعـالـيـت              

 اول   ۀخود را بـر نـزديـكـي بـا دسـت               
قرار مـي دهـد،      )   يعني اسالمي ها  ( 

ضمن آن كه در جريان اين نزديـكـي و       
در فضايي دوسـتـانـه نـظـريـه هـا و                   
عقايد خرافي كارگـران را نـقـد مـي               

يعني در بين دو فعال كـارگـري        . "   كند
در كنار مذهبي و خرافاتي هـا قـرار            
مي گيرد و مي خـواهـد آنـهـا را بـا                  

مـحـسـن    .   بحـث و نـقـد قـانـع كـنـد                 

حكـيـمـي مـي دانـد كـه نسـلـي از                      
كارگران پا جلو گذاشته اند كه واقـعـا          
ماركس نخوانده اند، لنيـن نـخـوانـده           
اند و الحق شايد باورهاي مذهبي هم       
داشته باشند؛ امـا تـوسـل مـحـسـن               
حكيمي به اين كارگر كه اعتراض هم       
مي كند اين نيست كـه او كـارگـري               
رزمنده و اعتراض سـازمـان ده شـده            
است، بلكه همانطور كـه در نـوشـتـه             
اش نشان ميدهد از اين سر است كـه           
كارگر كمونيست را بكوبـد و حـقـيـر             

محسن حـكـيـمـي مـي           .   نشان بدهد 
مـثـل هـر      .   توانست اين كار را نكنـد     

فعال كارگري اي كه مشكلـش واقـعـا         
سرمايه داري است، كارگـر سـازمـان          
ده و معترض را بشـنـاسـد و بـا او                    

. اعتراضات بيشتري سازمـان بـدهـد       
اما او مشكل واقعي خود را بارها و         

كشـت و    " بارها توضيح داده است كه      
كشتار و جنايات دولت به تنهـائـي و        

بدون بهره گيري از نـقـش گـروه هـاي              
كمونيستي قادر به تحميل وضـعـيـت        

ايـن  . "   حاضر به كارگران نـبـوده اسـت        
همان نكته اصلي اي است كـه تـمـام           
آســمــان ريســمــان كــردنــهــاي پشــت           
قهرمان سازي و عموميت بخـشـيـدن        

مسلمانان، قرار است در    "   كارگران" به  
برابر فعالين سوسياليست قـرار داده         

 .شود
ــر               ــارگ ــمــي ك ــكــي مــحــســن ح
كمـونـيـسـتـي را كـه زيـر سـر نـيـزه                       
پاسداران و حراست، جزوه كمونيستي     
به دست فعالين كارگري مي رسـانـد،        
خط مي دهد و اعـتـصـاب سـازمـان             
مي دهد را مي شناسـد و مـي دانـد              
كه ترسو نيست؛ كارگران را بـر عـلـيـه         

امـا  .   قوانين ضد انساني مي شورانـد     
او را در بـرابـر          "   انصاف" او در كمال    

عامـل شـوراي اسـالمـي كـار، كـه                 
مســلــمــان اســت و در زيــر فشــار                 

 
 نگاهي به جنبه هاي ديگري از نظرات محسن حكيمي
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 4  ١٣٨٦  بهمن ١٨   کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

يــکــي از تــزهــاي مشــهــور کــه              
بورژوازي ساخته و پرداخته اسـت ايـن          
است که تشکيل حزب کـمـونـيـسـت و            
متشکـل شـدن کـارگـران در چـنـيـن                   
تشکيالتي وقتي ممکن است که خـود      
توده کارگران که دستانشان پينه بستـه        

درجـه اي از خـودآگـاهـي و               " باشد به   
رسيده باشند که قادر بـاشـنـد         "   تشکل

پـر  .   چنين حزبـي را تشـکـيـل دهـنـد               
واضح است ايـن يـعـنـي مـوکـول بـه                   
محال کردن متشکل شدن کارگـران در       

چـرا کـه     .   يک حزب کمونيسـتـي اسـت       
چيزي که معلوم نيست و هيچ کس هم        
نمي خواهد راجع به آن سخني بـگـويـد          

چـه  .   اسـت "   درجـه خـودآگـاهـي      " همـان   
مقدار زمان الزم است که اين فـرايـنـد           
طي شود، چه کسي سوت پـايـان ايـن             
فرايند را خـواهـد کشـيـد و شـيـپـور                   
تشکيل حـزب را خـواهـد زد؟ بـه چـه              
چيزهايي بايد کارگران آگاه شـونـد تـا            
معلوم شود که درجه آگـاهـي بـه حـد                
نصاب خودش رسيده؟ آيا آزمونـي در         
کـار خـواهـد بـود و سـواالتـي چـهـار                    
جوابي مطرح خواهد شد و با يک تـيـک    
زدن مسئله حل خواهد شـد؟ آيـا هـر               
تيک اشتباه نـمـره مـنـفـي دارد؟ چـه                  
کسي اوراق ممتحنين را چک خـواهـد          

و بعالوه خود معلم از کجا فـارغ       .   کرد
التحصيل گرديده که بـه ايـن درجـه از             
آگاهي رسيده که ميتـوانـد تشـخـيـص           
دهد که کارگران خودآگاه شـده انـد يـا             
خير؟ چند نسل بايـد در ايـن کـنـکـور               

سواالت بـيـشـمـاري     ... و. شرکت کنند 
ديگر که بيان کننده گان و مـدافـعـان              
اين تز هيچگاه درباره آن حرف نزده اند        

 .و نخواهند زد
کميته هماهـنـگـي بـراي ايـجـاد             " 

بــا چــنــيــن نــيــتــي      "   تشــکــل کــارگــري   
محسن حکيمي يكـي    .   تشکيل گرديد 

. از تئوري پردازان ايـن نـظـريـه اسـت               
البته نه در جهت پاسخ گويـي سـواالت       
باال بلکه فقط در جهت شبهه افـکـنـي          
در ميان صفوف فعاليـن کـارگـري در            

ايران اين وظيفه را بخوبي انـجـام داده           
در آخرين نوشته حـکـيـمـي         .   و ميدهد 

در باب بحران کميتـه هـمـاهـنـگـي در             
داخـل کـمـيـتـه        "   رويکردهـاي " توضيح  

رويکـرد  (   يک رويکرد : " تاکيد دارد که  
هـمـچـنـان بـر        )   خودش را مـيـگـويـد         

خصلت ضد سرمايـه داري مـبـارزات           
کارگران پـاي مـي فشـارد و ضـمـن                   
اصالح سبک کار وراهکارها بـا تـکـيـه          

ايجاد تشـکـل بـه      “ بر رويکرد جنبشي   
بـر اسـتـراتـژي       ”   نيروي خـود کـارگـران      

کميته هماهنگـي مـبـنـي بـر تـدارک                
زمينه ها و پيش شرط هـاي تشـکـل             
ضدسرمايـه داري و سـراسـري طـبـقـه              
کارگر براي برچيدن نظام سرمايـه داري       

 ".تاکيد مي کند
 فلـسـفـه شـکـل گـيـري کـمـيـتـه                    
" هماهنگي در يـک نـکـتـه اسـت کـه                  

را "   تدارک زمينه ها و پيـش شـرط هـا          
فراهم آورد و نه صرفا در جهت رقـابـت          

کـه بـرخـي مـطـرح        "   کميته پيگيري" با  
ميکنند چون آن برخي که از مخالفيـن        
حکيمي دفاع ميکنند نيز مـعـتـقـدنـد          
که هنوز افق سوسـيـالـيـسـتـي طـبـقـه                
کارگر شکل نگرفته يعني هنوز دانـاي       

تـمـام هـمـت       .   کل اين را اعالم نکرده     
: اين جريان اين بوده اسـت کـه بـگـويـد             

تشکيل حزب بر اسـاس نـيـروي خـود             
توده کارگـران  مـعـنـي دارد ، الـبـتـه                
کارگر به معناي دستان پينه بسته کـه       
به قـول رضـا مـقـدم ايـن پـيـنـه هـا                         

نـكـتـه جـالـب        !   شناسنامه کارگر است  
كه بايد جداگانه به آن پرداخت اينـسـت         
كــه ايشــان از آوردن نــام حــزب و                      
كمونيسم هم هراس دارند چـون اسـاسـا        
مخالف حزب کمـونـيـسـتـي کـارگـران             

تشـکـل   " نام مهجور و مبهم    .  هستند
ضدسرمايـه داري و سـراسـري طـبـقـه              

به آن ميدهد که مـبـادا خـداي           "   کارگر
بـر  "   حـزب کـمـونـيـسـت        "   ناکـرده اسـم      

يـي از    آنجـا فقط    .   زبانشان جاري شود  
اســم حــزب اســتــفــاده مــيــكــنــد كــه              
ميخواهد  چهار تـا چـيـز بـارش كـنـد              

که هم که ناچارهسـتـنـد کـه نـام              مثل  
کفرآميز حزب را بر زبـان جـاري سـازد           

حزب ايـدئـولـوژيـک و        " پشت صفتهاي   
وبـاز  .   پنهان ميشـود  "   غير ايدئولوژيک 

سوال مطرح مـيـشـود کـه چـه کسـي                 
تشخيص خواهد داد حزبي ايدئولـژيـک     
هست يا خيـر تـا کـارگـران بـا طـيـب                   

 .خاطر به آن بپيوندند
شکل گـرفـت     "   کميته هماهنگي"   

را "   تدارک و پيش شـرط هـا  " و قرار بود   
فراهم کند اما در اين چـنـد سـالـه از                 
" عمر خويش نه تـنـهـا قـدمـي بـراي                  

برنداشته بـلـکـه    "   ايجاد تشکل کارگري  
تا آنجا که توانسته در حسـاس تـريـن             
لحظات در مقابل جنبـش رو بـه اوج              
طبقه کارگر قرار گرفـتـه و تشـکـالت             
ديگر را تحت عـنـوان سـکـتـاريسـم و              
فرقه گرايي بهيـچ شـمـرده و بـر چشـم                

بـرخـالف   .   کارگران خاک پاشيـده اسـت      
تـدارک  " آنچه ادعا ميشود قرار نيست       

فـراهـم شـود بـلـکـه            "   و پيش شرط هـا    
آنچه موجود است و شکل ميگيـرد و          
کل مبارزه کارگران براي رفاه بيشتر و         
دســتــمــزد عــقــب مــانــده را تــحــقــيــر            

به هر چـه روشـنـفـکـر اسـت            .  ميکنند
لعنت مـيـفـرسـتـنـد امـا خـود زبـان                     
غامـض و پـيـچـيـده اي بـراي بـيـان                     

 ايـن    . نظراتشـان اسـتـفـاده مـيـکـنـنـد            
بخصوص در نوشته هاي ناصر پـايـدار        
مشهود است و کامال مشخص اسـت         
توصيه پست مدرن نيستهـا را بـکـار             

چنان بنويس که خـوانـنـده      :   " ميبرند که 
بـه زبـان بشـري چـيـزي           ! "   عصبي شود 

بـه  !   ميگويند تا چيزي نگفتـه بـاشـنـد         
و بـه    !   اسـت " سرکاري"عبارت روشنتر  

 کشـانـدن     هعبارت صحيح تر به بيراهـ     
 . مبارزات طبقه کارگر است

طــبــقــه کــارگــر چــرا بــه حــزب                
کـمـونـيـسـت نـيـازمـنـد اسـت؟ بـراي                   
قشنگي و قمپز درکردن اسـت؟ شـايـد           

نشان دهـد مـا      ها  ميخواهد به بااليي    
اما مـيـدانـيـم كـه ايـنـطـور               !   هم بلديم 
حـزب  ابـزاري بـراي رهـايـي                .   نيست

کارگر .   طبقه کارگر و کل جامعه است     
در آن متشکل ميشود چـون بـه ابـزار             
سياسي نياز دارد تا قدرت را بگيرد و    

امـا  .   کـنـد  از خلع يد کنندگان خلع يد        
تدارک زمينه ها  و پـيـش        " مدافعان تز   
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ــبــال               ــه دن اعــتــراضــات كــارگــري ب
شــعــارهــاي كــارگــران بــراي ايــنــكــه          

عـامـل   ( انگشت نـمـاتـر نشـود، او               
هـم شـعـاري مـي          )   شوراي اسـالمـي   

دهد، مي شكند؛ لگد مال مي كـنـد؛        
مرعوب شده نشان مي دهـد، كـه از            
عامل شوراي اسالمي كار قـهـرمـان          

كارگر كمونيست را مي كوبد     .   بسازد
كه بـه راحـتـي كـنـار مـذهـبـيـون و                     

 .جريانات اسالمي قرار گيرد
 

جــمــهــوري اســالمــي نــمــايــنــده       
 !سرمايه نيست

 
محسن حـكـيـمـي يـك مشـكـل              
ديگر هم با كمونيستهـا دارد؛ ايـنـكـه          
كمونيستها بر علـيـه رژيـم اسـالمـي            

: نـويسـد   در همان نوشته مي   !   هستند
 سياست  ۀعزيمت بالواسطه از عرص   " 

و مبارزه صرفا ضدرژيمي مبارزه اي       
فراطبقاتي است كـه كـارگـرن را بـه                
زائده و سياهي لشكر اين يا آن جنـاح         

 ..."از سرمايه داري تبديل مي كند، 
اول از هر چيزي اين نكته شـايـان      
توجه است كه محسن حكـيـمـي ايـن            
بحث را در برابر كساني مطـرح كـرده           
است كه تا ديروز با هم در يك محفـل          
بودنـد و قـرار بـود بـا هـم تشـكـل                       

اكنون بـه نـظـر       .   كارگري درست كنند  
مي رسد كه بخشي از اين محفـل بـه           
اين نتيجه رسيده اسـت كـه مشـكـل             
كـارگـران هـر چــه بــاشـد، اول بـايــد                  
تكليفشان را با جـمـهـوري اسـالمـي             

پشـت  " من در نـوشـتـه          .   معلوم كنند 
كــمــيــتــه " صــحــنــه بــحــران و افــول             

به ايـن مـوضـوع اشـاره           " "   هماهنگي
 .ام كرده

نــكــتــه دوم ايــنــكــه كــارگــر بــا             
يعـنـي   .   جمهوري اسالمي طرف است   

با رژيـمـي كـه جـز خـودشـان، هـمـه                    
كنند كه از نظر قانـون و          اعتراف مي 

عملكرد و سياست متحجـر و عـقـب           
ــك                ــيـ ــتـ ــسـ ــيـ ــرونـ ــاكـ ــده و آنـ ــانـ مـ

(anachronistic)   كــارگــر .    اســت
قبل از اينكه كارگر باشـد، زن اسـت            
كه در اين حكومت به نصـف انسـان            

بــراي روزه   .   تـنــزل پــيــدا كــرده اســت        
كـودكـش   .   خـورد  نگرفتن شـالق مـي     

مـورد  .   تحـمـيـق مـذهـبـي مـيـشـود              
تبعيض ملي، جنسي، مذهبي، و و         

اگر جزئـي از دم و          .   و قرار مي گيرد   
دستگاه حكومت نباشد، غـيـرخـودي       

كارگر با يك چنـيـن پـديـده اي          .   است
محسن حكيمي با چنين    .   طرف است 

ظاهرا به ايـن     .   رژيمي مشكلي ندارد  
" ضد سـرمـايـه    " دليل كه ايشان خيلي     

او با سـرمـايـه       "   ضديت" اما  !   هستند
دكوري در ويتريني است كـه بـه درد            
تزهاي ارتجاعي و قالب كردن آنها بـه        

فـقـط مـحـسـن        .   كارگران مي خـورد    
حكيمي مي تواند مدعي بـاشـد كـه            
جمهوري اسالمي نماينده سرمايه در    

فقط محسن حـكـيـمـي        .   ايران نيست 
مي تواند به چشم خانـواده كـارگـر بـه          
تير بسته شده خاتون آباد نگاه كنـد و          

هـا ايـن        بگويد كه مشكل كمونيست   
ــمــايــنــده ســرمــايــه                  ــا ن اســت كــه ب

فقط محسـن حـكـيـمـي        .   جنگند نمي
تواند به كارگري كه دستمزدهـاي       مي

ناچيزش را دريـافـت نـكـرده اسـت و               
براي آن مجبور شده اسـت اعـتـراض            
كند و اعتراضش را بـه گـلـوـلـه مـي                
بندند، بگويد كه جمـهـوري اسـالمـي        

فقط محـسـن   .   نماينده سرمايه نيست 
تواند به كارگران بگـويـد       حكيمي مي 

كه قانون كار جمهوري اسالمي قانون      
. كار سرمايه در ايـن كشـور نـيـسـت             

همه اينها را محسن حكيـمـي در آن          
 . جمله نقل قول شده گفته است

از همين نمونه ها ميتوان متوجه      
شد كه ما بـا چـه پـديـده اي مـواجـه                   

و از همينجا ميتوان فهمـيـد       .   هستيم
كه بحران و انزواي اين خـط كـه يـك               
خــط راســت اســت از كــجــا ريشــه                

 ٢٠٠٨ فوريه ۵.    ميگيرد

 
٣از صفحه  ...   نگاهي به جنبه هاي   

 ياشار سهندي  

٥صفحه   
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اساسا مسئله شـان کسـب         "     شرط ها 
قدرت سياسي نيست و ايـن را عـمـل             

از يکسو مدعي انـد      .   مکروه ميدانند 
که اين کميته شکـل گـرفـتـه تـا بـدون                
اجــازه دولــت تشــکــالت کــارگــري را           
" ايــجــاد کــنــنــد و از ســوي ديــگــر                  

را بـه سـخـره         "   مبارزات ضـد رژيـمـي      
ميگيرند و در نتيجه مبارزات روزمره      
کارگران  بر سر دستمزد را کـه عـمـال              

.   . ضد رژيم است  تخطئـه مـيـکـنـنـد             
بدون اجازه يـک دولـت سـرمـايـه داري              
مي خواهند تشکـل کـارگـري ايـجـاد             
کــنــنــد دولــتــي کــه جــوابــش بــراي                
درخواست ساده حقوق معوقـه، زنـدان         
و شکـنـجـه اسـت دسـت روي دسـت                  
نميگذارد و تماشا نميکند که يک عده       
بـدون اجـازه او تشـکـيـالت کـارگـري                 
بسازند کما اينکه اکنـون چـنـد تـن از           
فعالين کارگري در زندان هستنـد چـون        
اين دولت اين عمل را بـه درسـت بـر                 
اساس منافع طبقه اي که نـمـايـنـدگـي           
ميکند تشـخـيـص داده کـه بـر ضـد                  
موجوديت اوست و آنوقت اين دوستان       

را بـه اسـتـهـزا          "   ضـدرژيـمـي   " فعاليـت   
تحـت پـوشـش مـبـارزه بـا              .  ميگيرند

ضـد  "   سنديکاليسم از سوي از الفـاظ         
ــغــو      "   و    "   ســرمــايــه داري     جــنــبــش ل

استفاده ميکنند و از سـوي      "   کارمزدي
هر گونه مبـارزه بـر سـر کسـب               ديگر  

. قدرت سـيـاسـي را نـفـي مـيـکـنـنـد                  
بـرچـيـدن نـظـام سـرمـايـه              " صحبت از   

ميکنند اما حاضر نيستنـد در     "   داري
يک عمل مبارزاتـي و بـيـن الـلـمـلـي                  
کــارگــران ايــران شــرکــت کــنــنــد ايــن            
تشــکــيــالت  عــمــال در ايــن مــدت               
فـعــالــيــت ســازمــانــي اش بــر عــلــيــه            

 .کارگران عمل کرده است
من با محسن حکيمي موافقم که      
بحران موجود کميته هماهنگي بـحـث       
اساسنامه اي نيست اما بر خـالف او           

تـدارک  " معتقدم  به بن بست رسيدن تز        
سـت کـه     "   زمينه ها وپيش شـرط هـا         

کميته را به دو دسـتـه تـقـسـيـم کـرده                  
و اين بحران نتيجه اين اسـت کـه   .   است

مـبــارزات کـارگــران در هـر قــدمــش              
بيشتر از پيش به اين نزديکتر ميشـود        
که براي رهايي از وضع مـوجـود بـايـد            
کل دستگاه دولتي را سرنگون کـنـد و           

براي اين احتياج به تشکـلـي دارد کـه             
سازمان يافته و متحد بر عليـه دولـت       
و کسب قدرت سياسي بـکـوشـد و آن              

امروز هر فعـال    .   حزب کمونيست است  
کارگري بايد به اين سوال جـواب دهـد           
به رژيمي که کوچکترين درخواسـت را        
با گلوله و زنـدان و شـکـنـجـه و مـرگ             
تدريجي جواب ميدهـد چـگـونـه بـايـد            

جــايــگــاه تــئــوري تــدارک      .   پــاســخ داد  
زمينه ها و پيش شرط هـا در جـواب             

 به همچين رژيمي کجاست؟
محسن حکيمي در آخرين نوشتـه       

اش يادآور شـده کـه ضـرورت مـبـارزه              
بـراي کـارگـر در هـر قـدم از کـار و                        
فعاليت و روزانه اش مطرح ميشـود و     
جنبش کارگري اساسا ضـد سـرمـايـه            

من هم مـوافـقـم؛ کـدام          .   داري ميداند 
. فعال کارگري است که موافـق نـبـاشـد     

 کـه بـايـد ايـن             ياما درسـت درجـايـ        
جنبش ضد سرمايـه داري مـتـشـکـل             
شود و براي رهايي از کارمزدي کـاري         
کند و در ابتدا بايد قدرت سيـاسـي را            
به کف آورد و اين تاکيد مارکس اسـت       

ظاهرا ايشـان خـيـلـي، خـيـلـي بـه                    (   
ايشـان آدرس    ! )   مارکس عالقه مندند  

يکي از داليل بحـران  .   ديگري ميدهند 
 .کميته هماهنگي در هـمـيـن جـاسـت           

درست در جـاي کـه بـايـد طـبـقـه را                      
فراخـوان دهـنـد کـه بـايـد بـراي لـغـو                     
کارمزدي دست به قدرت سياسـي بـرد       
آنرا منکر ميشوند و معتقدند زميـنـه        
ها و پيش شـرط هـا فـراهـم نـيـامـده                  

تاکيـد بـر ضـد سـرمـايـه داري              .   است
تنها چيـزي کـه      (   بودن جنبش کارگري  

،چـيـزي را ثـابـت          ) ايشان مـيـگـويـنـد      
بايد گفت با حلوا حلوا گفتـن       .   نميکند

جـنـبـش    .   دهان آدم شيـريـن نـمـيـشـود          
 .طبقه کارگرضد سرمايـه داري اسـت         

اما بايد اين خصلت جنبـش کـارگـري           
را بطور عيني تعريف کرد و به نمايش        
گذاشت و سريعـا کـارگـران در حـزب               

يعني حـزب كـمـونـيـسـت        سياسي خود   
متشکل شونـد تـا آمـادگـي تصـرف               
قدرت سياسي را داشته باشند و گـرنـه          

 به سرمان مي آيد کـه در سـال               يبالي
اما تا داناي کلـي بـيـايـد و       .    آمد 57

تدارک زمينه  " تشخيص دهد که دوران     
بـه پـايـان رسـيـده         "   ها و پيش شرط ها    

سـرمـايـه داران تشــکـيـالت خـود را                 
بازسازي خواهند کرد و براي چند دهـه        
بساط استثمارشان را تضمين خواهند     

کما اينکه کـردنـد، نـزديـک سـه             .   کرد
دهه سرنوشت خونينـي بـراي مـا رقـم             
زدند چرا که در سه دهه پيش کسـانـي           
نيز معتقد بودند که هنوز زمانش فـرا     
نرسيده و در مـرحلـه بـنـدي انـقـالب                  

بـخـش   "   مانده بودند و منتظـر بـودنـد          
تــکــلــيــف "   انــقــالبــي خــرده بــورژوازي      

 !!خودش را روشن کند
ظاهرا قرار بود هر گـاه کـه خـود              
کارگران دست به ايجاد تشکل ميزنند      
به صرف اينکه کارگرند، استثمار شده      
اند و درد و رنـج کـارگـر بـودن را بـا                     
پوست و گوشت خود لمـس کـرده انـد             

تضمـيـنـي بـاشـد        "   شناسنامه کارگر" و
که آن تشکل تا به آخر ثابت قدم بـاشـد           
و هيچ گونـه بـحـرانـي بـر آن تشـکـل                   
عـارض نشــود و ظــاهـرا فــقــط ايــن                
تشکالت روشنفکري هسـتـنـد دچـار           

خـاسـتـگـاه     "   بحـران مـيـشـونـد چـون              
روشنفکر جماعـت کـارگـري       "   طبقاتي

نيست براي همين تا کـش از کشـمـش          
حاال بايد  !   ميرود دچار بحران ميشوند   

بحران کميته همـاهـنـگـي را چـگـونـه               
توجيه کرد؟ چرا بايد اين تشکل را کـه         
تمام فعالين آن بـه جـز يـکـي دو نـفـر                   

کـارگـر بـه مـعـنـي            (   کارگر هستـنـد      
دچـار  )   کارگري که کار يدي مـيـکـنـد          

بحران ميـشـود؟ جـواب حـکـيـمـي و                
دوستانش جوابـي اگـر مـايـل بـاشـنـد               

فــرقــه .   " اســت"   روشــنــفــکــرانــه"   کــامــال
، ايـن تـنـهــا         " گـرايـي و سـکـتـاريسـم           

توضيح ايشان است که ظاهرا همانـهـا        
که در مقابل تزهاي حکيمي ايستادند      
خودشان را به فرقه هاي روشـنـفـکـري            

کي ، کجا و چطور ايـنـکـار          .   فروختند
ايـن فـرقـه      .   معلوم نـيـسـت    ند  را کرده ا  

گراها سنگ کدام فرقـه را بـه سـيـنـه                 
. مـــيـــزنـــنـــد مشـــخـــص نـــيـــســـت           

سکتاريستها منافع کدام سـازمـان و          
حزبي را نمايندگي مـيـکـنـنـد مـبـهـم              

معلوم نيست و مبهم است چون      .   است
نمي خواهند اعـتـراف کـنـنـد کـه در                 

زندگـي و    "   کميته هماهنگي " بيرون از   
مبارزه به شدت ادامه دارد و انعکـاس        
همين سرزندگي جـنـبـش کـارگـري و              

کـمـيـتـه     " مبـارزه کـارگـران اسـت کـه              
 .را دچار بحران کرده است" هماهنگي

بــحــران در تشــکــالت ســيــاســي          
کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي يـک تشـکـل                   (   

سياسي است هر چند خودشان مـنـکـر         
يک پديده مشـخـص اسـت و         )  هستند

انعکاس شکافهاي طبقـاتـي بـيـرونـي           
اين داستـان کـه در تشـکـالت              .   است

بـخـصـوص ايـنـطـور جـلـوه              ( سياسي   
ميدهند اين پديده فقط در تشـکـالت          

! ) چپ و کمونيستـي  ديـده مـيـشـود              
دعوا صرفا بر سر منش هاي شخصـي       
افراد شکل ميگيرد واقعا يک داستـان       
است که بورژوازي آنرا پرورانده تا تـوده        
مردم و کارگران را از مـتـشـکـل شـدن            

بحران کميته هماهنـگـي     .   برحذر دارند 
نيز از اين قاعده مستثنا نيست حـتـي         
اگر هفت نسـل پـيـش مـوسـسـيـن و                   

بـحـران   .   اعضاي آن کارگر بوده باشـنـد      
کميته همـاهـنـگـي انـعـکـاس پـژواک               

نـه فـقـط ضـدسـرمـايـه             ( سوسياليسم  
در سـطـح     )   داري بلكه سـوسـيـالـيـسـم        

از هر گوشه اين جامعـه      .     جامعه است 
دارند سوسياليسـم را فـريـاد مـيـزنـنـد            
آخرين مورد آن کـه دنـيـا بـر داشـتـه                   

 آذر 13حرکت عظيم دانشجويـان در        
بود که اکنون رهبرانشان زير شکـنـجـه         

يــکــي ديــگــر      .   جــالدان قــرار دارنــد        
ازمشـکــالت  کــمـيــتــه هــمــاهــنــگــي           
اينجاست که نمي تواند درک کنـد يـک      
کسي که دستانش پينـه نـبـسـتـه نـيـز                
ميتواند پرچـم سـوسـيـالـيـسـم را کـه                  
همانا پرچم جنبش کارگري است بلـنـد        

. کند براي همـيـن دچـار بـحـران شـده                
البته بحران کميتـه هـمـاهـنـگـي از              (   

 شــروع نشــده بــلــکــه          86 آذر      13
انعکاس شعار سوسياليسم يا بربـريـت       
است که که چند سالي است درجامـعـه      

طـبـق نـظـر ايشـان           )   مطرح شده است  
فقط به همت   "   پرچم سرخ سوسياليسم  " 

کارگران بايـد بـرافـراشـتـه شـود بـراي                
همين گيج شده اند که چه شـد؟ مـگـر             
ممکـن اسـت؟ ايـن حـق انـحـصـاري                  
دستان پـيـنـه بسـتـه اسـت نـمـيـشـود                   
کسـانـي کـه صــابـون اسـتــثـمـار يــک                  
صاحب کار به تنشـان مـالـيـده نشـده               

يـکـي از اعضـا ايـن            ! !   چنين کـنـنـد     
کميته در جواب به امير پيـام نـوشـتـه             
بود که اول بايد نشان دهد با چـنـد تـا          
کارگر آشنا است بعد راجع به کـمـيـتـه        

حـاال تصـور     .   هماهنگي حـرف بـزنـد        
كـه  کنيد که دانشجويان سوسياليست      

در هسـتـنـد      "   دانشجو" روشن است كه    
 !نزد ايشان چه جايگاهي دارند

و مهمترين نکـتـه دربـاره بـحـران             
کميته هماهنگي اينجاست کـه حـزبـي        

کـه  "   کمونيست کـارگـري    " هست به نام    
عمال در کار سازمـانـدهـي مـبـارزات            
کارگران و دانشجويان و زنـان اسـت و            
عالوه بر اينها بر عليـه هـمـه مـظـاهـر             
ستم و جنايت دستگاه سـرمـايـه داري           
مبارزه ميکنـد و بـه مـوفـقـيـت هـاي                
بزرگـي دسـت يـافـتـه کـه بـزرگـتـريـن                    
دستاوردش همين گسترش يافتن روز       
بروز جنبش سوسياليستـي در سـطـح           
کل جامعه است که فعال ژورنالـيـسـت          
هاي بورژوازي در سراسر جهـان دارنـد          

بر طبـق تـز     .   خطرش را يادآور ميشوند   
ايشان نبايد اينـگـونـه مـيـشـد هـنـوز                
تعداد کارگران آگاه و درجـه آگـاهـي از         
ديدگاه ايشان به حـد نصـاب نـرسـيـده              
است، اما واقعيت خودش را تـحـمـيـل          
کرده است و اين تزها ديگر خـريـداري           
ندارد و صاحبـان ايـن تـزهـا را دچـار                 

 .مخمصه کرده است
مي شود به مارکس متوسل شـد       ن

اورا بـه    "   آمـوزه هـاي    "و بعد مهمترين  
نـمـي شـود از جـنـبـش               .   کناري نهـاد  

کارگري به عنـوان يـک جـنـبـش ضـد                 
سرمايه داري نام بـرد و بـعـد تـالش                  
ــهــبــود وضــعــيــت               ــراي ب کــارگــران ب

. معيشتي خـويـش را تـحـقـيـر کـرد                 
نميتوان از لغو کارمزدي صـحـبـت بـه           
ميان آورد اما از به کف آوردن قـدرت           

. حـرفـي نـزد     و سوسيـالـيـسـم        سياسي  
نمي توان از مـبـارزات روزمـره تـوده               
مردم حرفي نزد و به سخره شان گـرفـت      

است اما پـز نـابـودي        "   ضد رژيمي " که  
نـمـي تـوان      .   نظام سرمايـه داري را داد     

براي هميشه پشت لـفـاظـي هـاي پـر                
زمانه، زمـانـه بـه       .   طمطراق پنهان شد  

صراحت حـرف زدن و شـفـاف وروشـن             
جـاي  .   مشخص کردن مـواضـع اسـت         

اگـر  .   مبهم گويي و قلنبه گويي نيست     
کميته هماهنگي مـيـخـواهـد از ايـن             
بحران رها شود بايد جـنـبـش زنـده و                
پوياي طبقـه کـارگـر را بـه رسـمـيـت                   

شناسد و همينطور حزب سـازمـانـده          ب
آنرا و درصدد آن باشد که از مبـارزات         
روزمره کارگران حمايت کند و واقـعـا          
سعي کند که کـارگـران را مـتـشـکـل               

 .*اين به نفع همه است. کند

 
٤از صفحه  ...   بن بست خط   
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اينکه چند ماهي است که کانال شمـا        
را روي هاتبرد دارم و تـمـام مـطـالـب            

و ضبط ميکـنـم و       ت  داش  شما را ياد  
. به کانال شما عـالقـه مـنـد شـده ام                

براي همين نسبت به تـعـهـد انسـانـي             
خود و بعنوان يک کارگـر شـاغـل در             
اين شرکتها خواستم درگـاه و پـنـجـره        
اميدي بـراي کـارگـران بـه اسـتـثـمـار                

 .کشيده اين جزيره باشم
دردها و مصائب بسيار اسـت و         
يک مثنوي ميشود نميدانم از کـجـا           
شروع کنم از اعـتـصـابـاتـي کـه در                  
سالهاي گذشـتـه شـد و بـدون هـيـچ                  
انعکاس خبري نابود شدند و عـوامـل     

حاال هـم    .   آن اخراج و يا زنداني شدند     
کليه کارگران را به مانند بزغالـه وارد        

  کرده اندهيک سول
قضيه از اين قرار است که شرکت       
پااليش نفت الوان تـوسـط عـوامـلـي           
اداره ميشود که سالهاي سـال اسـت             

 ملي ما افتاده    همثل زالو به جان سفر    
 ،کساني چون داريـوش ايـرانـپـاک       .   اند

 هاشـم   ،حيدر علي مالزاده صادقيون   
الـبـتـه ايـن       (  داريوش دهداري  ،نامور

 ، نـاصـر تـنـگـسـتـانـي             ،) پادو اسـت  
ايـن عـوامـل      . . .   اسداله امينيـان و        

تالش کردند و مـوفـق شـدن پـس از                
تخليه اتاقهاي کارگري يک سوـلـه بـه          
مانند زمان خدمت سـربـازي تـهـيـه             

 نفر را در آن جـاي           ٢٠کرده و حدود    
اين در حالي اسـت کـه ايـن            .   داده اند 

سوله از ديوارهاي پيش ساخته و بـا           
جنسيت قوم سـاخـتـه شـده اسـت و                 
ماننـد يـک داالن مـي مـانـنـد کـه                     

 متري حواشي آن را فـرا       ٣٠اطاقهاي  
سرويسهاي بهداشتي هم   .   گرفته است 

ايـن  .   بايد با تاکسي و يا آزانس رفـت    
بماند که کارگرهايي کـه شـب کـارنـد           
اگـر وســط روز نــيـاز بــه حـمــام يــا                   

در سرمـا و     .   دستشويي داشته باشند  
يا گرما چه وضعيتي خواهند داشـت       

 مـتـري را طـي           ١٠٠که مسـافـت        
نمايـنـد و خـواب از چشـمـان آنـهـا                    

بارندگي هاي ديـروز هـم      .   خواهد پريد 
که جاي خود از هر نـقـطـه سـقـف آن                 
ريزش باران داشت يک سيرک را نشـان       

بــا بــارانــي و بــا         كــارگــران    .   مــيــداد
پالستيک دراز کشيدند تا شـايـد يـک           

خوابي داشته باشند و شب کاري آنهـا       
مساله ديگر حقـوق و      .   را اذيب نکند  

مزاياي اينـهـاسـت کـه واقـعـا جـاي                 
تاسف دارد که متوسط حضور آنـهـا          

 روز هم برسد ولي     ٢٨در ماه شايد به     
. بالغ بر سيصد هزار تومان نمـيـشـود        

و اضافه کاري براي خودشان بـيـشـتـر          
اين در حالـي    .   از حقوق کارگران است   

است که خود افراد رسمي ميـانـگـيـن          
مـثـال   .    روز را در منطقه هستنـد      ١٤

همين ناصر تنگستاني بـالـغ بـر سـه             
ميـلـيـون تـومـان بـه صـورت پـايـه                    

حتساب مزايـا   ادريافت ميکند که با     
و ديگر پاداشهـا بـه پـنـج مـيـلـيـون                   

 حاال خودتـان حـقـوق         . تومان ميرسد 
 رئيـس امـور اداري و            ،مدير عامل 

مـن بـعـدا      .    کـنـيـد    بديگران را حسا  
مفـصـال بـه ايـن مـوضـوع خـواهـم                   
پرداخت فقط اگر شما جوابم را داديـد      
حاضرم درد دل کارگران را ارائه کـنـم          
و گرنه مـن شـرمـنـده ام کـه مـزاحـم                  

  .شدم
 با تشکر بهرام مهردادي

 
   دي ٢٤: گزارش دوم

شرکت پااليـش نـفـت الوان در           . . 
جزيره اي مرجاني به همـيـن نـام واقـع            

اين شرکـت داراي ويـژگـي          .   شده است 
هاي خاص خودش مي باشد که طـبـق         

 .شرايط زمان به آن اقماري ميگـويـنـد        
ــعــنــي       روز    ١٤ روز کــار و              ١٤ي
 ١٢ الــبــتــه کــار روزانــه            . اســتــراحــت

 و نـيـم   ٥از  .   ساعت محسوب ميشـود   
ايـن  .    عصر بـعـد از ظـهـر            ٦صبح تا   

اصول کلي کار در ايـن شـرکـت بـوده                
ولـي بـعـد از روي کـار آمـدن                   .   است

بعضي از آقايـان بـراي افـراد رسـمـي                
 روز کـار بـه هـمـراه هـمـان                 ١٤همان  

. مقدار استراحت بـاقـي مـانـده اسـت             
ولي براي کارگـران کـه فشـار بـيـشـتـر                
کاري را متحمل ميکـردنـد گـاهـا تـا              

 روز در منطقه مي مانند و فـقـط           ٦٠
 ساعت در روز حساب ميگـردد و     ١٠

 .  ساعت١٢براي رسمي ها 
جالـبـي   .   اين از وضع کاري اينجا      

کار اينجاست که با اينکه در بـعـضـي          
از جـاهـهـا مـثـل خـدمـات اداري و                    
رستوران که جا و غذاي کليه نيروهـاي         

کارگر با شرکت مي باشد ولي اينـکـار         
بـه    : بدين صورت انـجـام مـيـگـرد کـه             

کارگران اول وسايل خواب دستـه دوم و        
 ،از پـتـو     .   تحويل مي دهنـد   رايا سوم   
 حوله و غيره گرفتـه تـا تشـک             ،مالفه

اين در حاليست اسـت کـه بـراي            . . .   و  
يک نيروي رسمي کـه هـمـيـن شـرايـط               

همـه چـيـز      )   جا و غذا با شرکت      ( دارد
کارگران بايـد از آب  .  استاول نو دست  

لوله که غـيـر قـابـل شـرب و از آب                      
برگشتي از فاضالبهاي انساني گرفـتـه       

 اســتـفــاده کـنــنـد و لــي              ،شـده اسـت    
نيروهاي رسمي بايد از آب مـعـدنـي              

جالبي کـار ايـنـجـاسـت        .   استفاده کنند 
که سهميه کارگران در جيب بعضي از         

 ٣آقاياني ميـرود کـه حـقـوقشـان از                 
)  روز  ١٤( ميـلـيـون تـومـان در مـاه             

از .   ايـن بـمـانـد          .   بيشتـر مـي بـاشـد         
سوغاتهايي که پيمانکار رستـوران بـه         

رئيـس امـور اداري و          (   بعضي آقايان 
حـتـي   .   همکارانش پيشکش مـيـکـنـد      

يکسال به رئـيـس امـور اداري وقـت                
حبيب دستغيب يک پرايـد پـيـشـکـش            

نـام پـيـمـانـکـار هـم آقـاي              .   داده بودند 
. . .کالري نام شرکتش هـم سـارا بـود             

رئـيـس   )   .   ميتوانيد تحـقـيـق کـنـيـد         ( 
امور اداري وقت هم ايرانپاک با دار و           
دستـه اش اسـت کـه امـثـال داريـوش               

بــراي ايــنــکــه صــداي      . . .   دهــداري و      
بعضي مسئولين دزد و زالـو صـفـت             
نظير ناصر تنگـسـتـانـي بـخـوابـد هـم               
ترياک و مواد مخدر تهيه ميکنند کـه        
ديگر زحمت نکشـنـد بـرونـد دهـکـده              

  با تشکر و سپاس  . بخرند
  دي٢٥: گزارش سوم

 
 ١٥انتقال کارگران به سولـه هـاي          

نفـري کـه آدم را يـاد سـربـازي مـي                      
که اکثرا بومي اسـتـان      ( کارگران. اندازد

هزمزگان و شهـرسـتـانـهـاي هـمـجـوار              
پس از   )    هستند منجمله المرد فارس  

اينکه از کمپ پيمانکـاران بـه خـاطـر             
وقايع اسف بار بهداشتي و هـمـچـنـيـن           

اشـاره بـه حـوادث و            ( مسائل حقوقي 
 ١٣٨٢اعتصاب کـارگـران در سـال              

 سـاعـتـه و      ٤٨دارد که پس از تحصن      
عدم حضور در سر کار نود درصد آنهـا         

بعدا مفصال توضـيـح     .   را اخراج کردند  
به کمپ پروژه آورده     . )   داده خواهد شد  

 نفر را در يـک سـوئـيـت        ١٠بودند و هر    

 متري جـاي دادنـد الزم بـه ذکـر                 ٢٥
است که اين سوئـيـت هـا شـامـل دو                 
اطاق خواب و يک هال بـه هـمـراه يـک                
دســتــشــويــي بــود کــه قــبــال تــوســط            

خارجـي طـراحـي شـده        تكنيسين هاي   
بود و از رده خارج بودند ولـي بـه هـر                 

به اين سوئيت هـا آمـدنـد        ان  حال کارگر 
 .... تا اينکه .و راضي بودند

 روز پـيـش شـروع      ١٥تا اينکـه از   
به انتقال آنها بـه سـوـلـه هـاي پـيـش                    
ساخته اي کرده اند که مسـاحـت آنـهـا            

 متر مـربـع اسـت و هـر               ٣٠بصورت  
 اطاق ميشود که هـر       ١٠سوله شامل   

 متري در حاشيه يـک راهـرو         ٣٠اطاق  
ــتــه اســت          ــبــي کــار      .   قــرار گــرف جــال

اينجاست که در اين سـوئـيـتـهـا افـراد             
 و آتش نشاني کـه از     نگهبانينوبتکار  

کارگران زحمت کش ايـن شـرکـت مـي           
 بـومـي کـردن         يباشند و اکثرا بچه ها    

 در اين سوله جاي داده انـد        ،مي باشند 
که به محض اينکه يکي ته راهـرو راه           
برود همه از خواب مـي پـرنـد تـا چـه                 
رسد به دربهاي آلوميـنـيـومـي کـه بـا               
کوچکترين بسته شدني تمام ساختمان     
به لرزه در مي آيـد و هـمـه از خـواب                

آدم ياد دوران آموزشي    .   ميشوندبيدار  
. افـتـد  در خدمت سربازي اجباري مي    

چند روز پيش بارندگـي بـوده و بـچـه                
هاي شب کار که در حال خـواب بـوده             
اند مي بينند که قطره هاي باران اسـت   

بـراي  .   که بسوي آنها نشانه رفـتـه انـد           
همين با پالستيکي که بـر روي سـر و             
صورت خود کشيدند تا شايد بتوانـنـد        
اندکي استراحت کنند که شب سر کـار        

اين در حـالـي اسـت کـه            .   اذيت نشوند 
اين سوله ها هنوز تمام نشـده اسـت و           
باالي آن روي سـقـف شـيـروانـي دار                  
کارگران در حال کـار مـي بـاشـنـد کـه                

را در آورده تا جايي     ها  سروصداي بچه   

 جلـوي در حـراسـت          که به نيت تحصن   
خيلي راحت بـه آنـهـا          اما  .   جمع شدند 
 اگـر نـمـيـخـواهـيـد تسـويـه              گفته شد    

مـا ايـنـجـا آدم          . کنيد و برويدحساب  
داريم که با مـاهـي صـد تـومـان کـار                

وضـعـيـت     هـمـيـن       با توجه به  .   ميکند
کـه هـيـچ گـونـه پـنـاه               را اين کارگـران   

ندارنـد و هـمـه       و در آمد ديگري     مالي  
مانـدن  به اين پول نياز دارند مجبور به        

در ايـن    كارگران  .   کردندو تحمل كردن    
 .کشور هـيـچ تـکـيـه گـاهـي نـدارنـد                   

شعارهاي وزير کار همش شعـار بـدون          
 . و شعول است و اشعاري بيش نيست

الزم به ذکر است که سـرويسـهـاي           
 مـتـر     ٢٥٠بهداشتي از سوله حـدود         

فاصله دارد که با احتـسـاب مسـافـت            
. رفت و برگشت نيم کيلومتر مـيـشـود        

حاال شما خود را جـاي ايـن کـارگـران               
فرض کـنـيـد کـه شـب کـاري دارنـد                     
کارهاي سخت را انجام ميدهنـد بـعـد          
براي يک حمام در هـواي سـر و گـرم                   
کشنده تابستان چه کـار بـايـد انـجـام                

 با شرجي شدن هوا بـه مـحـص            ؟دهند
 برگشـتـي دوبـاره بـايـد            ماينکه از حما  

برگردي و به حمام بروي چون بوي عـرق    
 و بــه      مــي پــيـچــد   فضــاي اطــاق      در   

سونايي تبديل ميشود کـه تـحـمـلـش             
آري ايـن شـعـور         .   غير مـمـکـن اسـت       

تـو را بـه     .   مسئوالن اين مملکت است   
 ايـن حـرفـهـا     دهر کسي که اعتقاد داري  

چـون مـا تـنـهـا           .   دهـيـد  انعـکـاس     را  
تـازه  .   ميدمان همين کانال شده اسـت    ا

بين بچه هـا بـارقـه اي از امـيـد بـه                       
. واسطه اولين گزارشم پيش امده اسـت      

البته اين موضوع بين مـن و يـک نـفـر             
کـمـک   انشـااهللا بـه مـا           .   ديگر هسـت  

کنيد تا بتوانيم احزاب و دستـه هـاي           
. کارگري را همينجا نهال کاري کنيـم      

 . *با تشکر از لطف شما
 

 
١از صفحه  ...   سه گزارش   
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چيزهايي که يک خانواده پـنـج       .   ميدهند
. نفره احتياج دارد حدودا چقدر ميـشـود       

به جاي اينکه بگوييم دستمزد کم اسـت        
که مسلما کم است ببينـيـم چـقـدر کـم               

ــراغ مســکــن           .   اســت ــم س ــروي ــر .   ب اگ
شهرهاي بزرگ معيار باشـد بـراي يـک            
خانواده پنج نفره، که حداقل بـايـد پـنـج          
تا اتاق داشته باشد، ولي حتـي اگـر دو         
سه تا اتاق هم در نظر بگيريم کـمـتـر از             

يـعـنـي    .    هزار تومان گير نمي آيـد  ٣٠٠
اين ارقامي که من ميگويم آن زنـدگـي          
مرفهي که حق کارگر است را هنـوز در           

يـک زنـدگـي خـيـلـي            .   نظر گرفته نشـده   
که کارگران مـمـکـن       .   پايئن تري هست  

است اعـتـراض کـنـنـد کـه چـرا شـمـا                     
زندگي پائين را تصـويـر کـرديـد، ولـي              
من ميخواهم بـگـويـم يـک درجـه اگـر                 
زندگي بخواهد انساني تر باشـد چـقـدر           

 . بايد باشد
بهررو سراغ قيمت ها و نـيـازهـاي            

. يک خانواده پنج نـفـره در مـاه بـرويـم                 
 هزار تومان، آب و برق و         ٣٠٠مسکن  

 ١٠هـزار، نـان        ١٠ هزار، گاز ٤٠تلفن  
 کيلو برنج کـه فـکـر مـيـکـنـم                ٨هزار،  

 روز يـک وعـده       ٤ميشود هر سه روز يا      
 کـيـلـو تـخـم مـرغ            ٤ هزار تومـان،  ١٦

 هـزار، حـبـوبـات       ٥، سبزيجات   ٦٥٠٠
 هزار، سبزيـجـات را هـم ايـنـطـور                ١٠

حساب نکرديم که هرروز بـتـوان سـاالد          
درست کرد خيلي کمتر از اينـهـا فـرض           
کرديم، لبنيات شامل پـنـيـر و کـره و                

 کيلـويـي    ٥ هزار، يک روغن     ٢٠ماست  
 ٢٠ کـيـلـو گـوشـت قـرمـز                ٣ هزار،   ٧

 هزار، که ايـنـهـا      ١٠ کيلو مرغ    ٥هزار،  
 کـيـلـو مـجـمـوعـا             ٨روي هم  ميشود     

 روزي مـيـشـود يـک            ٤گوشت که هـر      
کيلو که ديگر بحث کباب و غـذاي بـا             
کيفيت باال نيست، گويچـه فـرنـگـي و             

 هـزار، مـيـوه         ٢٠پياز و سيب زميني      
 هزار، باز هم ميوه به اين معنـي نـه         ٣٠

که هر روز کارگر وقتي از سر کـار آمـد             
يا بچه اش از مدرسه آمد بتـوانـنـد هـر              
روز ميوه اي داشته باشند، قنـد و چـاي        

 هــزار،   ٢٠ هـزار، ايـاب و ذهـاب                ٦
 هـزار    ٢٠پوشـاک در مـاه مـتـوسـط                

 ٣٠تومان، دکـتـر و درمـان در مـاه                   
هزار تومـان، هـزيـنـه     ٥٠هزار، تحصيل   

 ٦٠٠سفر اگر يک بار در سـال بـاشـد                 

هزار و سر شکن کنيم در ماه مـيـشـود             
 هزار، وسـائـل زنـدگـي از گـاز و                    ٥٠

يخچال و اتو تلويزيون و کـامـپـيـوتـر و              
چيزهاي مختلفي که خراب ميشود يـا         

 هـزار، تـفـريـح          ٥٠تعمير ميـخـواهـد       
 هزار، قند و چايي و        ٦٠ماهانه ماهي   

شکر و پـودر لـبـاس شـويـي را مـن                      
حساب نـکـردم و بـدون حسـاب ايـن                   
چيزها و تنقالت و هزار يک چيـز خـورد        
و ريز که معموال يک خانـواده در عـرض          
يک ماه زندگي به آنها نياز دارد ايـنـهـا             

 هـزار تـومـان         ٨٠٠يک چيـزي حـدود         
خيلي اجناس خرد و ريز زيـاد         .   ميشود

ديگر را هم حساب نکـرده ايـم کـه اگـر             
آنها را هـم حسـاب کـنـي حـدود يـک                    

اين تازه يـک حـداقـل          .   ميليون ميشود 
اين براي يک زندگي بخور و نميـر        .   است
اين براي يـک زنـدگـي شـايسـتـه              .   است

اين زندگي خـيـلـي فـرق           .   انسان نيست 
دارد با زندگي مديرهـا يـا بـا زنـدگـي                 
حجت االسالم ها و آخوندها يا زنـدگـي       
مقامات و وزرا و نـمـايـنـدگـان و يـا                     
زندگي بسيـار اشـرافـي کـارفـرمـاهـا و               
آقازاده ها و دزدها و چپاولگرهايي کـه          
در واقع بخـش اصـلـي درآمـد عـظـيـم                
جامعه، يعني محصول کار کارگـر، بـه         

اين براي يک زنـدگـي     .   جيب آنها ميرود 
بخور و نميـره کـه اروپـا رفـتـن در آن                     

. حساب نشده که حق هـرکسـي هسـت           
در اين برآورد تفريح و سـفـر هـم بـه آن                  
معني يک سفر واقعا تفريـحـي نـيـسـت           
فقط از اين شهر بروند يک شـهـر ديـگـر              

فـکـر   .   يا بروند بـراي ديـدن اقـوامشـان           
 هـزار تـومـان در           ٦٠٠نميکنم که بـا      

سال بتوانند يک هفته هتـل و رسـتـوران         
و واقعا تفريحي داشته باشـنـد و لـذت             

حاال بايـد کـارفـرمـا و دولـت و             .   ببرند
آنها که درمورد دستمزد دارند تصـمـيـم         
ميگيرند بيايند بگويند که کدام از ايـن        
اقالم که گفتيم را کارگر نمـيـخـواهـد و             

ــدارد    ــمــيــخــواهــد؟        .   الزم ن مســکــن ن
سبزيجات نميخواهد؟ گوشـت و بـرنـج          
نميخواهد، درمان و اينها نميـخـواهـد؟        
يا لـبـنـيـات نـمـيـخـواهـد يـا پـوشـاک                      
کداميک از اينها را نـمـيـخـواهـد؟ مـن              
فکر ميکنم کـارگـران بـايـد ايـنـهـا را                  

خـيـلـي هـم       .   بگذارند جلـوي خـودشـان      
بهتر ميتوانند اينها را حسـاب کـنـنـد             

خيلي دقيقتر از ايـن ارقـامـي کـه مـا                 
کـارگـران   .   اينجـا صـحـبـت مـيـکـنـيـم              

ميتوانند همين امروز بگوينـد قـيـمـت          
متوسط اجناس در سبـزي فـروشـي يـا             
لبنياتي نزديک خانه شان يا آنجايي کـه     
ميروند لباس ميخرنـد و بـقـيـه لـوازم                
زندگيشان را چـقـدر اسـت و حسـاب                  
کنند که يک زندگي که فـورا رنـجـور و              
داغون نشي و شکمت گـرسـنـه نـبـاشـد            
يعني حداقل مواد غذايي و پوشاک در         

بگذارند چـلـوي     .   آن باشد چقدر ميشود   
مقامات حکومت و بگويند که از نـظـر         
شما کداميک از اين اقالم را بـگـذاريـم             

بـگـويـنـد شـمـا         !   زمين و احتياج نداريم  
لطفا يک سبد هزيـنـه بـراي مـا تـهـيـه                  
کنيد و به ما بدهيد و بگوييد که بـراي            

 ١٨٠ نفـره مـا بـا ايـن                ٥يک خانواده   
هزار تومان يا مقـداري کـه مـيـدهـيـد               
کداميک از اينها را بخريم و کـدامـيـک            

مـن فـکـر مـيـکـنـم مسـئلـه                !   را نخريم 
روشن است احتياج به هيچ پروفسـور و           
آمار بانک مرکزي و تورم سـاخـتـگـي و             
دزد و دروغهاي طبقه حاکم نـدارد، بـه            
هيچکدام نيازي نيست يک کارگـري کـه        

 کالس سواد داشـتـه بـاشـد در مـاه                  ٦
ميتواند حساب کند کـه ايـن اقـالمـي             
است که من در يک ماه ميخواهـم بـراي          
خانواده ام و دستمـزد مـن چـقـدر بـايـد                

کارفرماها، تجار و بانـکـداران و        .   باشد
صاحبان امالک و آنهايي کـه در واقـع              
مملکت را قبضه کرده اند و آن اقلـيـتـي        
که مفت خور جامعه هسـتـنـد يـعـنـي               
طبقه سرمايه دار، طبقه باالي جامعـه،       
ايــنــهــا اقــالمشــان را مــرتــب گــران               
ميکنند و کارگر نميتواند جلوي گرانـي       
را بگيرد تنها راهي که دارد ايـن اسـت            

امـروز  .   که براي دستمزدش مبارزه کنـد     
دستمزد کمتر يک ميليـون مـعـنـي اش           

 . گرسنگي است
 

به راستي نـگـاهـي بـه         :   شهال دانشفر 
اقالمي که شما اينجا اعالم کـرديـد و            
دســـتـــمـــزد کـــارگـــر خـــودش بـــراي              
محكوميت اين رژيم و اين نظـام كـافـي         

ايـن  .   اين يک جنايت آشکار است    .   است
سطح قيمتهاست و دستمزد کـارگـر را           

و .    هزار تومان تعينـن مـيـکـنـنـد          ١٨٣
سبـدي را کـه ايـنـهـا دارنـد تـعـيـيـن                        
ميکنند روشـن اسـت در حـد هـمـان                   

حتي نـفـطـه بـقـا هـم              . است" نقطه بقا" 
نــيــســت کــارگــري کــه کــلــيــه اش را                

ميفروشد کارگري که با اين وضـع دارد         
زندگي ميکند که اصال وصف نـاپـذيـر          

به هر حال االن مسئلـه آخـر سـال       .   است
است و تعيين حداقل دستمزدهـا اسـت          
بحث داغ است به عنـوان آخـريـن سـوال            

بـا تـوجـه بـه          .   که وقت کمي نيز هسـت     
اين وضعيت شما تاکيداتـتـان کـجـاهـا            

 است؟
 

مسـئلـه روشـن اسـت          :  اصغر کريمي 
کارگران نبايد بگويند يک ميليون و يـا          
هرمبلغـي کـه کـارگـران واقـعـا بـراي                  
ــيــاز دارنــد زيــاد اســت و                    زنــدگــي ن

مـا  .   حقمان را بايد بخـواهـيـم     .   نميدهند
داريم توليد ميکنيم ما داريم استثـمـار        
ميشويم هر کـارگـري مـاهـي حـداقـل               

 ميليون بيست ميليون تومـان      ١٠دارد  
سود ميرساند به کارفـرمـا کـه از ايـن                

ايـن  .   مقدار يک ميليونش را ميخـواهـد     
حقمان است چيز اضافي نمـيـخـواهـيـم،          
دزدي نـيـسـت، غـارت نـيـسـت، مـال                  
خــودمــان اســت بــخــش کــوچــکــي از             
درآمدي اسـت کـه داريـم بـراي طـبـقـه                 

حقـمـان اسـت      .   مفتخور توليد ميکنيم  
. که بخواهيم و بـرايـش مـبـارزه کـنـيـم               

بنابراين گفتـن ايـن کـه نـمـيـدهـنـد و                    
نميشود و اين زيـاد اسـت، خـود ايـن                 
سطح توقع و انتظـارمـان را مـي آورد               

خـوب  .   ما بايد اينقدر بخواهـيـم     .   پائين
باالخره ما يک قيمتي ميگذاريم جـلـوي     
حــکــومــت جــلــوي آنــهــايــي کــه بــراي            
دستمزد تصميم ميگيرند و بـعـد يـک              
جدلي و دعوايي اينجا  بيـن دو طـرف             
رخ ميدهد و اين وسط روي يک چـيـزي            

کارگر نميتواند منتظـر   .   سازش ميشود 
 درصد بـه    ٢٠ تا   ١٥بماند که آخر سال     

اين دستمزد ناچيز که سه بار زيـر خـط             
فقر است اضافه کنند، و تازه بـگـويـنـد            
تورم فالن قدر بوده و کاله آخـونـدي سـر        

کارگر با تمام وجـود و       .   مردم  بگذارند  
همان هفته اول که دستمزد را گرفـت بـا       
اين قيمت ها در بـازار فـورا مـتـوجـه                  

 درصد افـزايـش     ٢٠، ١٥ميشود که با    
دستمزد يعني قدرت خريدش نسبت بـه       
سال قبل باز هم پائين آمده، باال نـرفـتـه        

 . است
 

بحثي که اينجـا هسـت   :  شهال دانشفر 
همين است که ميخواهنـد دسـتـمـزدهـا          
را بر اساس تورم افزايش دهند و بعـضـا          
در مــيــان خـود کــارگــران ايـن بــحــث                

افزايش دستـمـزد مـتـنـاسـب بـا تـورم                  
 .ميشود

 
 سـال اگـر        ٣٠تو اين   :   اصغر کريمي 

دستمزد هـرسـال مـتـنـاسـب بـا تـورم                   
واقعي، نه تـورم کـذايـي کـه بـا دزد و                   
دغل جلوي کارگر ميگذارند، باال رفتـه       
بود االن بايد حقوق کارگـر دو مـيـلـيـون            

 سال دستمزد را مـتـنـاسـب         ٢٩.   ميبود
با تورم افزايش نداده انـد حـاال يـکـبـاره             
نميتوانند بگويند مـثـال امسـال تـورم             

 درصـد    ٢٠ درصد بوده و مـا هـم            ٢٠
در طول اين سـي سـال         .   اضافه ميکنيم 

 بـرابـر     ١٠٠٠ برابـر و        ٥٠٠قيمت ها   
شده در حاليکه دستمزدهـا صـد بـرابـر             

االن بحث افـزايـش دسـتـمـزد          .   هم نشده 
متناسب با تورم، اگـر شـمـا ايـن سـي                 

. سال را حساب نکنيد گول زننده اسـت         
اول آقايان بيايند دسـتـمـزد را هـم بـه                  
اندازه اين سـي سـال بـاال بـبـرنـد تـازه                    

 ٣٠قدرت خريد کارگر ميشـود مـثـل            
سال قبل آنوقت راجـع بـه تـورم امسـال            

بـحـث افـزايـش دسـتـمـزد             .   حرف بزنيم 
متناسب با تورم موقعـي درسـت اسـت          
که حداقل دستمزد را يکجا بـر اسـاس            
قيمتها و نياز ايـن دوره کـارگـر حسـاب          
کنند بعد بگويند امسـال مـثـال تـورم             

 ٢٠ درصد بوده و دستمـزدهـا هـم             ٢٠
تــازه .   درصــد افــزايــش مــي يــابــد                

استانداردهاي زندگي مـرتـب در تـمـام            
دنيا باال ميرود و کارگر هم بايـد سـطـح           

 ٣٠زندگي اش باال برود چرا بايد مثل          
 سـال قـبـل         ٣٠.   سال قبل زندگي کـنـد     

کامپيوتر نبود، ماشين لباسـشـوئـي و          
ظرفشوئي هم شايد زيـاد رايـج نـبـود،              
خيلي چيزهـاي ديـگـر هـم نـبـود االن                  
هست و بايـد کـارگـر هـم کـه خـودش                   
اينها را توليد ميکند حق اسـتـفـاده از          

به اين معني دستـمـزد   .   آنرا داشته باشد 
فقط با تورم نبايد بـاال بـرود عـالوه بـر               
تورم استانداردهاي زندگي باال مـيـرود،      
بازدهي کار هم هـرروز بـاال مـيـرود و                
دستمزد هم بايد بيـشـتـر از تـورم بـاال                

 . برود
 ٥٠امسال حتي اگر دستمزدها را        

 ٢٧٠درصد هم اضافه کـنـنـد يـعـنـي               
هزار بدهند اين فقط بـه انـدازه هـزيـنـه              

. اين قبول نـيـسـت     .   مسکن هم نميشود  
 هزار تومان زندگـي نـمـيـشـود           ٢٧٠با  
کارگري که خانه ندارد کـه اکـثـرا            .   کرد

 
١از صفحه  ...  قيمتها و دستمزد كارگران  
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اعتصاب كارگران كارخانه كيان 
  )الستيك البرز سابق(تاير 

 بـهـمـن مـاه          ٧طبق خبري كه روز     
منتشر گرديده بود، اعتصاب کـارگـران       

السـتـيـک الـبـرز        (  کيان تـايـر         کارخانه
كارگـران  .   وارد هشتمين روز شد   )   سابق

اين شركت با آتش زدن سمبلـيـك چـنـد             
 بـهـمـن مـاه،          ٧ و      ٦الستيك در روز     

اعتراض خود را وارد مـرحلـه ديـگـري             
 ٢علت اعتصاب عدم پرداخت      .   كردند

 ماه حقوق و ناامني شغـلـي بـيـش       ٤تا  

 تن از كارگران ايـن شـركـت      ١٢٠٠٠از  
 سـاعـتـه      ٢٤کارگران اعتصابـي    .   است

نـگـرانـي    .   در کارخانه حضـور داشـتـنـد        
کارگران از ترک کارخانه ايـن اسـت کـه             
اموال کـارخـانـه تـوسـط کـارفـرمـا بـه                  
غارت برده شود و هرنوع امـيـدي بـراي        

کـارفـرمـا    .   شروع به کار از بـيـن بـرود             
اعالم آمادگي کرده است کـه دو مـاه از      
چهارماه حقوق معوقه را بپردازد اما بـا     

از ســوي ديــگــر      .   چــکــهــاي درازمــدت   
ــر               کــارفــرمــا تــعــهــدي درمــورد ســاي

مطالبات و طـلـبـهـاي کـارگـران نـداده               
است و به اين دليل کارگران از پذيرفتـن         
چکهاي درازمدت آنهم براي بخـشـي از        

اخـبـار   .   مطالبات خود خودداري کردند   
 بهمن ماه   ٩منتشر شده ديگري در روز      

حكايت از ايـن داشـت كـه كـارگـران                   
همچنان در محوطه كارخـانـه در حـال            
تحصن بودند و ديوار بيروني كـارخـانـه          

مسـئـول بـي      " را با شعارهائي از جمله        
لياقت اين آخرين پيـام اسـت، جـنـبـش              

تـزئـيـن كـرده       "   كارگري آماده قيام است   
كارگران در مـحـوطـه كـارخـانـه           .   بودند

آتش روشن كرده و شعارهاي اعتراضـي       
خبرهاي رسيده از اخـالل     .   سر مي دادند  

در رفت و آمد خودروهـاي عـبـوري در             
مسير جاده تهران ـ اسالمشهـر بـر اثـر             
 .اعتصاب اين كارگران حكايت داشت

به دنبال اعتصاب اين كـارگـران و           
انــعــكــاس خــبــر آن در رســانــه هــا،                  
كارفرماي اين شركت براي پـايـان دادن          

 بهمن مـاه  ١٠به اعتصاب كارگران روز    
 ١٣به كارگران وعده ميـدهـد كـه روز             

 مـاه    ٤بهمن ماه، عـالوه بـر پـرداخـت             
دستمزدهاي پرداخت نشـده كـارگـران،           

امـا  .   توليد را نيز از سر خواهـد گـرفـت        
ساعاتي بعد از اينكه كارگران قـول وي         
را باور كرده و در حال سوار سرويسهـاي         
حمل و نقل مـي شـونـد، مـتـوجـه مـي              

شوند كه به رانـنـدگـان ايـن سـرويسـهـا                
 ١٣گفته شده است كه از روز شـنـبـه                 

بهمن ماه ديـگـر بـراي حـمـل و نـقـل                     
مـعـلـوم مـي       .   كارگران مراجعه نكنـنـد    

گردد كه كارفرما با هماهنگي شـوراي         
تأمين استان، قصد داشته اند كارخـانـه        

 ٢٢تـا بـعـد از         "   ( دهه فجر" را تا پايان    
تعطيل كـنـد و بـا ايـن كـلـك                    )   بهمن

كارگران را از محوطـه شـركـت بـيـرون               
كارگراني كه در نيمه راه بـوده و           .   كنند

به خيال توافق با مديريت كـارخـانـه را             
ترك كرده بودند، بـه مـحـض اطـالع از              
كلك مديريت به كارخانـه بـازگشـتـه و              

رسانـه  .   تحصن خود را از سر مي گيرند      

كشورهاي صنعتي پيشرفته تـر تـبـديـل         
هرروز دولتها دارند بـه ايـن          .   شده است 

دليل از بخشي از مزايا و دستاوردهـاي        
تـاريـخـي كـارگـران در ايــن كشـورهــا                 

بيمه بيكاري، بيمه درمـانـي و     .  ميزنند
كال تامينات اجـتـمـاعـي هـرروز دارد             

كارگـران هـم مـبـارزه          .   فقير تر ميشود  
ميكنند اما همانگونه كه در اين خـبـر           
هم مشاهده ميكنيم بطور بالواسطه راه      
حلي جـلـوي كـارگـران در كشـورهـاي                 

آيـا بـايـد كـارگـر           .   صنعتي قرار نـدارد    
انگليسي و آلماني و فرانسوي به كارگـر        
رومانيايي و مجار و بنگالدشي لعـنـت        
بفرستد؟ آيا بايد به اين تهـاجـم آشـكـار         
تن دهد و دم بـر نـيـاورنـد؟ آيـا بـايـد                       
كارگران خواهان بستن مرزهـا شـونـد و        
از مـحـبـوس كـردن سـرمــايـه هـا در                    
چارچوب خاك و مرز و بوم خـود دفـاع             
كنند؟ متاسفانه همه اينها را اينـجـا و           

يـكـي از خصـلـتـهـاي            .   آنجا شـاهـديـم     
كه بـعـضـا     "   جنبش ضد گلوباليزاسيون  " 

به صـورت تـظـاهـراتـهـاي چـنـد صـد                    
هزارنفره خود را نشان مـيـدهـد هـمـيـن              
اسير شدن در چـنـگـال نـاسـيـونـالـيـسـم               

جــنــبــش مــاشــيــن شــكــنــي در         .   اســت
 امـروز بـه صـورت           ١٩ و    ١٨قرنهاي  

جنبشي براي محبوس كـردن سـرمـايـه           
ها در چارچوبه هاي ملي خـودرا نشـان           

آن اولي گرچه كارگري بـود امـا    .   ميدهد
اين كارگري بودن چيـزي از ارتـجـاعـي             

. بودن و رو به عقب بودن آن نميـكـاسـت         
اين جنبه از جنبش ضد گلوباليزاسـيـون      

كـارگـر را     .   هم كامال ارتجـاعـي اسـت        
رقابت ميان  .   عليه كارگر بسيج ميكند   

كارگران را مـبـنـا قـرار مـيـدهـد و از                    
زندگي كارگر خودي در بـرابـر كـارگـر               

ه .   خارجي و آن طرف مرز دفاع ميكـنـد      
كارگر در برابـر يـك سـوال جـدي قـرار                 

و .   گرفته است كه بايد بدان پاسخ گـويـد     
آن اينست كه راه مقابله با ايـن تـهـاجـم              
بسيار گسترده سرمايه داري بـه زنـدگـي         

چيزي كه در مبـارزات     .   كارگران چيست 
كارگري به راحتي قابل مشـاهـده اسـت          
اينست كه اتحاديه ها كه زماني ظرفـي        
بــراي مــبــارزه كــارگــر بــودنــد امــروز             
بهيچوجه پاسخگـوي ايـن مـعـضـل و               
بسياري از معضالت كارگران كـه از آن         

ايـن يـكـي از         .   ناشي ميشود نيسـتـنـد     
مسائلي است كه كارگـران را در بـرابـر             

. تهاجم سرمايه خلع سالح كـرده اسـت          
ميشود به اين نتيجه رسيد كه ايـن يـك      

. روند عيني است و كاري نميتوان كـرد        
بايد صبر كرد تا سرمايه در كشـورهـاي     

بـه  "   جـهـان سـومـي      " كم تر پيشرفته يـا       
اندازه كافي رشد كـنـد تـا زمـانـي كـه                  
كارگران در آنجـا هـم بـتـوانـنـد سـطـح                  
زندگي خودرا به سطح زندگي كـارگـران        
در كشورهاي تـاريـخـا پـيـشـرفـتـه تـر                   
برسانند و آن وقت مساله حـل خـواهـد             

اين بـه قـهـقـرا          . اين راه حل نيست.  شد
فرستادن كارگـران و كـل جـامـعـه در                  

ايـن  .   دنياي پـيـشـرفـتـه كـنـونـي اسـت               
تئوريها و نظريات اينجا و آنـجـا وجـود          

آنچه اينجا من ميخـواهـم بـطـور          .   دارد
خيلي خالصه تاكيد كنـم ايـنـسـت كـه              
روندي كه از آن صحبت مـيـكـنـيـم بـه                
خودي خود به طور عيني بـه بـهـبـودي             
در زندگي كارگران در هيچ كجا مـنـجـر          

امروز شكاف ميان فقـر و    .   نخواهد شد 
ثروت از تمام دوره هـاي تـاريـخ بشـري              

مـرگ از گـرسـنـگـي از             .   بيشتـر اسـت   
فجايع سرمايه در    .   هميشه بيشتر است  

جوامع بشري از تمام تاريخ بشر بيشـتـر         
راهــي كــه جــلــوي      .   اســت و الــي آخــر        

كارگران قـرار دارد دفـاع از فـعـال و                    
رزمنده و متشـكـل از سـطـح زنـدگـي                 

امـا پـيـشـبـرد ايـن امـر               .   خويش است 
ــرد                      ــكــ ــدون يــــك رويــ ــروز بــ امــ
انترناسـيـونـالـيـسـتـي بـدون بـريـدن از                  
ناسيوناليسم، بدون جهاني ديدن طـبـقـه        

مـخـالـفـت بـا        .   خود غير ممكن اسـت     
حركت سرمايه، جلوگيري از بسته شدن       
و انتقال كارخانه ها و امثال اينها پـوچ           

كـارگـران نـاچـارنـد        .   و بي نتيجـه اسـت      
دست به مبارزه اي سـوسـيـالـيـسـتـي و               

. طبقاتي در سطح بين الـمـلـلـي بـزنـنـد              
نمونه هايي از ايـن را ايـنـجـا و آنـجـا                  

اما هنوز تا رسيدن بـه جـايـي        .   شاهديم
كه كارگران نيـز مـثـل سـرمـايـه داران                
منـافـع و مصـالـح طـبـقـاتـي خـودرا                    

. بدرستي تشخيص دهند فاصله داريـم       
و تا پركردن اين فاصله فشـار را بـرگـرده           
خويش در همـه جـا احسـاس خـواهـيـم               

كــارگــر نــاچــار اســت در بــرابــر             .   كــرد
ــالــيــزاســيــون ســرمــايــه دارانــه،            گــلــوب
گلوباليزاسيون سوسياليسـتـي را قـرار          

در اين رابطه توصيه ميكـنـم بـه          .     دهد
گلوبالـيـزاسـيـون و       " بحثي تحت عنوان    

 و   ٢٣كه در شمـاره هـاي        "   طبقه كارگر 
 كارگر كمـونـيـسـت داشـتـيـم          ٢٦ و ٢٤

بازهم در اين بـاره سـخـن        .   مراجعه كنيد 
 ٢٠٠٨ فوريه ٧. خواهيم گفت

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

 
١از صفحه  ...  يادداشت سر دبير   

 نفر تو تهران تو اصـفـهـان     ٥ندارند براي   
تو هيچ جاي ايـران يـک خـانـه دو سـه                   
اطاق خوابـه کـمـتـر از سـيـصـد هـزار                    

تو کپـر و حصـيـر کـه            .   تومان نميشود 
تازه کلي وديعـه و      .   نميتوان زندگي کرد  

چـيـزي   .   امثال اين چيزها را ميخواهنـد     
که تاکيد بـايـد بشـود ايـن اسـت کـه                     
کارگران بايد يک عددي را براي حـداقـل         
دســتــمــزد بــگــذارنــد جــلــوي دولــت و             

موقع تعيين دستمزد اسـت و       .   کارفرما
کارگران حق دارند نظر بـدهـنـد و بـراي              
نظـر جـمـعـي دادن هـم بـايـد مـجـمـع                      
عمومي خود را تشکيل بدهنـد، جـمـع           
شوند دسته جمعـي، مشـورت کـنـنـد،             
قيمت اجـنـاس را بـيـاورنـد بـراي يـک                   
زندگي پنج نفره حساب کنند و واقـعـا             
آنقدر که براي زندگي کردن نياز دارنـد،          
تعيين کنند، دسته جمعي يک خـواسـت        
را امضا کنند، يک تومار از کـارخـانـه           
شان که همه امضا کرده اند تهيه کنـنـد           

. بدهند وزارت کار و شـورايـعـالـي کـار            
اين مشروع ترين و عملـي تـريـن کـاري            

حقشان اسـت کـه        .   است که بايد بکنند   
مـيـدانـم    .   جمع شوند و تصميم بگـيـرنـد       

که حتي خـواسـت جـمـع شـدن هـم بـا                    
مخالفت کارفرما روبرو ميشود، تـرس        
از دست دادن هـمـيـن کـار مـوقـت و                    
بيکاري هست و خطـر اخـراج و غـيـره                
ولي باالخره اگر در اين عرصـه هـم مـا             
خواستـه خـودمـان را مـطـرح نـکـنـيـم                  
متحد نشويم مبارزه نـکـنـيـم، اتـفـاقـا               
بيشتر ما را اخراج ميکـنـنـد، بـيـشـتـر              
اجحاف ميکنند و وضعمـان داغـان تـر          

مگر قيمت هـمـه کـاالهـا را             .   ميشود
صاحبان آن يعني کارفرمـاهـا تـعـيـيـن             
نميکنند؟ خوب کارگر هم کـه صـاحـب         
نيروي کار است و آنرا ميـفـروشـد بـايـد              
حق داشته باشد خودش قيمتـي روي آن         
بگذارد نه اينکه در اين مـورد هـم بـاز              
کارفرما و دولـت کـارفـرمـا تصـمـيـم                  

اگـر هـمـه جـا فـروشـنـده نـرخ                   .   بگيرد
تعيين ميکند در اين مورد هـم کـارگـر          
که فروشـنـده نـيـروي کـار اسـت بـايـد                    

ايـن کـامـال    . دستمزد پايه را تعيين کند 
 . مشروع است

و وقتي از حداقل دستمزد صحـبـت    
ميکنيم براي همـه اسـت يـعـنـي هـيـچ                

آنـوقـت   .   حقوقي نبايد کمتر از اين باشد     
بيمه بيکاري هم همينقدر بـايـد بـاشـد،            
حقوق معلم و پـرسـتـار و کـارمـنـدان                  
آموزش و پرورش و بـيـمـارسـتـانـهـا و                 
جاهاي مختلف هم نبايد کمتـر از ايـن            

حقوق بازنشستگي هـم نـبـايـد       .   بگيرند
مسئله اين است کـه      .   کمتر از اين باشد   

متحـد و دسـتـه جـمـعـي کـارخـانـه بـه                    
. کارخانه بايد يک حرکتي بـراه انـداخـت         

يک ماه و خرده اي وقت است تـا زمـان              
تعيين حداقل دستمزد توسط دولـت و          
کارفرماها و به نظر من اگـر شـهـرهـاي             
بزرگ و کارخانه هاي بزرگ بـه اضـافـه             
معلمان و بازنشستگان اگر همـه ايـنـهـا          
يک خواسته اي را مـطـرح کـنـنـد يـه                     
حرکتي در جامـعـه مـيـشـود و دولـت                 
ميداند که ديـگـر کـارد بـه اسـتـخـوان                  

 . *مردم رسيده و قبول نميکنند
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هاي دولتي كه اين خبـر را مـنـعـكـس               
به هـم خـوردن آرامـش          " كرده بودند، از    

 .خبر دادند" چند ساعته
 بهمـن مـاه      ١٤طبق خبري كه روز     

به حزب كمونيست كارگري رسـيـد، بـر           
مبناي توافق بين كارگران و كـارفـرمـا،         

 بهـمـن   ١٣كارگران اعتصابي روز شنبه     
ماه به سر كار خود برگشته و تولـيـد را             

فرماندار و كارفـرمـا بـه        .   از سر گرفتند  
كارگران قول دادند كه روز شنبه و يـك            

بــه )    بــهــمــن مــاه     ١٤ و      ١٣( شــنــبــه   
مطالبات كارگـران رسـيـدگـي خـواهـد             

كارگران گفته بودند كه كارفرما بـه  .   شد
هيچكدام از وعـده هـاي خـود عـمـل                  
نكرده است و نه تنها براي پاسخگـوئـي         
به كارگران به كارخانه نيامده بود، بلكه       
حتي به تماسهاي تلفنـي كـارگـران نـيـز            

درمقابل، كارگـران بـا   . پاسخ نداده است 
روشن کردن آتش و تجمـع در مـحـوطـه            

 بهـمـن اعـتـراض        ١٤کارخانه از امروز    
عـوامـل شـوراي      .   خود را از سر گرفتند   

اسالمي كار، نگران از به خيابان آمـدن         
کارگران، و براي آرام كـردن كـارگـران از            
آنها مهلت خواستـنـد تـا پـادرمـيـانـي               

اي از مجلس اسالمي      كنند و از نماينده   
نـژاد   اي از دفـتـر احـمـدي               و نـمـايـنـده     

خواستند كه به ميان كارگران بياينـد و          
امـا حـتـي بـا          .   به آنها جـواب بـدهـنـد        

پادوئي اين عوامل، كسي حاضر نشـد         
به ميان كارگران بيايد و به مشـكـالت           

نيروهاي انـتـظـامـي      .   آنها رسيدگي كند  
نيز در اطراف كارخانه مستـقـر شـده و             
تهديد كردند كه اگر كارگران اعـتـراض          
خود را از كارخـانـه خـارج كـرده و بـه                   
خيابان ببرند، مـورد تـيـرانـدازي قـرار              

 .خواهند گرفت
 همچنين بنابه خبر دريـافـتـي روز          

 بهمن به دنبال وعده هاي مـديـريـت          ١٦
مبني بر پرداخت مطالبـات مـعـوقـه و           
راه اندازي دوباره كارخانه، كـارگـران بـه           
صورت موقت اعتـصـاب را مـتـوقـف             

كـارگـران گـفـتـه انـد كـه               .   مي كـنـنـد     
اعتصـاب خـود را مـوقـتـا مـتـوقـف                   
خواهند كرد تا مسئـوالن طـبـق وعـده             
هاي خود نسبت به پرداخت مطـالـبـات         
كارگران و تـأمـيـن مـواد اولـيـه اقـدام                 

كارگران همچنين اعالم كرده انـد      .   كنند
كه اگر به خواسته هاي آنـهـا رسـيـدگـي         

نشود، اعتصـاب را از سـر خـواهـنـد                 
گرفت؛ و تنها زماني اعـتـصـاب آنـهـا              
متوقف خواهد شد كه مطالبـات آنـهـا           
تماما پرداخت شود و كارخانه امـنـيـت         

 .شغلي كارگران را تأمين كند
 

ادامه تجمعات اعتراضي 
 کارگران اخراجي شرکت

    آذين شوشتر 
بنـا بـه گـزارش رسـيـده بـه حـزب                   

اخـراجـي    کمونيست کارگري، کـارگـران     
قسمـت تـولـيـد مـربـاي شـرکـت آذيـن                  

بـراي    بـهـمـن مـاه      ١٠ و   ٩شوشتر، روز   
دوميـن روز پـيـاپـي دسـت بـه تـجـمـع                    

ــوي در ورودي               ــل ــراضــي ج ــن  اعــت اي
اين کارگران که تعدادشـان    .   زدند شرکت
 ديـمـاه امسـال         ٢٣ نفر است روز        ٣٢

شــکــايــتــي را بــه اداره کــار و امــور                  
اجتماعي شهرستان شوشتر دادند و در        

خواستار بازگشت بکار بدون قـيـد و           آن
اداره "   هيـئـت تشـخـيـص       .   " شدند شرط

کار و امور اجتماعي شهرستان شوشتـر      
با حضور نماينده کارگران و کارفرمـا و          

 بـهـمـن     ٦نماينده وزارت کار در مورخه      
ماه تشکيل جـلـسـه داده و بـه اتـفـاق                   

راي بـه اعـاده بــکــار کــارگــران بــا                 آرا
شرايط قبلـي، و الـتـزام کـارفـرمـا بـه                   

از تـاريـخ      پرداخـت دسـتـمـزد کـارگـران         
 ٦تسليم شکايت کـارگـران تـا تـاريـخ                

 ٧٩٣٠٠٠بهمن ماه به ميزان هر کدام        
 ريـال    ٢۵٣٧٦٠٠٠ريال و جمعا مبلغ     

 روز   ١۵صادر نمود که ظـرف مـدت             
قابل اعتراض و ارجاع به هـيـئـت حـل              

بر اين اسـاس  کـارگـران         .   اختالف است 
طي اين دو روز درب شرکت تجمع کرده        

 ٩روز   .   و خواهان پاسخ کارفرما شدنـد     
بهمن کارگران از ساعت ده تـا يـازده و             

مقابل شرکت تجمـع کـردنـد،         نيم صبح 
کـارگـران اعـالم      .   اما جوابي نگرفـتـنـد     

کردند که فردا نيزبراي گـرفـتـن پـاسـخ،             
دستجمعي به مقابل شـرکـت خـواهـنـد            

 بهمن نيز از ساعت نـه و        ١٠روز  .   آمد
صبح براي گرفـتـن جـواب،         نيم تا يازده  

يـکـي از     .   درب شرکت تـجـمـع کـردنـد          
اعضاي هيئت مديره شرکـت بـه مـيـان           

شـرط بـاز      اعـالم کـرد     کارگران آمده و   
 روزه   ٤۵ قـرارداد مـوقـت      کـه     اينست

با اعـالم   کارگران بار ديگر. امضا کنند 
اعتراض و مخالفت شديـد بـا قـرارداد            

 روزه، خـواسـتـار بـازگشـت            ٤۵موقت  
بکار بدون هيچ قيد و شرط شدند و از             
کارفرما خواستند که سريعـا تـکـلـيـف            

عضو هيئـت مـديـره      .   آنها را روشن كند   
شرکت به کارگران گفته اسـت کـه طـي             
يکي دو روز آينده و طبق مهلت در راي         
صادره جواب خود را بـه اداره کـار و                  
 .امور اجتماعي شوشتر اعالم ميکند

 
اعتراض كارگران صنايع 

مخابراتي به عدم دريافت 
  دستمزدهاي خود

 بـهـمـن مـاه          ٧بنابه خبري كـه روز   
 تـن از       ١٤٠٠منتشر گرديـده، حـدود       

كارگران در كارخانه صنايع مخـابـراتـي        
راه دور، براي سـومـيـن مـاه مـتـوالـي                  

يـكـي از     .   حقوقي دريافت نـكـرده انـد         
كارگران گفته است كـه كـارگـران بـراي             
پيگيري وضعيت دستـمـزدهـايشـان بـه           
اسـتــانــداري فــارس مـراجــعــه كــرده و             
اعتراض خود را به گوش آنـهـا رسـانـده            

 بهمـن  ١٠بنابه خبر ديگري كه روز .  اند
ماه منتشر گرديد، اين كارگـران اعـالم         

 بهمن ماه بـه     ١٣كرده اند كه اگر تا روز       
مطالباتشان رسيدگي نشود، به هـمـراه        
اعضاي خـانـواده خـود بـار ديـگـر در                  
مقـابـل هـمـان اسـتـانـداري دسـت بـه                    

 .اعتراض و تحصسن خواهند زد
 

 اخراج كارگران مجتمع
   صنعتي سماء

بنابه خبري كه اقبال رضائي، يكـي   
از فعالين كارگري در استان كـردسـتـان          

 بهمن ماه در اختيار رسانـه هـا        ١٠روز  
قــرار داده اســت، كــارگــران مــجــتــمــع            
صنعتي سماء كه چندي پـيـش بـا يـك              
اعتصاب قدرتمند خواسته هاي خود را      
به كارفرما تحميل كردنـد، نـزديـك بـه             

 درصد از آنهـا را مـديـريـت تـحـت             ۵٠
بهانه هاي واهي اسالمي بـيـكـار مـي             

 درصد ديگر كـارگـران نـيـز            ۵٠.   سازد
بدون هر گونه قراردادي مشغول كار در        

 .اين مجتمع هستند
 

اعتراض كارگران واحدهاي 
توليدي و صنعتي در استان 

  قزوين به قطع گاز
در پي قطع گاز مصـرفـي صـدهـا             
واحد توليدي و صـنـعـتـي در اسـتـان                  
قزوين، صدها كارگر در اين اسـتـان بـا          
بيكاري و به تبع آن عدم دريافت حـقـوق         

 ٦بنابه خبـري كـه روز           .   روبرو شده اند  

، يكي از كارگـران     شدبهمن ماه منتشر    
گفته است كه قطـع گـاز مصـرفـي ايـن             
واحدها سبب اعتراض گسترده كارگران     

 . شده است
 

اعتراض بازنشستگان فرهنگي 
خوزستان به عدم پرداخت حق 

  عائله مندي و اوالد
 بـهـمـن مـاه          ٨بنابه خبري كـه روز   

منتشر گرديده اسـت، بـازنشـسـتـگـان             
آموزش و پرورش در خوزسـتـان حـقـوق           
ديماه خود را بدون حق عائله مـنـدي و         

اين خبر ميافزايـد    .   اوالد دريافت كردند  
 هزار تومـان از    ١٣٠ تا ١١٠كه حدود   

حقوق اين بازنشستگان كه بـه عـنـوان             
حقوق عائله مـنـدي و اوالد تـعـيـيـن                  

. گرديده است، به آنها پرداخت نميگردد     
اي را در سـال          مجلس اسالمي مصوبه  

جاري تصويب كرد كه در آن فـقـط بـه                
بازنشستگان با حـقـوق بـازنشـسـتـگـي             

 هزار تومان يك حق عـائلـه         ٣٠٠كمتر  
 درصدي افزايـش يـابـد كـه       ٣٠٠مندي  

همان زمان اعتراض بازنشستگان را بـه       
دليل عدم عموميت يافتن آن، بـدنـبـال           

 ٨اما خبر مـنـتـشـر شـده در                 .   داشت
بهمن مـاه، حـكـايـت از ايـن دارد كـه                   
همين حـق عـائلـه مـنـدي اكـنـون بـه                     
بازنشستگان با حـقـوق بـازنشـسـتـگـي             

 هزار تومان نيـز بـه بـهـانـه              ٣٠٠كمتر  
پرداخت نـمـي گـردد كـه          " نبود اعتبار" 

مورد اعتراض بازنشستگاه قرار گرفتـه      
 . است

 
اعتصاب كارگران تصفيه خانه 

 آب طبس 
طبق اخبار رسيده، كارگران شركـت    

 ٨تصفيه خانه آب طـبـس صـبـح روز                
بهمن ماه در اعتراض به عدم پـرداخـت       

 مـاه،    ٤دستمزدهاي خـود بـه مـدت              
هـمـيـن خـبـر        .   دست به اعتصاب زدنـد    

 تـن  ١٨مي افزايد كه پيمانكار تاكنـون       
از كارگراني را كـه بـه عـدم پـرداخـت                  
دستمزدهاي خود اعتراض كـرده بـودنـد        

 كارگـر ديـگـر      ٢٠را اخراج كرده و براي  
پرونده سازي كرده كه آنها را نيز اخـراج           

 .كند
 

اعتراض كارگران زغال سنگ 
 هاي معوقه طبس به دستمزد

 بهمن مـاه     ١٤بنا به خبري كه روز      
 تـن از       ١٢٠٠منتشر گرديـده اسـت،         

كارگران شاغل در معدن زغـال سـنـگ           

طبس، دو ماه است كه حقوقي دريافـت        
نكرده اند و اعالم كرده اند كه دست بـه            

 . اعتصاب خواهند زد
 

اعتراض كارگران كارخانه هاي 
آجر ماشيني استان گلستان به 
  بيكار شدن در اثر قطع گاز

بيش از صد تن از كارگران اخراجي       
كوره هاي آجر ماشيني استان گلـسـتـان         
با تجمع اعتراي خواستار رسيـدگـي بـه          
مشكل قطع گاز اين واحدهاي تولـيـدي        

 بهمـن  ٩بنابه اين خبر كه در روز .  شدند
 ٢ماه منتشر گرديده اسـت، بـيـش از              

ماه است كه گاز مصرفي دهـهـا كـوره             
آجرپزي سفال و كارخـانـجـات تـولـيـدي            

 ساختمانـي قـطـع بـوده و             مصنوعات
صدها كارگر كار خـود را از دسـت داده       

 سال سـابـقـه    ١٠اين كارگران داراي .  اند
 .كار هستند

 
قطع گاز و بيكار ي بيش از 

  ها   کارگر در  كوره پزخانه٢١٠٠
 ٨بنابه اخبار منتشر شـده در روز         

بهمن ماه، به دنبال قطع گـاز و اخـتـالل          
در روند گازرساني به واحدهاي توليـدي        
و صنـعـتـي اسـتـان تـهـران، بـيـش از                     

 تن از كارگران كوره پزخانه هاي       ١١٠٠
محمود آباد و آجر ماشيني در قرچـك و       
ورامين نزديك به يـك  مـاه اسـت كـه                  

بنابه خبر منتـشـر شـده      .   بيكار شده اند  
 بهمن ماه، بـا قـطـع         ١٤ديگري در روز    
 كـوره آجـرپـزي در           ٤٠گاز و تعطيلي     

 كارگر شاغل در ايـن         ١٠٠٠پاكدشت  
 . منطقه نيز به خيل بيكاران پيوستند

 
طومار اعتراضي كارگران 

  "بافت بلوچ"كارخانه 
طبق اخبار رسـيـده در چـنـد روز                
گذشته صدها تن از كارگـران كـارخـانـه         

ــلــوچ    "  ــافــت ب ــا امضــا طــومــاري         "   ب ب
اعتراضي به تصـرف زمـيـن كـارخـانـه              
ــان و                  ــســت ــداري ســي ــان ــوســط اســت ت
بلوچستان، كه باعث بيكـار شـدن ايـن            
كارگران شده است، اعتراض كرده انـد و        
تهديد كرده اند كه اگـر بـه مـطـالـبـات                
كارگران رسـيـدگـي نشـود، دسـت بـه                 

 .تحصن خواهند زد
 

کارگران خودسوزي يكي از 

  بازخريد شده شركت واحد
 بهمن مـاه در       ٨بنابه خبري كه روز     

منتشر گـرديـد،     "   ايران پرس نيوز" سايت  

 
...   اخبار اعتراضات  ٨از صفحه    
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بنابه گفته پروانه اسـانـلـو، هـمـسـر وي               
منصور اسانلو كه از ناراحتي كـلـيـه و             

 بهمن مـاه    ٤قلب نيز در رنج است، روز    

بـا نـظـارت مـأمـوران زنـدان اويـن بـه                    
بيمارستان لبافي نژاد تهران براي عـمـل        

 .جراحي چشم منتقل شد

طــبــق گــزارشــي کــه در ســايــت              
اتحاديه کارگران اخراجي و بيکار درج        

( بهمن   ١٧روز چهارشنبه   " شده است،   
جــمــعــهــائــي از کــارگــران        )    فــوريــه   ٦

 و ٩، ٨، ٧، ٦پااليشگاههاي فازهـاي    
 پتروشيمي مبين شـرکـت عـمـران          ۱۰

ساحل عسلويه، در پاسـخ بـه فـراخـوان           
خانواده هـاي دانشـجـويـان زنـدانـي و                
دانشجويان دانشگاههاي مختـلـف بـه         
شــرکــت در مــبــارزه بــراي آزادي                     
دانشجويان درهفتـه هـمـبـسـتـگـي، بـا             

نصب پارچه نوشته در محلهاي سه راه         
عسلويه ، سه راه نخل تـقـي و مـيـدان               
لنج عسـلـويـه خـواهـان آزادي کـلـيـه                   

. دانشجويان و کارگران زنـدانـي شـدنـد          
تعدادي از پارچه نوشته ها بـالفـاصـلـه           
توسط نيروهاي گشت حـراسـت پـارس          

بـرروي  "   . جنوبي پـائـيـن آورده شـدنـد             
 : پالکاردها نوشته شده است

ــا                "  ــه هــمــبــســتــگــي ب ــت در هــف
دانشجويان زنداني هـمـصـدا خـواهـان            

حـق دانشـجـوي      " ،   " آزادي آنان هستيـم   

آزاديخواه و کـارگـر حـق طـلـب زنـدان                 
 ". نيست

کارگران عسـلـويـه تـاکـنـون و بـه                
منـاسـبـت هـاي مـخـتـلـف مـبـتـکـر                     
همـبـسـتـگـي بـاشـکـوه بـا زنـدانـيـان                     
سياسي، با مـبـارزات و خـواسـتـهـاي              
بــرابــري طــلــبــانــه و آزاديــخــواهــانــه              
دانشجويان و عـلـيـه مـجـازات اعـدام              
بوده اند و نمونه هاي ارزشمنـدي را از            

 . خود بجا گذاشته اند
 

زنده بـاد هـمـبـسـتـگـي بـا مـبـارزات                   

 دانشجويان
 زنده باد کارگران عسلويه

 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٦ بهمن ١٨، ٢٠٠٨ فوريه ٧

 
منصور اسانلو تحت نظارت مأموران زندان 

 زير عمل جراحي رفت

 
کارگران عسلويه در گراميداشت هفته همبستگي با دانشجويان دربند 

به گزارش کميته دفاع از مـحـمـود         
آزمـايشـات      بـهـمـن         ١٣صالحـي در     

انجام شده و همچنين گزارش پزشـکـان        
متخصـص در بـيـمـارسـتـان تـوحـيـد،                
حاکي از آن اسـت کـه، تـنـهـا کـلـيـه                      
باقيمانده وي  در حال از کـار افـتـادن                
است و به همين دليـل تـنـگـي نـفـس،                
ناراحتي قلبي، متـغـيـيـر بـودن فشـار              
خون، سر گـيـجـه، گـرفـتـگـي عـروق،                 
ضــعــف شــديــد، مســدود بــودن رگ              
متصل به قلب، ورم کليه، بـزرگ شـدن          
پروستات و کليه و بسـيـاري ديـگـر از              
نگرانيهايي که در اثر از کـار افـتـادن               

اند، هر روزه بـيـشـتـر و              کليه بروز کرده  
بيشتر وضعـيـت جسـمـانـي مـحـمـود                

. صالحي را بـه مـخـاطـره مـيـنـدازد                 
عليـرغـم ايـن شـواهـد و هـمـچـنـيـن                      

هــاي پـزشــکـان مــتـخــصــص            تـوصــيـه  
بيمارستان توحيـد، مـبـنـي بـرايـنـکـه               
محمود صالحـي بـايـد مـرتـبـا تـحـت                

براي بـار    "     پزشک قانوني " مداوا باشد،   
دوم، بدون توجه به تـوصـيـه پـزشـکـان               
متخصص بيمارستان توحـيـد و بـدون           
هيچ دليلي و حتي بدون در نظر گرفتـن         
قوانين پزشکي، حکم ماندن مـحـمـود         

. صــالــحــي در زنــدان را صــادر کــرد             
گفتني  است که پزشکـان بـيـمـارسـتـان            
توحيد و نيز پـزشـکـان بـهـداري زنـدان                
وضعيـت وخـيـم جسـمـانـي مـحـمـود                 
صالحي را تائيـد کـرده و هـمـچـنـيـن                  

نتيجه آزمايشات انجام شده را گـزارش       
" پـزشـک قـانـونـي       " امـا    .     کرده بـودنـد    

نــظــريــه پــزشــکــان فــوق مــتــخــصــص          
بــيــمــارســتــان تــوحــيــد را رد کــرده و              

نظريات آنها را فـاقـد ارزش مـيـدانـد،               
هم اکنون وضعيت جسمانـي مـحـمـود          
صــالــحــي بــه شــدت وخــيــم اســت و               
مــامــوران زنــدان هــم آن را انــکــار                   

بـارهـا وخـامـت جسـمـي            .   نمـيـکـنـنـد     
محمود صالحـي، مـامـوران زنـدان را            
مجبور کرده است که وي را به بـهـداري          
زندان و يا بيـمـارسـتـان تـوحـيـد شـهـر                  

  .سنندج انتقال دهند

 
  آخرين خبرها از وضعيت جسماني محمود صالحي 

يكي از رانندگان بازخريـد شـده شـركـت             
كه مـكـررا بـراي       .   واحد به نام فريدون د    

حل مشكالت خود به هيأت نظارت بـر        
خصوصي سازي شركت واحـد مـراجـعـه      
كـرده و ديـگـر نـاامـيـد شـده بـود، در                     
اعتراض خودسوزي كرده و جان خود را    

 . از دست داد
 

کارگران نيشکر هفت تپه تهديد 
  به اعتصاب کردند

اعــتــراضــات بــا شــکــوه        بــدنــبــال    
کارگران نيـشـکـر هـفـت تـپـه رهـبـران                  

 در ايـن اعـتـراضـات هـمـواره               کارگران
در .   مورد فشار و تهديد قرار داشته انـد       

ادامــه ايــن فشــارهــا در ايــن هــفــتــه                
 ،اطالعات شـوش جـهـانشـاه قـنـبـري              

خسرو باقري و سـيـروش مـيـزايـي را                 
بصورت مـوقـت بـازداشـت و آنـان را                  

مـامـوريـن    .     مورد بازجويـي قـرار داد        
اطالعات طي بازداشتهايي که تا کنون      

 فـعـالـيـن کـارگـري  را               ،انجام داده اند  
بخاطر شرکت در اعتراضـات تـابسـتـان         
گذشته زير فشار و تهديـد قـرار داده و              
آنها را تهديد کرده اند کـه در صـورت               
دست زدن به حرکات اعتراضـي ديـگـر           

يـک  .   آنهـا را دسـتـگـيـر خـواهـنـد کـرد                
دستاورد کارگران نيشکر هفت تـپـه در          
اعتراضاتشان تاکيد بر پرداخت بمـوقـع       
دستمزدها و وادار کـردن مـديـريـت بـه              

اکـنـون کـارگـران       .   انجـام آن بـوده اسـت       
هنوز حقوق دي ماه را دريـافـت نـکـرده             

و هــم اکــنــون کــارگــران بــه ايــن               .   انــد
موضوع معترضند و اعالم کرده اند که       
اگر دستـمـزد دي مـاه آنـهـا پـرداخـت                   

 .نشوند دست به اعتصاب خواهند زد
 

اعتراض  كارگران چيني البرز 
   به عدم دريافت دستمزدها

كارگران كـارخـانـه چـيـنـي الـبـرز                 
 بـهـمـن مـاه در            ١٣قزوين، صبح روز     

اعتراض به عدم دريافـت پـنـج مـاه از             
حقـوق خـود، از مـحـل كـارخـانـه تـا                      

. فرمانداري آن شهر راهپيمائـي كـردنـد        
كارگران پس از ايـن راهـپـيـمـائـي در                  
مقابل فرمانداري تجمع كرده و بـا سـر            

حـمـايـت از      " دادن شعارهايي از جـملـه        
خواستار رسـيـدگـي     "   كارگر، دروغ است  

به مطالبات خـود از جـملـه دريـافـت                  

حقوق خود و بهبود وضعيت كاري خود       
 .شدند

 
اعتراض كارگران كارخانه 

الياف جاده قديم كرج به عدم 
  دريافت دستمزدها

 بهـمـن مـاه      ١٤طبق خبري كه روز  
منتشر گريده است، كارگران كـارخـانـه          
الياف در جاده قديم كرج، در اعـتـراض          
به فروش كارخانـه و هـمـچـنـيـن عـدم                  
دريافت حقوق خود در جاده قـديـم كـرج       

مديريت جـديـد    .   دست به اعتراض زدند   
كارخانه عدم پرداخت حقوق كارگـران را       
ورشكستگي كارخانه دانسته است، در      
حالـيـكـه كـارگـران مـي گـويـنـد ايـن                     
كارخانه در حال حاضر سوددهـي دارد و    

اين كارخانـه كـه در         .   ورشكسته نيست 

 كارگـر دارد و    ۵٦٠حال حاضر بيش از  
از زير مجموعه هاي بنياد مستضعفان      
است، قرار است زمينهاي متعلق به آن         
بــه يــك شــركــت بــزرگ خــودروســازي             

در صـورت تـحـقـق ايـن           ,   فروخته شود   
معامله خطر بيکاري کارگران را تهديـد      

  .ميکند
اعتصاب كارگران شهرداري 
 بوشهر به دستمزدهاي معوقه

گزارشهاي منتشر شده از اعتصـاب      
كارگران پيمانكاري شهـرداري بـوشـهـر          

 بهمن ماه حكايت از ايـن دارد       ٦در روز   
كه به دنبال اعتصاب اين كـارگـران در            
اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشـده       

 ماه، پيمانكار مـجـبـور بـه            ٢به مدت   
پرداخت دستمـزدهـاي پـرداخـت نشـده             

 .كارگران شد

 

مــا تــعــدادي از کــارگــران و                     
 کارمنـدان مـجـتـمـع فـوالد مـبـارکـه                 

خواستار آزادي تمام زنـدانـيـان       اصفهان  
سياسي و همچنين کليه ي دانشجويـان       
زنداني هستيم و از هفته هـمـبـسـتـگـي         
براي دانشجويان زندانـي کـه حـرکـتـي              

. آزادي طلبانه است حمايـت مـيـکـنـيـم          
ما خواستار آزادي هرچه سريـعـتـر ايـن         

عزيزان هستيم و خـود را کـنـار ايـن                  
مـا  .   عزيزان و خانواده هايشان ميدانيم    
 .را در اين هفته کنار خود بدانيد

حمايت ما تـا آزادي هـمـه زنـدانـيـان                  
 .سياسي ادامه خواهد داشت

 
تعدادي از کارگران و کارمندان                   

   اصفهان      مجتمع فوالد مبارکه          

 
حمايت تعدادي از کارکنان ذ کارمندان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 

 از هفته همبستگي با دانشجويان زنداني و زندانيان سياسي 

 

 

 
...   اخبار اعتراضات   

٩از صفحه   

 

!زنداني سياسي آزاد بايد گردد  
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تظاهرات هزاران نفره در 
آلمان در اعتراض به تعطيلي 

 Nokiaكارخانه 
 

به گزارش پـلـيـس آلـمـان روز سـه                
 هزار تـن     ١۵ ژانويه، بيش از     ٢٢شنبه  

از كارگران از مؤسسات مـخـتـلـف در             
 در اعـتـراض   (Buchum)شهر بوخوم   

به تصميم شركت نوكيا به تعطـيـلـي آن           
 . كارخانه دست به راهپيمايي زدند

تعطيلي اين كارخانه باعث بـيـكـار        
 كـارگـر دائـم و           ٢٣٠٠شدن بيش از       

آنـجـال   .    كارگر موقت مـيـشـود     ١٠٠٠
ــان در                      ــم ــم آل ــظ ــل، صــدر اع ــرك م

 گفته اسـت  NDRاي با راديو    مصاحبه
اين يك تصميم تلخ است و مـا سـعـي              
ميكنيم تا جائي كه در توانمان است به        

ايـن حـرفـي      .   اين كارگران كمك كـنـيـم        
است كه معموال از جـانـب مـقـامـات               
دولتي بيان ميشود، ولي واقعـيـت ايـن         
است كـه ايـن كـارگـران نـيـز هـمـانـنـد                    
كارگران ديگري كه بطور مرتب به خيـل   
بيكاران ميپيوندند اگر بـه مـبـارزه اي            
جدي دست نـزنـنـد آيـنـده بـهـتـري در                    

 .انتظارشان نخواهد بود
شركت نـوكـيـا مـهـمـتـريـن دلـيـل                 
تعطيلي اين كارخانـه را نـبـود قـدرت               

. رقابت در بازار آزاد اعالم كـرده اسـت           
به گفته يـكـي از مسـئـولـيـن شـركـت                  
هزينه كارگـران بـراي ايـن شـركـت در                 

 برابر هزينه هر كـارگـر       ١٠آلمان معادل   
. در كارخانه نوكيا در روماني ميبـاشـد       

مدير مسئول شركت نوكيا، الـي پـكـا            
ــوو              ــاالســـــ  Olli Pekka)كـــــ

Kallasvue)               ــه ــبــ ــاحــ  در مصــ
هـيـچ چـيـز       :   " مطبوعاتيش گفتـه اسـت    

نميتواند تصميم مـا را عـوض كـنـد،               
خيلي مشكل است كه بتوان تصور كرد       

اش بـراي       كه شركت در جائي كه هزينه     
 بـرابـر كـارخـانـه ديـگـر               ١٠هر كارگـر    

وي . "   اســت، بــه كــارش ادامــه دهــد              
در بـازار رقـابـتـي        : " همچنين گفته است  

آزاد كــار دائــم بــراي كــارگــر اصــال                  
شـركـت نـوكـيـا كـه در              . "   معناسـت   بي

هاي مختلـف در دنـيـا حـدود                كارخانه
 هزار كارگـر دارد، در نـظـر دارد           ١٣٠

اين كارخانه را بـه رومـانـي مـنـتـقـل                   

هاي كارگري در تالشـنـد        اتحاديه.   بكند
شركت نوكيا را مـتـقـاعـد بـكـنـنـد تـا                

آنها با تهديـد    .   تصميمش را عوض كند   
اينكه اگر اين تصميم عـمـلـي شـود از              
اين به بعد مردم آلمان تلفنهاي نوكيا را        
خريداري نميكنند و ايميـج نـوكـيـا در             

ها خراب خواهد شد، سعـي    چشم آلماني 
كنند مديريـت نـوكـيـا را مـجـبـور بـه                  

ولـي  .   بازبيني در تصميم شان بـكـنـنـد          
ــه                     ــن اســت ك مشــكــل اســاســي اي

هاي كارگري نه آنقدر راديـكـال           اتحاديه
هستند و نه ميخواهنـد كـه بـه ريشـه                

تنها راه خـروج از         .   مسئله دست ببرند 
اين بحران كه روز بروز هـم گسـتـرده و               
حادتر ميشـود و اتـفـاقـا اثـراتـش هـم                 
بيشتر در زندگي مـردم در كشـورهـاي            
پيشرفته مشاهـده مـيـشـود، حـمـايـت              
وسيع و گسترده از خواست كارگران در         
كشورهاي بـه اصـطـالح روبـه رشـد و                 

. همبستگي بين المللي كارگـران اسـت        
مبارزه براي دستمزد بـمـراتـب بـاالتـر،             
بهبود شرايط كـار، بـيـمـه بـيـكـاري و                
درماني و بطور خالصه بهبـود شـرايـط        
كار و زندگي كـارگـران در كشـورهـاي              
روبه رشد است كه مـيـتـوانـد مـانـع از                
بيكار سازيهاي وسيع كارگران به دلـيـل        
پايين بودن دستمـزدهـا در كشـورهـاي            

ممكن اسـت در اثـر فشـار         . ديگر شود 
ها در جايي كارفرمايان مجبور       اتحاديه

به حفظ مـؤسـسـاتشـان در آن كشـور                 
بشوند، ولي اين امر عمال مصالح بـيـن    
المللي كارگران را دور ميزنـد؛ و بـعـالوه     
موقتي و فقط بـراي مـدت مـحـدودي              

داري را     سرمايـه .   ميتواند كارساز باشد  
فقط با اتحاد و همبستگي بين الملـلـي         

 .كارگران ميتوان عقب راند
 ٢٠٠٨ ژانويه ٢٧

اعتصاب كارگران خطوط راه آهن 
 در مجارستان

 
روز جمعه اول فـوريـه بـه دعـوت                
اتحاديه كارگران راه آهـن، كـارگـران از            
ساعات اولـيـه صـبـح، دسـت از كـار                  
كشيدند و تهـديـد كـردنـد كـه بـه يـك                    

. اعتصاب نامحدود دست خواهـنـد زد       
خواسـت كـارگـران افـزايـش دسـتـمـزد                 

اين اعتـصـاب    .    درصد است  ١٠بميزان  
 ساعت بـطـول انـجـامـيـد، شـهـر                ٩كه  

بوداپست را فلج كـرد و بـاعـث تـوقـف              

تقريبا تمامي سـرويسـهـاي قـطـارهـاي            
كـارگـران بـا      .   محلي و بين المللي شـد      

 MAVوعده شركت راه آهن دولتي يا     
براي مذاكره در روزهاي آخـر هـفـتـه و               

 سـاعـت     ٩دستيابي به توافق، پس از         
كار خود را از سر گـرفـتـنـد و تـهـديـد                    
كردند كه چنانچه دولت به خـواسـتـشـان        

 فـوريـه     ٤تن ندهد، از روز دوشـنـبـه               
 . اعتصابشان را از سر خواهند گرفت

بعلت بي نتيجه مانـدن مـذاكـرات          
آخرهفته، كارگران از روز دوشنبه دوباره      
وارد اعتصاب شده اند و اعالم كرده اند        
تا وقتي كـه دولـت بـا مـطـالـبـاتشـان                   
موافقـت نـكـنـد بـر سـر كـارهـايشـان                    

دولت موافقت كـرده     .   برنخواهند گشت 
 ٦,٩است كه دستمزدها را بـه مـقـدار             

درصد افزايش دهد، ولـي كـارگـران بـر             
 .  درصد پافشاري ميكنند١٠

ــن در                    ــران راه آه ــارگ ــداد ك ــع ت
 تن ميرسد كه بـه    ٩۵٠٠مجارستان به  

ــاســكــو                ــه جــوزف گ ــت ــف  Jozef)گ
Gasko)    رئيس هيئت مديره اتحـاديـه

 تـن از       ٧٠٠٠كارگران راه آهن، تعـداد     
وي .   اين كارگران در اعتصاب هسـتـنـد       

گفته است اعتصاب نامحدود خـواهـد         
بود و دولت بايد به خواست كارگران تـن    

 ٢٠٠٨ فوريه ٤.  دهد
 

پايان موفقيت آميز اعتصاب 
كارگران اتومبيل سازي فورد 

 روسيه
 

 نوامـبـر سـال       ٢٠اعتصابي كه در    
 هـفـتـه      ٤گذشته شروع شد و بـمـدت             

ادامه يافت، با نتيجه موفـقـيـت آمـيـز             
ــافــت               ــان ي ــاي ــراي كــارگــران پ ــن .   ب اي

اعتصـاب در دسـامـبـر سـال گـذشـتـه                 
زماني پايـان يـافـت كـه كـارفـرمـايـان                 
توافق كردند دستمزدها را افزايش داده        
و تا اول فوريه امسال ميزان افزايش آن          

ايـن  .   را بـه اطـالع كـارگـران بـرسـانـنـد               
اعــــتـــــصـــــاب در كـــــارخـــــانـــــه                

Vsevolozhsk              كـه تـولـيـد كـنـنـده 
اتومبيل فورد است و در نزديكي شـهـر          
شمالي سنت پترزبورگ واقع شـده اسـت        

 هـزار   ١٩با خواست افزايش دستمزد از      
.  هزار روبل صورت گـرفـت    ٢٨روبل به  

دستمزدهاي ما بـايـد     " كارگران با اعالم    
" معادل دستمزد كارگران در غرب باشد     

بـاالخـره طـبـق       .   دست از كار كشـيـدنـد      
قرار قبلي، هفته گذشـتـه كـارفـرمـايـان            

 ٢۵موافقت كردند دستـمـزدهـا را بـه             
.  روبـل افـزايـش دهـنـد            ۵٨٦هزار و      

كارگران در يك رأي گـيـري عـمـومـي                
موافقت خود را با ايـن مـيـزان اعـالم                
كردند و اعالم كردنـد كـه اگـر رهـبـران               
اعتصاب تحت تعقيب و اذيـت و آزار            
قرار بـگـيـرنـد، بـار ديـگـر دسـت بـه                       

قبال چنديـن بـار    .   اعتصاب خواهند زند  
رهبـران كـارگـران تـهـديـد بـه اخـراج،                   

 . بازداشت و محاكمه شده بودند
فعالين كارگري در روسيـه بـر ايـن           

اند كه اعتصاب موفقـيـت آمـيـز           عقيده
كارگران فورد ميتواند سرآغاز حـركـت         
جديدي براي كارگران بخشهاي مختلف     
ــظــور درخــواســت                 ــه مــن ــتــصــاد ب اق

 ٢٠٠٨ فوريه ۵.مطالباتشان باشد

 
 صفحه اخبار بين المللي کارگري

 داوود رفاهي

 ارسالن ناظري ـ استراليا 
 

کارگران در واحد کيچـنـر انـتـاريـو          
کارخانه لدکو با مسئوليت محدود کـه       
لوازم اتومبيل و جـعـبـه هـاي بسـتـه                  
بندي توليد ميکنند، هفته پيـش بـعـد          
از آنکه شرکت درهايـش را بـرکـارگـران        
بست  و اخطاريه اخراج را بـه کـارگـران            

 كارخانه را به اشغا ل خـود در           ، اين داد
 .آوردند

 کارگراستخدامي شـرکـت   ٦۵تمام  
 نفـر از آنـان اعضـاي اتـحـاديـه               ٣٧که  

هستند در تالش براي  دريـافـت حـق               
 مسـدود نـمـودن         بيـمـه بـيـكـاري، بـا           

راهــهــاي مــنــتــهــي بــه ســاخــتــمــان و            
پارکينگهاي اطراف خيابان اسـتـرابـرگ     
در اطراف محل شرکت، اين كـارخـانـه          

اقـدام  .   را بـه اشـغـال خـود در آوردنـد                
اشغال شرکت بوسيله اتحاديه کـارگـران       
اتوموبـيـل سـازي كـانـادا، کـه قـبـال                   

 ٢۵درخواست شرکت مبني بر کاهش       
درصدي حقوق و مزاياي کارگـران را رد        
کرده بود و گفته بود که اشغال شـرکـت            
تا حصول تـوافـق بـراي پـرداخـت حـق                 
اخراج کارگران بيکار شده ادامـه دارد،         

 .مورد پشتيباني قرار گرفته است
اين شرکت کـه زمـانـي بـيـش از                 

 نــفــر را اســتــخــدام کــرده بــود                ١٠٠
ميگويد نظر به افـزايـش قـيـمـت دالر               
کانادايي در سا ل قبل قادر بـه رقـابـت             

ظاهـرا بـه     .   با شرکت هاي ديگر نيست    
قول نخبگان سرمايه در شرکت لدکو و      
محاسبات و مناسبات شان ايـنـطـوري        
بنظر ميرسد که اگر شرکت مـزبـور بـه           
کـار خــود ادامـه دهــد و بـه رقــابــت                   
مبادرت ورزد ممکـن اسـت مـجـبـور             
شود در رقابت با رقباي خود تولـيـدات         
خود را با همان قيمت شرکتهاي رقيـب        

براي فروش به بازار عرضه کـنـد و بـه               
اين رقابت همانطـور کـه خـود شـرکـت              
لدکو اعالم کرده است دست  نـخـواهـد         

بعبـارت ديـگـر ادامـه کـاري ايـن               .   زد
کارخانه را ميسر نميبيند و تـرجـيـحـا            
سرمايـه اش را بـراي تـولـيـد ارزان بـه                 
جايي ديگر انتقال مـيـدهـد و فـکـري                
ديگر برايش ميانديشد و يـا در غـيـر             
اينصورت  توانايـي فـروش تـولـيـدات             
خود را در بازار از دسـت مـيـدهـد و                   
بزعم خـود بـعـدا بـه اخـراج کـارگـران                   

 !مجبور ميشود
واقعيـت امـر ايـن اسـت کـه ايـن                  
شرکت از آنجايي که خود ادعا ميکنـد        
نظر به فعل و انـفـعـاالت و نـوسـانـات                
اقتصادي بـازار مـمـکـن اسـت قـادر                 
نباشد که حداکثر سـود را از آن خـود              
سازد و در نتيجه سودهاي کـالن کـالن           
به جيب زند و بـا ظـرفـيـت تـمـام بـه                       

از همـيـن    .   استثمار کارگران ادامه دهد   
حاال به فکر تعطيـل کـردن ايـن واحـد               
توليدي افتاده است چرا کـه ايـن واحـد            
ديگر آن ميزان و مقـدار سـوددهـي کـه            
صاحبان اين شرکـت انـتـظـار دارنـد را             

از آنـجـائـيـکـه در           .   برآورده نـمـيـکـنـد       
سيستم کار مـزدي سـودآور سـرمـايـه              
سالح اخراج و بيـکـارسـازي در دسـت              
اين استثمارگران نيروي کار قـرار دارد          
صاحبان شرکت لدکو نيز به ايـن حـربـه           
متوسل شـده و کـمـر بـه بـيـکـارسـازي                 

 .کارگران اين شرکت بسته اند
تا آنجائيکه به کارگران اين شرکـت   
توليدي و مبارزات آنهـا بـر مـيـگـردد             
تنها سـالح کـارگـران ايـن واحـد هـم                    
همانـطـور کـه خـود بـدرسـتـي بـکـار                     

اند مبارزه متحد و منـظـم اسـت            گرفته
هـاي آنـان را بـه              که ميتواند خواسـتـه    

 .صاحبان اين شرکت تحميل کند

 
 اشغال كارخانه لدكو توسط کارگران 

 اتوموبيل سازي
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 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

(فدراسيون جهانـي حـمـل و نـقـل             :   از
ITF (  

 
 تمامي سازمان هاي عضو: به
 

 A .3/2003/24: شماره
 

    (January 31    2008:     تــاريــخ      
  )1386 بهمن 11

 
 March 2008   )16 6:   مــوضــوع    

روز اقـدام جـهـانـي       –)   1386اسفند  
 در همبستگي با کارگران ايراني

 
 ياران گرامي 

 
 روز از زمـانـيـکـه     200بيشتـر از    

 ربوده 2007منصور اسانلو در ژوئن     
و به زنـدان اويـن فـرسـتـاده شـد، مـي                    

فدراسيون جهاني کارگـران حـمـل    .  گذرد
و وابسـتـگـانـش،       )   اف. تـي . آي( و نقل    

کنفدراسيون بين المللي اتحـاديـه هـاي         
و اعضايـش،   )   سي. يو. تي. آي( کارگري  

و همکاران در فدراسيون اتحاديـه هـاي         
جهاني، کارزاري را به همراه يـکـديـگـر            
براي آزادي وي و پـيـشـبـرد و ارتـقـاء                   
حقوق کارگران در ايران بـه راه انـداخـتـه          

همچنين محمود صالحي، يکي از     .   اند
رهبران برجسته اتـحـاديـه کـارگـري در             

 2007کـردســتــان، از مــاه مـارس             

  .تاکنون در زندان بسر مي برد
، يک ماه بعد    2007در ماه اوت    

از ربودن و بازداشت منـصـور اسـانـلـو،            
روز " يـک    .   سـي . يـو . تي. اف و آي . تي. آي

ــدام ــري                 "   اق ــي ــگ ــت ــه دس ــاســخ ب در پ
غيرقانوني او بـراي بـار سـوم تـوسـط                 

از .   مقامات ايراني، سازماندهي کردند   
آن زمان تا کنون، کارزار فـعـالـيـتـهـا و               

ايـن  .   قطعنامه ها ادامه پيدا کرده است     
اقدامات بر روي تارنماي کـارزار شـرح         

 .داده شده است
 

org.freeosanloo.www    
مردم درگوشه و کنار دنيا، در حـال        
برپاکردن کارزار براي منصـور اسـانـلـو           

، 2007هســتــنــد؛ در مــاه اکــتــبــر            
رهبران اتحاديه کـارکـنـان کشـتـيـرانـي             
اندونزي به تهران رفتند تا همبـسـتـگـي          
شان را با منصور اسـانـلـو و مـحـمـود                
صالحي و خانواده هايشان اعالم کننـد؛     

، . اف. تـي . بخش کـارگـران بـارانـداز آي          
کارزار را تماماًً مورد تأئيد قـرار داد،            
از شرکت کنندگان در اجالس اخيرحمل      
و نقل هوائي داخلي در قاهره خـواسـتـه       
شد تا دولتهـاي مـربـوطـه شـان را بـه                   
حمايت از کارزار جلب کنند؛ و کـمـيـتـه           
حمل و نقل شهري در اجـالس ژانـويـه               

 فــراخــوانــي بــراي اقــدامــات         2008
  .   بيشتر داده است

با اين حال، هنوز ايـنـطـور بـنـظـر                
ميرسد که گويا در تهـران گـوش کسـي           

هيچ اقـدام    .   به حرف ما بدهکار نيست    
مثبتي از طرف حکومت ايران صـورت       

از ايـن هـم بـدتـر، هـم                .   نگرفتـه اسـت   
محمود صالحي و هم منصور اسـانـلـو          
از نظر سالمتي مشکـالتـي دارنـد کـه             
نياز به درمان در خـارج از زنـدان دارنـد             
 .که مقامات ايراني دائماً طفره ميروند

اف بــــه هــــمــــراه                 . تــــي . آي  
همـه اعضـاء را بـراي           .   سي. يو. تي. آي

روز اقـدام جـهـانـي در            " پيـوسـتـن بـه          
در روز   "   همبستگي با کارگران ايـرانـي      

همـانـطـور    .    ماه مارس فرامي خواند    6
که اعضاء ما در بـخـش کـارگـران راه                

ميدانند، که ايـن روز        .   اف. تي. آهن آي 
سالگرد باال بـردن ايـمـنـي خـطـوط راه               
آهن است که تظاهرات ها، گردهـمـائـي         
ها و جلسات همگاني در دنيا برپا مـي         

  . شود
اف بـــــه هـــــمـــــراه                . تـــــي. آي 
همـه اعضـاء را بـراي           .   سي. يو. تي. آي

روز اقـدام جـهـانـي در            " پيـوسـتـن بـه          
فـرامـي   "   همبستگي با کارگـران ايـرانـي      

بر پايه صحبتهاي انجام شـده بـا        .   خواند
، ما احساس کرديم کـه     . سي. يو. تي. آي

يک اقـدام در سـطـح جـهـانـي قـبـل از                     
انتخابات پارلمان و سال نو ايراني پـيـام         
قدرتمندي را مي رساند و بر روي آنـهـا            
که مانع فعالـيـتـهـاي جـنـبـش اصـيـل                 
کارگري در ايران مي باشند، فشـار مـي      
گذارد و به کسب آزادي منصور اسانـلـو      

 .و محمود صالحي کمک مي کند
ما همه اعضاء را فرا مي خـوانـيـم          
ــت و                      ــوطــه در دول ــا ادارات مــرب ت
سياستمداراني که قصد ديدار رسمـي از     
ايــران را دارنــد، بــه پشــتــيــبــانــي از                 
موردهاي منصور اسانـلـو و مـحـمـود             
صالـحـي و ارتـقـاء و تـرويـج حـقـوق                      

همچنيـن بـا هـر         .   کارگران، جلب کنند  
هيئت نمايندگي ايراني که به داليل يـا          
ديپلماتيک يا تجاري در حال بـازديـد از        
کشور شماهستند، بايد برخورد شود و        
درباره اين موارد و حقوق کـارگـران در            

  .  ايران مذاکره و بحث شود

در اطالعيه قـبـلـي، مـا نـمـونـه                  
مطـالـب و مـواد کـارزار را بـرايـتـان                    

آزادي خـواهـد     " فيلم کـوتـاه      .   فرستاديم
ميـتـوانـد    "   آمد ـ داستان منصور اسانلو    

. براي پيش بردن کارزار اسـتـفـاده شـود           

چند زبـانـه   .   دي. وي. اين فيلم بر روي دي 
انگليسي، فارسي، عـربـي، فـرانسـه،           ( 

در )   آلــمــانــي، اســپــانــيــائــي و ژاپــنــي         
لطفاً با استفـاده از فـرم          .   دسترس است 

ضميمه، به ما اطـالع دهـيـد کـه چـه                  
 . مطالب و موادي را احتياج داريد

در زماني نزديک بـه روز تـعـيـيـن               
شده، ما خالصه اي از پيـشـنـهـادات و             
مطالب و مواد ترويجي و تبليغي بـراي        
حمايت از فعاليتهاي شمـا را، بـرايـتـان           

لـطـفـاً از تـارنـمـاي            .   خواهيـم فـرسـتـاد     
کارزار براي دانـلـود کـردن اطـالعـات               

 . مربوط به روز کارزار استفاده کنيد
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در ضمن، لـطـفـاً مسـئـول تـمـاس               
اتحاديه تان را معرفي کنيد و ما را از       
برنامه فعاليتهاي تان براي ايـن روز بـا           

جهت هماهنگي هـاي     " لطفا.   خبر کنيد 
ــا                       ــا  آقــاي مــك اورات تــكــمــيــلــي ب

uk.org.itf@mac_urata         در 
 .ارتباط باشيد

 برادر شما ديويد کاکرافت
 دبيرکل

 
سنديكاي كارگران شـركـت     :   تكثير

 واحد اتوبوسراني تهران وحومه

  
و  فدراسيون )  سي.يو.تي.آي(همراه با  کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري  )  ITF(فدراسيون جهاني حمل و نقل 

 را روز همبستگي جهاني با کارگران ايران اعالم کردند)  اسفند١٦( مارس   ٦اتحاديه هاي جهاني،  

کميته همبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                 از   
 WPI) (کارگري

به فدراسـيـون جـهـانـي حـمـل و نـقـل                      
 کنفدراسيون بين المللـي  ،) اف. تي. آي( 

) سـي . يو. تي. آي( اتحاديه هاي کارگري    
 و فدراسيون اتحاديه هاي جهاني

 
 !دوستان عزيز

از فراخوان شما به اقدامي جـهـانـي         
در همبستگي با کارگران ايـران و بـراي           
آزادي مــنــصــور اســانــلــو و مــحــمــود            

. صالحي از زندان استقـبـال مـيـکـنـيـم             
 ٦اقدام شما به اعتراضـي جـهـانـي در              

مارس فرصتي خواهد بود کـه کـارگـران        
در ايران با  پشتيبانـي و حـمـايـت بـيـن                

المللي نه تنهـا مـوفـق بـه آزاد کـردن                   
 مـنـصـور اسـانـلـو و              ،کارگران زنداني 

 بلکه  بـتـوانـنـد      ،محمود صالحي شوند  
رژيـــم اســـالمـــي را در ســـرکـــوب                  
اعتراضات کارگران و کل جامعه عقـب       

بـدنـبـال يـک کـارزار جـهـانـي                 .   برانـنـد  
 بدون شک  کارگـران در ايـران          ،قدرتمند

در موقعيت بسيار مساعد تـري بـراي           
پيگيري همه خـواسـتـهـاي خـود قـرار                

ما از هم اکنون به اسـتـقـبـال          .   ميگيرند
اين روز  ميرويم و از هـمـه کـارگـران و                
انسانـهـاي آزاديـخـواه در ايـران و در                   
سراسر جهاني ميخواهيم که وسيعا بـه         

 . اين کارزار جهاني بپيوندند
ــاي                 ــه ــت ــواس ــران خ ــروز در اي ام

مشترکي مبارزات بخشهاي مـخـتـلـف        
جامعه را به هم پيوند ميدهد و زنـدان            
يــک ابــزار مــهــم ســرکــوب در دســت               
جمهوري اسالمي براي عقب رانـدن کـل        

حتما اطالع داريـد     .   اين مبارزات است  
 بـيـش     ،که هم اکنون عالوه بر کارگـران      

 دانشجو در زندان رژيـم اسـالمـي     ٤٠از  
ما تالش خواهيم کـرد کـه     .   بسر ميبرند 

 مــارس روز اقــدامــي جــهــانــي در               ٦
 کـه    ،همبستگي با کارگران در ايـران را      

 ،از سوي شما فراخوان داده شـده اسـت           
به روز اعتراضي گسـتـرده بـراي آزادي            

 دانشجويان و همـه زنـدانـيـان           ،کارگران
مـا بـه     .   سياسي از زندان تبديل کـنـيـم        

مناسبت اين روز بـر خـواسـتـهـاي زيـر               

 : تاکيد داريم
آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                  -١

 مــحــمــود    ،شــرط مــنــصــور اســانــلــو       
 دانشجويان دستگيـر شـده و          ،صالحي

جـان مـحـمـود       .   همه زندانيان سـيـاسـي     
صالحي در خـطـر اسـت و بـايـد فـورا                   

 . تحت پوشش درماني قرار گيرد
ما خـواهـان تـوقـف فشـار و               -٢ 

 ،تــهــديــد بــر روي فــعــالــيــن کــارگــري           
 و رهـبـران اعـتـراضـي             زنـان معلمان،   

بخش هاي مختلـف جـامـعـه و بـاطـل               
شدن تمامي پرونده هائي هستيم کـه از     

سوي اطالعات رژيم اسالمي براي آنـان       
 . تشکيل شده است

 حق اعـتـصـاب و        ،حق تشکل   -٣
 حقوق پايـه اي      ،آزادي بيان و تظاهرات   

 است و ما بر روي       همه مردم کارگران و   
ايـن خـواسـتـهـا و تــحـمـيـل آنـهـا بــر                       

 .جمهوري اسالمي پافشاري ميکنيم
شهال دانشفر هماهنگ کننده کـمـيـتـه           

 همبستگي بين المللي کارگري
 روابطه عمومي   -بهرام سروش

١٣٨٦ بهمن ١٩ -٢٠٠٨ فوريه ٨  
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