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اين مصاحبه توسط دوسـتـمـان        
امير از ايران پياده شده و بـراي           
كارگر كمونـيـسـت ارسـال شـده            

از ايشــان صــمــيــمــانــه        .     اســت
 سپاسگزاريم

 
شهـال دانشـفـر اول      :  کاظم نيکخواه 
يک خـبـر خـوب کـه          .   مه نزديک است 

اين روزها داشتيم محمود صـالـحـي          
که بخاطر اول مه دستگير شده بود و        

 ،بيشتر از يکسال زندان بود آزاد شـد        
کال شما با توجه به همه اينها اول مـه          

 امسال را چگونه مي بينيد
 

قبل از هر چـيـز آزاد        :   شهال دانشفر 

اعتصاب کارگران کيان تـايـر و           
دستگيري صدها نفر از آنهـا بـه يـک          
رويداد فراموش نشدني در جـنـبـش           
کارگري و در جنبش آزاديخواهانـه و         

. عدالت طلبانه مردم ايران تبديل شد     
جا دارد به جايـگـاه و اهـمـيـت ايـن                  
اعتصاب پرداخته شود و نقـاط قـوت     

اما قبـل   .   و ضعف آن جمعبندي شود    
از وارد شدن به اين بحث، از فعـالـيـن           
و رهـبـران ايـن اعـتـصـاب تـقـاضـا                   
مــيــکــنــم درمــورد ايــن اعــتــصــاب          
بنويسند و تجربه خود را در اخـتـيـار        

 . ساير کارگران قرار دهند
 

 : جايگاه سياسي اين اعتصاب
 

هرماه صدها اعتصـاب بـزرگ و        
کوچک در چهارگوشه کشور در جريان      
است اما بعضي از اين اعـتـصـابـات        
برجستگي خاصي پيـدا مـيـکـنـنـد،            
اوج ميگيرند، همه را مـتـوجـه خـود            
ميکنند، سايـر مـراکـز کـارگـري را              

ميکنند، و اينجا است کـه       "   تحريک" 
به خطري تبديل ميشـونـد و نـيـروي             

 
 اخراج جمهوري اسالمي از سازمان جهاني كار و اول ماه مه

 گفتگو با محمد آسنگران در تلويزيون انترناسيونال

 

 اصغر کريمي 

 
مروري بر اعتصاب 

  کيان تاير 

اکــنــون خــبــر آزادي مــحــمــود             
صالحي در سراسـر جـهـان پـيـچـيـده               
است اين يک شـکـسـت بـزرگ بـراي               

جمهوري توحش اسـالمـي سـرمـايـه            
است و يک پيروزي بـزرگ اسـت بـراي          
جنبش طبقه کارگر بعد از يک مبارزه       

خواستـنـد بـا خـرد کـردن             . نفس گير 
محمود صالحي ويا مرگ او جنـبـش        

کارگران براي رهايي جـامـعـه را بـه               
ايـن  .     شکست بکشانند، نـتـواسـتـنـد       

پيروزي ميسر نشد جز بـا مـبـارزه و             
مقاومت محمود صالحي و همسر و       

٥صفحه   

٤صفحه   

 اول مه را بطور گسترده برگزار كنيم
 گفتگوي تلويزيون انترناسيونال با شهال دانشفر

 
 هيمشکالت کار و زندگی در عسلو    

مصاحبه خبرگزاري دويچه وله با جوانمير مرادي يكي از فعالين  
 ١٠صفحه  -كارگري در عسلويه

 ناصر احمدي: پياده کننده 
 

ــ اخيرا چنـد اتـحـاديـه     : رضا مرادي 
کارگري، فدراسيون اتحاديه کـارگـري      
بخش حمل و نقل و همچنين سازمان       
عفو بين الملل از جمهوري اسـالمـي         

: آي ال او     ( به سازمان جهـانـي کـار           
شکايت کرده اند و آي ال او هـم دارد           
به اين شکايـت رسـيـدگـي مـيـکـنـد،              
لطفا توضيح بدهيد که ايـن شـکـايـت          

 .چرا صورت گرفته است

ــ در پــي          : مــحــمــد آســنــگــران      ــــ
احضارها و بازداشتهاي متعـددي کـه     
در يکـي دو سـال گـذشـتـه صـورت                  

فعاليـن  گرفته و تعداد قابل توجهي از    
کارگري به زندانها افتاده اند، و بطـور        
برجسته چندين کمپين بين المللـي بـه        
فراخوان اتحاديه هـاي کـارگـري کـه              
براي آزادي فعالين کارگـري از جـملـه          
محمود صالحي و منصور اسانـلـو و        
تعداد ديگري از بـازداشـت شـدگـان              

پيش برده شده اند، و بنا به فراخـوانـي        

 

 آزادي محمود صالحي، اول مه و آزادي دانشجويان

 ياشار سهندي از ايران 

٦صفحه   

 
 –گزارشي از اعتصاب قدرتمند كارگران كارخانه كيان تاير -

  صفحه  -تنظيم ناصر اصغري
نهادهاي رسمي كارگري در غرب و وضعيت به قهقرا رفته  -

  ١٣ناصر اصغري صفحه  -كارگران
 يك معرفي كوتاه: کميته برگزار کننده اول مه در استراليا -

 صفحه  -ارسالن ناظري
 
 ١١-١٢صفحه  -اخبار اعتراضات کارگري در ايران -
 

گزارشي از اعتراض کارگران دفتر مركزي شركت نفت           -

 ٩صفحه  -آزاده مقدم  -تهران

  
اعالميه حزب کمونيست کارگري به مناسبت 

 !اول مه اميد دنياست -٢٠٠٨اول مه 

٢صفحه   



 2  ١٣٨٧ فروردين ٢٩   کارگر کمونيست

 

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

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Ema:ilkazem.nikkhah@gmail.com 
 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

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

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

سرکوب را هم در ابـعـاد وسـيـع بـه                  
اعــتــصــاب  .   مــيــدان مــيــکــشــانــنــد     

کارگران کيان تاير از اين اعتصـابـات        
است کـه عـلـيـرغـم سـرکـوب، يـک                   
ــراي جــنــبــش کــارگــري               ــيــروزي ب پ
محسوب ميشود و برعکس سرکوب     
و زنداني کردن صـدهـا کـارگـري کـه               
حقوق معوقه ميخواهند، شـکـسـتـي        
سياسي براي رژيـم اسـت و آنـرا در                 
اذهان عمومي بـيـشـتـر از پـيـش از                
مشــروعــيــت مــي انــدازد، خشــم و            
انزجار از آنرا توده اي تر ميکند و راه    
حل هاي اصالح آنرا رسـواتـر و  بـي              

 . آبروتر ميکند
در جــنــبــش هــاي مــخــتــلــف              
اجتماعي، معموال روزها و رويدادهـا   
و بعضا شخصيـت هـائـي بـه نـقـاط                
عطـفـي تـبـديـل مـيـشـونـد، اذهـان                   
بيشتري را متوجه خود ميکننـد، در     
جامعه مطرح ميشوند، ثقل بيشتـري   
به آن جنبش ميدهنـد و  تـاريـخ آنـرا               

 فـروديـن     ٢٤روز   .   غني تر ميکنـنـد   
 يکي از اين روزها و اعـتـصـاب             ٨٧

کارگران کـيـان تـايـر يـکـي از ايـن                     
رويدادها براي طـبـقـه کـارگـر ايـران                
است که بي شـک مـهـر خـود را بـر                    
جنبش کارگري و بر جامعه کوبـيـد و        
موقعيت اجتماعي تـازه تـري بـراي             

همانطـور  .   جنبش کارگري ايجاد کرد   
که اعتصاب مهم کـارگـران شـرکـت             
واحد عليرغم سـرکـوب وحشـيـانـه و             
دستگيري هزار نـفـر از آنـان، و يـا                   
اعتصابات کارگران نـيـشـکـر هـفـت             
تپه، قبل تر از آن نساجي و شاهو در           
سننـدج، روزهـاي هـمـبـسـتـگـي بـا                 
ــوســط                ــران ت جــنــبــش کــارگــري اي
سازمانهـاي کـارگـري جـهـانـي و يـا                
ايجاد برخي تشکل هاي کارگـري در         
ايران، به چنين رويدادي تبديل شـدنـد        
و نقش مهمي در کوبيـدن مـهـر ايـن              
جنبش حق طـلـبـانـه در جـامـعـه و                   

. رونــدهــاي ســيــاســي ايــفــا کــردنــد           
همينطـور کـه شـخـصـيـتـي مـانـنـد                  
محمود صالحي نقش مشابهي بـازي      

يک دهه قبل و حتي پـنـج سـال            .   کرد
قبل، چنين رويدادهائي بـه نـدرت در         
ذهن جامعـه ثـبـت شـده اسـت امـا                  
تاريخ جنبش کارگري و فـراتـر از آن             

جنبش آزاديخواهانه مـردم ايـران در          
دهه هشتاد را نميتوان بدون ذکر ايـن     

ايـنـهـا    .   موارد به رشته تحرير درآورد     
هرکدام به سهم خـود فضـا را بـراي                
پيشروي جنبـش کـارگـري و چـپ و                
سوسياليستي بازتر و بـراي جـنـبـش            
هاي راست و ارتـجـاعـي بسـتـه تـر                  

در فضـاي سـيـاسـي ايـران از             .   کردند
چند سال گذشته به اينسو، اين موارد       
بيشتر و بيشتر ميشود و  جـامـعـه و           
نسل جديد آن بيشتر و بيشتر بـا ايـن            
رويدادها بزرگ ميشود و در اذهانـش     
به ثبـت مـيـرسـد و جـاي روزهـا و                     
رويدادها و شخصيت هـاي جـنـبـش            
هاي راست و ارتجاعي را تـنـگ تـر              

فشار سياسي و معنـوي ايـن       .   ميکند
جنبش بر جنبش هـاي بـورژوائـي و              
دست راستي بر هيچ آدم واقـع بـيـنـي          

اين روندي اسـت کـه         .   پوشيده نيست 
در چندسال اخير بطور مـمـتـد ادامـه            

امــا بــه اعــتــصــاب        .   داشــتــه اســت   
کارگران کيان تاير برگـرديـم و نـقـاط             
قوت و ضعفش را در پرتو اين بـحـث           

 . بررسي کنيم
 

 : نقاط قوت اين اعتصاب
 

ايــن اعــتــصــاب تــرکــيــبــي از             
رزمندگي، پيگيري و پـافشـاري در            
مبارزه، عدم توهـم بـه وعـده وعـيـده            
هاي مسئولين کارخانـه و مـقـامـات        
رژيم و اتحاد و يکپارچگـي کـارگـران       
را به نمايش گذاشت و همين مـوجـب         
شد که به يک اعتصاب قدرتمنـد و بـه        

. يک واقـعـه مـانـدنـي تـبـديـل شـود                  
کارگران هرروز با آتـش زدن السـتـيـک          
هاي داخل کـارخـانـه سـعـي کـردنـد                 

. ديگران را از اعتصاب مطلـع کـنـنـد     
 فروردين اين تـالش بـه اوج            ٢٤روز  

کارگران بـا تـالش زيـاد           . خود رسيد 
سعي در بستن جاده کردند و هـمـيـن            
باعث شد اعتصاب وارد فاز ديـگـري        

اين يکي از فاکتورهاي مـهـم         .   بشود
براي تبديل اعتصاب به مـوضـوعـي         

فعاليـن کـارگـري      .   فراکارخانه اي بود  
در طول اعـتـصـاب بـدرجـاتـي خـبـر                
اعتصاب را به رسـانـه هـا دادنـد تـا              
اعتصاب خـود را در سـطـح جـامـعـه             

نـقـش خـانـواده هـا و             .   مطرح کنـنـد   

تــجــمــع اعــتــراضــي آنــهــا بــدنــبــال             
دستگيري کارگـران يـکـي ديـگـر از              
نقاط ارزشمند و مـهـم ايـن مـبـارزه               

بعالوه وجود نسلي از کـارگـران          .   بود
جوان و پرشور و جسور از ديگر نقـاط         

 . قوت کارگران اعتصابي بود
ايــن مــجــمــوعــه عــلــرغــم هــمــه         
ضعفهائي که اين اعتـصـاب داشـت،        
کــه در ادامــه مــورد بــحــث قــرار                  
ميگيرد، آنرا به يـک مـبـارزه نسـبـتـا             
قدرتمند تبديل کرد و ادامه آنرا بـراي        
رژيم خطرناک تر کـد و بـا خشـونـت                

سـرکـوب شـد امـا نـه             .   سرکوب شـد  
مبارزه کارگـران پـايـان يـافـت و نـه                  
سرکـوب کـنـنـدگـان را بـه پـيـروزي                   

 . رساند
 

 : نقاط ضعف اعتصاب
 

دو هـزار کــارگــر بـا آن روحــيــه               
مصمم و رزمنده و با فعاليني پرشـور        
و بــدون تــوهــم بــه اردوي مــقــابــل،              
پتانسيل بسيار عظيمي دارند که اگـر    
بدرستي بکار مي افتاد، اعـتـراضـي         
به مراتب قدرتمندتر، پر سر و صداتـر        

عـلـيـرغـم     .   و موثرتر را شکل مـيـداد      
همه موانعي که سر راه کارگران وجود       
دارد از دستگيري و زندان تا اخراج و         
مشکـالت کـمـرشـکـن مـالـي، اگـر                 
اعتصابي ميخواهد به نتـايـج بـهـتـر            
برسد بايد تـمـام امـکـانـات خـود را                
بکار گيرد، نقشه و تـاکـتـيـک هـاي                
موثرتـري داشـتـه بـاشـد و سـازمـان                

موانع و فشارها   .   بهتري به خود بدهد   
فرض هر مبارزه کارگـري اسـت امـا            
عليرغم اين بايد به فکـر روش هـاي            
موثرتر بود و اين به سهم خود مـوانـع          
را نيز کمتر و بي رنگ تر مـيـکـنـد و        

جـا  .   ميتواند کامال خنثـي مـيـکـنـد         
دارد اين نکته را توضيح دهم کـه از            
بسياري از جزئيات اطالعي نداريم و    
بنابراين بعضا بايد به شـواهـد اتـکـا            

 . کرد
 
 : سازماندهي -١
 

فعالين کارگري عـلـيـرغـم هـمـه             
تالشـي کـه بـراي ايـجـاد اتـحـاد و                     
جلوگيري از تفرقه در ميان کـارگـران          
کردند، بنظر ميرسد سازمـانـي بـراي         

. هدايت اعتـصـاب ايـجـاد نـکـردنـد             
عليرغم روابط نزديک ميـان کـارگـران        

 
 ...  مروري بر اعتصاب 

 

١از صفحه   



 3 ٨٢شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 آارگران جھان متحد شويد

پيشرو و رهبران اعتصاب و هـدايـت          
روزمــره آن، امــا مــيــشــد کــمــيــتــه             
اعتـصـابـي از مـيـان چـنـد نـفـر از                      
کارگران بانـفـوذ و پـيـشـرو و قـابـل                   
اعتماد سازمان داد کـه هـمـه روزه                
درمورد وجوه مختلف اعـتـصـاب و           
اعتـراض بـحـث کـنـنـد و تصـمـيـم                    

و همراه با آن مجمع عمومي      .   بگيرند
هرروزه از کل کارگران ترتيب دهند و     
توده کارگران را در نقشه خـود شـريـک       

اتـحـاد را تـحـکـيـم کـنـنـد،                 .   کنـنـد  
راههاي موثرتر را بررسـي کـنـنـد، از           
دســت زدن بــه اقــدامــات شــتــابــزده            
جلوگيري کـنـنـد و بـر تـرديـدهـا و                    
 . روحيات محافظه کارانه غلبه کنند

 
 : بسيج خانواده ها-٢
 

اين کميته از جمله مـيـتـوانسـت           
براي به حرکـت درآوردن خـانـواده هـا           
تصميماتي اتخاذ کنـد و شـبـکـه اي             
براي متحد و منسجم کردن و فـعـال           

تجمع .   کردن خانواده ها سازمان دهد    
فوري خانواده ها براي آزادي کارگـران       
زنداني نشـان داد کـه خـانـواده هـا                   
ميتـوانسـتـنـد از روزهـاي قـبـل از                  
دستگيري نيز نيرويشان را به خدمـت       
بگيرند، مـقـابـل کـارخـانـه، مـقـابـل                
فرمانداري و مجلس و غـيـره تـجـمـع           

اين فشـار و قـدرت کـارگـران             .   کنند
مسـالـه   .   اعتصابي را ده برابر ميکرد    

. را به سرعت به جامعـه مـيـکـشـانـد            
همبستگي با کارگران اعتـصـابـي را          

عـدم  .   در سطح جامعه دامـن مـيـزد          
وجود چنين شبکه اي باعـث شـد کـه            
حتي بعد از دستگيـري هـنـوز تـا دو           
روز کارگران نميدانستند کداميـک از       
رفــقــايشــان در زنــدانــنــد، لــيــســتــي          
نـداشــتــنــد، و خــبــررســانـي دقــيــقــي           

 . نتوانستند انجام دهند
 
 : خبررساني -٣
 

خبررساني بـه جـامـعـه را بـايـد                
سازمان ميدادند تا هـرروز از رسـانـه          
هاي عالقمند و آماده، از جمله کانـال    
جـديــد بــراي انــعـکــاس اخــبــار ايــن             

مصـاحـبـه    .   اعتصاب منعکس شوند  
از طريق خـود فـعـالـيـن اعـتـصـاب،                
سازمان دادن برخي اعضـاي خـانـواده        
و يا دوستـان ديـگـر بـراي ايـنـکـار،                  
نوشتن اطـالعـيـه هـاي هـرروزه بـه                 
منظور توضيح آخـريـن اتـفـاقـات و              
تصميمات کارگران اينها هـمـه بـراي          
تبديل اعتصاب بـه امـر جـامـعـه و                

. براي جلب همبستگي حياتـي اسـت        
کارگران سد گاوشان در پاوه از طـريـق       
اس ام اس بالفاصله بخشـي از مـردم          
اطراف از جمله پاوه و سنـنـدج را در             
جريان مبارزه و تـحـصـن خـود قـرار              
دادند و اين يک اقدام مهـم و بـاارزش          

معلمان نيز از همين وسيله براي      .   بود

سازمان دادن اعتصـاب سـراسـري و           
 . قدرتمند خود استفاده کردند

 
 : بعد از اعتصاب -٤
 

بدنبال سرکـوب کـارگـران، بـايـد            
فعاليت سازمان يـافـتـه ادامـه مـي               
يافت، به مجامع بين المـلـلـي نـامـه             
داده ميشد، به کارگران و مـردم ايـران         

تـوصـيـفـي از       .   گـزارش داده مـيـشـد       
اعتصاب و حق طـلـبـي کـارگـران و                
اينکه چگونه سـاده تـريـن اعـتـراض              
آنها با باتوم و آب داغ و وحشـيـگـري         
حکومت مواجه ميشود، ايـنـهـا در           
جامعه همبستگي ايجـاد مـيـکـنـد،           
رژيم را در تنگنا قرار مـيـدهـد، روي           
ساير مراکز کارگري و اقشـار ديـگـر            
جــامــعــه تــاثــيــر مــيــگــذارد، بــحــث         
اعتصاب را همگاني ميکند، امکان     
ميدهد که مردم نيز با کارگـران وارد          
رابطه شونـد، در نـقـشـه هـاي آنـهـا                   
شريک شوند، به آنها کمک کنند، ايـده        
هايشان را با رهـبـري اعـتـصـاب در              

 . ميان بگذارند
هرکدام از اين اقدامات کـارگـران       
را در موقعيت بسيار متفاوتـي قـرار         
ميداد و اعـتـصـابشـان را بـه حـربـه                  

 . قدرتمندتري تبديل ميکرد
 

مبارزه کارگران کيان تاير پايـان      
 : نيافته است

 
تا اين لـحـظـه و بـخـاطـر فشـار                 
اعتصاب تنها دو مـاه از پـنـج مـاه                
حقوق معوقه کارگران پـرداخـت شـده          

خــطـر بسـتــه شـدن کـارخــانــه            .   اسـت 
هــمــچــنــان مــوضــوع مــهــم مــقــابــل         

جــمــعــبــنــدي ايــن      .   کــارگــران اســت    
اعتصاب و بـررسـي نـقـاط قـوت و                 
ضعف آن کمک ميکند که فعالـيـن و          
رهبران کارگري با تجربه بيشتـر و بـه          
شکل سازمان يافته تـري مـبـارزه را            

تهيه گزارشي خطـاب بـه   .   ادامه دهند 
مردم و افکار عمومي مـيـتـوانـد از             

سـازمـانـدهـي     .   اولين اقدامات بـاشـد    
شبکه اي از ميان خانـواده هـا و بـه                
حرکت درآوردن آنها يک اقدام بسـيـار         

خبررساني دائـم از       .   مهم ديگر است  
آخرين وضعيت و آخرين تصـمـيـمـات         
براي تـبـديـل اعـتـصـاب بـه افـکـار                   
عمومي شرط الزم همه اينها است و        
باالخره براي همه اينها ايجاد کمـيـتـه         
اي مــخــفــي مــتــشــکــل از رهــبــران            

يـک نـکـتـه       .   کارگري حـيـاتـي اسـت         
بسيـار مـهـم در ايـن مـيـان نـقـش                      
کارگران جوان و پرشور در کيان تـايـر          
است که در جريان اين اعتصاب نـيـز           

اما کـارگـران     .   نقشي مهم ايفا کردند   
جوان عليرغم شور و جسارت، تجربـه       

. رفــقــاي قــديــمــي خــود را نــدارنــد             
پيچيدگـي هـاي يـک اعـتـصـاب را                 
نميدانند، بر اهميت و شـيـوه مـتـحـد           
کردن ومـتـحـد نـگـاهـداشـتـن تـوده                  

ايـن وظـيـفـه       .   کارگران واقف نيستند  
رهبران قديمي تر است که بـا رفـقـاي            
جوانتري که استعداد قرار گرفـتـن در         
نقش رهبري کارگـران را دارنـد، کـار            
کنند، آنها را به چم و خـم کـار آشـنـا              

کنند، شور و شوق و جسارت آنهـا را          
با آگاهي بيشـتـر تـرکـيـب کـنـنـد و                   
بدينطريق اليه رهـبـري را گسـتـرش             

اين وظيـفـه اي      .   دهند و تقويت کنند   
است که هـمـچـنـان در دسـتـور کـار                 
رهبران و فعالين قديمي تر کـارخـانـه          

 . است
اکنون گرفتن بقيه حقوق مـعـوقـه        
و راه اندازي يک مبـارزه نـقـشـه مـنـد              
براي مقابلـه بـا بسـتـن کـارخـانـه و                   
بيکارسازي، در دستور کارگران قـرار     

بويژه اکنون پس از سـرکـوب و        .  دارد
پراکنده کردن کارگران، حياتـي اسـت         
که به توده کارگران افق و امـيـد داده         
شود و جلو تضـعـيـف روحـيـه آنـهـا                  

الزمه اينکار شکل دادن    .   گرفته شود 
فوري به يک رهبـري سـازمـان يـافـتـه              

ايجاد کميتـه اي از رهـبـران و            .   است
فعاليـن کـارگـري در ايـران تـايـر و                    
سازمانـدهـي شـبـکـه اي در مـيـان                  
خانواده ها براي در دستور گـذاشـتـن           
اقدامات مختلف و بويژه بطور فـوري       
مطلع کردن توده کارگـران و خـانـواده          
هاي آنها و گذاشتن نقشـه اي پـيـش             

قـدم هـاي     .   روي آنهـا حـيـاتـي اسـت           
مختلف مبارزه، اقدامات اوليه بـراي      
گرد هم آوردن دوباره کارگران، آمـاده         
کردن روحي آنها و شريک کـردن آنـهـا           
در يک نقشـه بـراي ادامـه مـبـارزه و                
اقدامات ديگري کـه بـعـضـا ايـنـجـا               
توضيح داده شد، کليدش يک رهبـري        

 . متشکل و سازمان يافته است

 
٢از صفحه  ...  مروري بر اعتصاب   

در ادامه کمپين همبسـتـگـي       
بين الـمـلـلـي کـارگـري از سـوي                 
كنفدراسيون بين المللي اتحـاديـه      
هاي آزاد كارگري، فدراسيون بين     
المللي كارگران بخش حمل و نقل     

 طـرح    ،سازمان عفو بين الملل     و  
شکايتي از جمهوري اسالمـي بـه       

) آي ال او     ( سازمان جهاني کار     
داده شــده کــه قــرار اســت ايــن               

شــکــايــت در نــود و هــفــتــمــيــن           
اجالس ساالنه سازمـان جـهـانـي          

 ٢٨که در فاصلـه  )   آي ال او ( کار
 ژوئن بـرگـزار خـواهـد           ١٣مه تا   

شد مـورد بـحـث قـرار خـواهـد                 
  ،به گفته اين سـازمـانـهـا      .   گرفت

اين شكايت در ارتباط بـا نـقـض          
حقوق به رسميت شـنـاخـتـه شـده            

تشكل   جهاني در خصوص آزادي     

يابي و فعاليت سنديكايي توسط 
   . جمهوري اسـالمـي ايـران اسـت          

دز اين شكايت، بـه طـور عـمـده،        
ــعــاالن               ــازداشــت ف احضــار و ب
كارگري و همچنين جلوگيـري از        

كـارگـري در      فعاليت تشكل هاي  
. ياران مـورد تـاكـيـد قـرار دارد              

کميته همبستگي کارگـري حـزب      
کمونيست کـارگـري ايـران طـي             

نامه اي به اتحاديه هاي کارگـري       
در سطح بيـن الـمـلـلـي خـواهـان               

اخــراج جــمــهــوري اســالمــي از           
 . سازمان جهاني کار شده است

 
 ! اخراج! شکايت کافي نيست

 اخراج شود) آي ال او (جمهوري اسالمي بايد از سازمان جهاني کار 
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 4  ١٣٨٧ فروردين ٢٩   کارگر کمونيست

محمود صالحي را بـه خـانـواده            شدن  
 به کارگران و به همـه کسـانـيـکـه             ،اش

کمک کـردنـد بـراي آزادي او تـبـريـک                  
اين خود يک پـيـروزي بـزرگ         .   ميگويم

است و اين در واقع تاثيراتش را بـر اول         
تـفـاوت امسـال بـا          .   مه نيز ميگـذارد   

سـال گـذشـتـه       .   سال گذشته را ببينـيـد     
فروردين محمود صالحي را دستـگـيـر        

 براي اينکه مانع بـرگـزاري اول         ،کردند
امسال سه هفته مانـده     .   ماه مه بشوند  

به اول مه محمود صالحـي را نـاگـزيـر          
اين نشـان دهـنـده       .   ميشوند آزاد کنند  

شرايطي است که به استقـبـال اول مـه          
محمود صـالـحـي عـمـال بـه             .   ميرويم

. سمبل اول مـه تـبـديـل شـده اسـت                   
محمود صالحي را بـخـاطـر بـرگـزاري            

بـراي  .   اول مه در زندان نگـاه داشـتـنـد           
کارگران سنندج احکـام شـالق صـادر           

ايـن  .   کردند بخاطر برپايي اول مـاه مـه       
يك تهاجم و يك گستاخـي آشـكـار از             
جانب جمهوري اسالمي بـه كـارگـران            
بود و آنچه امروز شاهديم اينسـت كـه           
جمهوري اسالمي بهرحـال زيـر فشـار           
اعتراض و يک کمپيـن بـيـن الـمـلـلـي                
گسترده واداربه عقـب نشـيـنـي شـد و              

ايـن يـك     .   محمود صالحي را آزاد کرد 
دستاورد است و ميتواند يـک سـکـوي          
پرشي باشد براي اينکه قدرتمند برويـم       

 .براي برپايي اول مه
در همين رابطه جنگي کـه بـر سـر           

. برپايي اول مه برپا شـده را شـاهـديـم             
اين روزي است که طبقـه کـارگـر مـي              

مـي آيـد     .   آيد حرفهاي خود را مـيـزنـد       
کيفرخواست خود را عليـه ايـن نـظـام             
اعالم ميـکـنـد در اوضـاع سـيـاسـي                 
امروز ايران اين بسيار مـهـم اسـت در            
مبـارزه بـراي مـقـابلـه بـا جـمـهـوري                    

درشــرايــطــي کــه در ايــن           .   اســالمــي
کارخانه و آن کـارخـانـه اعـتـراض و                  

همين امروز در نيـشـکـر       .   مبارزه است 
 کارگر در اعـتـصـاب       ٥٠٠٠هفت تپه   
در کيان تاير و ايـران صـدرا            .   هستند

اعتصاب اسـت و هـمـه جـا مـبـارزه                  
در چـنـيـن شـرايـطـي اول مـه                .     اسـت 

ميتوانـد وزن سـنـگـيـنـي در اوضـاع                
به همـيـن    .   سياسي جامعه داشته باشد   

دليل نفس برپايي اول مه يـک فـاکـتـور           
سياسي و يـک فـاکـتـور مـهـم بـراي                     

جنبـش کـارگـري اسـت و در چـنـيـن                   
شرايـطـي مـا بـه اسـتـقـبـال اول مـه                      

 .ميرويم
 

حـتـمـا جـمـهـوري         :   کاظم نيکـخـواه   
اسالمي امسـال هـم تـالش مـيـکـنـد               

تـالش  .   مانع بر پـايـي اول مـه بشـود             
مــيــکــنــد شــوراي اســالمــي و خــانــه           
کارگرش را راه بيندازد که کنترل شـده          

شمـا اشـاره     .   اين روز را از سر بگذراند     
کرديد که نفس برپايي اول مـه مـهـم               

چقدر فکر ميکنيد که مـيـشـود        .   است
با جمهوري اسالمي مقـابلـه کـرد کـه             

 .نتواند مانع برپايي اين روز شود
 

اين مقابله مدتهاست   :   شهال دانشفر 
نـفـس   .   که شروع شـده و جـريـان دارد             

مبارزه براي آزادي محمود صالحـي و       
متحقق كـردن آزادي او خـود نشـان                
ميدهد که ميشود بـا ايـن حـكـومـت             

بشـرطـي کـه مـا بـطـور              .   مقابله کـرد  
گسترده و فعال برويم به اسـتـقـبـال اول         
مه و تالش كنيـم آنـرا بـزرگ بـرگـزار                 

به استقبـال اجـتـمـاعـات بـزرگ           .   كنيم
در اول مه ما بايد شاهد برپايي       .   برويم

اجتماعات بزرگ کارگري باشيـم و از          
مراکز مختلف کارگري بـا يـکـديـگـر             

. متحد به اسـتـقـبـال ايـن روز بـرونـد                 
کميته هـاي اول مـه را        .   تدارک ببينند 

طـبــعـا االن کـارگــران         .   شـکـل دهـنـد      
ولي بـايـد    .   پيشرو در تدارک آن هستند    

بـه  .   کميته هاي اول مـه را شـکـل داد            
اسم کميته هـاي بـرگـزاري  اول مـه                   

بـايـد کـل      .    فـراخـوان داد       ،بيانيـه داد  
بايد دانشـجـويـان      .   جامعه را فراخواند  

بدين ترتيب يک جـنـب و        .  را فراخواند 
جــوش بــيــشــتــري از آنــچــه کــه االن               

اگـر چـه     .   شاهدش هستيم بوجود آورد   
بايد بر در   .   اين تالشها در جريان است    

 ،و ديوار نوشت گـرامـي بـاد اول مـه               
 بـرپـايـي     ،کارگر زنداني آزاد بايد گردد    

 دسـتـمـزد مـا          ،اول مه حـق مـاسـت         
حداقل دستمزد  .   افزايش بايد پيدا کند   

 ، مرگ بر سـرمـايـه داري     ،يک ميليون 
 جـمـهـوري      ،زنده بـاد سـوسـيـالـيـسـم            

. اسالمي بايد از آي ال او اخـراج شـود           
و به اين شکـل بـه اسـتـقـبـال اول مـه                    

با اين شکل است که ميتوان بـا         .   رفت
تا آنجا نـيـز کـه بـه             .   رژيم مقابله کرد  

 کـارگـران     ،مراسم دولتـي بـرمـيـگـردد       
مـا تـجـربـه سـال           .   ميدانند چه بکنند  

اول .   گذشته و سال قبـل از آن را داريـم          
و کـارگــران    .   مـه روز کـارگـران اسـت           

اجازه نميدهند که کسي به اسم کـارگـر         
اول مـه    .   بيايد و حرف ديـگـري بـزنـد           

. خيابانـهـا مـال مـاسـت          .   مال ماست 
و اين روز بايـد بـا   .  اين روز مال ماست 

 بـا    ، با بيانـيـه هـايـمـان         ،شعارهايمان
قطعنامه هاي كارگري و راديـكـالـمـان         

 تريبونـهـا را از آن خـود               ،برويم جلو   
 بدست بگيريم و حرف خـودمـان        ،کنيم

. اگر تظاهـرات دولـتـي اسـت       .   را بزنيم 
بايد تظاهرات دولتي را بر هم بزنيـم و           

و آنرا تـبـديـل بـه          .   بدست خود بگيريم  
همانطور .   صحنه اعتراض خود بکنيم   
و ديـديـم   .   که در سال گذشته انجام شـد    

 چـه    ،که پيام اول مـه چـه زيـبـا بـود                 
مـا  " کارگران بـا شـعـار           . راديکال بود 

 ،" انــرژي هســتــه اي نــمــيــخــواهــيــم            
 هـــزار تـــومـــان          ١٨٣دســـتـــمـــزد     " 

مـا کـار مـيـکـنـيـم تـا                " ،" نميخواهيم
 زندگي نميکنيم که کـار    ،زندگي کنيم 

و .     کـل پـيـام خـود را دادنـد               "   کنـيـم  
امسال در موقعيتي که هستيم خيـلـي        
قدرتمند ميتوان به استـقـبـال اول مـه            

همين االن کمپيـن دسـتـمـزد را          .   رفت
طومار اعتراضي عليه سطـح  .  ببينيد  

نازل دستمـزد هـا و بـا خـواسـت يـک                   
ميليون حداقل دستمزدها که بيـش از         
سه هزار کارگر آنرا تا هم اكنون امضـا         

حال شما اين حرکت را کـنـار        .     کرده ان 
 ،پـيــروزي آزادي مـحــمــود صــالــحــي          

مبارزات کارگران نيشکر هفته تـپـه و         
ديگر کارخانجات بگذاريد ببينيـد چـه       

من شـک نـدارم اگـر          .   اتفاقي مي افتد  
ايــن مــبــارزات بــه هــم گــره بــخــورد               
ميتواند با رژيم اسالمي بطور بسـيـار         

 موثري مقابله کند
 

 يک مشکلي کـه بـر        : کاظم نيکخواه 
سـر اول مــه و کــال در بســيـاري از                     
حرکات اعتراضي اسـت ايـنـسـت کـه             
چطور ميشـود تـوده کـارگـران را بـه                  

کـارگـران   .   شرکـت در اول مـه کشـانـد           
مشکـل دسـتـمـزد و عـدم پـرداخـت                   

 مشـکـل     ،دستمزد هايشـان را دارنـد        
مشــغلــه هــاي    .   اضــافــه کــاري دارنــد      

فـراوان زنـدگـي و بـعـالوه خـفـقـان و                     
موانعي که  جمهوري اسالمي ايـجـاد          

و اين مانع ميشود که ما اول       .   ميکند

در هـمـه     .   مـه وسـيـع داشـتـه بـاشـيـم              
کارخانجات کارگران کار را تـعـطـيـل            

تـجـمـع    .   مراسم داشتـه بـاشـنـد       .   کنند
در اين رابـطـه     .   راهپيمايي کنند .   کنند

يعـنـي فـعـال       .   چقدر ميشود جلو رفت   
کارگري با اين مساله روبروست و فکر        
ميکند کـه چـطـور مـيـشـود بـخـش                   
وسيعتري از کـارگـران را در اول مـه                

 .دخيل کند
 

در اين زمينه هم مـا       :   شهال دانشفر 
شـمـا   .   شاهد تحوالت بسياري هستيـم    

هفت هشت سال قبـل اول  .   تصور کنيد 
مه را بصورت پيک نيک و در مـحـافـل         

االن مـيـبـيـنـيـم کـه           .   برگزار ميکردند 
کارگران خودشان دست بکـار بـرپـايـي           

بطور مثال در سنندج مـا      .   آن ميشوند 
. سال قبل شاهد مارش اول مه بـوديـم        

که همانجا کارگران قطعنامـه خـود را         
رژيـم رهـبـران کـارگـري را              .   خوانـدنـد  

دستگير کرد و يـکـسـال اعـتـراض و               
در تـهـران   .   مبارزه براي آزادي آنها بـود    

در مقابل دفتر شرکت واحـد کـارگـران          
و بـا    .   مراسم اول مه را بـرپـا کـردنـد              

شرکت قدرتمـنـد در مـراسـم دولـتـي                
مراسم را بـرهـم زده و بـدسـت خـود                    

اينکه چطور ميشود يـک اول        .   گرفتند
بايد از هم اکنون    .   مه توده اي برپا کرد    

مـکـانـش را      .   فراخوان هـايـش را داد        
در مـجـامـع عـمـومـي            .   معلـوم کـرد    

. کــارگــري بــحــث آنــرا بــر پــا کــرد                  
شــعــارهــاي خــود را بــر در و ديــوار                
بنويسيم و اين فضا هـر چـه وسـيـعـتـر              

طبعا توده وسيعتري در اول مـه       .   باشد
بطور مـثـال هـمـيـن           .   شرکت ميکنند 

االن در نيشكر هفت تـپـه اعـتـصـاب              
 بهترين جاست که اين مـوضـوع        ،است

و کارگران را بـه شـرکـت          .   را طرح کرد  
وسيع در اول مه فراخواند و گـفـت کـه             
نه تنها ما بلکه در سطح بين الـمـلـلـي            
کارگران در اين روز جمـع مـيـشـونـد و             

 .اين روز را گرامي ميدارند
 

 يک نکته ديگـر کـه         : کاظم نيکخواه 
مطرح است به هر حال همين کـارگـران         
نيشکر هفته يـا بـخـش هـاي ديـگـر                  
کارگري براي دستمزد روزمره شان کـه        
مستقيما روي آنهـا فشـار مـيـگـذارد             

ولـي شـايـد      .     فعاالنه مبارزه ميكننـد   
اهميتـي کـه اول مـه دارد بـرايشـان                   

همينطـور بـراي بـخـش          .   روشن نباشد 

در نــتــيــجــه     .   هــاي ديــگــر جــامــعــه        
. ميخواهم برگردم به اهمـيـت اول مـه           

چـرا بـايـد      .   اينكه چه اهـمـيـتـي دارد          
اهــمــيــت آن بــراي            .   شــرکــت کــرد      

خـواســتــهــاي هــمــيــن امــروز و بــراي            
 فردايشان چيست؟

 
. يک سوال واقعـيـسـت   : شهال دانشفر 

ببينيد در سال يـکـروز اسـت کـه روز                
کارگر است و اين روز جهاني اسـت و            

بويژه موقعيـت   .   اين خودش مهم است   
و اوضـاع سـيـاسـي ايـران کـه تـوجـه                    

مـا  .   جهاني را بخود جلـب کـرده اسـت         
شاهد روزهاي همبستگي جـهـانـي بـا          

 مـارس   ٦ اوت و    ٩کارگران ايران مثل    
ايـن يـک بـخـش از مسـالـه                 .   بوده ايم 
حال وقتي يک روزي به اسـم روز    .   است

يعني در آن روز کـارگـر           .   کارگر است 
ميتواند بيايد حـرفـهـايـش را مـطـرح              

 ...و .خواستهايش را مطرح کند. کند
 

ولي تاثـيـر ايـن در          :   کاظم نيکخواه 
 ،زندگي کارگر و يـا در زنـدگـي زنـان              
 . دانشجويان و فضاي جامعه چيست

 
ببينيد چنين فرصتـي    :   شهال دانشفر 

بوجود مي آيد كه كارگران ميـتـوانـنـد           
در يك روز يك قدرتـنـمـايـي بـزرگ از               

اول مـه بـايـد روز           .   خود نشان بدهنـد   
و طبعـا   .   قدرتنمايي طبقه کارگر باشد   

هرچه عظـيـم تـر بـاشـد تـوازن قـواي                   
جامعه را بيشتر بـه نـفـع اعـتـراضـات              
همين امروز در سطح جامعـه تـغـيـيـر         

طبعا فضا را براي پيش کشيـدن       .   دهد
خــواســت هــا و مــطــالــبــات بــر حــق              

ــکــنــد                ــر مــي ــراهــم ت و .   کــارگــران ف
خــواســتــهــاي کــارگــران در واقــع                   
استانداردهاي جامعه را بيان ميـکـنـد        
و به جـلـو مـيـبـرد و ايـن هـا هـمـه                           

 در زنـدگـي       ،مستقيما در زندگي زنان   
دانشـجــويــان و کــل جــامــعــه تــاثــيــر            

کارگري کـه دارد مـيـگـويـد         .   ميگذارد
حق اعتصاب حق تشکـل حـق مسـلـم            

کارگري کـه مـيـگـويـد مـن           .   من است 
 ،زير خط فقر نميخواهم زنـدگـي کـنـم           
. دستمـزد يـک مـيـلـيـون مـيـخـواهـم                  

کارگري که با شعار همين اول مه سـال         
گذشته دارد کل اين نـظـام را بـه زيـر                 
سوال ميکشد دارد خواست جامعه را        

و بـه    .   به زيباترين شکلي بيان ميکنـد     
همين دليل برگزاري وسيع اين روز بـر          

 
١از صفحه  ...   اول مه را   
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فرزندانش و خيل فعالين کارگري كـه        
يک دم از پا ننشستند و اين مـقـاومـت             
را جهاني کردنـد و تـا پـيـروزي کـوتـاه                 

من نيـز بـه سـهـم خـود ايـن                 .   نيامدند
پيروزي بزرگ را به هـمـسـر و فـرزنـدان               
محمود و همـه دسـت انـدرکـاران ايـن                

و ديگر ايـنـکـه      .   کارزار تبريک ميگويم  
به طبقه کارگر در سطح جهـان تـبـريـک             
ميگويم که در اين مبـارزه جـانـانـه بـه               
عينه اتحـاد جـهـانـي کـارگـري را بـه                    

ايــن صــرفــا يــک      .   نــمــايــش گــذاشــتــنــد  
شکست براي يک دولت محلي سرمـايـه      
نبود بلکه به واقع يك دستـاورد طـبـقـه             
  .كارگر در مقابل سرمايه جهاني است

آزادي محمود صالـحـي تـثـبـيـت            
بيش از پيش جنبش اول ماه مه بود بـه      
عنـوان يـک سـنـت مـبـارزاتـي طـبـقـه                   

اين جنبش از هـمـان زمـان کـه             .   کارگر
شکل گرفت يک جنبش مبارزاتـي بـود          
بر عليه شرايط سياهي که سرمـايـه بـر            
عليه کارگران و بـه تـبـع آن کـل مـردم                  

. زحمتکش تحميل کرده بود و ميـکـنـد        
خيلي تالش کردند و ميکنند که جنـبـه         
مبارزاتي اين جنبش را هرس کـنـنـد و            
آنرا به يک روز بي خاصيت تبديل کننـد         
که گويا جشني است و کارگران دور هـم         
جمع ميشوند و شربت و شيرينـي مـيـل          
ميکننـد و از پـيـش کسـوتـان خـويـش                
قدرداني ميکنند و شعرهايي در مـدح         

کـه  .   کارگر خواهند خواند و ديگر هـيـچ       
در .   در واقع هيچگاه ايـنـگـونـه نـبـوده             

ايران به طريق اولي مطلـقـا ايـن گـونـه               
کارگران ايران از همان اول سـالـي   .   نبوده

که در ايران اين مراسم برپاشده و اين بـر          
ميگردد به دوران رضا شاه پـهـلـوي بـا             

و اين يـک     .   سرکوب شديد مواجه شدند   
کشمکش دائمي بين کارگران و هـئـيـت         

بــوده کــه    )   از هــر نــوعــش     (   حــاکــمــه    
کارگـران در    .   هيچگاه آرام نگرفته است   

 ٨٠بدترين شرايط اخـتـنـاق سـيـاسـي              
ساله تاريخ معاصر ايران به هر شـکـلـي          

و .   توانستند اين روز را گرامي داشتـنـد       
همين جمهوري وحشت سرمـايـه را در           
اوج دوران اقــتــدارش در دورانــي کــه              
شريفتريـن فـرزنـدان ايـن مـردم را در                  
زندانها قتل و عـام کـرد  وادار کـرد                    
حداقل در قانون کار خويش اين روز را           

امـا  .   براي کارگران برسميـت بشـنـاسـد         

اين رژيم با هر ترفـنـدي کـه بـلـد بـوده                   
سعي کرده اين روز را بي خاصيت کـنـد           

اقـدام مـحـمـود       .     اما نـتـواسـتـه اسـت        
 ٨٣صالحي و کارگران سـقـز در سـال               

اقدام مهمي در جـهـت عـلـنـي کـردن                  
گرامي داشت اين روز در خيابان و جـلـو    
چشم همگان بود، همين کينه سـرمـايـه         
داران و دولت سرمايه را از او در پـي                
داشت و با ربودن و زنـدان انـداخـتـن و               
محکوم کردن او به مرگ تدريجي قصد       

بـراي  .   داشتند اين جنبش را خفه كنـنـد       
همين است که آزادي محمود صـالـحـي         

. معنايي فراتر از آزادي يک نفر را دارد         
اين به معناي شکست سرمايـه داران و         

بــايــد ايــن    .   دولــت مــتــبــوعــش اســت       
دستاورد را پاس داشت و عـمـيـقـتـر از              

جنبش اول مـاه مـه     .گذشته به پيش برد 
با کارزار محمـود صـالـحـي بـر عـلـيـه                 
جانيان سرمايه نشان داد کـه مـيـتـوان             

. ضربات سنگيني به سرمايـه وارد کـرد       
اما هنوز منصور اسانلو در بـنـد اسـت           
که بايد تـالش کـرد او نـيـز از زنـدان                     

 .رهايي يابد
آزادي همه زندانيان سياسي امر     

 ماست
آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي يــک            

خواسته مهم  و حياتي اسـت کـه پـرچـم         
ايــن مــبــارزه نــيــز بــه روي دوش مــا                 

اين جنبش نبايد با ايـن      .   کارگران افتاده 
تداعي شود که فـقـط بـراي زنـدانـيـان                 
سياسي تالش ميکنند که کارگر باشند      
و ديگر زندانيان سياسي امـري مـربـوط        

اکـنـون و بـخـصـوص           .   به ديگران است  
دانشجويان در بدترين شرايط در زنـدان        

انسانهاي که پرچم طبقه کارگر     .   هستند
که همانـا سـوسـيـالـيـسـم بـاشـد را در                   

قـدرت طـبـقـه       .   دانشگاهها برافراشتند 
ما ميتواند اين انسانهاي شريـف را از           
سياهچالهاي جمهوري وحشت اسالمي    
نجات دهد اگر امر آزادي همه زندانيـان        

اگر شـعـار     .   سياسي را امر طبقه بدانيم    
ميدهيم رهايي کل جامعه امر مـاسـت        
در ابتدايي ترين اقدام مبارزه بـراي کـل         
زندانيان سياسي تـحـقـق هـمـيـن امـر                 

بايد بيشتر از گذشته جنبش اول        .   است
مه را از يک امر صـنـفـي مـربـوط بـه                   
طبقه کارگر بيرون کشيد و به امـر هـمـه       
مردم شريف و زحمتکش تـبـديـل کـرد             

اين ميسر نميشود که جز اينکه عـمـال          
براي هـمـيـن      .  نشان دهيم اينگونه است 

در اول مه امسال بـايـد بـر امـر آزادي                 
  .همه زندانيان سياسي تاکيد شود

اينجـا بـخـصـوص مـيـخـواهـم در               
اولين قدم بر امر رهايي دانشجويـان از          

در چند سال گـذشـتـه        .   زندان تاکيد کنم  
ــان                  ــه دانشــجــوي ــاه ک ــون هــرگ ــن ــاك ت
سوسياليست موفق بر برگذاري تجمعي     
ــايشــان در                   ــاره ــع ــد در ش ــشــون ــي م
پالکـاردهـايشـان مشـخـصـا از آزادي               
کارگران زنـدانـي و بـخـصـوص آزادي                
محمود صالحـي و مـنـصـور اسـانـلـو                

از مبارزات کـارگـران     .   حمايت كرده اند  
کارگـران نـيـز بـايـد بـر              . حمايت کردند 

خواست آزادي همه دانشجويان تـاكـيـد          
اخيرا و خوشبختانـه شـمـاري از          .   كنند

اين دانشجوريان بعد از تحمل شكنـجـه        
از جـملـه بـهـروز          .   هاي بسيار آزاد شند   

کريمي زاد، مجيد پورماجد و مـهـرداد         
امــا شــمــار ديــگــري از            .   لــهــراســبــي 

دانشجويـان از جـملـه فـرهـاد حـاجـي                  
 مجيد توکلـي،    ، پيمان پيران  ،ميرزايي

احمد قصابان و احسـان مـنـصـوري و               
مـا  .   تعدادي ديگر هـنـوز در زنـدانـنـد            

كارگران بايـد بـرخـواسـت آزادي هـمـه                
ايـن صـرفـا      .   دانشجويان پافشاري كنيم 

يک اقدام در پاسخ به اقدام دانشـجـويـان          
در واقع اين دو جنبش     .   نبايد تلقي شود  

از هم جدا نيستنـد ايـنـهـا پـيـکـره يـک                  
جنـبـش هسـتـنـد کـه در دو عـرصـه                      
متفاوت مبـارزه مـيـکـنـنـد و نـبـايـد                   
گذاشت ما را از هم سرنـوشـتـمـان جـدا              

تـاکـيـد مـدام از سـوي نـظـريـه                   .   کنند
پردازان بورژوازي اين بوده کـه ايـن دو              

. عرصه کامال متفاوت از هم هسـتـنـد         
دانشجويان سوسياليسـت بـراي هـمـان           
امري مبارزه ميکنند کـه امـر طـبـقـه              
کارگر است و کارگران بـراي آن مـبـارزه            

هر روز که بهروز کريمـي زاده        .   ميکنند
در زنـدان    . . . .   و يا پيمان پـيـران و يـا              

باشند ضربه اي بـه پـيـکـيـر جـنـبـش                    
ايــن رفــقــاي    .   ســوســيــالــيــســتــي اســت    

دانشجوي  ما سـرافـرازانـه در مـقـابـل               
سبعانه ترين شـکـنـجـه هـاي مـزدوران              
اسالمي سرمايه مـقـاومـت کـردنـد و               
متاسفانه در موقعـيـتـي گـرفـتـنـد کـه                

بـايـد ايـن      .   ممکن است که جان ببازنـد     
عزيزانمان را مانند محمود صالحي از       

ايـن  .   دست جال دان اسالمي نجات داد   

امر طـبـقـه مـا اسـت جـز بـا قـدرت                        
متحدانه کارگران رهايي سـريـع ايشـان          

بايد اين را بيـشـتـر از         .   فراهم نمي شود  
گذشته در سطح جهـان مـطـرح کـرد و               
حتي از اتحاديه کارگري جهان خواسـت        

بايد بتوان روز   .   در اين امردخالت کنند  
همبستگي در حمايت از دانشـجـويـان           
زنداني به کمک سازمانـهـا و اتـحـاديـه              
بين اللملي ترتيب داد به مانند آنچه در         

ــه         25 ــوري  اوت    9 ،        2007 ف
  بـراي    2008 مارس 6  و 2007

در .   کارگران اتفاق افـتـاد تـرتـيـب داد             
اولين قدم بايـد بـه اتـحـاديـه کـارگـري                 
جــهــان نشــان داد کــه امــر آزاي                        
دانشجويان امر طبقه کارگر ايران اسـت       

 بـهـتـريـن فـرصـت            2008و اول مه     
 *.است

 

 ...   اول مه را 

بـويـژه   .   روي کل جامعه تاثير ميگذارد  
اينکه امروز بيش از هر وقتي ملموس       
است تـاثـيـر مـبـارزات کـارگـري بـر                    

بيدلـيـل نـيـسـت        .   وضعيت کل جامعه  
در هر مناسبتي مـا مـيـبـنـيـم کـه              که  

جنبش کارگري متـحـد جـنـبـش         شعار  
 متحد جنبش رهـايـي زن        ،دانشجويي

مــردم ديــگــر     .   اســت داده مــيــشــود        
به همين دليـل مـهـم      .   اين را .   ميدانند

آنـهـم    .   است برپايي تـوده اي ايـن روز            
تحت حاکميت رژيمـي کـه زنـدگـي و               

در .   معيشت جامعه را به گـرو کشـيـده        
قبال رژيمي که مرتبا زندگي مـردم را          

هـمـيـن االن      .   مورد حمله قرار ميدهـد    
 هـزار    ٦٠٠در حاليکه از خـط فـقـر              
 دسـتـمـزد      ،تومان صحـبـت مـيـکـنـد         

 هزار تـومـان را بـراي کـارگـران              ٢١٩
وضـعـيـتـي کـه هـر            .     تعيين ميـکـنـد    

ــراضــي را حــكــومــت                 صــداي اعــت
ميخواهد خفه کند و سرکوب و زنـدان      

کارگراعتراض ميکند راهـي     .   ميکند
 معلم اعتراض ميکنـد     ،زندان ميشود 

راهــي زنــدان مــيــشــود و رژيــم هــر                
اعتراضي را با سـرکـوب مـيـخـواهـد              

در چنين شـرايـطـي بـراي           .   عقب براند 
جامعه ميتواند ملموس باشد که ايـن         
روز چه جايگاهي دارد و  کـار مـا و                 
نقش ما اينسـت کـه ايـن جـايـگـاه را                 

کار فعالـيـن و     .   براي مردم روشن کنيم   
رهبران پيشرو کارگري همين اسـت کـه        
اهميت اين روز را براي کارگران و کـال      

و فراخوان ما به کـل    .   جامعه باز کنند  
جامعه است  که ايـن روز را وسـيـعـا                 

فراخوان ما به کـارگـران   .   گرامي بدارند 
به معلمان به پرستاران به دانشـجـويـان         

دانشگاهها سـال گـذشـتـه       .   همين است 
يکي از مراکز مهم برپايي اول مه بـود         

در .   و امسال نيز انتظـار هـمـيـن اسـت           

اوضاع سـيـاسـي امـروز در شـرايـط                 
امــروز کــه شــاهــد شــعــار جــنــبــش               
دانشجويي متحد جنبـش کـارگـري و           

 در شـرايـطـي    ،جنبش رهايي زن  اسـت   
که مي بينيم اعتراضات اينطور به هم       

در شــرايــطــي کــه      .   پــيــونــد مــيــخــورد   
شاهديم كه شعارهاي راديکال و چـپ          

 زمـيـنـه بـراي          ،اينطور جلـو مـي آيـد       
برگزاري يک اول مه گسترده و توده اي          
بيش از هر وقت فراهم است و بايـد در         
چنين شـرايـطـي فـعـالـيـن و رهـبـران                   
کارگري با چـنـيـن چشـم انـدازي  بـه                   

مساله اينسـت   .   استقبال اول مه بروند     
که رهبران کارگري بايد خـطـيـر بـودن             
اين اوضاع را دريابند و با قدرت تـمـام          
به استقبال اول مه بروند و خوشبختانـه      
ما هم اکنون شاهد اين جنب و جـوش           

 .  در ميان آنان هستيم
 

در يـک دقـيـقـه آخـر        : کاظم نيکخواه 
اين بحث خواستـم بـبـيـنـم تـاکـيـدات                

 ديگر شما در اول مه امسال چيست؟ 
 

بــرپــايــي مــراســم     :   شــهــال دانشــفــر    
مستقل اول مه بعنوان يک حق پايه اي        

 اجازه ندادن به مزدوران خانـه       ،کارگران
کارگر و شوراهاي اسـالمـي بـراي پـا              
پيش کشيدن در اين روز و بر هـم زدن             

 ،مراسم دولتي و بدسـت گـرفـت آنـهـا             
 گسترده و بـا     ،برپايي يک اول مه بزرگ    

شکـوه و جـلـب حـمـايـت وسـيـع بـيـن                    
المللي براي انزواي جهـانـي جـمـهـوري           
اسالمي و اخراج آن از تمامي مـراجـع         

 ،جهاني از جمله سازمان جهـانـي کـار         
آي ال او، تاکيدات ويژه مـن بـراي اول             

. مه در اوضاع سيـاسـي امـروز اسـت            
 چـپ و       ، توده اي ،يک اول مه راديکال   

  سوسياليستي

 

 ١از صفحه  ...  آزادي محمود صالحي 

٤از صفحه   
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که اين اتحاديه ها و عفو بيـن الـمـلـل        
براي خواست آزادي کارگران در سطـح    
بـيــن الــمــلــلــي مــطــرح کــرده انــد و               
شکايتي را براي بررسي نقـض حـقـوق         
کارگري در ايران به سازمان جـهـانـي           
کار برده اند اين خواست مطـرح شـده          

در آن شکايت هم از جـمـهـوري         .   است
اسـالمــي بــعــنــوان مســئــول اعــمــال          
خشونت عليه کارگران نام برده اند لذا       
نتيجه چنين شکايتي اکنون اين شـده       
است که اخيرا يـکـي از مسـئـولـيـن                

گفته است که در   .   او.   ال.   سازمان آي 
ماه مه سازمان مربوطه اين شکايـت       

 . را بررسي خواهد کرد
 

ــ خب، بنظر شما اگـر      :   رضا مرادي 
اين شکايت را بررسي کنند يا نکننـد       
چه تاثيري بر وضعيت کارگران ايـران        

 . خواهد داشت
  اولين مسئلـه اي  :محمد آسنگران 

. ال.   که مطرح ميشود اينست که آي      
يک سازمان وابستـه بـه سـازمـان          .   او

ملل است و از کشورهـاي مـخـتـلـف            
ــهــا و از                    ــت ــنــدگــانــي از دول ــمــاي ن
کارفرمايان و از سازمانهاي کـارگـري       
در اجالسهاي ايـن سـازمـان شـرکـت             

امــا از طــرف ايــران و            .   مــيــکــنــنــد
جمهوري اسالمي تنها نماينده دولـت      

زيـرا  .   در اين اجالس شرکت مـيـکـنـد       
کساني که به اين سـازمـان فـرسـتـاده            
ميشوند از طـرف خـود حـکـومـت                

دولـت کسـانـي را          .   تعيين ميگردنـد  
تحت عنوان نماينده کارگر و نمايـنـده        
کارفرما و نماينده دولت هر سالـه بـه           

بنـابـر ايـن تـا          . اين اجالس ميفرستد 
آنجا كه به ايران مربوط ميشود تنهـا        
ارگاني که حق انـتـخـاب افـراد بـراي              
شــرکــت در ايــن اجــالس را دارد                  

 .  حكومت است
بهرحال اين سازمان يک مـجـمـع          
جهاني است کـه قـرار اسـت پـرونـده                
دولت جمهوري اسـالمـي را بـررسـي            

اما اين شکايت و ايـن رخـداد          .   کند
. اخير به سادگي بدست نيامده اسـت        

چندين سال است که فعالين کـارگـري        
و تشکلهاي کارگري در ايـران و در              

سطح بين الملـلـي و احـزاب چـپ و                 
کمونيست اپوزيسيون ايراني چـه در         
ايران و چه در سطح جهاني خـواسـتـار          
اعمال فشار اين سازمان به جمـهـوري    

ــد         ــوده ان ــرا اعــمــال     .   اســالمــي ب زي
خشونت جمـهـوري اسـالمـي عـلـيـه              
جنبش کارگري و فعالين کارگري بـه         
امري روزمره تـبـديـل شـده اسـت و                 
اکنون ميبينيم کار به اينجا کشـيـده          

 . است
حزب کمونيست کارگري از چـنـد       
سال پيـش تـا االن خـواهـان اخـراج                  
جمهوري اسالمـي از مـجـامـع بـيـن              
المللي و از جمله از سازمان جـهـانـي        

بنابـر ايـن عـالوه بـر            .   کار بوده است  
حضور فعال حزب در ميدان مـبـارزه          
عليه رژيم اسالمي حضور پـرتـحـرک           
خود فعالين کـارگـري بـراي افشـاي              
جمهوري اسالمي و اخراج آن از ايـن           
نهادهاي بين المللي نـيـز چشـمـگـيـر            

بطور ويژه اخراج جمهـوري     .   بوده است 
اسالمي از سازمـان جـهـانـي کـار از             

نتايـج  .   سالهاي قبل مطرح بوده است    
اين مجموعه کمـپـيـنـهـاي سـالـهـاي             
گذشته و ماه هاي گذشته در دفاع از          
حقوق کارگران بقدري تاثيـر فـزايـنـده          
داشته است که سرانجامش  ميبينيم       
به اينجا کشيده شده است که سازمان       

ناچار شده که اين حـرف را  .   او.  ال.  آي
 . بزند

 
ــ بله ببينيد، بـاالخـره        : رضا مرادي 

در سازمان جهاني کـار نـمـايـنـدگـان             
کــارگــري نــيــز از طــرف جــمــهــوري            
اسالمي به آنجا فرستاده ميشـده، آيـا        
اينها کارگران ايـران را نـمـايـنـدگـي               
نميکردند و نميکنند؟ آيا احـتـيـاجـي         
بود کـه اسـاسـا شـکـايـتـي صـورت                  
گيرد؟ پس اين نمايندگان کارگري که      
جـمــهــوري اســالمــي بــه آنــجــا مــي            

 فرستاده چه ميکرده اند؟
 

ـــ تـاکـنـون کـه               : محمد آسنگران   ـ
دولــتــهــا نــمــايــنــدگــان خــودشــان را          
فرستاده اند، و طبعا کارفرمايان نـيـز        
نمايندگان خودشان را فرستاده اند، و    
در رابطه با نمايندگان کارگران هـم در      

کشورهايي کـه امـکـان تشـکـلـهـاي              
کارگري بوده است آنها هم نمايندگـان       

مـنـتـهـا     .   خودشان را فـرسـتـاده انـد           
همانطور كه اشاره كردم در جمـهـوري        
ــطــور                اســلــالمــي ايــن مــوضــوع ب

يـعـنـي    .   معکوس انـجـام مـيـگـيـرد           
تمامي نمايندگـان فـقـط و فـقـط از               
طرف دولت تعيين ميشوند و کساني      
از خانه کارگر و شـوراهـاي اسـالمـي            
تحت عنوان نماينده کارگران انتخاب     
ميشوند و به آنجا فرستاده ميـشـونـد          
نماينده دولت هسـتـنـد نـه نـمـايـنـده                

 .کارگر
منتها االن ديگر هـم در سـطـح           

ايران و هم در سطح بين المـلـل هـمـه              
ميدانند کـه نـه خـانـه کـارگـر و نـه                     
شوراهاي اسالمي نـمـايـنـده کـارگـر             

بلکه اينها نيز دارنـد دولـت         .   نيستند
چـرا  .   اسالمي را نمايندگي ميکـنـنـد      

که اينها هم تشکلهاي دولتي هستند      
و براي مـهـار کـردن مـبـارزات حـق                 
طلبانه کارگران دولت آنها را سازمـان    

بـهـمـيـن مـعـنـي اخـراج              .   داده اسـت  
او اخراج  .   ال.   جمهوري اسالمي از آي   

نمايندگان خانه کـارگـر و شـوراهـاي            
اسالمي هم هست و اين از اهـمـيـت           

و بويـژه   .   بسيار بااليي برخوردار است   
يـعـنـي هـر       .   ما روي اين تاكيد داريم    

مجمعي كه ميخواهد بداند كـارگـران       
ايران چه ميگويند بايد حرفشـان را از        

. زبان نمايندگان خود كارگران بشنـود     
در اين مقطـع مشـخـص بـنـظـرم بـا                
نزديک شدن اول ماه مه الزم اسـت کـه          
کارگـران و تشـکـلـهـاي کـارگـري و                  
ــران در                   ــيــن کــارگــري در اي ــعــال ف
مراسمهـاي خـودشـان بـه ايـن اقـدام               
عمق و وسعت بيشتري بـبـخـشـنـد و             
قاطعانه خواهان اخـراج نـمـايـنـدگـان           
جمهوري اسالمي از آي ال او شوند و         
خواهـان انـتـخـاب آزاد نـمـايـنـدگـان                
کــارگــري خــودشــان گــردنــد تــا ايــن            
نمايندگان در مجمع سازمان جهـانـي       
کار سخنگو و زبـان گـويـاي جـنـبـش             

 . کارگري و طبقه کارگر ايران باشند
 

چطور چـنـيـن چـيـزي         :   رضا مرادي 
مــمــکــن اســت؟ اگــر قــرار بــاشــد                
نمايندگـان خـانـه کـار و شـوراهـاي                 

اسالمي از آي ال او اخـراج شـونـد و               
جمهـوري اسـالمـي را هـم از آنـجـا                  
اخراج کنند پس آنوقت اين کـارگـران          
با چه اسـمـي در آي ال او شـرکـت                     
کنند؟ حتي شـمـا فـرض کـنـيـد کـه                 
نماينده واقعي کارگران در مـجـامـع           
عمومي  و در تشکلهاي مستقلشـان        
انتخاب شده اند خب چطور ميتواننـد     
به چنين مجمع بين المللي راه پـيـدا            

 کنند؟
 

ــ مثل هر کشـور    :   محمد آسنگران 
ــهــاي کــارگــري و               ديــگــري تشــکــل
سازمـانـهـاي کـارگـري نـمـايـنـدگـان                
خودشان را انتخاب ميکنند  و ايـن           
نمايندگان را بطور مستقيم بـه آنـجـا           
ميفرستند، همانطوري کـه مـيـدانـيـد         
هم اکنون سنـديـکـاي شـرکـت واحـد              
بعنوان عضو اتحاديـه حـمـل و نـقـل              
جهاني پذيـرفـتـه شـده اسـت و االن                 
صرفا اين جمهوري اسالمي است کـه       
مــانــع شــرکــت نــمــايــنــدگــانــش در            

لـذا  .     اجالسهاي بين المللي مـيـشـود      
در ابــعــاد ســراســري هــم کــارگــران              
ميتوانند نمايندگان انتخابي خود را       

کـارگـران   .   به اين مـراجـع بـفـرسـتـنـد            
ميتواند نمايندگان خود را مستقيمـا       

در عين حال اگـر    .   به اي ال او بفرستد 
بخشهاي مختلف جنبش کـارگـري و        
فعالـيـن کـارگـري و طـبـقـه کـارگـر                    
بتوانند اين امکان را بـه جـمـهـوري               
اسالمي تحميل کننـد و نـمـايـنـدگـان           
واقعي خودشان را انـتـخـاب کـنـنـد               
طبعـا مـيـتـوانـنـد بـطـور مسـتـقـيـم                   
نمايندگانشان را به سازمان جـهـانـي          
کار بفرستند و پـرونـده شـان بـررسـي              

تنها مانعي که سر راه ايـن          .   ميشود
اقدام کارگران هست همين جمـهـوري        
اسالمي است كه اين را هم با مبـارزه         
و فشار جنبش كارگري در ايران و در         
سطح بين المللي امكانش هست كـه        

از لحاظ قـانـونـي      .   به آن تحميل كنيم   
و قوانين بين الـمـلـلـي هـيـچ مـوانـع                 
ديگري نيست که کـارگـران نـتـوانـنـد            
مســتــقــيــمــا نــمــايــنــدگــان خــود را            

 . بفرستند
 

ــ ما داريم به اول مـاه     :   رضا مرادي 
مه و روز جهانـي کـارگـر کـه الـبـتـه                  

امسال در ايران مصادف شده است با       
 ارديبهشت  نزديک ميشويم،     ١٢روز  

آيا فکر ميکنيد شکايتي که بجـريـان       
افتاده تاثيري هم در فضـاي اول مـاه            

 مه در ايران خواهد داشت؟
 

ــ طبعا اتفاقـاتـي   :   محمد آسنگران 
. که افتاده تاثيـراتـي خـواهـد داشـت            

اولين اتفاق مهمي که در آستانـه اول          
ماه مه در ايران افتاده آزادي محمـود        
صالحي از زندان بـود کـه جـمـهـوري              
اسالمي ناچار شـد او را آزاد کـنـد، و        
به دنبال آن همين شکـايـت از طـرف             
سازمان جهاني کار که يـک مـجـمـع             
جـهـانـي اسـت مـورد بـررسـي قــرار                  
ميگيرد و اينهم البته تنـهـا نـتـيـجـه              

بــلــکــه  .     اقــدامــات امــروز نــيــســت        
همـانـطـوري کـه گـفـتـم مـجـمـوعـه                    
فعاليتهاي که در چند سال گذشته از         
طرف فعالين کارگـري و تشـکـلـهـاي           
کارگري و حزب کمونيسـت کـارگـري          
در داخل ايـران و در سـطـح جـهـان                   
صورت گرفتـه بـود در سـطـح بـيـن                  
المللي نيز چنين اتفاقي را خلـق کـرده       

همه اين اتفاقـات االن بـمـرحلـه      .   است
اي رسيـده انـد کـه بـتـوانـنـد نـتـايـج                    
چشمگيري ببار آورند و طـبـعـا خـود            
همين اوضاع يک فضاي تـازه اي را             
ايجاد ميکند و فعالـيـن کـارگـري و             
تشکلهاي کارگري در ايران هم از ايـن   
فضا ميتوانند بهـتـريـن اسـتـفـاده را              

 .بکنند
کارگران ايران نبايد ايـن مسـئلـه          
را فراموش کنند که نه تنها در ابعـاد         
بين المللي خواستـهـاي خـودشـان را            
مطرح کنند بلکه تحت ايـن عـنـوان            
بايد بتوانند تشکلهايشان را سازمـان      

االن بايد دست بکار شـد تـا بـا          . دهند
توجه به فضاي پيش آمده و با تـوجـه            
به اينکه همين االن حساسيت زيـادي       
در سطح جهاني روي جنبش کارگـري       
ايران است و با توجه به اينکـه اعـمـال      
جمهوري اسالمي در سـطـح جـهـانـي           
زير ذره بين قرار دارد بنابر هـمـه ايـن            
عوامـل فضـاي ويـژه و مـوقـعـيـت                  
حساسي ايـجـاد كـرده کـه فـعـالـيـن                  
کارگري ميتوانند از آن استفاده کننـد    
تا همانطوري که گفتم هم در جـهـت            

 
١از صفحه  ...  اخراج جمهوري اسالمي   

 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

بنا به گـزارش رسـيـده بـه حـزب                 
 ٢٠کمونيست کـارگـري ايـران، روز              

 کـارگـر     ٤٠٠٠فروردين ماه، بيش از    
نيشکر هفت تپه در اعتراض بـه عـدم           
پرداخت دستمزد اسفندمـاه و پـاداش          

در ايـن    .   خود دست به اعتصاب زدنـد     
اعتصاب کليه کارگران نيشکر هـفـت         

 بــخــش تــولــيــد، کشــاورزي و             ،تــپــه
طبـق ايـن    .   کارگران ني بر شرکت دارند    

خبر کارگران با يعقوب شفيعي مـديـر         
عامل شرکـت مـذاکـره داشـتـنـد امـا               
مذاکره به نتيجه نرسيـد و کـارگـران از           

 فروردين اعتصاب را شـروع      ٢٠صبح  
کارگران اعالم کردنـد كـه روز          .   کردند

بعد نيز اعتصـاب را ادامـه خـواهـنـد              
 . داد

 ٢١در اطالعيه ديگـري در روز            
طـبـق   :   " فروردين ماه از حزب آمده بود     

گزارشي که امروز دريافت داشته ايـم،        
امروز نيز اعتـصـاب ادامـه يـافـت و                
کارگران پيشنهاد مديرعامل شـرکـت       

يعقوب شفـيـعـي مـديـر         .   را نپذيرفتند 
عامل شرکت بـه کـارگـران گـفـت کـه               
پاداش معوقه را پرداخت ميکند امـا        
حقوق معوقه را نميتواند پرداخت کنـد    
و کارگران در مقابل اعالم کـردنـد تـا             
تمام حقوق و مزاياي معوقه پـرداخـت          
 . نشود به اعتصاب ادامه خواهيم داد

ــه مــورد                ــگــري ك مــوضــوع دي
اعتراض و نگراني كـارگـران نـيـشـکـر             
هفت تپه است، تهديد به بيكاري آنـهـا         

بخش قابل تـوجـهـي از زمـيـن             .   است
هاي زراعي نيشکر براي کشت گـنـدم          
به شرکت هاي ديگر فروخته شده اسـت   
و بدين ترتيب سال ديگر زميني بـراي          
کشت نيشکر نخواهد ماند و کارگـران       
اين شرکت با دو انتخاب خـانـمـانسـوز          
خريد سابقه خـود و يـا بـازنشـسـتـگـي              

در غير اينـصـورت     .   روبرو خواهند شد  
ميتواننـد بـا نصـف حـقـوق بـه ايـن                     

 ." وضعيت بالتکفيف ادامه دهند
 فـرورديـن مـاه         ٢٣اطالعيه روز    

اعـتـصـاب هـزاران       :   " حـزب آمـده بـود      
کارگران نيشکر هفته تپـه کـه از روز              

 فروردين شروع شده بـود       ٢٠سه شنبه   

 فــرورديــن وارد       ٢٣امــروز جــمــعــه        
اعتـصـاب در     .   چهارمين روز خود شد  

اعتراض به تعويق دستمزد اسفند مـاه       
روز پنجشنبـه   .   و پاداش کارگران است   

 فروردين پاداش نيمـي از کـارگـران    ٢٢
را پرداخت کردند تـا بـا ايـن کـار هـم                  
صفوف کارگران را بشـکـنـنـد و هـم                 

اما کـارگـران     .   اعتراض را عقب بزنند   
اعالم کردنـد کـه تـا گـرفـتـن حـقـوق                    
اسفندماه و پـرداخـت پـاداش بـاقـي                
کارگراني که طلـب خـود را دريـافـت               
نکرده اند، به اعـتـصـاب خـود ادامـه              

بدين ترتيب امروز جمعـه   .   خواهند داد 
نيز اعتصاب کارگران نيـشـکـر هـفـت            

 .تپه ادامه يافت
نگراني از بسته شدن کـارخـانـه و           
بيکاري، يک موضوع ديگر اعـتـراض        

گــفـتــه مــيـشـود کــه         .   کـارگـران اسـت     
يعقوب شفيعي مدير کل، افضـل زاده        
معاون مديـر کـل، زيـبـداري رئـيـس                
ــاي وزارت                     ــيــروه حــراســت و از ن
اطالعات در اين کـارخـانـه، حـاتـمـي              
مديـر بـخـش کشـاورزي و مـهـنـدس                 
غالمرضا مرادي از طـريـق اشـخـاص           
ثالثي بهترين زمينـهـاي زراعـي ايـن            
شرکت را خريداري و يا اجاره کـرده انـد        
و حتي براي آبـيـاري ايـن زمـيـن هـا                   
عمال از کـارگـران شـرکـت اسـتـفـاده                  

 ." ميکنند
 فـرورديـن مـاه         ٢٤اطالعيه روز    

امروز شنبه :   " . . حزب گزارش مي دهد   
 فروردين پنجميـن روز اعـتـصـاب       ٢٤

از .   کارگران نيشکـر هـفـت تـپـه اسـت            
 نـفـر از        ٣٠٠٠صبح امـروز حـدود          

کارگران بخش هاي مختلف نـيـشـکـر          
هفت تپه در مقـابـل دفـتـر مـديـريـت                 
تجمع کردند و خواهان پرداخت فـوري         
دستمزد معوقه اسفنـد مـاه و پـاداش            

اما بـه کـارگـران پـاسـخـي         .   خود شدند 
يـعـقـوب شـفـيـعـي مـديـر               .   داده نشـد  

عامل شرکت چند روز اسـت در دفـتـر          
کارش حاضر نميـشـود و نـه هـيـئـت                 
مديره و نه کس ديگري نيز جـوابـگـوي          

کارگران اعال م کـرده       . کارگران نيست 
اند  که تا رسيدن به خواستـه هـايشـان            

به اعتصـاب و اعـتـراض خـود ادامـه              
 . خواهند داد

بنا به گزارش ديگري از حـزب در          
شرکت نيشکر زعبل غذايي واقـع در          

اهواز کارگران سه مـاه     -مسير شوشتر 
است دستمزد خود را نـگـرفـتـه انـد و                

. پاداش آخر سال را نـيـز طـلـب دارنـد              
کارگران اعالم کرده اند اگر طلـب آنـهـا          
پرداخـت نشـود دسـت بـه اعـتـصـاب                

 . خواهند زد
هــمــچــنــيــن در شــرکــت تــوســعــه         

 ،نيشکر امير کبيـر در دشـت آزادگـان      
هــنــوز عــيــدي و پــاداش آخــر ســال                
کارگران پرداخت نشده است و کارگران      
اعالم کرده انـد کـه در صـورت عـدم                 
پــرداخــت آن، دســت بــه اعــتــصــاب              

 . خواهند زد
 ٢٦و باالخـره در اطـالعـيـه روز             

کارگران نيـشـکـر     :   " فروردين آمده است  
 تـا    ٢٠پس از شش روز اعتصاب از          

 فروردين ماه، امـروز دوشـنـبـه بـه            ٢٥
طـبـق   .   اعتصـاب خـود پـايـان دادنـد            

گزارشي که بـه حـزب رسـيـده اسـت،                 
 نفـر از کـارگـران         ٣٠٠٠بدنبال تجمع   

در مـقـابـل دفـتـر مـديـريـت در روز                     
 فروردين، به کارگران قـول  ٢٥يکشنبه  

داده شد که حقوق  اسفند هفتـه آيـنـده          
پاداش کـلـيـه کـارگـران         .   پرداخت شود 

کــارگــران .   نــيــز پــرداخــت شــده اســت         
ترجيح دادند اعتصاب را خاتمه دهنـد     
و چنانچـه هـفـتـه آيـنـده حـقـوق آنـهـا                   
پرداخت نشد، اعتصاب را مـجـددا از      

يک دليل ديگر پايـان دادن  .   سر بگيرند 
به اعتصـاب ايـن بـود کـه درصـورت                
ادامه اعتصاب نيشکرهاي بريده شـده      
خشک و غير قابل استفاده مـيـشـد و              
کارگران ترجيح دادنـد کـار را از سـر                

 . بگيرند
کارگران اعتصاب شش روزه خـود      
را موفقيت آميز ميدانند اما در عيـن        
حال شديدا نگران تعطيل کارخانـه و از        

. دست دادن شغل هـاي خـود هسـتـنـد        
کارگران اقداماتي را به منظور مقابلـه       
با تعطيل کارخانه در دستـور گـذاشـتـه       

اتحـاد، رزمـنـدگـي و پـافشـاري              .   اند

هزاران کارگر نيشکر هفت تپه و توهـم        
نداشتن به مقامات و مسـئـولـيـن، از            
نقاط برجسته اين اعتصاب شـش روزه       

کارگران هفت تپه با اتکا بـه ايـن          .   بود
نقاط قوت ميتوانند نيروي بـيـشـتـري         
براي مقابله با تعطيل کارخانه و سـايـر    

ايـن  .   خواستهاي خود به ميـدان آورنـد       
ــل                   ــاب ــهــا در مــق ــيــروزي آن شــرط پ

 ."بيکارسازي ها است
 ٢٧بنابه خبـر ديـگـري كـه روز                

فروردين ماه منتشر گرديده بود، خـبـر        
از اعتصـاب كـارگـران بـخـش نـي بـر                
شركت نيشكر هفت تـپـه مـي داد و                

 تـن  ١٤٠٠حاكي از آن بود كه بيش از     
از كارگران اين بخش در مقابـل دفـتـر            
مديريت شركت دست به تجمـع زده و           

خواستار پرداخت حقوق معـوقـه خـود          
اين خبر همچنين مـي افـزايـد           .   شدند

كه مهندسين و كارمندان ايـن شـركـت         
نيز در اعتراض به عدم پرداخت حقـوق      
اسفندماه و پاداش سال گذشـتـه خـود           
در محوطه شركت دست به اعتراض و       

 .تحصن زده اند
همچنين آخرين گزارش از احضـار      

 تن از فعالين كارگري نيشكر هـفـت         ۵
تپه به اسامي فريدون نيكـوفـر، عـلـي            
نجاتي، محمد حيدري، جليل احـمـدي       
و رمضان عليپور  خبر مـي دهـد كـه              
اين فعالين كارگري بايد خـودشـان را            
روز ارديبهشت ماه به دادگـاه مـعـرفـي        

 . كنند
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 هزاران کارگر نيشکر هفت تپه باز هم اعتصاب کردند

سازمان دادن خودشـان و هـم فشـار              
آوردن بر سـازمـان جـهـانـي کـار کـه                   

 . جمهوري اسالمي  را اخراج کند
در واقع در نتيجه اين اقدامـات و   

او دو مـوضـوع      . ال. ادامه فشار بـه آي    
يـکـي   :   مشخص بايد اتفـاق بـيـافـتـد         

اينکه کارگران بـتـوانـنـد تشـکـلـهـاي             
خودشان را سازمان دهند و يکي هـم        
اينکه بتوانند با فرستادن نمايـنـدگـان        
خودشان به سـازمـان جـهـانـي کـار،                
فضاي بين المللي را براي جـمـهـوري           

جـمـهـوري    .   اسالمـي تـنـگـتـر کـنـنـد           
اسالمي تنها با دستگيري و زنـدانـي         
کردن و سرکوب توانسته مانع حضور      

لـذا ايـن     .   گسترده کارگران شده اسـت    
اتفاقاتي که مورد بـحـث مـاسـت نـه            
تنها فضايي بنفع جنبش کارگـري را         
ايجـاد مـيـکـنـد بـلـکـه فشـاري بـر                     

بطور کلي  .   جمهوري اسالمي مياورد  
نــيــروي تـــمــامــي جـــنــبــشــهـــاي                
آزاديخواهانه و  برابري طلبانه را قوي       

هيچ جنبـشـي    .   تر و چند برابر ميکند    
ــه انــدازه جــنــبــشــهــاي                  ــيــا ب در دن
آزاديخواهانه  و بويژه جنبش کارگـري       

. در ايران مورد توجه جهانيان نيـسـت       
در عرض همين يکسال ما شاهد سـه        
مورد اعتراض جهاني بسـيـار قـابـل            
توجهي بوديم که در سـطـح جـهـانـي               
سازمانهاي جهانـي، سـازمـان عـفـو            
بين الملل و سازمانهاي کارگري وارد      
ميدان شده اند و لذا اکنون وقتش هـم         
رسيده است که از اين فضـاي ايـجـاد            
شده بنحو احسن استفـاده شـود و در           
مجامع کارگـري و روز اول مـاه مـه              
کارگران بتوانند تشکلـهـا و مـراسـم             

 . بزرگي را برپا کنند

 

 ...  اخراج جمهوري اسالمي 

 

٦از صفحه   



 8  ١٣٨٧ فروردين ٢٩   کارگر کمونيست
 

 تن از كارگران كيان تـايـر     ٢٠٠٠
 فـرورديـن مـاه در           ٢٠در تهران روز     

اعتراض به عدم دريافت دستمزدهـاي      
. خــود دســت بــه اعــتــصــاب زدنــد              

كــارگــران بــا روشــن كــردن آتــش در              
محوطه كارخانه توجه كارگران مراكز     
اطراف را به اعـتـصـاب خـود جـلـب                 

خـواسـت کـارگـران پـرداخــت           .   كـردنـد  
فوري دستمـزدهـاي مـعـوقـه خـود و                
پرداخت مزايا و همينطور جـلـوگـيـري         
از بسته شدن کارخانه و از دست دادن      

 فـرورديـن     ٢٤روز  .   شغل هايشان بود  
ماه، كارگران همچنـان در اعـتـصـاب          

 صبح آن روز در     ٦هستند و از ساعت     
محل كارخانه دست به تـجـمـع زده و             
بار ديگر در محوطه كارخانه دست به       

رژيـم اسـالمـي      .   روشن كردن آتش زند   
با گسيل نيروهاي انـتـظـامـي، جـاده             
بين پل ساوه تا محل رباط كريم را از        
دو طرف مسدود كرد و كارخانـه را بـه        
محاصره نيروهاي سركـوب در آورد و        
به كارگـران هشـدار داد كـه آتـش را                 

. خاموش كرده و كارخانه را ترك كنند      
استاندار تهران به ميان كارگران رفـتـه        
و وعده و وعيد مي دهد و نـيـروهـاي             
سركوبگر نيز هشدار مـي دهـنـد كـه             
اگر كارگران كارخانه را تخليه نكـنـنـد        
به آنها يورش خواهند برد، كارگران نه       
وقعي به وعده و وعيدهاي اسـتـانـدار           
گذاشتند و نه بهائـي بـه تـهـديـدهـاي              

كـارگـران   .   نيروهاي سركـوبـگـر دادنـد       
اعالم كردند كه اين وعده و وعـيـدهـا           

دروغ است و تا زمانيكه كارفرمـا بـه           
جمع آنها نيايد و تكليفشان را روشـن          
نكند، به تجمع و اعتراض خود ادامـه    

معاون سياسي استانـدار    .   خواهند داد 
تهران ساعاتي بعد بـه كـارگـران قـول             
پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده را     

 ساعت آينـده مـي دهـد، امـا             ٤٨تا  
كارگران ترك كارخانه را مشـروط بـه           
واريز نمودن بدهـي هـاي خـود اعـالم             
كردند و گفتند كه شب را در كارخـانـه          

يگان ويـژه رژيـم آمـاده        .   خواهند ماند 
 . کارگران شد

فرهاد قاسمـي، خـبـرنـگـار حـزب           
 فــرورديــن چــنــيــن گــزارش         ٢٤شــب   
 : ميدهد

ساعت هفت و نيم عصر شـنـبـه           " 
نيروهاي ضد شورش با شکستـن در و        
با نردبان هاي آلومينيومي از ديـوار          
سه متري کارخـانـه بـه سـرعـت بـاال                 
آمـدنــد و وحشــيـانــه شـروع بــه زدن                 

بـا  .   کارگران با باتوم هاي برقي کردنـد      
تبر و لگد کليه درهـاي کـارخـانـه را                
شکستند و با موتور سيکـلـت شـروع          

هـر  .   به گشت زني در کارخانه کـردنـد        
کس سر راهشان بود لت و پار کردنـد،         
حتـي انـتـظـامـات خـود کـارخـانـه و                   

دهها نفـر   .   اعضاي شوراي اسالمي را   
حـداقـل   .   از کارگران را دستگير کردند    

دو اتوبوس از کارگران دستگـيـر شـده          
 . را از کارخانه خارج کردند

کارگران که از صـبـح بـا فـالخـن               
سنگ و کوکتل مولـوتـف بـه بـيـرون               
کارخانه پرتاپ مي کردند با خـواهـش    
فراوان و قـول هـاي مسـئـولـيـن آرام                  

از صــبــح بــزرگــراه آزادگــان         .   نشــدنــد
حـدود سـاعـت    .   ترافيک شديدي داشت 

 رئيس نيروي انتظامي منـطـقـه بـه            ٦
 بايـد   ٨مديران گفته بود که تا ساعت       

جــاده بــاز شــود وگــرنــه بــه مــحــض               
ساعت هفت  .   تاريکي حمله مي کنند   

و نيم حمله به کارگراني که جـرمشـان           
اعتراض به نـپـرداخـتـن دسـتـمـزدهـا               

رئــيــس نــيــروي     .   اســت، شــروع شــد       
انتظامي به مـديـران گـفـتـه بـود کـه                  
کارشناسان و مهندسان يک جاي امـن       
مخفي شوند کـه بـعـد از حـملـه بـا                     
همکاري انتظامات کـارخـانـه از در             
پشت و مخفي کارخانـه کـه بـه خـط               
ريل قطار تهران و اصـفـهـان بـاز مـي            
شــود، خــارج شــدنــد و بــه کــمــک                    
مينيبوس نيروي انتظامي از منـطـقـه      

 . دور شدند
 ٦ تـا       ٥منطـقـه را بـه شـعـاع                

در مـوقـع   .   کيلومتر تخليه کرده بودند   
حـملـه تـعـدادي از کـارگـران درگـيــر                  

صــداي آژيــر آمــبــوالنــس و           .   شــدنــد
ماشين هاي پليس تمـام مـنـطـقـه را              

در حال حاضر هر تـعـداد       .   گرفته است 
از کارگران که توانسته انـد در داخـل             
کارخانه مخـفـي شـده انـد و تـعـداد                  
زيادي از کارگران دستگير و مضروب      

 ."شده اند
با رسيدن اخبار تكميلي بـه حـزب    

كـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي               " و بـه       
، مـعـلـوم شـد كـه              " زندانيان سياسـي  

تعداد دستگير شدگاه بسيار بيشتر از      
ارقامي بود که در ساعات اوليه حمله       

در .   نيروي سرکوب گزارش شـده بـود         

حمله نيروهاي سرکوب صدها نـفـر از         
کارگران اعـتـصـابـي دسـتـگـيـر شـده                

تـعـدادي از كـارگـران نـيـز از                 .  بودند
طريق فاضالب شركت توانسته بودنـد      
از دست نـيـروهـاي سـركـوبـگـر فـرار                 

بـا رسـيـدن خـبـر دسـتـگـيـري                 .   كنند
كارگران به خانواده هايشان، آنـهـا در          
مقابل دادگاه چهاردانگه و سـپـس در          
مقابل پاسگاه احـمـدآبـاد مسـتـوفـي             
تجمع كرده و خواستار آزادي فـوري و          
بدون قيد و شرط كارگـران دسـتـگـيـر             

طـبـق آخـريـن گـزارشـات            .   شده شدند 
همه کارگران دستگير شده کيـان تـايـر          

نـظـام عـلـي       به جز يکي از آنـان بـنـام            
کـارگـران   .   از زندان آزاد شده اند    نادري  

دستگيرشده را مورد ضـرب و شـتـم             
قرار دادند و تعدادي از آنهـا را تـحـت            
فشار گذاشتند که تعـهـد بـدهـنـد در              
اعتـراضـات کـارگـري شـرکـت نـمـي                

 . کنند
 تـن از       ٦در جريان اعتصاب، به     

كارگران آتش نشاني دستـور داده شـده        
بود كه بر روي كارگران  اعتصابي آب        
داغ بپاشند، اما کارگران آتش نشانـي       
با حمايت از كارگـران اعـتـصـابـي از              

دستور فرماندهان سرپيـچـي كـرده و            
. آب داغ را روي آسفالت ريخته بـودنـد     

 کارگر نيز به جرم سرپـيـجـي از            ٦اين  
تصميم جنايتکارانه نيروهاي سرکوب    
دستگير شدند که تا کنـون خـبـري از           

 . آنها دريافت نشده است
بدنبال اعتصاب، سرانجام دولـت      
و کارفرما مجبور به پرداخت دو مـاه          
حقوق معوقه کارگران شدند امـا سـه           
ماه از دستمزد کارگران هنوز پرداخت      

به کارگران وعده داده شده     .   نشده است 
که در هفته آينده بقيه دستمزد معوقه        
آنها پرداخت خواهد شـد و کـارگـران             
اعالم کرده اند در غـيـر ايـنـصـورت                
مجددا دست به اعـتـصـاب خـواهـنـد            

نگراني ديگر کـارگـران تـعـطـيـل             .   زد
. کارخانه و از دست دادن شغـل اسـت          

زمزمه پلمب کردن درب کـارخـانـه و            
بســتــن آن مــدتــي اســت بــه گــوش                

 . ميرسد
با سرکوب کارگران کـيـان تـايـر،            
جمهوري اسالمـي بـرگ ديـگـري بـه               
تاريخ سراپا جنايت خود افزود و خشم       
و انزجار کارگران و مردم به جـان آمـده      

 . را گسترده تر و عميق تر کرد

 
 گزارشي از اعتصاب قدرتمند كارگران كارخانه كيان تاير

 تنظيم از ناصر اصغري

 

ــوع  ــوضـ ــردن        :   مـ ــوم كـ ــكـ ــحـ مـ
دستگيري و سركـوب كـارگـران الـبـرز          

 تاير 
كميسيون همبستگي بين المللـي     
اتحاديه كارگران صنعتي جـهـان، كـه          
يك اتحاديه كارگري جهاني و مستقل      
ميباشد، از دستگيري و ضرب و شتم       
صدها كارگر شركت توليدي الستـيـك     

 ١٢البرز در نزديكي تهران در تاريـخ          
 سخـت عصـبـانـي شـده        ٢٠٠٨آوريل  
كارگران اعتراض كـرده بـودنـد         .   است

 مـاه بـود كـه           ٥چرا كه دستمزد آنهـا      

بـعــنـوان شــرط     .   پـرداخـت نشــده بـود        
آزادي، كارگران را مجبور كـردنـد كـه           
تعهد كتبي دهند كه ديگـر در هـيـچ             

ايـن  .   اعتراضي شركت نخواهند كـرد      
نقض كامـل ابـتـدايـي تـريـن حـقـوق                  
انساني در ارتـبـاط بـا آزادي بـيـان،                 

بـعـالوه،   .   تجمع و حق اعتصـاب اسـت    
عدم پرداخت دستمزدها كـه مـوجـب           
اعتراض كارگران شد، بـروشـنـي يـك            
بيعدالتي عظيم و نيز نـقـض قـوانـيـن             

مـا سـئـوال      .   ايران و بين المللـي اسـت      
چرا نيروهاي دولتي قربانيان    :   ميكنيم

را )   يــعــنــي كــارگــران   ( ايــن جــنــايــت      
دستگير مـيـكـنـنـد، در صـورتـيـكـه                

مـديـريـت    ( مرتكبـيـن ايـن جـنـايـت              
را مــورد حــمــايــت قــرار         )   ومــالــكــان
 .ميدهند

كميسيون همبستگي بين المللـي     
اتحاديه كارگران صنعتـي جـهـان ايـن           
اقدام ظالمانه از جانب حكومت شـمـا         
و شركت توليدي السـتـيـك الـبـرز را               

ما همبستگـي خـود     .   محكوم ميكند 
را با كارگران ايران اعالم ميكنيم و از        
مطالبات آنـهـا مـبـنـي بـر پـرداخـت                 

بموقه دسـتـمـزدهـا كـامـال حـمـايـت                 
مــا از حــكــومــت ايــران         .   مــيــكــنــيــم

ميخواهيم كه فورا تمامي كـارگـرانـي        
كه هنوز آزاد نشده اند را آزاد نمايد و           
از تعهد گرفتن از كـارگـران بـعـنـوان                

.  شرط آزادي آنهـا صـرفـنـظـر نـمـايـد               
شركت تـولـيـدي السـتـيـك الـبـرز و                   
شركت هاي شريك آن نيز بايد بـخـطـر         
اين تجاوز به حقوق ابتدايـي كـارگـران        

 -بـا احـتـرام    .   مسئول و جوابگو باشند   
رونوشـت بـه مـقـامـات           -مايكل پسا 

جمهوري اسـالمـي ايـران و شـركـت                

توليدي الستيك البرز ارسـال گـرديـده          
 .است

به گزارش دستـرنـج، سـنـديـكـاي            
كارگران شـركـت واحـد اعـالم كـرد؛                
غالمرضا غالمحسينـي از اعضـاي         
اين تشكل به دليل پـخـش اطـالعـيـه             
هاي ايـن سـنـديـكـا از سـوي دادگـاه                 

 مـاه حـبــس        6انـقـالب بـه تـحـمـل              
 .تعليقي محكوم شده است

 
 كميسيون همبستگي بين المللي اتحاديه كارگران صنعتي جهان سرکوب کارگران کيان تاير را محکوم کرد 
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 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري

 را بخوانيد

 زنده باد سوسياليسم 

مدتي است كـه در شـرکـت نـفـت           
مديريت و نـوذري وزيـر نـفـت تـالش              
ميکنند يکسري از مزايـاي کـارگـران       

از جـملـه     .   و کارکنان را حذف کـنـنـد       
مديريت اعالم کرده اسـت کـه مـهـد             
کودک را تعطيل ميکند كـه بـعـدا بـا            
اعتراض کارگران و زنان کارگـري کـه         
داراي فــرزنــد خــردســال هســتــنــد و            
احتياج به مهد كودك دارند روبرو شد       

کارفرمـا نـتـوانسـت       .   و عقب نشست  
مهد کودک را ببندد ولي پولي را کـه           
بابت سوبسيد به مادران اين كـودكـان      

 . داده ميشد قطع كرد
همچنين اخيرا بحث زدن مزاياي     
: ديــگــري بــه مــيــان آمــد از جــملــه             

ــتـــوران و                 خصـــوصـــي شـــدن رسـ

مــحــرومــيــت کــارگــران و کــارکــنــان         
پيماني از استفاده از رستوران و پـول          

با خصـوصـي شـدن رسـتـوران             .   غذا
کارگران و کارکنان پيماني از امـکـان        
اســتــفــاده از نــاهــارخــوري مــحــروم           

بعالوه بحث از محروم شدن     .   ميشوند
کــارگــران و کــارکــنــان پــيــمــانــي از            
سرويس اياب و ذهاب و قـطـع کـمـک        
هزينه بود که با بـلـنـد شـدن زمـزمـه               

 فروردين، مـديـريـت    ٢٠اعتراض روز  
به ميان کارگران آمد و آن را شـايـعـه             
خواند و بدين ترتيـب عـقـب نشـيـنـي           

 . کرد
اين يک موفقيت بـراي کـارگـران           

در کل بين کـارگـران رسـمـي و              .   بود
پيمانکـاري و قـراردادي بـه لـحـاظ                

با کارگـران   .   مزايا تفاوت بسيار است   
. پيماني مثل بـرده رفـتـار مـيـشـود              

نـوذري تـيـپـي اسـت کـه بـه مـيـان                      

کارکنان ميايد و بـا آنـهـا صـحـبـت               
ميکند و ميخواهد نشان دهد که بـه          
صحبت آنان گوش ميدهد و بـه آنـهـا           
وعده و وعيد ميدهد و وقتـي جـوابـي        

. ندارد ميگويد مصوبه دولـت اسـت         
. انـد    اما کارکنان دست او را خـوانـده        

در هـر حـال ايـنـهـا در مـقـابـل جـو                      
اعتراض همه اين مسايل را تکـذيـب         
کردند و در مـورد سـرويـس ايـاب و               

اي    ذهاب و نهار تـا کـنـون ابـالغـيـه              
. نيامده و اوضاع تغييري نکرده است     

اما بهـرصـورت در مـيـان کـارگـران               
فضاي اعتراضي باالئي وجـود دارد و   
کارگران آماده اند که با کـوچـکـتـريـن           
تعرضي از طرف مديريت و وزير نفت       

بـطـور   .   اعتراض خود را نشان دهـنـد       
 ٦مـثـال يـکـروز سـرويـس سـاعـت                   

کارکناني را کـه بـراي اضـافـه کـاري              
مي مانند را بر نـداشـت كـه بـاعـث                

اعتراض زيادي شـد و از فـرداي آن               
دوباره سرويس را برقرار کردنـد، ولـي         

  . گفتند موقت است
 تومـان   ٢٥االن قيمت غذا روزي     

است ولي گفته شده اسـت کـه بـعـدا               
 تومان ميشـود کـه   ٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠
 تومان آن را اداره ميدهد آنهم   ١٥٠٠

صرفا بـه کـارمـنـدان رسـمـي و بـه                     
کارگران قراردادي و پيمانکاري تعلـق      

سال گذشته ميـخـواسـتـنـد        .   نميگيرد
اين کار را بکنند که وزير نفت آنموقع        
از تــرس اعــتــراض کــارگــران بــا آن              

 .مخالفت کرد

در کل کارکنان نفت، حدود صـد        
هزار نفر ميـشـونـد کـه آنـهـايـي کـه                   
جنوب و روي سـکـوي نـفـتـي کـار                   
مـيــکــنــنــد حــقــوق نســبــتــا بــهــتــري          
ميگيرند ولي آنهايي کـه در بـخـش              
اداري کــار مــيــکــنــنــد حســاب و               

در بخـش اداري در     .   کتابشان جداست 
 بخش زيـادي از کـارگـران و               ،تهران

کارمندان بصورت پـيـمـانـي بـه کـار              
اشتغال دارند که دائما در هـراس از            

 .بيکار شدن هستند

 
 گزارشي از اعتراض کارگران و کارکنان دفتر مركزي شركت نفت تهران

گزارشي از آزاده مقدم به کـانـال          
 ١٣٨٧ فروردين ٢١  -جديد 

حزب كمونيـسـت كـارگـري طـي            
 فروردين مـاه    ٢٤اطالعيه اي در روز     

کــارگــران و کــارکــنــان      :   " اعــالم كــرد  
پخـش و پـااليـش، خـطـوط لـوـلـه،                   
مخابرات و ساير بخش هاي وابسـتـه         
به پااليشگاه آبادان نسبت به مـزايـده      
گذاشتن منازل سازماني و حـذف و           
کاهش سـاعـات اضـافـه کـاري کـه                 
منجر به کاهش دستمـزد آنـهـا شـده             
است، شديدا معترضنـد و چـنـد روز            
قبل اعالم کرده بودند که چنانچـه بـه           
اين خواستها رسـيـدگـي نشـود، روز            

 فـرورديـن دسـت از کـار               ٢٤شنبه   
خواهنـد کشـيـد و درمـقـابـل درب                 
مرکزي پااليشگاه دست بـه تـحـصـن           

امروز کـارگـران بـعـد از           .   خواهند زد 
ورود به داخل سالنهـا هـنـگـامـيـکـه              
تصميم به دسـت کشـيـدن از کـار و                 
تجمع داشتند، متوجه شدند که افـراد   
حراست درب پااليشگاه را بسـتـه و            
آنجا جمع شده اند و کارگران امـکـان           

فضاي اعـتـراض     .   تجمع پيدا نکردند  
در ميان کارگران پااليشگاه باال است      
و کارگران تصميم دارنـد در فـرصـت            
ديــگــري بــراي بــه کــرســي نشــانــدن            
خواست هاي خود دست به اعتصـاب       

 ." و تجمع بزنند
روز بعد، در اطالعيه ديـگـري از        

ــه شــده                ــت ــف ــطــور گ ــن :   " . . حــزب اي
مسئوليـن پـااليشـگـاه بـا کـارگـران               

صحبت کرده و از کارگـران خـواسـتـه            
اند تا هفتـه آيـنـده کـه نـعـمـت زاده                    
معاون پخش و پـااليـش در وزارت              
نفت به آبادان ميايـد صـبـر کـنـنـد و                

. دست به اعتصاب و تحصـن نـزنـنـد           
کارگران نيز يک هفته به آنها مـهـلـت            

 . داده اند
پرسنل پااليشگاه آبادان خـواهـان      
واگذاري منازل به کارکنـان هسـتـنـد،        
مانند برخي ديگر از مراکز نفـتـي از           
جمله ماهشهر و اراک که مـنـازل بـه             
صـورت اقسـاط طـوالنـي مـدت بـه               

امـا در    .   کارکنان واگذار شـده اسـت        
آبادان فقط تعداد معدودي از مـنـازل        
فرسوده در ايستگاههاي کارگـري بـه         
کارکنان واگذار شـده اسـت آنـهـم در              
ازاي بازنشستگي پيش از مـوعـد و           

کــم کــردن يــکــجــاي پــاداش هــاي               
موضوع از اين قـرار اسـت        .  کارکنان

کـه از يـکـطـرف رونـد رو بـه رشـد                       
خصــوصــي ســازي در کشــور، کــه              
شرکت نفت را هم در بر ميگـيـرد، از           
جمله بخش ايرانول پااليشگاه آبـادان        
به بخش خصوصي واگذار شده اسـت         
و از طرف ديگر افـزايـش تصـاعـدي             
قيمت زمين و خانـه و اجـاره خـانـه،               
واگذاري منازل را به يک موضوع داغ       
و جنجالي در چند سال اخير تـبـديـل            

تصـمـيـم بـه ايـجـاد يـک               .   کرده است 
منطقه آزاد اقتصادي و تجـاري بـيـن          
آبادان و خرمشهر افزايش قيـمـت هـا          
را هرچه بيشتر سرعت داده و خـيـل             
زيادي از سـرمـايـه داران و زمـيـن                   
خــواران و پــيــمــانــکــاران ســاخــت و            

سازهاي ساختماني به آبادان سـرازيـر        
شده و چشم طمع بـه مـنـازل شـرکـت               

به مـزايـده گـذاشـتـن        .   نفت دوخته اند  
ــفــت، ســودهــاي              مــنــازل شــرکــت ن
هنگفتي نصيب بخش هاي مختـلـف       

 . سرمايه داران ميکند
 ٩اعتراض و تحصن پرسنل در         

اين روند را کند کـرد و          ١٣٨٦ديماه  
براي مدتي مسکوت گذاشت اما در       
سال جديد زمزمه هـاي آن بـار ديـگـر            

تصـمـيـم کـارگـران و           . بلند شده است 
کارکنان پااليشگاه به تحصن در روز       

 فرورديـن عـکـس الـعـمـل آنـهـا                 ٢٤
کـاهـش   .   نسبت به ايـن مسـالـه بـود           

ساعات اضافه کاري نـيـز مـوضـوع            
 ."ديگر اعتراض بود

 

 گزارشي از اعتراض كارگران پااليشگاه آبادان

 

هزاران تن از کارکنان بـزرگـتـريـن         
شرکت پست آلـمـان در سـراسـر ايـن               

 .زنند کشور دست به اعتصاب مي
به گـزارش شـبـکـه تـلـويـزيـونـي                
دويچه وله آلمـان، مسـئـوالن دويـچـه           
پست اعالم کـردنـد نـه هـزار تـن از                  
کارکنان اين شـرکـت در اعـتـصـاب              

سراسري شرکت خواهند کـردکـه ايـن          
اقدام باعث تاخير در ارسال دست کـم        
نيم ميليون نامه و مـرسـوـلـه پسـتـي             

 .شود مي
اين در حالـيـسـت کـه کـارکـنـان               
دويچـه پسـت مسـتـقـر در فـرودگـاه                

 سـاعـتـه      8فرانکفورت با اعتصاب     

امروز خود باعث توقف کامل امـور         
هاي پسـتـي خـارجـي          مربوط به بسته  

 .شدند
اتحاديه کـارکـنـان پسـت آلـمـان             

 درصدي دستمزد   7خواستار افزايش   
 هزار تن ازاعضاي خـود شـده         130
 .است

 
 کنند کارکنان بزرگترين شرکت پست آلمان اعتصاب مي

 



 10  ١٣٨٧ فروردين ٢٩   کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

 ارتـبـاط و فـعـالـيـت               : دويچه وـلـه   
هـا   صنفي شما با کارگران چه کارخانه    

و کارگـاهـهـايـي در جـنـوب کشـور                 
 است؟

 
ما ارتباطمـان بـا      :   جوانمير مرادي 

ــه  ــژه                 کــارخــان ــوي هــاي جــنــوب و ب
ي عسلويه فـارس      هاي منطقه   کارخانه

ــا و               ــهـ ــاهـ ــگـ ــااليشـ ــي، پـ ــوبـ ــنـ جـ
هايي است که در ارتـبـاط           پتروشيمي

بـا  .     کـنـنـد      با پـااليشـگـاه کـار مـي           
شـايـد   .   کارگرها ارتباط نزديک داريـم    

هايش، نه همـه، ولـي بـا             با اکثر پروژه  
هايش ما ارتـبـاط       كارگران اکثر پروژه  

 .نزديک داريم
 

شــمــا مشــکـالت و       :   دويـچــه وــلــه   
ها را از طـريـق نـمـايـنـدگـان                 خواسته

کنيـد    کارگران بررسي و هماهنگ مي    
 يا به شکلي ديگر؟ 

 
 ما در جاهايي که     : جوانمير مرادي 

هـاي کـارگـري وجـود نـدارد،               تشکل
هـاي                  کنيم از طريق جمـع    سعي مي 

 . دوستانه، مشکالت را بررسي کنيم
 

که دربسيـاري   دليل اين:     دويچه وله 
هاي کارگري، تشکلـي وجـود          محيط

 ندارد چيست؟ 
 

 در ايـران حـق          : جوانمـيـر مـرادي     
ايـجـاد تشــکـل بــراي کـارگــرهـا بــه                

مـوارد  .   رسميت شناخته نشـده اسـت      
زيادي هستند کـه از طـرف ادارات              
دولتي بـراي ايـجـاد تشـکـل، مـانـع                

هـاي     تراشي شـده يـا حـتـي تشـکـل              
 . اند موجود را سرکوب کرده

 
بسـتـي از        آيـا جـمـع         :   دويچه وـلـه   

مشکالت کارگري شاخص در جنوب     
 کشور داريد؟

 
ي    در مـنـطـقـه      :   جوانمـيـر مـرادي     

جنوب و بخصـوص عسـلـويـه هـيـچ              

. اي بدون مشکل وجود نـدارد       کارخانه
ي کـارگـرهـا کـه             حتا زندگي روزمره  

گردد به محيـط کـار و مـحـل                برمي
شمـا  .   خوابگاهها واقعا اسفناک است   

بـيـنـيـد کـه از              اگر آنجا بياييـد، مـي     
يکطرف پـااليشـگـاهـهـا و صـنـايـع               

هــا،    آور خ بـزرگ، سـاخــتـمـان              سـود 
هـا    آپارتمانهاي اداري وابسته به ارگان    

اند و     و شرکت نفت سر به فلک کشيده      
هـاي     از طـرف ديـگـر، در خـوابـگـاه              

کارگران کمترين امکانات زندگـي را        
مثال حـمـام، آب        .   کنيد  مشاهده مي 

حتي مشـکـالتـي کـه بـه             .   بهداشتي
 . شان راحت نيست زبان آوردن

 
 را      اگر بتوانيد بـخـشـي    :   دويچه وله 

. بيـان بـکـنـيـد، خـوب خـواهـد بـود                 
شـود در     گزارشهاي زيادي منتشر مي   

مـورد ايـنـکـه امـکـانـات تـفـريـحـي                  
عسلويه خيلي کم اسـت، فشـار کـار            

ــاد اســـت           ــلـــي زيـ ــيـ ــر  .   خـ ــاطـ بـــخـ
هـا و مشـکـالت شـديـد،              محروميت
ها، قـمـار      ام که در خوابگاه     من خوانده 

 ...کنند يا مسايل ديگر مي
 

طــرز زنــدگــي   :   جــوانــمــيــر مــرادي   
کارگران عسلويه بـحـدي وحشـتـنـاک           
است که اصال جايي براي صحبت از         
امکانات تفريحي و اينجـور چـيـزهـا           

آنجا شـمـا از کـنـار هـر                .   گذارد  نمي
خوابگاهي که بـگـذريـد، بـوي مـواد             

. شـنـويـد        مخدر در حال استعمال مي    
زير پتوهايشان را که نـگـاه بـکـنـيـد،             
انواع حشرات مضـر مـثـل شـپـش و              

از طـرفـي وقـتـي          .   بـيـنـيـد      ساس مي 
خواهند مثال ضدعفوني کـنـنـد،          مي

کننده است و خـود       بوي سم واقعا گيج   
حشرات هم بر اثر تـداوم، نسـبـت بـه              

. انـد    ها مصونيت پيـدا کـرده       پاشي  سم
درعسلـويـه از اعـتـيـاد گـرفـتـه تـا                    

هاي جورواجور عفوني بـيـداد         بيماري
 . کند مي

 
در خبرها هست کـه در       : دويچه وله 

هـا و     عسلويه شمار زيادي ليسانسيـه  
مهندسان بيکار، دبيران اخـراجـي يـا         
از اين قـبـيـل، بـراي کسـب درآمـد،                

آيا آماري از    .   کنند  کارگري ساده مي  
 اينگونه افراد در دست داريد؟ 

 
طور مشـخـص      به:   جوانمير مرادي 
ولي خـب عسـلـويـه     .   ما آماري نداريم  

ايـن را هـم   .  معروف است به تبعيدگاه 
بگويم که کم نيستند آنـهـايـي کـه از              

پولي به آنجا ميـايـنـد و          بيکاري و بي  
گرفتار همان بالياي شايع در عسلويه      

از معلم اخراجي گرفته تـا       .   شوند  مي
بـهـر صـورت،      .    شـده      کارگر بازخريد 

شما در عسلويه انواع آدمـهـايـي کـه            
بخاطر فرار از فقر و نـداري بـه آنـجـا               

 .بينيد اند مي روي آورده
 

 طوماري که بـه ابـتـکـار         : دويچه وله 
فعالين اتحاديـه سـراسـري کـارگـران            
اخراجي و بيکار تهيه شـده، االن بـه            

 چندتا امضا رسيده؟
 

من تا قبل ازعيد    :   جوانمير مرادي 
که اطالع داشتم، حدود سـه هـزار و             

البته اين تعداد بـه ايـن          .   اي بود   خرده
. دليل است که ما دير شـروع کـرديـم           
. يعني دو هفته قبـل از پـايـان سـال               

رغم مشکالتـي  کـه        خوشبختانه علي 
ها و     براي ما از طريق حراست شرکت     

نيروهاي امنيتي ايجاد کردند و چـنـد    
آوري   نفر از دوستانمان را در حال جمع      

امضا دستگير و تـهـديـد بـه اخـراج               
کردند، بـاز امضـاهـاي زيـادي پـاي              

البته دوستان ما را بـعـد   .  تومار است 
خود هـمـيـن      .   از بازداشت آزاد کردند   

اما موضوع امضـا کـردن و امضـا              
بهرحال مـا    .   کند  گرفتن را دشوار مي   

در صـــورت پـــاســـخ نـــدادن بـــه                   
هاي کارگـري، درسـال جـديـد           خواسته

آوري امضــاء را ادامــه             هــم جــمــع   

 . دهيم مي
 

در رابطه با توضيحاتـي  :   دويچه وله 
کــه پــيــرامــون مســايــل عســلــويــه             

داديد، آيا آگاهي کارگري، آگاهي       مي
 صنفي در چنين فضايي وجود دارد؟

 
هـا ايـن        شايد خيلي :   جوانمير مرادي 

عقيده را داشتـه بـاشـنـد کـه آگـاهـي                
صنفي تنها از مطالعـات مـداوم يـا            

ايـنـهـا    .   شود  کار متشکل حاصل مي   
ولي بخاطر ملموس بودن مشـکـالت       

اصـال آن    .   شـونـد     است که جـذب مـي     
کارگـرهـايـي کـه دچـار آن بـالهـاي                  
آنچناني شدند، نظرشان اين بـود کـه           
شرايط، اين مـوقـعـيـت را بـرايشـان               

آنها تـمـايـل دارنـد        .   ايجاد کرده است  
که هرچه سريعتر از اين وضع نـجـات          

 . پيدا کنند
 

اطالع داريـد کـه حـدود      :   دويچه وله 
چند نفر در عسلويه مشغول بـه کـار            

 هستند؟
 

شـود     حـدودا مـي    : جوانمير مرادي 
. هزارتـا بـاشـنـد      ۴۰ تا   ۳۰گفت بين   

البته قبال بيشتر از ايـن بـود، ولـي                
 تعطيلي کشـيـده شـدن          االن بخاطر به  

ها، بـخـاطـر شـرايـط             بعضي از پروژه  
 هزار نفر کارگر   ۲۰جاري شايد حدود    

نسبت به پارسـال يـا پـيـرارسـال کـم                 
 .اند شده

 
 مصاحبه خبرگزاري دويچه وله با جوانمير مرادي يكي از فعالين كارگري در عسلويهمشکالت کار و زندگی در عسلويه     

 اعتراضات گسترده در فرانسه 
هزاران نفر از مـردم فـرانسـه در              
اعتراض به افزايش تـورم و كـاهـش              
قدرت خريد خود در پاريس تظاهرات      

 .كردند
 تـلـويـزيـون       ٥به گزارش شـبـكـه        

فــرانســه ، بــا اعــالم نــرخ تــورم در                 
 هـزار فـرانسـوي در      ١٣اروپا،بيش از   

اعتراض به افزايش تـورم و كـاهـش              
قدرت خريدشان و هـمـچـنـيـن بـراي               
افزايـش حـقـوق خـود ، بـه دعـوت                    
اتحاديه هاي بـزرگ ايـن كشـور در               
تظاهرات سازماندهي شده در پاريس     

 .شركت كردند
تظاهركننـدگـان كـه ازكـاركـنـان            
وبازنشستگان دولت بودند، همچنيـن     
بــا اصــالحــات دولــت در زمــيــنــه               

درايـن  . بازنشستگي مخالفت كـردنـد     
گـزارش آمـده اسـت افـزايـش روزانـه               
قيمت ها در فرانسه برزندگـي حـقـوق          
بگيران به ويژه كارگران سـاده تـاثـيـر             

 .زياد گذاشته است
به گـزارش شـبـکـه تـلـويـزيـونـي                

، دولت فرانسه تعداد افراد     ٢٤فرانس  

بيکار در اين کشور را يک ميليـون و           
 . هزار نفر اعالم کرده است٨٩٠

چـنـيـن در            دولت اين کشور هـم     
چــارچــوب اصــالحــات اجــتــمــاعــي          
صورت گرفته در ايـن کشـور مـدت             
پرداخت مقرري بيـکـاري را در ايـن              

. کشور تنها شـش مـاه اعـالم کـرد               
دولت فرانسه معتقد است بـا اعـمـال           
اين قانون ميزان افرادي که به داليلـي        

کـنـنـد، کـاهـش           کار خود را ترک مي    
 .يابد مي

هـاي کـارگـري       در مقابل، اتحاديه  
معتقدند اين اقدام مشکـلـي را حـل            

اتـحـاديـه کـارگـري و           .   نخواهد کـرد   
دولت امروز به طور رسـمـي در ايـن              
باره مذاکره خواهند کـرد و نـتـيـجـه               
مذاکرات روز ششـم مـاه مـه اعـالم              

 .شود مي

 

آوري امضـا بـراي افـزايـش حـداقـل                    فعاالن اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار به جمع        :   گر مهيندخت مصباح      مصاحبه:   توضيح
اين اتحاديه کارگران را به مبارزه متحدانه براي دريافت دستمـزد مـنـاسـب بـا نـيـازهـاي                .   دهند  دستمزد کارگران و مزدبگيران ادامه مي     

اي نيز به شورايعالي کار و کميته دستمزدها نوشته و خواستار تعيين سـقـف دسـتـمـزدي         اين اتحاديه نامه.   زندگي امروزي فراخوانده است   
 .شده که کارگران را زير خط فقر قرار ندهد
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 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

بـنـا بـه گـزارشـهــا پــنـج تـن از                    
كارگران شـركـت كشـت و صـنـعـت                 
اميركبيـر خـوزسـتـان جـان خـود را                 
بدليل ناامني محيط کـار از دسـت            

. دادند و تعدادي نيز مـجـروح شـدنـد           
بنابه خبر يکي از رسانه هاي دولتـي،        

 فـرورديـن     ١٦ روز    ١١حدود ساعت   
ماه، يكي از كارگران شركت کشت و        
صنعـت امـيـرکـبـيـر خـوزسـتـان بـه                   
منظور تعمير پمپ و اقدامـات فـنـي       
بر روي آن، وارد منهول فاضـالب ايـن       
شركت شد كه جان خود را از دسـت              

رئيس اداره روابط عمومـي ايـن       .   داد
شركت افزوده است كه به دنبـال مـرگ         
اين كارگر، چهار نفر ديگر نـيـز بـراي            
نجات جان همكـار خـود بـه تـرتـيـب               
وارد منهول فـاضـالب شـدنـد و هـر               

. چهارنفر جان خود را از دسـت دادنـد       
او گـفـتـه اسـت كـه در ايـن حـادثـه                      

 نفر ديـگـر مـجـروح مـي           ٣همچنين  

گردند كه براي مداوا به بـيـمـارسـتـان            
وي احتمـال عـلـت      .   منتقل مي گردند  

حادثه را وقوع گاز گرفتگـي خـوانـده           
هــاي    يــكـي ديـگــر از رســانـه          .   اسـت 

جمهوري اسـالمـي گـفـتـه اسـت كـه                
نشت گاز در اين شـركـت مـنـجـر بـه                
انفجار و پرتاب كـارگـران بـه كـانـال                

 تـن از       ١٢فشار قوي برق شـد كـه             
كارگران ايـن شـركـت مـجـروح مـي                

معاون عـمـلـيـات و حـوادث            .   گردند
مركز فـوريـتـهـاي پـزشـكـي اسـتـان                 

 تـن از       ٤خوزستان گفته اسـت كـه            
مجروحان در محل حادثه به صـورت     

 تن ديگر بـه     ٨سرپايي درمان شدند و     
بيمارستان منتقل ميگردند كه پـنـج         
تن از آنـهـا در بـيـمـارسـتـان فـوت                      

او علت مرگ اين كـارگـران       .   ميكنند
را ضربه مغزي و برق گرفتگي بر اثـر           

 . پرت شدگي عنوان كرده است

ادامه اعتراضات کارگران 
ايران "شرکت كشتي سازي 

 در بوشهر" صدرا
كــارگــران مــورد ضــرب و شــتــم            
مــأمــوران قــرار گــرفــتــه و تــعــدادي              

 دستگير شدند
كارگـران شـرايـط جـديـد كـار را                 

 نپذيرفتند
بنابه گزارشات رسـيـده، بـيـش از            

 تن از كارگران اخـراجـي شـركـت          ٤٠٠
 فـرورديـن     ١٧ايران صدرا، صبـح روز     

در مقابل كارخانه تجـمـع كـرده و راه               
هـاي كشـتـي         رفت و آمـد بـه كـارگـاه           

سازي و سكو اين كارخانـه را مسـدود          
تجمع اين كارگران با دخالت و      .   كردند

سركوب مأموران انتظامي بدون هـيـچ       
 . اي پايان يافت نتيجه

 ١٨اين کارگـران بـار ديـگـر روز              
فروردين مـاه در ادامـه اعـتـراضـات               
خود در مـقـابـل اسـتـانـداري بـوشـهـر                 
دســت بــه تــجــمــع زده و خــواســتــار                

بـه دنـبـال      .   بازگشت به کار خود شدنـد     
تجمع کارگران اخراجـي ايـن شـركـت،            
مســئــولــيــن اســتــانــداري بــوشــهــر بــه         

 ٢١کارگران وعده دادنـد کـه تـا روز                
فروردين مـاه مشـکـالتشـان را حـل                 
خــواهــنــد کــرد و کــارگــران بــر ســر                 

. کــارهــايشــان بــاز خــواهــنــد گشــت           
کارگران اخراجي اعالم کـردنـد کـه تـا             

 فروردين بـه تـجـمـعـات خـود             ٢١روز  
پايان خواهـنـد داد، امـا در صـورت                

هاي مسئولـيـن بـار         عملي نشدن وعده  
ديگر تجمعات خود را از سر خـواهـنـد         

 .گرفت
گزارشهاي رسيـده حـاکـيـسـت کـه           

 فروردين ماه بـار ديـگـر ايـن              ١٩روز  
کارگران در مقابل استانداري بـوشـهـر          
دست به تجمع زدند، اما بنا به دستـور      
مقامات دولتي، ماموران يگـان ويـژه        
به کـارگـران يـورش بـرده و اقـدام بـه                    
ضرب و شتـم و بـازداشـت شـمـاري از               

بــر اســاس گــزارش       .   انــد   آنــان نــمــوده   
رسيـده، در ايـن تـعـرض و سـرکـوب،                 

 خـبـرنـگـار       ٣شمـاري از کـارگـران و            
 ٣اسامي ايـن    .  محلي بازداشت شدند 

خبرنگار محلي كه وسايلهاي آنان نـيـز        
از سوي مأموران امنيتي ضبـط شـده         

انـبـارکـي،      مـيـتـرا   :   است، عبارتند از   
 .مريم خوييني و اسماعيل جعفري

بعد از دو هفته اعتصاب، باالخره      
شوراي تأمين استان بوشـهـر حـكـمـي            
صادر كرد مبني بـر ايـنـكـه در قـبـال              
دريــافــت ســفــارش جــديــد، تــمــامــي           

 مـاه    ٣كارگران اعتصابي براي مدت       
 .به كار سابق خود بازگردند

 ٢٧بنابه آخرين خبـر رسـيـده در             
فروردين ماه، طـبـق مصـوبـه شـوراي             
تأمين استان قرار بود كـه از ابـتـداي               
هفته كارگران با امضاي قراردادهـايـي       

 ماه به كـار سـابـق خـود             ٣براي مدت   
ــد  ــازگــردن ــكــه در             .   ب ــيــل آن ــدل امــا ب

قراردادهاي جديد كارفرما محـل كـار        
كارگران را تغيير داده است، هيچكدام      
ــه امضــاي                    ــاضــر ب ــران ح ــارگ از ك

 . قراردادهاي جديد نشدند
 

شرکت ايران کيش در عسلويه  
نفر از کارگران را طي يک  ٣٠٠

  ماه اخراج مي کند
شرکت ايـران کـيـش پـيـمـانـکـار                
و رنـگ لـوـلـه در           )   پشم شيشـه  ( عايق

 8 و  7،6پااليشگـاه گـاز فـازهـاي             
 نـفـر     600عسلويه است کـه حـدود          

ايـن شــرکـت بــه عــلــت           .   کـارگــر دارد   
کاهش حجم کار اعالم کرده تـا پـايـان            

 نـفـر از        300فروردين مـاه جـاري          
شـرکـت   .   کارگران را اخراج خواهد کـرد     

مذکور از يک هفته گذشتـه شـروع بـه             
 10اخراج کارگران نـمـوده و روزانـه              

الزم .    نفر را اخراج مـي کـنـد       15الي  
به ذکر است کـه شـرکـت از پـرداخـت                 
بعضي مزايا و حقوق کارگران مـانـنـد          
حق مرخصي ماهانه کـه دو روز و نـيـم           
در ماه اسـت سـر بـاز زده و ايـن در                      
حاليست که کارگران سـه مـاه حـقـوق             

 .طلب دارند
 

تجمع اعتراضي كارگران 
  "دروس ايران"كارخانه 

بنابه اخبار منتشر شده، جـمـعـي          
" دروس ايـران   " از كـارگـران كـارخـانـه            

 فروردين در اعتراض بـه      ٢١صبح روز   
 ماه حـقـوق خـود، در            ٦عدم دريافت   

جلو در ساختمان خانـه كـارگـر قـزويـن            
اجتماع كرده و خواهـان رسـيـدگـي بـه             

ايـن كـارگـران      .   مطالبات خود شـدنـد     
خواهان دريافـت كـلـيـه مـطـالـبـات و                
تغيير رويه در پرداخت دستـمـزدهـا از           

 .سوي مديريت شدند
 

تجمع اعتراضي كارگران 
اشكان "قراردادي كارخانه 

 قزوين" چيني
 

ــه              ــان ــارخ ــراردادي ك ــران ق ــارگ ك
 ١٩قــزويــن، روز       "   اشــكــان چــيــنــي    " 

فرورديـن مـاه در مـقـابـل اداره كـار                   
شهرستان البرز تجمع كرده و خواستـار       

. پرداخت مطالبات معوقه خود شـدنـد     
 ماه است كـه حـقـوق و         ٦اين كارگران   

مطالبات خود را دريافت نكرده انـد و         
اعالم كردند كه كارفرماي كارخانه بـا         

 ٣ و      ٢كارگران قراردادهاي مـوقـت         
ماهه منعقد كرده و از پـرداخـت بـه                 
موقع دستمزد كارگران خودداري مـي        

كـارگـران اعـالم كـرده انـد كـه                 .   كنـد 
شركـت وضـع مـالـي خـوبـي دارد و                   
هيچگونه مشكل مالي براي پـرداخـت     

 .دستمزد كارگران ندارد
اعتصاب در پتروشيمي اوره و 

 آمونياك كرمانشاه
 

كارگران شـيـفـتـهـاي شـب و روز                
شركت پتروشـيـمـي اوره و آمـونـيـاك                

 فـرورديـن     ١٩كرمانشاه روز دوشنبـه      
ايـن  .   ماه دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد               

اعتصاب از ساعت هشت و چـهـل و            
پنج دقيقه صبح شروع شد و به مـدت           

اعـتـصـاب    .    سـاعـت ادامـه داشـت          ٤
كارگران در اعتراض به عدم پـرداخـت          
دستمزد دو ماه بهمـن و اسـفـنـد سـال             
گذشته و عدم پرداخت حق سنوات دو         

مـديـريـت    .   سال گذشته كارگران اسـت      
ايـن شـركـت بـالفـاصـلـه نـمـايـنـدگـان                   
كارگران را براي مـذاكـره فـراخـوانـد و              
قـول داد كـه مـطـالـبـات كـارگـران را                  

 روز فرصت   ٣كارگران به آنها    .   بپردازد
دادند كه طلبهاي كارگران را بپردازند،      

اينصورت كارگران اعتـصـاب     در غير   
 .خود را از سر خواهند گرفت

 
جنايت بزرگ عليه کارگران کشت و صنعت 

 اميرکبير خوزستان

  ا
 اخباري از اعتراضات کارگري در ايران

 

 كارگر ديگر در تهران بر ٣
اثر حوادث كار جان خود را 

 از دست دادند
 

مديركل روابـط عـمـومـي آتـش            
 ٢٦نشــانــي تــهــران روز دوشــنــبــه              

فروردين ماه اعالم كرد كـه ظـهـر آن             
روز به ستاد فـرمـانـدهـي شـان خـبـر                
رسيد كه سه كارگر بر اثـر ريـزش آوار        
در خيابان نهم ميـدان كـاج سـعـادت             

وي گـفـت كـه         .   آباد گرفتار شـده انـد      
وقتي كمك رسـانـان ايسـتـگـاه آتـش              
نشاني به محل حادثه رسـيـدنـد، دو            

 سـالـه بـه نـامـهـاي             ٢٢ و   ١٨كارگر  
. فرشاد و جهانگير جان باخته بـودنـد         

 ٢۵وي هـمـچـنــيـن گـفـت كـه روز                    
 سـالـه     ٢٢فروردين ماه نيـز كـارگـر           

ديگـري بـه نـام سـلـيـم در خـيـابـان                      
 .شريعتي در حين كار جان مي بازد

 
ناامني محيط كار، جان يك 
كارگر را در نساجي سراب 

 بافت گرفت
 

بنابه گزارشات منتشر شـده، بـر          
اثر بـروز آتـش سـوزي در كـارخـانـه                  

در شـهـرسـتـان       "   سراب بافت" نساجي  
 فــرورديـن مــاه،       ٢۵سـراب در روز         

 كارگر ديـگـر      ٦كارگري جان باخت و     
 . نيز دچار سوختگي شدند
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران

www.wpiran.org 
 

 سايت کارگران

www.kagaran.org 
 

 سايت روزنه
 

www.rowzane.com 

اعتراضات جوانان و 
 كارگران خاتون آباد

 
 فــرورديــن    ٢٠روز ســه شــنــبــه         

جوانان بـيـكـار خـاتـون آبـاد كـه از                    
بيكاري به تنـگ آمـده بـودنـد جـاده              
منتهي به كارخـانـه ذوب مـس ايـن             
شهر را با لودر بستند وخواهان كـار و     
ــه                 ــانـ ــارخـ ــن كـ ــدام درايـ ــخـ ــتـ اسـ

فرمانده شهر بابك وارد صحـنـه      . شدند
شد و با وعده وعيد و سپس با تهديـد          
توسط نيروهاي انتظامي خود تجـمـع       

 . جوانان را برهم زد
همچنين روزهاي دوشنبه و سـه         

 فـرورديـن كـارگـران          ٢٠ و  ١٩شنبـه   
كــارخــانــه ذوب مــس خــاتــون آبــاد             
دراعتراض به سطح حقوق خود دسـت    
به اعتصاب زده وخـواهـان افـزايـش             

در ايـن رابـطـه         .   دستمزد خود شـدنـد    
فرماندار شهر بابك به منطقه رفتـه و         
با دادن وعد و وعيـد كـارگـران را بـه               

 .سكوت وادامه كار وادار كردند
 

 ماه ٦كارگر شركت واحد به 
 حبش تعليقي محكوم شد

 
بنا به گزارش سنديكـاي شـركـت         

 دادگــاه انــقــالب        6واحــد شــعــبــه        
 ١٩جمهوري اسالمي كه در تـاريـخ           

فروردين ماه بصورت شفاهـي اعـالم         
شده است، غالمحسينـي از كـارگـران      

تبليـغ عـلـيـه       " شركت واحد را به جرم      
بـراي  "   نظام و اقدام عليه امنيت ملـي     

 مـاه حـبـس         ٦ سال آينده به تحمل      ٥
پيش تـر    .   تعليقي محكوم كرده است   

 ارديبهشت ماه سال    ٢٥وي در تاريخ    
ــوزيــع اطــالعــيــه                 ٨٥  در حــيــن ت

سنديكاي كارگران شـركـت واحـد در           
ايستگـاه مـتـروي صـادقـيـه تـهـران                 
بازداشت و به پايگاه پليـس امـنـيـت            

 .تهران منتقل شده بود
اين عضـو سـنـديـكـاي كـارگـران            
شركت واحـد در واكـنـش بـه خـبـر                    
: محكوميت خود به دسـتـرنـج گـفـت        

من جرمي مرتكب نشده ام و با توجه        
 روزه فـرجـام خـواهـي            ٢٠به فرصت   

اعتراض خود را نسبت بـه ايـن راي              

سنديكاي كارگران  .   اعالم خواهم كرد  
شركت واحد نيـز در واكـنـش بـه ايـن               
حکم، اعالم كرد اطالعيه اي کـه ايـن         
عضو سنديکا در حين پـخـش کـردن           
آن دستگـيـر شـده در رابـطـه بـا در                     
خواست آزادي منصور اسـانـلـو بـوده           
است و در آن هيچ مطلبي كـه بـتـوان             
آن را به تبليغ  عليه نظام و يـا اقـدام               
عليه امنيت ملي مربوط كرد وجـود        

 .ندارد
 

دادگاهي شدن مجدد يكي 
 از كارگران در سنندج 

 
كميته دفاع از محمود صـالـحـي        

 ٢٧گزارش داده است كه روز دوشنبه       
الـديـن       مـحـي    ١٣٨٧فرورديـن مـاه      

رجبي يکي از دستگيـر شـدگـان اول            
 هـزار    ٢٠٠ماه مه سنـنـدج کـه بـه              
 ضـربـه     ١٠تومان جريـمـه نـقـدي و             

شــالق مــحــکــوم شــده بــود، دوبــاره            
بنا به اين گـزارش بـعـد    .   دادگاهي شد 

از چــنــديــن بــار حــکــم جــلــب بــراي              
دستگيري آقاي محي الـديـن رجـبـي           
ودر گير شدن ماموران امـنـيـتـي بـا              
خانواده ايشان، سرانجام نـامـبـرده بـه        
پاسگـاه حسـن آبـاد شـهـر سـنـنـدج                   

همانـجـا مـامـوران       .   مراجعه ميکند 
الدين رجبي را دستبنـد       امنيتي محي 

دادگـاه بـراي     .   زده و به دادگاه ميبرند    
 هــزار    ١٣٥مــدت بــازداشــت وي،          

تومان را کسر کرده و وي را به مـبـلـغ            
 هزار تومان جريمه نقدي محکـوم  ٦٥
: در ادامه اين گزارش آمده است     .   کرد

الدين رجبي بـه   گفتني است که محي" 
حکم شالق اعتراض کـرده و پـرونـده             

. خــود را پــيــش دادســتــان مــيــبــرد           
دادستان اظهار ميکند که پـرونـده را          
بررسي کرده وحکم شـالق لـغـو شـده              

الزم به ذکر است کـه، لـغـو ايـن          . است
احکام بـنـا بـه اعـتـراضـات وسـيـع                   
جـهــانــي و فشــار افــکــار عــمــومــي            

 ."صورت گرفته است
 

تجمع كارگران بيكار شده 

 "پارس واشر"كارخانه 

بنابه گزارشات رسيده، جمعي از       
صـبـح   "   پارس واشر " كارگران كارخانه   

 فروردين ماه، در اعتراض بـه       ٢١روز  
تعطيلي ايـن كـارخـانـه، در مـقـابـل                
فرمانداري شهر صنعتي البرز تجـمـع       

كارگران گفته اند كه وقتي كـه       .   كردند
با مراجعه به كارخانه با درهاي بستـه        
مواجه شدند، تصميم گرفتند كـه بـه           
فرمانداري مراجعه كـرده و خـواهـان           
تــوجــه مســئــوالن حــكــومــتــي بــه             

كــارگــران .   مشــكــالت خــود شــدنــد       
همچنين گفته اند كـه ايـن كـارخـانـه              
هيچگونه مشكـل تـولـيـد و فـروش              
نداشته است، اما حقوق كـارگـران را          
چندين ماه است كه پـرداخـت نـكـرده            

 .است
 

 اعتصاب كارگران آرد زابل
 

ــن، كــارگــران          ٢٠روز     ــروردي  ف
كارخانه آرد زابل در اعتراض به عـدم        
دريافت پنج ماه حقوق خود، دست از       

كارگران گفـتـه انـد كـه          .   كار كشيدند 
دســتــمــزد ايــن كــارگــران در حــالــي            
پرداخت نشده است كـه كـارخـانـه بـا              
تولـيـد انـبـوه در بـهـتـريـن شـرايـط                     

كـارگـران بـا      .   اقتصادي بسر مي بـرد    
دســت از كــار كشــيــدن خــود، بــه                 
مسئولين دولـتـي مـراجـعـه كـرده و               
خواهان رسيدگي به مشكـالت خـود         

 .شده اند
 

اعتصاب و سركوب كارگران 
معدن زغال سنگ زمستان 

 يورت آزادشهر
 

كــارگــران مــعــدن زغــال ســنــگ         
زمستـان يـورت آزادشـهـر بـه دلـيـل                
پرداخت نشدن حقوق و مزاياي خود و       
وعيت نامناسب بهداشتي و ايـمـنـي،        

 فـرورديـن مـاه دسـت بـه               ١٤از روز   
در مــقــابــل ايــن       .   اعــتــصــاب زدنــد   

اعــتــراض و اعــتــصــاب كــارگــران،           
نيروهاي انتظامي به مـحـل تـجـمـع             

 تــن از      ٧كــارگــران يــورش بــرده و            
 .اعتصابيون را دستگير كردند

 
كارگران سه كارخانه در 

قزوين دست به تجمع 
 اعتراضي زدند

 

 فرورديـن مـاه، بـيـش از            ٢٨روز  
 تن از كارگران كـارخـانـه هـاي           ١٤٠٠

بـهـداشـتـي     " و  "   نازنخ" ،  " فرنخ و مه نخ   " 
در طول سه روز منتـهـي بـه آن             "   مينا

روز، در اعـتـراض بـه عـدم دريـافـت                  

مــطــالــبــات و عــدم رســيــدگــي بــه                
مشكالتشان، در مقابل كارخانه هـاي      
 . مزبور دست به تجمع اعتراضي زدند

 
 اخباري از اعتراضات کارگري در ايران

 

بــيــش از يــک قــرن اســت کــه                 
کــارگــران اول مــاه مــه را بــه روز                  
اعتراض بر عليه توحش سرمايه در        

 .سرتاسر جها ن تبديل کرده اند 
در اين روز تمام کارگـران جـهـان         
بــه خــيــابــان هــا آمــده و بــا طــرح                 
خــواســتــهــا و مــطــالــبــات خــود و             
اعتراض به بي حقوقي هـا و فـالکـت          
روز افزون که حاصل نظـا م سـرمـايـه           
داري است و اعالم همـبـسـتـگـي بـا             
ديگر کارگـران جـهـان، ايـن روز را                

 .گرامي ميدارند 
 

 کارگران
 

ما توليد کنندگان ثروت جـهـان        
هستيم و تمام نعمات آفريده  تـالش         
شبانه روزي ما است امـا از آن خـود      
و خانواده مان هيچ بهره اي جز فـقـر            
و فـالکـت ، فـحــشـاءو اعــتـيـاد و                   
هزاران مصيبت ، چيز ديگري نـمـي         

 . بريم 
پس بيـايـيـد هـمـراه ديـگـر هـم                 
طبقه اي هايمان در سراسر جهان در        
هر کجا که هستيم ، اين روز را بـر               

ضـد سـرمـايـه داري و تـوحـش آن                   
 .تبديل کنيم 

ما کارگران بايد ايـن روز را هـر         
چه با شکوهتر بر گـزار کـنـيـم و بـا              
اعتراض  بـه جـنـايـات سـرمـايـه و                  
خواست افزايش دستمزد تا حـد يـک          
زندگي شايسته انسان و داشتـن يـک          
شغل مناسب که حـق هـر انسـانـي               
است و امنيت شغلي که هر انسـانـي          

صـداي  .   بايد از آن بـرخـوردار بـاشـد           
خود را هـر چـه رسـاتـر بـه گـوش                      

بيـايـيـد در ايـن          .     جهانيان برسانيم   
روز با اعالم همبسـتـگـي بـا ديـگـر               
کارگران جهان ، اين روز را بـر عـلـيـه            
حمله به سطح معيشـت کـارگـران و            

 تبديل کنيم.............اخراج و 
.  
 
 پيگيري ايجاد تشـکـل هـاي          کميته

 آزاد کارگري 
 

                 
20/1/1387 
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توجه به تاريخ جنبش و مـبـارزه           
كارگران آمريكا از زواياي مخـتـلـفـي         
براي خود من بسيار جالب و آموزنـده        

تـجـاربـي چـون مـبــارزه           .   بـوده اسـت    
كارگران در دوره انقالب صنعتي اول        
و دوم؛ مبارزاتي كـه سـرمـنـشـاء اول            

 مـارس و روز كـارگـر در          ٨ماه مه و    
و همچنـيـن   .   اند آمريكاي شمالي بوده 

هـاي     اي كـه اتـحـاديـه            نقش اساسـي  
كارگري و بخصوص فـدراسـيـون كـار          

 در شـصـت ـ          AFL-CIOآمريكا   
هفتاد سال گذشته در مـبـارزه، و يـا             
بهتر است بگـويـم در سـركـوب ايـن                
مبارزات ايفا كرده اسـت، در عـيـن             
حال كه سر نخي از سنديكـالـيـسـم و             

گرائي را در منتها اليه راست        اتحاديه
اين طيـف بـه نـمـايـش مـي گـذارد،                 
وضعيت جنبش كارگري اين كشور را   

اگـر  .   نيز تا حدودي توضيح مي دهـد      
كســي تــاريــخ مــبــارزاتــي جــنــبــش           
كارگري آمريكا را، مبارزاتي كـه بـه          

هاي بسيار زيـادي       قول ماركس درس  
براي جنبش كارگري جهـانـي داشـتـه           

تـوانـد    است، مطالعه كرده باشد، نمي 
وضعيت اسفنـاك جـنـبـش كـارگـري             
آمريكا در دوره شصت ـ هفـتـاد سـال           

 .گذشته را نتيجه بگيرد
اما با آنچه كه به عـنـوان طـبـقـه              
كارگر متشكل در كشورهاي غـربـي         
مواجه هستيم، در آمريكا نه تنها در       
تار عنكبوتي تيره و تارتر گيـر كـرده           

تر   است، بلكه در سطحي بسيار پائين     
. بـاشـد   از ديگر كشورهاي غربي مـي     

آخرين آمار از طبقه كارگري با تـنـهـا          
 درصد از كارگران متشكـل در  ١٢.۵

و از ايـن       .   دهـد  ها خبر مـي      اتحاديه
 درصـد در بـخـش           ٧,٨تعداد فقط    

غيردولتي ( توليد غيردولتي شاغلند    
همين رقـم در     ) .   در تقابل با خدمات   

تر آمريكا، مـنـاطـقـي         مناطق جنوبي 
كه نژادپرستي و فردگرائـي بـا كـمـك             

تـر بـه        كليسا جامعه را هر چه عميـق   
 تـا   ٢قهقرا برده است، به چيزي حدود       

مورخين و !    درصد كاهش مي يابد    ٣
همچنين فعالين كارگري و سـيـاسـي         
زيادي، بخـصـوص در خـود ايـاالت             

اند اين وضعيت را     متحده، سعي كرده  
هـائـي بـراي         توضيح بدهند و تـالش     

تــوضــيــح عــدم تــوجــه كــارگــران بــه            
ها را در دستور تحقيـق خـود           اتحاديه
ما نيـز بـمـرور زمـان بـا             .  اند  گذاشته

مراجعه به مطالعاتمان، مشاهدات و     
اي    تجاربمان بايد بـتـوانـيـم نـتـيـجـه              

كنكرت و ملموس در اين رابـطـه بـه             
اما اين كار احتيـاج بـه       .   دست بدهيم 

احــتــيــاج بــه    .   وقــت بــيــشــتــري دارد      
فرصتي دارد كـه بـراي بسـيـاري از                
فعالين سـيـاسـي در ايـران و حـتـي                  
ايراني تبعيدي ـ بـخـصـوص از نـظـر              
امكانات مالي ـ امـكـانـپـذيـر و در               

ما به نوبه خود ــ از          .   دسترس نيست 
نظر توضيح مواضع خودمـان و يـك           

هاي مختـلـف      ديد سياسي ـ در نوشته    
به اين موضوع از زوايـاي مـخـتـلـف             

باز هـم بـا رفـتـن بـه                .   ايم  اشاره كرده 
ســراغ تــجــارب مشــخــصــي ســعــي           

هـائـي از ايـن            خواهيـم كـرد گـوشـه         
 .وضعيت را توضيح دهيم

اما تـا جـائـي كـه بـه جـنـبـش                     
كارگري ايران برمي گـردد، ايـن كـار            
صــرفــا يــك تــحــقــيــق و مــطــالــعــه              

اي بـراي       آكاداميك و يـا مـطـالـعـه            
سرگرمـي و از سـر كـنـجـكـاوي بـي                 

بلكه فرصتي اسـت كـه       .   هدف نيست 
هسته سنديكاليسم و تريديونيونيسـم     
را نيز به جـامـعـه و بـخـصـوص بـه                    
كارگران و فعالين كارگري دست انـدر       
 . كار سازماندهي كارگران بشناساند

كـارگـر   "  نشـريـه        ٧۵در شـمـاره      
، با انتشار مطلبـي تـحـت        " كمونيست

استقالل طبقـاتـي و تشـكـل           " عنوان  
نقبي به ايـن بـحـث        "   مستقل كارگري 

داستـان غـم انـگـيـز مـبـارزه               .   " زديم
در "   هـا    كارگران بـا رؤسـاي اتـحـاديـه         

 ايـن نشـريـه هـم گـوشـه                 ٨٠شمـاره   
ديگـري از وضـعـيـت طـبـقـه كـارگـر                 
آمريـكـا را بـراي خـوانـنـدگـان ايـن                   

. سلسله مطالب به نـمـايـش گـذاشـت          
مطلب پيش رو هـم بـا مـراجـعـه بـه                 
نمونـه ديـگـري از تـجـربـه جـنـبـش                    
كارگري، سـعـي دارد يـك مـوضـوع              

موضوع .   مهمتري را به بحث بگذارد    

تبعيض بين كارگران تـازه اسـتـخـدام           
امـا اجـازه     .   شده و كارگـران قـديـمـي        

اي    بدهيد ابتدا به خود مسئله اشـاره        
 .بكنيم

پائيـز سـال گـذشـتـه، اتـحـاديـه                 
 كـه    (UAW)ماشين سازي آمريكا  
 شركـت بـزرگ     ٣طرف حساب حداقل    

ماشين سـازي در آمـريـكـا، جـنـرال               
، و   (Ford)، فـورد     (GM)موتورز  
 است، تـن بـه     (Chrysler)كرايسلر  

قراردادي داد كه در آن كارگران عضو       
 و   (core)"   اصـلـي  " اين اتحاديـه بـه       

 تـقـسـيـم       (non-core)"   غيراصلي" 
موضوع از اين قرار اسـت كـه          .   شدند

از اين به بعد، كارگرانـي كـه تـوسـط             
ــخــدام                شــركــت  ــور اســت هــاي مــزب

" اصـلـي  " شوند، يا براي كارهاي        مي
شـونـد و يـا كـارهـاي               استخدام مـي  

كارگراني كه به كارهـاي     " !   غيراصلي" 
اسـتـخـدام مـي شـونـد،            "   غيراصلـي " 

حقوقي تقريبا نصف حقوق كـارگـران         
" اصـلـي  " استخدام شده براي كارهاي       

مهمتر اما ايـن   .   دريافت خواهند كرد  
است كه كارگراني كه امروز به بـخـش     

تــقــســيــم  "   غــيــراصــلــي " و    "   اصــلــي" 
انــد، حــقــوقــي بــرابــر دريــافــت             شــده
كنند؛ و معناي واقـعـي قـرارداد           مي

اخير اين است كه كارگراني كه بعد از        
گـردنـد بـا       اين قرارداد استخدام مـي     

كارگراني كـه قـبـل از ايـن قـرارداد                 
استخـدام شـده و در هـمـان بـخـش                    

شاغل هستنـد، حـقـوقـي     " غيراصلي" 
نصف حقوق كارگران قديمي در همان      
بخش با همان ميزان و مسـئـولـيـت              

ايــن از   .   كــنــنــد كــار، دريــافــت مــي     
هـا بـراي        در مـورد بـيـمـه         .   دستمـزد 

كارگران تازه استخدام شده در بـخـش         
اتحاديه به حتي كـاهـش       "   غيراصلي" 

 درصـد نـيـز تـن           ۵٠بسيار بيشتر از    
اين نكته الزم بـه اشـاره          .   ( داده است 

هـا در كشـوري           دارد كه كاهش بيمه   
هـاي     مثل آمريكـا كـه فـاقـد بـيـمـه               

اجتماعي در سطحي مثل اروپاسـت،      
هاي كارگـري،     براي كارگران و خانواده   

 .)يك كابوس است
فـقـط   "   تـن دادن   " استفاده از تـرم      

. براي توضيـح ظـاهـر مسـئلـه اسـت             
گرچه خـود بـر ايـن امـر واقـفـم كـه                     

انـد،     ها نه تنها به آن تن نداده        اتحاديه
بلكه در تـحـمـيـل ايـن قـرارداد بـا                     

. انـد    مديريت هـمـدسـتـي هـم كـرده              
UAW            اين قرارداد را بـه كـارگـران 

هـاي مـاشـيـن         تحميل كرد كه شركت   
هـاي     سازي مزبور بتوانند با شـركـت        

! * ماشين سازي ژاپني رقابت كنـنـد      
جالب است كه بدانيد قبل از حـقـنـه             

هـا بـا       كردن چنين قراردادي، كمپانـي    
تبليغات خود زمينه را براي تحمـيـل        

. كـنـنـد    چنيـن شـرايـطـي آمـاده مـي            
جنرال موتورز اعالم كـرده اسـت كـه            

 ميليـارد دالر ضـرر        ٣٨سال گذشته  
 را   UAWداده اسـت تـا هـم كـار                

راحت كند و هم افكـار عـمـومـي را              
ايـن رقـم     .   ( خود بكند "   ضرر" متوجه  

هـا و تـحـمـيـق              فقط به درد رسـانـه        
منـظـورشـان ابـدا       .   خورد جامعه مي 

ها هـر روز در     ضرري نيست كه انسان 
سـال  .   شـونـد   شان متحمل مـي     زندگي

 مـيـلـيـون       ٩. ۵ حدودا    GMگذشته  
و بطور مـتـوسـط از      . ماشين فروخت 

 ١٨٠فروش هر كدام از اين ماشينها       
يعـنـي   .   دالر ارزش اضافه به جيب زد     

 مـيـلـيـون     ٧٠٠ ميليـارد و  ١بيش از  
از !   دالر فقط ارزش اضـافـه خـالـص           

بقيه درآمدهاي عظـيـم ايـن شـركـت             
 ) سخني نميگوييم

انـد     مقامات جنرال موتورز گفته   
اند عـمـلـي       هائي را كه ريخته     اگر طرح 

 از يـك شـركـت      ٢٠١٠شوند، تا سال  
ضررده به يك شركـت سـودده تـبـديـل           

مهمتـريـن طـرح مـزبـور           .  خواهد شد 
 هـزار    ٧٤عبارت است از بـازخـريـد          

كارگر عضو اتحاديه ماشـيـن سـازي         
 اميدوار است كه ايـن       GM.   آمريكا

بازخريد مورد توجه كـارگـران زيـادي         
قرار بگيرد، تا بلكه با بازخريد آنـهـا،         
شركت بتواند كارگران ديگري تـحـت         

هـمـيـن    !   قرارداد جديد استخـدام كـنـد     
 ميليارد دالر قـرار اسـت       ٣٨يك رقم   

از گرده كارگران تازه استخدام شـده بـا       
! شرايط به مراتب بدتر به دسـت آيـد           

شـود تصـور كـرد كـه اتـحـاديـه                 مي

ماشين سازي آمـريـكـا، شـريـك چـه              
درباره هـمـدسـتـي      !   جنايتي شده است  

نهادهاي رسمي كارگري در آمـريـكـا         
با مديريت، كمـابـيـش مـطـالـبـي را               

ايم كـه مـطـلـقـا كـافـي                 منتشر كرده 
در آيـنـده مـجـبـوريـم بـراي               .   نيسـت 

اطالع خوانندگان فارسي زبان حـجـم         
در ايـن    .   اين مطالـب را بـاال بـبـريـم            

خواهم به جنبه ديگـري از        نوشته مي 
 . بحث بپردازم

 
تبعيض آشكار به كارگران 
 !تحت عنوان تشكل كارگري

 
و "   اصـلـي  " تقسيم كـارگـران بـه           

فــقــط ســطــح زنــدگــي       "   غــيــراصــلــي" 
كارگراني را كه مسـتـقـيـمـا بـا ايـن                 
اولــيــن قــرارداد تــحــت تــأثــيــر قــرار           

آورد، بـلـكـه       گيرند، پائين نـمـي      مي
اين قرارداد، توسط يكي از مهمترين      

ها، در مهمترين بخش توليـد        اتحاديه
اي مـي شـود كـه              در آمريكا نمـونـه    

كارفرماها براي زير فشـار قـرار دادن          
ديگر كارگران در ساير مراكز توليدي      

امــا .   بــه آن رجــوع خــواهــنــد كــرد             
مهمترين تأثير اين نوع قراردادهـا بـه        
نــظــر مــن ايــن اســت كــه كــارگــران              
خودشان را رقيب همديگـر خـواهـنـد           

 .اين را بايد كمي توضيح داد. ديد
يك تصوير كاذب كـارگـرپـنـاهـان         
اين است كه گـويـا هـر كـس كـارگـر                 
باشد خودبخود در برابر آفات جامعـه       

ــورژوائــي مصــون اســت         در ايــن    .   ب
تصوير، كارگـر از روزي كـه پـا بـه                   
دروازه كارخانه مـي گـذارد، واكسـن           
ضديت با مناسبات سرمايه داري بـه       

يك عـده قـهـرمـان     !   او تزريق مي شود  
شـان كـارگـري         كه صرف اينكه شغـل    

است، از هر زيـر و بـمـي در جـامـعـه              
اين تصوير از كارگـر    !   مطلع و آگاهند  

شود كه كالهي گشاد سرش      داده مي 
ايـن  .   بگذارند؛ كه جيـبـش را بـزنـنـد            

تصوير كاذب اسـت و در عـيـن حـال              
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 14  ١٣٨٧ فروردين ٢٩   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

توهين به شخصيت كارگر است، چـرا       
كه اگر كارگر بر اين وضعـيـت واقـف            
است چرا انقالب نمي كند و همچنـان        

واري    شاهد يك چنين وضعـيـت بـرده         
بهرحال بموقع بايد سـراغ ايـن          .   است

 .تصوير كارگرگرائي كاذب هم رفت
براي ما كـارگـر عـلـي الـعـمـوم                 

كارگران افرادي هستند   .   چنين نيست 
اند و شخصيـت      كه از جامعه برخاسته   

و آگاهي او بر خود و زندگي پيرامـون         
. خود، انعكاسي از خود جامعه اسـت    

انـد     گروه ضربتي نيست كه خـواسـتـه         
بــرونــد كــارگــر بشــونــد تــا در يــك                

اي    موقعيت رسيده و خاص بـه حـملـه        
براي سيـر كـردن     !   ضربتي دست بزنند  

شكم خود مجبورند قوه كارشان را به       
بازار كار برده و با خريدارش بر سـر آن          
چانه بزنند و با ديـگـر كـارگـران هـم                 

كارگر از اين وضـعـيـت        !   رقابت كنند 
ناراضي است اما راه حل خـود بـخـود          

بسياري از  .   در خود نارضايتي نيست   
موانع ديگر را بايد كنار بزند تا به راه         

بـايـد جـايـگـاه و           .   حل واقعي بـرسـد     
موقـعـيـت حـيـاتـي خـود در نـظـام                    

بـه قـدرت     .   سرمايه داري را بشنـاسـد     
بـه اهـمـيـت     .   طبقاتي خود واقف شود   

و افـق    .   اتحاد طبقاتي خود آگاه شود    
 .روشني براي آينده داشته باشد

يكي از موانعي كه قرارداد اخيـر       
هـاي مـاشـيـن         و شركـت   UAWبين  

سازي آمريكا جـلـوي پـاي كـارگـران             
گذارد، در بين همين كـارگـرانـي           مي

" غـيـراصـلـي    " كه هم اكنون بـعـنـوان           
اي    اند، ايـجـاد تـفـرقـه            اي شده   حاشيه

مـبـارزه كــارگـران هــم         .   ديـگـر اســت    
اكنون و حتي قبل از قرارداد مـزبـور،         

هائي چون كارگر زن و      از شكاف  رسما
كارگر مرد، موقت و رسمي، قديـمـي        

 از بـومـي و          غـيـررسـمـي    و جديد، و    
غيربومي، مهاجر و شهروند، سياه و       
سفيد، مجرد و متأهـل و هـزار يـك             
نوع شكاف نهادينه شده ديـگـر رنـج            

كارگري كه آگاهي طبقاتـي     .   برند مي
ندارد، به مبارزه كارگر كـم درآمـدتـر           
براي باال بردن دستمزد و مزاياي بهتر       

و اين قرارداد با يك تـيـر     .   پيوندد نمي
اول .   زنـد  دو سه هدف عـمـده را مـي           

هـاي     اينكه در رقابت بـيـن كـمـپـانـي           
المللي جانب يـكـي       ماشين سازي بين  

را با زدن مـزايـاي كـارگـران گـرفـتـه                 
تـر كـرده       است؛ دوم كارگران را متفرق    

نه ( است؛ سوم به اسم تشكل كارگري       
شكـاف  )   كارفرما و دولت كارفرماها   

بين كارگران را رسـمـيـت بـخـشـيـده                
و شايد بشـود چـنـد مشـكـل              .   است

ديگر ايجـاد شـده را بـراي جـنـبـش                  
 .كارگري بطور علي العموم برشمرد

در جـنـبـش كـارگـري آمـريـكـا،               
هـاي     چنانكه قـبـال هـم در نـوشـتـه                

 ١٧به شمـاره     ( ايم    ديگري اشاره كرده  

مـراجـعـه    "   كارگر كمـونـيـسـت     " نشريه  
هـائـي بـراي اصـالح             ، تـالش   ) كنيد

ــا                    ــكــا و ي ــدراســيــون كــار آمــري ف
 در جريـان   UAWهائي چون     اتحاديه
 theجدا از جـريـانـاتـي چـون             .   است

Future of the Union ،Labor 
Notes      ،New Direction      و 

همچـنـيـن انشـعـاب اخـيـر در ايـن                   
 Change toفدراسيون تحت عنوان 

Win                 جـريـانـات چـپ ديـگـري هـم 
هستند كه كمابـيـش هـدف خـود را              

اند كه بـا       اصالح جرياني توضيح داده   
هاي دولت آمـريـكـا، چـه در              سياست

ســطــح داخــلــي و چــه در ســطــح                    
با تـمـام     .   المللي عجين شده است     بين

راديكالـيـسـمـي كـه طـبـقـه كـارگـر                   
آمريكا در گذشـتـه بـا آن شـنـاخـتـه                  

شد، در تاريخ معاصر، اتـحـاديـه         مي
ها و نهادهاي رسمي و شناختـه شـده          
كارگري آمريكا هم در جنگ جهـانـي        
اول، هم در جنگ جهاني دوم، هم در          
جنگ ويتنـام و هـم در ايـن جـنـگ                  
ــورژوازي خــودي               اخــيــر، حــامــي ب

و البته در جنگ داخلي بـيـن        .   اند  بوده
بورژوازي و پرولتاريا هم با تمـام قـوا           

 .از بورژوازي دفاع كرده است
نكته حائز اهمـيـت ديـگـري كـه             
احتياج به اشاره دارد اين است كه ياد        

هـاي ريـگـان     ايم يك تنه سياست     گرفته
و مارگارت تـاچـر را بـدون در نـظـر                 
گــرفــتــن نــقــش نــهــادهــاي رســمــي            
كارگـري، بـاعـث وضـعـيـت فـعـلـي                  

جامعه و تكوين نظم نـويـن جـهـانـي              
در اين بين آنچه كه به سادگي       .   بدانيم

فراموش مي شود، نقشـي اسـت كـه            
نــهــادهــاي رســمــي كــارگــري بــازي            

كسي بدون اشاره بـه تـأثـيـر          .   اند  كرده
نقش اتحاديه همبستگي لهستان بـه        
ــرلــن               تــحــلــيــل فــروپــاشــي ديــوار ب

نشيند، اما به راحتي بدون اشاره       نمي
به شكست اعتصابات عظيمي چـون        
اعتصاب معـدنـكـاران انـگـلـيـس و              
شكست اعتصـاب و اخـراج اعضـاي         

كـارگـران كـنـتـرل كـنـنـده              " اتحاديـه    
آمريـكـا بـه نـتـيـجـه             "   ترافيك هوائي 

! ايـم    گيري نظم نوين جهـانـي رسـيـده          
ريگان با شكست اعتصاب اعضـاي        

" كنترل كننده ترافيك هوائي   " اتحاديه  
 راه را بر پـيـشـروي و         ١٩٨١در سال   

هاي خـود بـاز    اجراء و تكميل سياست 
كرد، بـدون ايـنـكـه شـاهـد حـمـايـت                  
فدراسيون كار آمريكا از اعضا مورد      

. حمله قرار گرفته اين اتحاديه باشـيـم        
حمله مارگارت تاچر بـه مـعـدنـكـاران         

 هم كمابـيـش   ١٩٨٣انگليس در سال  
سـيـاسـت در      .   اي بود   يك چنين واقعه  

اين دنيا هيچ وقت بدون دخالت طبقه       
امــا .   كــارگــر يــك ســره نشــده اســت           

امروزه شاهد يك طبقه كارگر كـنـتـرل         
شده هستيم كه بورژوازي با انتـصـاب        
نمايندگاني براي او، به راحتـي جـهـان       

كـنـد، بـدون       را ايـن ور و آن ور مـي            
اينكه شاهد تحرك چشمگيري از ايـن       

اين وضعيت بدون شـك      .   طبقه باشيم 

ــي  ــم ــان                 ن ــراي مــدت زم ــد ب ــوان ت
اما تا تـغـيـيـر       .   اي ادامه يابد    طوالني

ايــن وضــعــيــت جــامــعــه مــتــحــمــل          
 .ضرباتي جبران ناپذير خواهد شد

بدون يك طبقه كارگر تكه پـاره و        
ضعيف شده، امكان استخراج ارزش       

وار از كارگران غيرممـكـن        اضافه برده 
نهادهاي رسـمـي كـارگـري در           .   است

غرب، كارگران را چنان تـكـه پـاره و             
اند كه امروزه نـه تـنـهـا              ضعيف كرده 

بدون بحسـاب آوردن ايـن غـولـي كـه              
اي بدون در نـظـر        زماني هيچ محاسبه  

شـد، بـلـكـه        گرفتن او انديشيده نـمـي     
دستمزدهاي بخور و نميرش را حـتـي       

چـنـيـن    .   دهـنـد   بيشتر هم كاهش مي   
وضعيتي به تالشي بسـيـار فـراتـر از           
اصالح نهادهاي رسمي كارگري ـ كـه         
امروزه كمتر كسي به ايـن شـك دارد            

اند ـ احـتـيـاج        كه جزئي از سيستم شده    
 .دارد

   *Ron Gettelfinger 
 در جريان اعـتـصـاب        UAWرئيس  

 American Axleكارگران شركت   
 آوريـل    ٨اي در تـاريـخ              در بـيـانـيـه     
، گفت كه ما متوجه مشـكـل        ٢٠٠٨

ما با قراردادهاي   .   اين شركت هستيم  
 بـه    ٢٠٠٦ و      ٢٠٠٤مان در سـال        

 ٢٠٠كمك اين شركت شـتـافـتـيـم و              
ميليون دالر در سال از دستـمـزدهـاي         

 .!كارگران را كاهش داديم

 
 ١٠از صفحه  ...   نهادهاي رسمي كارگري 

 داوود رفاهي
 هزار نفر ٦٠مارش بيش از 

 براي افزايش دستمزد
 

 آوريل، بدعـوت    ١٣روز يكشنبه   
هـاي كـارگـري در پـايـتـخـت                اتحاديه

 هـزار    ٦٠كرواسي، زاگرب، بيش از       
نفر براي افزايش دسـتـمـزد دسـت بـه              

ــد         ــي زدن ــاي ــم ــي ــپ  Kresimir.   راه
Sevevهاي مستقل  ، رئيس اتحاديه

اش بــراي      كــارگــري، در ســخــنــرانــي     
شركت كنندگان در اعتـراض كـه در           
ميدان اصلي شهر تجمع كرده بودنـد،       

ما امروز دو كرواسي داريم كه :   " گفت
عميقا از هم جدا هستند؛ نـه تـوسـط          

مرز و حدود، بلكه بـيـن دو طـبـقـه،                
طبقه ثروتـمـنـد كـه مـا هـيـچـوقـت                   
امكان ورد به آن را نـداريـم و طـبـقـه                

وي به كرواسي فقرزده اشاره كـرد  ! "  ما
كـه در آن كـارگـران، بـازنشـسـتـگـان،              
بيكاران و دانش آموزانش در فـقـر و            

او در ادامـه     .   فالكت زندگي ميكنند  
ما كشوري مـيـخـواهـيـم كـه           :   " افزود

همه در آن بـتـوانـنـد از يـك زنـدگـي                   
. " شــرافــتــمــنــدانــه بــرخــوردار شــونــد       

كارگران كه لباسها و كالههاي قـرمـز        
رنگ پوشيده بودند و سوت ميـزدنـد،        
پالكاردهايي با خود حمل ميـكـردنـد        

از :   " كه بر روي آنها نوشتـه شـده بـود            
 ". اي كارگران حمايت كنيد حقوق پايه

كارگران خواهان افزايش دستمـزد   
هـا     اتحاديه.   متناسب با تورم هستند  

ميـگـويـنـد مـتـوسـط دسـتـمـزد در                  
 ١١٠٠ يـا       kuna  ۵٠١٩كرواسي   

 درصد حداقـل    ٧٨دالر است كه فقط     
هزينه زنـدگـي كـارگـران را تـأمـيـن                 

 .ميكند
 

شورش كارگران بافندگي در 
 بنگالدش

 
 ٢٠ آوريل، حـدود      ١٢روز شنبه   

 ١٢هزار كارگر بافندگي از بيـش از           
كارخانه در بنگالدش در اعتـراض بـه        
گراني مواد غذايـي و بـراي افـزايـش            

ايـن  .   دستمزد دست به اعتصاب زدند    

 ١٢اهللا در    ها در منطقه فتـح   كارخانه
كيلومتري جـنـوب داكـا پـايـتـخـت                

اين كارگران كه   .   بنگالدش قرار دارند  
بشدت خشمگين بودند، ماشينهـا و        

ها را در هـم          لوازم متعلق به كارخانه   
شكستند و شروع به پرتاب سـنـگ و        
آجر به سمت پليس كه بـراي كـنـتـرل              

آور وارد      آنها با بـاتـون و گـاز آشـك             
گـزارش  .   معـركـه شـده بـود، كـردنـد             

 تـن در ايـن          ۵٠ميرسد كه بيش از      
قـرار اسـت     .   انـد   درگيريها زخمي شـده   

نمايندگاني از كارگران، كارفـرمـايـان       
اي ايـن       و نيروهاي امنيتي در جلسـه     

 . موضوع را بررسي كنند
اين كارگران كه دستمزدشان بـيـن       

ــا        ٢۵  دالر در مــاه اســت               ٣٠ ت
ميگويند با بـاال رفـتـن سـرسـام آور               

 وعـده    ٣قيمتها حتي قادر به تأميـن       
غذا در روز نيستند و خيلي از آنها بـا    
شكم گرسنه در محل كارشان حـاضـر        

 . ميشوند
اخيرا شورشهايي در كشـورهـاي        
ديگر نيز در اعتراض به گراني مـواد         

در كشــور    .   غــذايــي رخ داده اســت         
 تـن    ۵هائيتي بدنبال شورش مـردم،       

در كشـورهـاي مصـر،         .   كشته شدنـد  
اتيوپي، فيليپين، كامرون و انـدونـزي       
هـم شـورشـهـاي مشـابـهـي صــورت               

 .گرفته است
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 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

االن کــه ايــن گــزارش را بــراي               
خوانندگان نشريه کارگر کـمـونـيـسـت         
مي نويسم از جلسـه کـمـيـتـه بـرگـزار             

فـکـر   .   کننده اول ماه مه برمـي گـردم        
کردم براي آشنائي با جنبه هـايـي از            
فعـالـيـت كـارگـران و اتـحـاديـه هـا                    
مواردي را در زمينه ايـن کـمـيـتـه و               
گوشـه هـايـي از ايـن جـلـسـه را بـا                      

 :خوانندگان نشريه سهيم شوم
چند سـالـي اسـت کـه کـمـيـتـه                    
برگزارکننده اول ماه مه نه مـثـل يـک            
نهاد اتحاديه کشتيراني بلکـه تـحـت          
اتوريته ايـن اتـحـاديـه شـبـهـاي گـرد                
همايـي اول مـاه مـه و هـمـچـنـيـن                     
تظاهراتهاي روز کـارگـر را سـازمـان            

شـب گـرد     .   داده و برگزار نمـوده اسـت      
همايي شـب شـامـي اسـت کـه ايـن                  
کميته در شب اول مـاه بـرگـزار مـي               
کند و بعضي وقتها براي آن سخـنـران         
هايي هم سازمـان داده انـد و اصـوال          

 .شب تفريح و شادي است
كار ديگر اينها تـظـاهـرات بـراي           

ســخــنــران هــاي    .   روز كــارگــر اســت      
تظاهـرات روز کـارگـر مـعـمـوال از                 
اتحاديه ها، نمايـنـدگـان مـجـلـس و              
احزاب اصلي مي باشنـد و بـعـضـي             
وقتها شخصيتهـاي اجـتـمـاعـي هـم             

مثال سخنـرانـهـاي    .   دعوت مي شوند  
معـاون  "   اندرو فگسن " امسال بترتيب   

" نيـوسـات ولـس     " رئيس شاخه استان    

اتحاديه ساختمان، جنگـل، مـعـدن و        
انرزي و جان کي نماينده شاخه استـان        
نيو سات ولـس حـزب سـبـز و يـک                    
سخنران از جامعه فلسطيني هـا مـي        

 باشد 
جــالــب اســت بــدانــيــم کــه در               

بروشورهاي شب شام اول مـاه مـه و             
مـبـارزه   "   روز تظاهرات امسال شـعـار     

براي حقيقت، صلح و سوسيا لـيـزم و           
نوشتـه شـده     "   همبستگي بين المللي    

حاال که از تظـاهـرات اول مـه            .   است
صحبت کردم مـايـلـم جـهـت اطـالع               
خوانندگان عزيز بگويم که تظـاهـرات       

نـيـوسـات    " اول ماه مه امسال استـان        
که من در ان زندگي مـي کـنـم           "   ولس

همراه با تظـاهـرات ضـد خصـوصـي             
شــدن بــرق بــوســيلــه دولــت ظــاهــرا             

 کارگري اين استان همراه شده است  
اصوال تعدادي از کارکنان فـعـال        
اتحاديه کشتيراني امـورات مـربـوط         
به فراخوان جلسه، امورات تبليغي و        
اجرايي مراسم را بـعـهـده داشـتـه و                 

گفتني است که تمام جـلـسـات        .   دارند
تا کنون در محل ساختمـان اتـحـاديـه          

 . کشتيراني برگزار گرديده است
يعني بهتر بگويم کـه بـه لـحـاظ            

پيشبرد سياست هـاي ايـن کـمـيـتـه               
اتحاديه کشتيراني است که بر کميتـه       
غالب و چيره مي باشـد و تـا کـنـون                
راهپيمايي هاي اول ماه مه را نـه در          

خود اول مه بلكه معموال در شنبـه و        
يکشنبه قبل و بعد از اول مـاه مـه                

داليلشان هم ايـن     !   برگزار نموده است  
است که در روز اول ماه مه کـارگـران            
در سر کارهايشان هسـتـنـد و نـمـي                

يـادم هسـت     .   شود انان را جـمـع کـرد       
چـنــد ســال پــيــش کــه در يــکـي از                  
تظاهـراتـهـاي اول مـاه مـه بـه مـن                    
فرصت داده شده بود کـه سـخـنـرانـي              
کنم من در بخشي از صحبتم گـفـتـم            
که روز کارگر بـايـد در اول مـاه مـه                
برگزار گردد و اول مـاه مـه بـايـد روز           

جـمـعـيـت در       .   تعطيل عمومي باشـد   
بايد يـاد اور       .   تائيد ان هورا کشيدند   

شوم که در ترکيب کميته برگزارکننده      
مراسم اول ماه مه مي بينيم که بغيـر         
از معموال سه چهار نفـر از کـارکـنـان          
اتحاديه کشتيرانـي کـه گـردانـنـدگـان          
امــور هســتــنــد، اعضــاي مــنــفــرد            
اتحاديه هاي ديـگـر و افـراد ديـگـر                 
حضور دارنـد و الـزامـا پـاي ثـابـت                  
کميته نيستند و جاي انـان هـر چـنـد              
وقت يکبار با ديـگـران عـوض مـي               

کمااينکه در تـرکـيـب فـعـلـي              .   شود
کميته برگزارکننده اول ماه مـه افـراد          
کمک کننده انهايي نيـسـتـنـد کـه در              

. ترکيب سال قـبـل حضـور داشـتـنـد              
نفرات شرکت کننده دوره اي و جلـسـه         

مـثـال   .   به جلسه کم و زياد خواهد شد      
ايـنــبــار بــالـغ بــر ده نــفــر از جــملــه                  

مـن  .   گردانندگان ان حضور داشـتـنـد       
هم همانطور كه گفتم يكي از شـركـت         
كنندگان بودم و بد نيست اشاره كـنـم         
كه همين بحث كه اول مه را در خـود            
اول مه برگزار كنيم آنجا هـم مـطـرح             

در قسمتي از جلسه مـن دسـت           .   شد
بلند کردم و کفتم که روز اول ماه بايـد         
روز کارگر باشد و روز کارگر مي بايد        

من ادامـه   .   روز تعطيل عمومي باشد   
دادم و گفتم که پيشنهاد مي کنـم کـه        
طوماري با خواست تعطيلـي اول مـاه        
مه تنظيم و پخش کرده و براي ان کار         

تاکيد کردم که جلسات اول مـاه  .   شود
مه سال بعد را با اين شروع تازه اغـاز          

تعدادي بعد از تمام شدن حـرف   .   کنيم
هاي من گفتند کـه ايـن پـيـشـنـهـاد                 
خـوب و الزمـي اسـت و مـا از ان                     

خـانـمـي ضـمـن        .   حمايت مي کـنـيـم      
تاييد پيشنهاد من از من پرسيـد تـو          

 .از کجا هستي
الزم است اشاره کنم که مسـئـول         

و يا رئيس جلسه تازه منـسـوب شـده          
کميته بوسيله اتحاديه کشتيرانـي در       
بخشي از حرفهاي خود گفـت کـه مـا           
بايد سـال بـعـد بـراي اول مـاه مـه                       

مسـئـول و     .   کارهاي بهتر انجام دهيم 
يا رئيس جلسه قبلي کميته به دلـيـل          
نماينده پارلمان شدن رئيس واحد نيـو       
سات ولس اتحاديه کشتيـرانـي جـاي         
او را گــرفــتــه اســت و جــاي خــود                   
درکميته برگزارکننده اول مـاه مـه را           
به مسئول ويا رئيس جلسه تـازه داده          

 است 
در پـايـان فـرصـت را غـنـيـمـت                  

شمرده و فرارسيدن روز کارگر اول ماه        
مـه را بـه عـزيــزان کـارگــر و هـمــه                     
انسانهاي شريـف، راديـکـال و ازادي           

به کارگران در    .   خواه تبريک مي گويم   
ايران نير تبريک مي گويم و مايلم کـه         
پيام دين سايمن يکـي از مسـئـوالن            
اتحاديه کشتيراني و هماهنگ کننده     
کمپين فدراسيون سراسـري کـارگـران         
حمـل و نـقـل در مـقـطـع اکسـيـون                     

 مارس، را بازگـو  6حمايتي سراسري  
پيام من براي کـارگـران       او گفت   .   کنم

ايران اين است که امروز شما ازطـرف        
 کشور دنيـا کـه     40کارگران با لغ بر  

به کارگران حمل و نقل محـدود نـمـي        
شود حمايت و پشتيباني مي شـويـد          
به همين راه و مبـارزات خـود ادامـه             

کارگران در ايـران هـيـچ وقـت            .   دهيد
نبايد فکرش را هم کنند که تنها مـي       
مانند مادام کـه کـارگـران دراطـراف            
دنيا حاضرنـد بـه نـفـع انـان مـوضـع                 
بگيرند و به دولت ايران بـگـويـنـد کـه         
انان تحمل رفتار دولت ايران در قبـا ل   

کارگران در ايـران       .   کارگران را ندارند  
 .         هرگز تنها نخواهند ماند
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در چند هفته گذ شـتـه شـمـا در              
اشکال مختلف براي افزايش دستمزد     
ها دست به اعتـراض و مـبـارزه زده              

 مـا هـمـبـسـتـگـي خـود را بـا                       ۔ايد
مبارزات شما اعالم مـي داريـم و از            
خواست به حق شما مبني بر افـزايـش         
دستمزدهـا قـاطـعـانـه حـمـايـت مـي                

 بر هيچ کس پوشيده نيست کـه      ۔کنيم
ميزان دستمزد پرستاران و همچـنـيـن        
ماماها و پرسنـل آزمـايشـگـاهـي و             

 اينکه پـرسـتـاري      ۔راديولوژي کم است  
 ۲۳با سالها کار و زحمت با حـقـوق             

هزار کرون در ماه بازنسشتـه شـود و           
از سوي ديگر مديران و کـارفـرمـايـان          
حقوق ها و سودهاي افسـانـه اي بـه               
جيب مي زنند هيچ چيز ديگـري جـز           
ناعادالنه بـودن نـظـم و مـنـاسـبـات                

 شما به   ۔حاکم را به نمايش نمي گذارد     
درست به اين بي عدالتي اعالم کـرده      

ديگـر بـس اسـت و تـحـمـل                 :   ايد که 
جامعه سوئد پيام شمـا  ! نخواهيم کرد 

 هزاران نفر در گوشه و      ۔را شنيده است  
کنار کشور از خواست شما حـمـايـت           

 کارفرمايان پي برده انـد کـه      ۔کرده اند 

با صفـي روبـرو هسـتـنـد کـه قصـد                   
  ۔تسليم ندارد

يک نقطه عطف در مبـارزه شـمـا          
زماني بود که در کـنـگـره اتـحـاديـه                
کارکنان خدمات درماني  که در روز        

 مارس برگزار شد، به پـيـشـنـهـاد           ۳۰
رهبري اتحاديه براي پذيرش قـرارداد        

پـاخـت شـده بـا کـارفـرمـا                 ساخـت و  
 کـمـپـيـن شـمـا کـه               ۔جواب نه داديـد   

نـامـيـده شـده       "   شورش براي دستمزد  " 
است اکنون خواستهاي بسيار روشني     

 افزايش حفوق پـايـه      ۔را در دستوردارد  

 هزار کـرون و افـزايـش    ۲۳پرستارن تا  
 هزار  ۵دستمزدهاي موجود به ميزان     

کــرون بــه هــمــراه افــزايــش ســاالنــه              
 درصــد    ۵دســتــمــزدهــا بــه مــيــزان          
 هـزار    ۱۵خواستهايي است که حدود    

پرستار  و دانشـجـوي پـرسـتـاري را                
 همانطور کـه شـمـا        ۔متحد کرده است  

هم اعالم کرده ايد نبايد به کـمـتـر از           
 بسيار مهم است کـه      ۔اين رضايت داد  

مذاکرات اتحاديه و کارفـرمـايـان بـه           
صورت علني صورت گيـرد تـا هـمـه           

 اين امـکـان     ۔در جريان آن قرار بگيرند    
سازشکاري و دور زدن خـواسـتـهـاي            

  ۔شما را کمتر مي کند
در پايان اجازه بدهيـد گـرمـتـريـن          

 خـود سالمها و پيامهاي همبستگي      
  ما خـود را در    ۔را براي شما بفرستيم  

مبارزه شما سهيـم مـي دانـيـم و از                 

 پيام همبستگي به پرستاران در سوئد
 !از مبازره شما براي افزايش دستمزد حمايت مي کنيم
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اول مــاه مــه، روز جــهــانــي              
کارگر، در شرايطي فرا ميرسـد کـه       

 -نشانه هاي يـک بـحـران مـالـي                
اقتـصـادي گسـتـرده و  جـهـانـي                  
مشاهده ميشود و  مقامات بانک       
جهاني به  دولتهاي سرمايـه داري        
در باره خطر شورش گرسنگـان بـه          
! دليل گراني غذا هشدار ميدهـنـد      

اين چشم انداز بـحـران و فـالکـت                
جهان مـا را کـه فـي الـحـال در                     

و آتش جنـگ   "   نظم نويني " قهقراي  
قدرت تروريسـم دولـتـي غـرب و              
تــروريســم اســالمــي دســت و پــا            
ميزند، از اين هم که هست تيره و          

اميد بـراي تـغـيـيـر         .   تارتر ميکند 
اين اوضـاع را بـايـد اسـاسـا در                   
مبارزه و تالش وقفه ناپذير طـبـقـه         
اي جستجو کرد که اکثريت عظيـم       
ساکنـان کـره زمـيـن را تشـکـيـل                
ميدهد و اين دنياي وارونه بر پـايـه       
بردگي مزدي او و براي حفـظ ايـن           

اول مـه روز       .  بردگي بنا شده است 
اعتراض و اتحاد جهاني اين طبقه      
در عين حال روز متحد شدن هـمـه         
بشريت آزاديخـواه و مـحـروم بـراي          
تغيير جهان واژگونه فعلي و نهادن      

ما همه کارگران .   آن بر قاعده است 
جهان و همه بشـريـت آزايـخـواه را            
فراميخوانيم تـا در اول مـه عـلـيـه            
سرمايه و فجايع سـرمـايـه داري،           
عليه گرسنگي و جـنـگ، عـلـيـه              
ترور و جهل و دست بـاال گـرفـتـن              
مــذهــب، عــلــيــه بــي حــقــوقــي و            
نابرابري و  بـراي تـحـقـق آزادي،                
برابري و هويت انساني بـه مـيـدان          

 .  بيايند
در ايران، طبقه کـارگـر و اول             
مــه عــيــنــا بــا هــمــيــن اوضــاع                

با ايـن تـفـاوت کـه در             .   روبروست

ايران رژيم اسالمـي بـورژوازي در          
بــن بســت و بــحــرانــي عــمــيــق                 
اقتصادي، سيـاسـي و فـرهـنـگـي             
گرفتار است  و جنبـش عـظـيـم و              
قدرتمنـد سـرنـگـونـي طـلـبـانـه و                 

شعار .   انقالبي عليه آن جريان دارد    
و "   حکومت اسالمي نمي خواهيم " 
 تـا    ٥٧عالف کـردي مـا را از              " 

که جـوانـان تـهـران هـمـيـن              "     حاال
چندي پيش فرياد زدند، بـي شـک           
روح اوضاع سياسي ايران را بـيـان          

طبقه کارگر ستون فقـرات  .   ميکند
اين جنبش انـقـالبـي را تشـکـيـل               

ــيــل             .     مــيــدهــد  ــه فــقــط بــه دل ن
اعتصابـات گسـتـرده و فـزايـنـده                
ــکــال                 ــردم رادي ــه ه ــران ک ــارگ ک

همچون اعتصـاب چـنـد         -ميشود
کـه  "   کيان تـايـر   " روز پيش کارگران    

تــا بــاريــکــاد بــنــدي و درگــيــري             
مستقيم بـا نـيـروهـاي جـمـهـوري              

ــيــش رفــت          ــکــه  .     اســالمــي پ ــل ب
همچنين به اين دليل که شعارها و   
خواستـه هـاي طـبـقـه کـارگـر، از                

تـا  "   آزادي، برابري، هويت انساني   " 
لـغـو   " ، از    " سوسياليسم يا بربريت  " 

مـمـنـوعـيـت      " تا   "   آپارتايد جنسي 
آزادي زن،   " ، از      " مجازات اعـدام   

معيـشـت،   " تا  "   آزادي جامعه است  
در "   منزلـت حـق مسـلـم مـاسـت             

تــظــاهــرات هــا و اجــتــمــاعــات             
معلمان، زنان و دانشـجـويـان، در           

 مـارس طـنـيـن مـي             8اول مه و    
اين که جمهوري اسـالمـي       .   افکند

اعــدام هــاي خــيــابــانــي راه مــي             
بد "اندازد، ميليونها زن را به بهانه 

ــي  ــرار          "   حــجــاب ــعــرض ق مــورد ت
ميدهد، همجنسگرايان را از بـرج        
به پايين پرت ميکند، سـنـگـسـار          
ميکند و دست و پا قطع ميکنـد،         
به دانشجويان چـپ در دانشـگـاه              
وحشيانه حمله مـيـبـرد، فـعـالـيـن             
معلمان و کارگران و جنبـش زنـان          
را به زندان محکـوم مـيـکـنـد  و                 
کارگر را به جرم بـرپـايـي اول مـه                
شالق ميزند، انعکاس تقالي رژيم      
اســالمــي بــراي مــتــوقــف کــردن           
جنبش قدرتمندي است که از پـاي     

اول مـه در ايـران در          .   نمي نشيند 
پيـشـاپـيـش ايـن  جـدال عـظـيـم                    
اجتماعـي اسـت و بـيـش از هـر                   

چــيــزي وحشــت و هــراس رژيــم               
امسـال  .   اسالمي را برمي انگـيـزد     

جمهـوري اسـالمـي      "     خانه کارگر " 
حتي جرات برگزار کردن تظاهـرات      
دولتي روز کارگر تهران را به خـود       
نداده است، چرا که  کـنـتـرل ايـن                
نمايشـهـاي دولـتـي در سـالـهـاي                 
گذشته از دستشان خارج شد و  بـه         
مارش کارگران با شعارهاي چپ و      

 .سوسياليستي تبديل گرديد
امسال بايد کوشيد تا اول مـه را             

هرچه وسيعتر و گسترده تر بـرگـزار      
بايد توده وسـيـع کـارگـران و          .   کرد

همينطور همه مردم آزاديـخـواه را         
جـنـبـش    .   بـه اول مـه جـلـب کـرد               

کارگري ايران در سالـهـاي  اخـيـر             
بيش از پيش مورد حمايت جهاني      
قرار گرفته است و به عـنـوان يـک             
نيروي سياسي و تحول بـخـش در           

ايـنـهـا    .   جامعه مطـرح شـده اسـت       
نقاط اتکاي محکمي براي برپايـي    

اول .   هرچه وسيعتر اول مـه اسـت          
مــه در ايــران بــا شــعــار آزادي،                
برابري، هويت انساني بايد نـيـروي       
هرچه وسيعتري را به خـود جـلـب             
کند و به نقطـه امـيـد هـمـه مـردم                

 . آزاديخواه و محروم تبديل شود
حزب کمونيست کارگري کارگران،    
دانشجويان، زنان و جوانـان و هـمـه        
مردم آزاده ايران را به برپـائـي يـک            
اول مه با شکـوه و قـدرتـمـنـد فـرا                

 .  ميخواند
 

 !زنده باد اول مه
 !زنده باد سوسياليسم

 حزب کمونيست کارگري ايران
 فـرورديـن     ٢٩، ٢٠٠٨ آوريـل  ١٧
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