
 

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

 درباره مسائل جنبش کارگري                                       دو هفته يکبار، پنجشنبه، منتشر ميشود  -    نشريه اي از حزب کمونيست کارگري ايران   

  ١٣٨٧ تير ٢٠پنجشنبه،     کارگر کمونيست کارگر کمونيست ٨٨ 
  ٢٠٠٨ ژوئيه١٠                             

www.wpiran.org/kk-index.htm kargar_komonist@yahoo.com 

کـاظـم نـيـکـخـواه         :   شهال دانشـفـر    
بـحـث   .   خوش آمديد بـه بـرنـامـه مـا            

. امروز ما در مـورد تشـکـل اسـت               
موضوعي كه بسيـار مـهـم اسـت و               
بقول معـروف االن ديـگـر از سـطـح                 

مسـالـه اي کـه         .   گفتمان فراتر رفـتـه     
بطور عملـي کـارگـران دارنـد تـالش              

. ميکنند به آن تحقق بخشند    
يك نمونه بارز آن کـارگـران نـيـشـکـر               

مـي بـيـنـيـم هـر            .   هفـت تـپـه اسـت         
اعتراضـي کـه االن شـروع مـيـشـود               
يکي از خواستهايشان مساله تشکـل      

سال گذشته بـود کـه کـارگـران            .   است
نيشکر هفت تپـه اعـالم کـردنـد کـه                

اعـالم  .   تشکل را حق خـود مـيـدانـنـد         
کردند که هر پنجشنبه جمع ميشونـد       
و مجمع عمـومـي خـود را بـعـنـوان                
محلي براي تصميـم گـيـري جـمـعـي              

يک اتفاق مهم در دو هفتـه اخـيـر          
اعتراض هزاران کارگر ايـران خـودرو         

 هزار کارگر با ٣٠کارخانه اي با   .   بود
شعار افزايش دسـتـمـزد حـق مسـلـم              

 زندگي انساني حـق مسـلـم           ،ماست
 اعــتــصــاب حــق مســلــم           ،مــاســت
 هـول و هـراسـي را در دل                  ،ماست

دولت و کارفرما و مقامات مسـئـول        

 . انداخت
کارخانه ايران خودرو يك كارخانه     
دولتي است كـه فضـاي پـلـيـسـي و                 
كنترل و تفتيش و فشار حراستي هـا          
و پادوهاي حكومت به كارگـران، آنـرا       

 
  مرتبط است٨٢ بهمن ٤ به ٨٧ خرداد ٤

 به ياد كارگران جانباخته شهرك صنعتي شازند

 

 ياشار سهندي  از ايران 
همين چند روز پيش بود که مـن          
ناخواسته مکالمه کارفرماي خـود را       
با يکي از همجنسانش که از طـريـق         
موبايل بود شنيدم؛ کارفرمـا نـزديـک         
من ايستاده بود و با كارفرماي ديگـر        

ماجرا از ايـن قـرار بـود           .   حرف ميزد 
 سالـه يـک روز         ١٤ ، ١٣که نوجواني   

قبل از آن به کارگاه ما مراجعه کرد و         
ــمــي خــواهــيــد         :   پــرســيــد  .  کــارگــر ن

کارفرماي ما که برقي در چشـمـانـش         
نشست کـه گـويـي چشـمـش بـه يـک                 
طعمه شيرين افتاده او را  سين جـيـم            

کرد که چه کاري بلد است و چه کـاري          
و به او گفت چند روز بعـد        .   بلد نيست 

. بيا تا بهت بگم مـيـخـواهـيـم يـا نـه             
ظاهرا اين نوجوان آشنايـي داشـت بـه       
سن و سال خودش در پيش آن يـکـي             

در ايـن    .   کارفرما مشغول به کار بـود     

  
 سنديكا و شورا: در مورد تشكل كارگري

متن اديت شده گفتگويي با كاظم نيكخواه در برنامه 
 "کارگران و يك دنياي بهتر"تلويزيوني 

 

خبر مرگ و مـيـر كـارگـران در                
ايران بر اثر آنچه كه بـعـنـوان سـوانـح               

است، چـنـان     محيط كار معروف شده   
زياد است كه امري عـادي و هـر روزه        

محيط کار در ايران، .   گردد تلقي مي 
جهنمـي شـده اسـت کـه سـودجـوئـي                
سرمايـه داران و حـکـومـت اسـالمـي           
آخوندهاي ميلياردر بـر روي هـمـيـن            

. زمين براي کـارگـران آفـريـده اسـت              
روزانه صدها نفر در ايـن کشـور ايـن             
ــيــن جــان خــود را از دســت                       ــن چ

اي كـه دولـت بـا            ناامني.   دهند مي
تمام سركوبگري هايـش اجـازه نـمـي            
دهـد كـارگـران بـراي امـن كـردن آن                  

 كارگر ۵٠كشته شدن .   قدمي بردارند 
پروژه ساختن سد كـارون در عسـلـويـه          

انفجار در معدني .   يكي دو سال پيش   
 ١١در باب نيزو كه منجر بـه مـرگ             

در .    گـرديـد    ٨٤معدنكـار در سـال          
شيراز آخرين خبر از مقامات دولـتـي        
چنين است كه در دو مـاه اول امسـال          

 كارگر ساختمانـي در حـيـن كـار           ١٨

در .   جان خود را از دسـت داده انـد                
ايران خودرو آمار سوانح كـار سـر بـه             

همين االن كـه دارم       .   آسمان زده است  
اين مطلب را مي نويسم خبـر ريـزش          
آپارتمان هفت طبـقـه در تـهـران را از                 

 ٢٠بـيـنـم كـه           ان مي  ان تلويزيون سي 
همزمـان خـبـر      .   كارگر را قرباني گرفت   

 

 به دستانش نگاه نکن بعد به حرفش توجه کن

 

 ناصر اصغري 

 ٧صفحه 

٩صفحه   

 

را از ايران " حراست
 خودرو بيرون کنيم

٣صفحه   

 شهال دانشفر

 
 اخباري از اعتراضات کارگري در ايران

 
  

 اينها حادثه نيست جنايت است 

 ٢صفحه   -جان باختن دهها كارگر در سوانح محيط كار      
 

 دو خبر اعتراضي کارگري در  هندوستان و پيشاور پاکستان

 ١٠صفحه   -داود رفاهي

١١صفحه   

   ٤صفحه



 2  ١٣٨٧ تير ٢٠   کارگر کمونيست

 

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

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email:kazem.nikkhah@googlemail.com 
 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

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

در دو روز اخير دو رويـداد مـرگ              
آفرين در محيطهاي كار جـان بـيـش از           

بـنـا بـه گـزارش          .    كارگر را گـرفـت      ٣٠
 تـيـر     ٩يـك شـنـبـه          "  خبرگزاري فارس" 

 شب انـفـجـار مـهـيـبـي در               ١٠ساعت  
كارخانه گاز محمد شهر كرج روي داد          
كه موجب انفـجـارهـاي بـعـدي تـعـداد               

بـنـا بـه ايـن          .     زيادي كپسـول گـاز شـد      
گزارش بر اثر اين انفجـارهـا در هـمـان              

 .  نفر از كارگران جان باختند١٥ابتدا 
بنا به يك گزارش ديگر از روزنـامـه         

 تيـر بـه دلـيـل           ١٠اعتماد روز دوشنبه    
ريزش يك ساختمان در سـعـادت آبـاد،            

 نفر از كـارگـران زيـر آوار               ١٩حد اقل   
ايــن خـبــرگـزاري  در          .   مـدفـون شــدنـد     

گزارش خود ميگويد اين ساختمـان در         
حالي فـروريـخـت كـه از دوسـال قـبـل                   
بسيـاري از اهـالـي مـنـطـقـه و حـتـي                     
مسئوالن شهرداري احمال وقوع حـادثـه       

امـا هـيـچ اقـدامـي بـراي              .   را ميدادند 
جــلــوگــيــري از ايــن حــادثــه از ســوي               

ايـن گـزارش     .   مقامات صورت نگرفـت   
اضافه ميكند كه اين ساختـمـان ابـتـدا            
براي يك دوطبقه پي ريزي شده بـود امـا        
مسئولين شهرداري در حين ساخـتـمـان        
اجازه ساختن هفت  طـبـقـه را روي آن                

بعد از دوسـال بـا ايـجـاد          .   صادر كردند 

شكافها و تركهاي بزرگي در ساختمـان،       
اخـطـارهـا و      .   ساكنين آنرا تخليه كردند   

فشارهاي مردم سـاكـن در مـنـطـقـه و                
اعتراض به خطراتي كه آنهـا را تـهـديـد        
ميكرد باعث شد كه نهايتـا بـا تـاخـيـر             

. زياد پروانه تخريب ساختمان داده شـود      
اما بنا به اين گزارش هيچگونـه نـكـات      
ايمني و فني براي تخـريـب سـاخـتـمـان              

به همين دليل حـيـن       .   رعايت نشده بود  
تخريب اين ساختمان، با صداي مهيبي      

 واحـدي فـروريـخـت و       ٣٢كل ساختمان  
 كارگري كه مشغول تخريب     ١٩تمامي  

 . آن بودند زير آوار مدفون شدند
مسئول اين رويدادهاي تاسـف آور        
و فجيع به روشـنـي در ايـن گـزارشـهـا                  

اين حكـومـت اسـت      .  معرفي شده است 
كه ميدان را براي بچاپ بچاپ و ثـروت          
اندوزي مشتي انگل سرمايه دار مهـيـا        
كرده و دست آنها را در اين چـپـاول بـي          

خود نزديكـان و    .   مهار بازگذاشته است  
سران حكومت نيز بعنوان چـپـاولـگـران          
سرمايه دار بخشي از ايـن رونـد هـمـه                

. جــانــبــه چــپــاول در ايــران هســتــنــد              
مفتخوران سرمايه دار به تـنـهـا چـيـزي            
كه ذره ايـن اهـمـيـت نـمـيـدهـنـد جـان                     

حــزب كــمــونــيــســت      .   كــارگــران اســت    
كارگري جان باختن اين شـمـار زيـاد از           

كارگران را كه حتي اسـامـي شـان نـيـز               
اعالم نشـده اسـت بـه خـانـواده هـا و                     
دوستان و همـكـاران آنـهـا صـمـيـمـانـه                 

دولـت و مـقـامـات          .   تسليت ميگـويـد   
شــهــرداري و كــارفــرمــايــان و دســت               
اندركاراني كه در اين جنايتها آشـكـارا          
سهيم هستند بايد معرفـي و مـحـاكـمـه           

بازماندگان اين قـربـانـيـان بـدون          .   شوند
قيد و شرط و فورا بايد از حقوق مكفـي    
بـراي يـك زنـدگـي انسـانـي بـرخـوردار                  

اين ها بخشي از جنايات طـبـقـه         .   شوند
مفت خور سـرمـايـه دار و حـكـومـت                  

حكومت بايد بخاطر   .   اسالمي آنهاست 
ما كارگـران   .   اين جنايت پاسخگو باشد   

بايد با مبارزه اي جدي و سراسري بـراي          
ايمني هرچه بيشتـر مـحـيـطـهـاي كـار               

نـمـايـنـدگـان مـنـتـخـب            .   تالش كـنـيـم     
كارگران بايد رسما امكان داشته باشنـد       
تمام محيط هاي كار را منظما  از نظـر          
ايمني و بهداشت، بازرسي و بـازبـيـنـي            

 . كنند
 نابود باد سرمايه داري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 آزادي برابري حكومت كارگري
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠٠٨ ژوئيه ١ – ١٣٧٨ تير ١١

 
 اينها حادثه نيست جنايت است

 جان باختن دهها كارگر در سوانح محيط كار      

٤  
بنـا بـه خـبـري كـه اتـحـاديـه آزاد                    

 تـيـر در اخـتـيـار             ٤كارگران ايـران روز     
خبرگزاري ها قرار داده است، كـارگـري          

 ساله بـه نـام عـبـداهللا، از اهـالـي                   ٢٦
پيرانشهر و شاغل در كوره پزخانـه هـاي         
ارومــيــه، هــفــتــه گــذشــتــه بــه دلــيــل              
سوختگي جان خـود را از دسـت مـي                

وي كه سرگرم شسـتـشـوي لـبـاس        .   دهد
كار خود با بنزين بوده است، دچار آتـش         
سوزي مي شود و در نتيجه سوخـتـگـي          

الزم بـه    .   جان خود را از دست مي دهـد       
يادآوري است كه يـكـي از مـطـالـبـات               
كارگران كوره پزخانـه هـاي ارومـيـه در             
اعــتــراضــات يــكــي دو هــفــتــه پــيــش            
آنها،ارتقاء امكانات بهداشتي و ايمنـي      

بنـا بـه     .   در محل كار و اقامت آنها بود      
گزارشات ديگر طي هـمـيـن هـفـتـه دو               

 ساله سـاخـتـمـانـي در          ٢١ و   ٢٠كارگر  

مهرشهر کرج کـه اسـامـي شـان اعـالم              
حسـن خـدارحـمـي،       .   نشده جان باختنـد   

کارگر تصفيه خانه آب سقز، نيز در اثـر          
ناامني محيط کار در روزهاي گـذشـتـه         

 . جان باخت
اين موارد تنها گوشه کوچکـي از         

. قربانيان محيط کـار در ايـران اسـت              
روزانه صدها نفر در اين کشـور بـدلـيـل            
ناامني محيـط کـار جـان خـود را از                  

محيط کـار در ايـران،         .   دست ميدهند 
جهنمي است که سـودجـوئـي سـرمـايـه             
داران و حکومت کـثـيـف اسـالمـي بـر               
روي همين زمين براي کارگـران آفـريـده           

نيستند "   حوادث محيط کار  " اينها  .   اند
که بتـوان بـه آنـهـا بـي احـتـيـاطـي يـا                       

اينها را در جائـي مـثـل        .   تصادف گفت 
. ايران بايد قتل عمـد بـه حسـاب آورد              

کـارفـرمـايـان و حـکـومـت آنـهـا، کــه                    

هـراعـتــراض کـارگــر بــه ايــن شـرايــط               
جهنمي را با شـالق و گـلـوـلـه پـاسـخ                    
ميدهد، مسئول مستقيم قربانـي شـدن        

همه اين موارد قـابـل       .   کارگران هستند 
پيشگيري اند و بارها و بارهـا از جـانـب         
کارگـران بـه کـارفـرمـاهـا و اداره کـار                   

 . هشدار داده شده است
حزب کمونـيـسـت کـارگـري جـان              

باختن عبداله و حسن خدارحمـي و دو           
کارگر ساختماني در کرج را صمـيـمـانـه          
به خانواده، دوستـان و هـمـكـاران آنـهـا             

آنـهـا   تسليت مي گويد و خود را در غم         
سرنگوني جـمـهـوري     .   شريك مي داند  

اسالمي پيش شرط بهـبـود مـحـيـط            
 . کار و ايمن شدن محيط کار است

 ، برابري، حکومت کارگريآزادي
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ تيرماه ۵، ٢٠٠٨ژوئن  ٢۵

 کارگر ديگر قرباني ناامني محيط كار شدند ٤
 اينها حوادث محيط کار نيستند، قتل محسوب ميشوند 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 



 3 ٨٨شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

به وضعيتي تبديل كرده كه انسـان را          
بيشتر به ياد پادگان مـي انـدازد تـا              

ــه  ــازي             .   كــارخــان ــكــه ت حضــور و ي
در اين كارخانه محيط کـار  "   حراست" 

را به يک اردوگاه اجـبـاري کـار و بـه                 
. قتل گاه کارگران تبديل کـرده اسـت          

کارخانه اي که در آن شدت کار بيـداد         
ميکند و کارگر در زير فشار سـرعـت         
توليد خرد ميشـود و روزانـه بـعـد از              
پايان ساعت کار تني چـون الشـه بـا             

کـارخـانـه    .   خود به منزل حمل ميکند    
اي که در آن ما شـاهـد جـان بـاخـتـن               

پـيـمـان    .   کارگر زير فشار کار بوده ايـم   
 امـيـد اوالدي دو کـارگـر              ،رضي لو 

جوان ايـن کـارخـانـه تـحـت هـمـيـن                    
 در فاصله  ٨٢فشارها بود که در سال      

. يکماه جان خـود را از دسـت دادنـد             
کارخانه اي که بخش عمـده کـارگـران        
آن را کارگران قـراردادي و پـيـمـانـي               
تشکيل ميدهد و اگـر دسـت از پـا                

 چماق اخراج و بيکاري بر      ،خطا کنند 
کارخانـه اي کـه        .     روي سر شان است   

زير زمـيـن آن بـه مـحـل بـازجـويـي                     
و يـادآور    . کارگران تبديل شـده اسـت        

بازداشگاههاي اجباري کـاري آلـمـان         
 .هيتلري است

اما عليرغم همه ايـن فشـار هـا            
کارگران در اين کارخانـه هـمـواره در            
جدال و اعتراض به شـرايـط بـرده وار           
کارشان مبـارزه کـرده انـد و امـروز                
ايران خودرو بيش از هر وقـت حـالـت            

. متعرض و التهاب بخود گرفته است     
در عين حال در اين کـارخـانـه نـقـش               
هوشيارانه فعالين کارگري در متـحـد       

 در    ،کــردن اعــتــراضــات کــارگــران        
انعکـاس صـداي ايـن اعـتـراض در                

 در هـمـبـسـتـگـي بـا               ،سطح جامعه 
مــبــارزات بــخــش هــاي مــخــتــلــف           
ــردن                     ــه ک ــل ــو ــرم ــري و در ف ــارگ ک
خــواســتــهــاي کــارگــران و بــيــان آن              
بصورت قطعنامه هـاي روشـن و از             

 هزار تومان   ٤٥٠جمله طرح خواست    
بعنوان حداقل دستمـزد کـارگـران در           
دو سال قبل و ايفاي نقش راديكال در        
جنبش کارگري قابل مشاهده و قابـل       

 هزار  ٣٠جمع بودن   .     توجه بوده است  
کارگر ايـران خـودرو در يـک مـرکـز                 
کارگري عليرغم اينکه آنها را تـحـت         
عنوان قراردادي و پيماني شقـه شـقـه          
کرده اند و جلب شـدن تـوجـه بـخـش                
هاي مختلف کارگري به اين کارخانـه       
و به مبارزات کارگـران در آنـجـا بـه                
يمن مبارزاتي که داشته اند و کشيـده       
شدن صداي اعتـراض کـارگـران ايـن            

 امروز ايـن     ،کارخانه به سطح جامعه   
کارگران را در موقعيت خـوبـي بـراي           
شکستن فضاي پـلـيـسـي حـاکـم بـر                
کــارخــانــه و بــراي تــعــرض و طــرح               

 . خواستهاي خود قرار ميدهد
کارگران ايران خودرو براي دسـت       

 بـايـد اولـيـن          ،زدن به چنين تعرضـي    
مانع يعني حراست را از مقابل خـود      

اولــيــن  گــام در مــقــابــل             .   بــردارنــد
کارگران ايران خودرو بيـرون انـداخـتـن         
حراست از اين کارخانه و شـکـسـتـن             
ديوارهاي كنترل و فشار حـكـومـتـي           

با وجود حراست و فشار چـمـاق   .   است
حكومتي، همچون دوران بـرده داري         
کارگر را در روزهاي جمعه و در هـر            
زمان که بخواهنـد بـه اضـافـه کـاري              
اجباري وادار ميکنند و بخش اعـظـم        
کارگران با کار قراردادي به کـار بـرده          
وار کشيده شده انـد و مـحـروم از هـر           
گونه حق و حقوقي از آنـهـا بـيـگـاري              

و وقتـي کـارگـر اعـتـراض          .   ميکشند
امروز در   .   ميکند از کار اخراج است    

ايــران خــودرو وجــود حــراســت ســد             
عظيمي است در بـرابـر تشـکـلـيـابـي              
کـارگــران و مــتـحــقـق کــردن ديــگــر              

 از جــملــه       ،خــواســتــهــاي کــارگــران    
خواست افزايش دستمزد ها و عـقـب          
زدن تهاجمات کارفرما به زنـدگـي و           

بايـد بـعـنـوان يـك امـر             .   معيشتشان
عاجل و فـوري حـراسـت را از ايـن                   

 . کارخانه بيرون انداخت
طي همين اعتراضات دو هـفـتـه         

 حراست کارخانه نقش فـعـالـي         ،اخير
براي عقب رانـدن اعـتـراض کـارگـران           

به گفته خود کارگران ايـران     .   ايفا کرد 
خوردو حراستي ها مثل مـور و مـلـخ          

در سرويـس ايـاب     .   همه جا ولو بودند  
و ذهاب و در بخش هـاي مـخـتـلـف               
مي چرخيدند و کارگـران را زيـر نـظـر            

در يک روز در بخش سـمـنـد        .   داشتند
 کارگر شاغـل در ايـن     ١٥٠در مقابل   

 حراستي بـود    ٥٠ تا ٤٠بخش حدود  
و کارگران مورد تهديد مستقيم آنـان        

اما عليرغم هـمـه ايـن         .   قرار داشتند 
فشارها اعتراض بسرعت بخش هـاي      

و در   .   مختلف کارخانه را فرا گـرفـت      
 تير  ده هـزار کـارگـر      ١٠روز دوشنبه   

در حرکت اعتراضي نرفتن بـه سـالـن           
هم اکنـون  .   غذا خوري شرکت داشتند   

 ٣٠حالت انفجاري کارخانه و  تمرکـز      
 ،هزار کارگر در اين کـارخـانـه بـزرگ           

نيروي عظيمي است که بيـش از هـر            
وقت دولت و کارفرمايان را به هـراس         

وجود همين خطـر بـود     .   انداخته است 
که ديديم در کنار سياست ارعـاب و           
پخش وسـيـع  نـيـروي حـراسـت در                   
کارخانه و تهديد کردن هـا و پـلـيـسـي        

 وعـده و       ،کردن کامل مـحـيـط کـار        
از جـملـه بـاقـري        .   وعيد ها شروع شد   

جوزاني معاون مدير منابـع انسـانـي          
باقري در گفتگو با نشريه کارآمد در         

 تيرماه اعالم کرد که از   ١٥روز شنبه   
اول مهرماه دستمزد ده هـزار نـفـر از             
کارگران با رفع محدوديت در ارتـقـاي        
بودجه مـربـوط بـه افـزايـش درآمـد                 
کـارگــران، افــزايــش خــواهــد يــافــت،         
اضافه کاري اجباري روزهاي جـمـعـه         
لغـو خـواهـد شـد و مـدارک مـازاد                   

و بدنبال  .   کارگران پذيرفته خواهد شد   
وعده باقـري مـبـنـي بـر آورده کـردن                

 ،گوشه هايي از خواستهـاي کـارگـران       
اين حرکت اعتراضـي مـوقـتـا پـايـان            
يافت و  کارگـران اعـالم کـردنـد کـه                  
چنانچه مسئوليـن ايـران خـودرو بـه             
وعــده هــايشــان عــمــل نــکــنــنــد ،               
اعتصاب را مجددا شـروع خـواهـنـد           

بدين تـرتـيـب بـدنـبـال حـرکـت                .   کرد
اعــتــراضــي اخــيــر و قــرار گــرفــتــن             
مــديــريــت کــارخــانــه در مــوقــعــيــت         

 اکنون کارگران ايران خـودرو        ،ضعف
 .در موقعيت قدرتمندتري قرار دارند

 هـزار کـارگـر ايـران خـودرو             ٣٠ 
بهمـراه خـانـواده هـاي خـود نـيـروي                  

عظيمي هستند که ميتوانند بعـنـوان       
اولين مـانـع بسـاط حـراسـت را از                   

بـه سـر حـراسـت        .   کارخانه جارو کنند  
همان باليي را بياورنـد کـه کـارگـران             
نيشکر هفت تپه بر سر زيودار رئـيـس        
حراست کارخانه خود آوردند و او را           

. با تحقير از کارخانه بيرون انداختـنـد       
 ،در دل چـنـيـن حـرکـت مـتـحـدي                     

کارگران ايران خودرو شرايط بـهـتـري         
براي جمـع شـدن و بـرپـايـي مـنـظـم                    
مجمع عمومي و  تـجـمـعـات خـود               
بعنوان محلي براي تصميم گـيـري و           
پيگيري خواستها و مطالـبـاتشـان را       
خواهند داشت و  خواهـنـد تـوانسـت            
همانطور که در نيـشـکـر هـفـت تـپـه                

 آنـهـا نـيـز تشـکـل              ،شاهدش بوديـم  

 .  واقعي خود را ايجاد کنند
در يــک کــالم بــرچــيــدن بســاط             

 تحميل تشکيل   ،حراست از کارخانه    
منظم مجمع عمومي بعنوان محـلـي       
براي تصميم گيري و اعـمـال قـدرت            

 پـافشـاري بـر         ،کارگران در هر هفتـه    
روي خواستهايي کـه کـارگـران ايـران            
خودرو در بيانيه هايشان اعالم کـرده         

 از جـملـه خـواسـت افـزايـش               ،بودنـد 
دستمزدها در حد يک زندگي انسـانـي        
و چندين برابر سطح دستمزد کنوني و       
استخدام رسمي همـه کـارگـران قـرار            

 امـري عـاجـل و فـوري بـراي               ،دادي
بـايـد   .       کارگران ايـران خـودرو سـت          

حراست را از کارخـانـه ايـران خـودرو             
 .  بيرون انداخت

 
١از صفحه  ...را از ايران خودرو "   حراست  

 سايت کارگران

www.kagaran.org 
 سايت روزنه

www.rowzane.com 

 
 :از خواستهاي کارگران ايران  خودرو حمايت کنيم

 تيـرمـاه از سـالـن           ٨اعتراض کارگران ايران خودرو كه از صبح روز         
و "   زندگي شايسته حق مسلـم مـاسـت       " غذاخوري با شعارهائي چون     

شروع شـد، دو روز بـعـد بـا                 "   افزايش حقوق ها حق مسلم ماست" 
 هزار نفر از كارگران بخش هاي مختلـف،         ١٠٠٠٠پيوستن بيش از    

ابعاد گسترده اي يافت و با پيوستن ساير کارگران به اين اعـتـراض،              
خواست هاي کارگران از  اعتراض به تغيير مدت شيفـت هـاي كـار              
خط تزئينات و بدون مشورت با كارگران، به مطالبات اساسي تـري          

 :مطالبات کارگران عبارتند از. ارتقا يافت
 ـ آزادي تشكل هاي كارگري و عدم ورود حراست به سالن ها١ 
 ـ لغو اضافه كاري اجباري و برداشتن سقف اضافه كاري عادي٢
 )حق بهره وري(ـ افزايش حق آكورد ٣
 ـ افزايش حقوق ها متناسب با افزايش قيمت ها در كشور٤
 ـ لغو قراردادهاي موقت و استخدام رسمي كارگران٥
ـ جلوگيري از گسترش شركت هاي پيمانكاري و انتقال كارگران آن       ٦

 به خود شركت ايران خودرو
 ـ شركت نمايندگان كارگران در كميته مشاغل طبقه بندي٧
ـ شركت نمايندگان كارگران در كميته تشخيص كارهاي سـخـت و          ٨

 زيان آور
 ـ كاهش فشار كاري با استخدام نيروهاي جديد٩



 4  ١٣٨٧ تير ٢٠   کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

خود تشکيل ميدهند و خواهان ايجاد      
و در دور جـديـد      .   سنديکاي خود شدند  

مبـارزاتشـان بـه ايـن خـواسـت خـود                  
رسما تشـکـيـل آنـرا          .   تحقق بخشيدند 
هــيــات مــديــره آنــرا        .   اعــالم کــردنــد    
و االن تشکـل خـود را       .   انتخاب کردند 
شما ايـن مـوضـوع را           .   بر پا کرده اند   

چگونه تبيين ميکنيد و کال اهـمـيـت           
 اين مساله را چه ميدانيد؟

 
قطعا طرح مسـالـه      :   کاظم نيکخواه 

تشکل بسيار مهم است و نشان دهنده       
اينست که کارگران عليرغم ايـنـکـه از        
نظر مالي و تامين مـايـحـتـاج اولـيـه             
بشدت در تنـگـنـا هسـتـنـد، بـه امـر                   

در واقـع    .   تشكلشان هم مي انديشـنـد     
ميدانند كه تشكل ابزار كـارگـر بـراي            

در .   هر بهـبـودي در زنـدگـيـش اسـت               
همين تلويزيون کارگر هفت تـپـه پـيـام         
ميگذارد و با بغض ميگويد نميتوانـم        
حتي پنج تا نان خالـي بـراي فـرزنـدانـم         

تاثير دستمـزدهـاي    .   بخرم و بخانه ببرم   
پرداخت نشده و کال فقري که کارفـرمـا       
و دولت بر کارگران تحميل کرده اسـت          

ولـي  .   براستي قابل تـوصـيـف نـيـسـت          
همان کارگر هفـت تـپـه بـا قـاطـعـيـت                

ايـن  .   ميگويد تشكلـم را مـيـخـواهـم           
نشان ميدهد که کارگران نه تنهـا بـراي         
مسائل فوريشان مثـل دسـتـمـزدهـاي           
پرداخـت نشـده و سـايـر خـواسـتـهـاي                 

بلکه يـک    .   فوري خود مبارزه ميکنند   
قدم جلوتر را نيز مي بينند و ميدانـنـد    

. که تشکل ابزار دست کـارگـران اسـت          
ميدانند که بدون تشکل مـبـارزه شـان          
در واقع غير ممکن است و همين حـد          
از مبارزه اي هم که ميکنند در واقـع            

ولي وقتـي   .   با درجه اي از تشكل است     
که اعالم ميکنند که ما تشکلمـان را          
ميخواهيم و ما ميـخـواهـيـم مـجـمـع           
عمومي خود را تشکيل دهيم و عمـال        
سنديکاي خود را تشکيل مـيـدهـنـد،         
عمال نشان دهنده اينست که جـنـبـش          

 طبقه کـارگـر ايـران آگـاهـي             ،کارگري
تجربه و سطح مبارزه اش بسيار فـراتـر       

فراتـر از    .   از آن است که تصور ميشود     
آنست كه فرض کنيد دو سـال پـيـش و            

ميخواهم بـگـويـم      .  چند سال پيش بود 
صرف طـرح خـواسـت تشـکـل مـهـم                  

خواست تشكـل، تشـکـلـي کـه            .   است
تشــکــل .   مســتــقــل از دولــت بــاشــد          

 تشــکــل خــود        ،مســتــقــل کــارگــران    
 تشکلي کـه خـود کـارگـران            ،کارگران

 خـودشـان تصـمـيـم           ،تشکيـل دهـنـد     
. بگيرند و سرو ته آن را تعيـيـن کـنـنـد         

و تشکيل عـمـلـي       .   طرحش مهم است  
. آن خوب طبعا بسيـار مـهـمـتـر اسـت            

البته االن نميدانم مشخصا سنديکـاي      
كارگران شرکت نيشکر هفـت تـپـه چـه            

مـيـدانـم    .   مراحلي را طي کـرده اسـت         
همانطور که شمـا اشـاره کـرديـد ايـن                
سنديکا تشکيل شده اسـت و هـيـات            

ولـي  .  مديره خود را انتخاب کرده است 
آيـا روال    .   آيا جلساتش تشکـيـل شـده       

طبيـعـي هـم      .   کارش معلوم شده است   
واقعي هم هسـت کـه کـارگـران          .   هست

درگير يک اعتصاب و مبارزه روزمـره         
با سـرکـوب و فشـار دولـت             .   هستند  

و مبـارزه اي را دارنـد         .   روبرو هستند   
پيش ميبرند و ممکن است قـدمـهـاي         

. اوليه را همه جانبه برنداشـتـه بـاشـنـد        
اما ميخواهـم بـگـويـم کـه طـرح ايـن                 
مساله مهم است و عـمـلـي کـردنـش               

و بـنـابـرايـن      .   بسيار مهمتر است طبعا   
ما بعنوان حزب کمونـيـسـت کـارگـري           
ايران اعالم کرده ايم که از هر تـالش و           
هر خشـتـي کـه کـارگـران در جـهـت                     
تشـکــل خــود روي خشــت بــگــذارنــد            

سعي .   دفاع ميکنيم .   حمايت ميکنيم 
ميکنيم کـه ايـن تشـکـل مـحـکـم و                   

گستـرش پـيـدا کـنـد و             .   پابرجا بماند 
مصــالــح و اهــداف و خــواســتــهــاي              
کارگران را بطور واقـعـي نـمـايـنـدگـي               

بــطــور خــالــصــه مــن بســيــار            .   کــنــد
اميدوارم از اين نظـر و بسـيـار بـرايـم                 
شـادي بـخـش و امـيـد بـخـش اسـت                    
حرکتي که از جانب کارگران نـيـشـکـر            

چـه در اعـالم        .   هفت شاهدش بـوديـم     
مساله مجمع عمومـي در دوره قـبـلـي          
مبارزه شان که گفتند هـر پـنـجـشـنـبـه             
مجمع عمومي را تشکيل ميدهيـم و         
چه االن که يک قدم جلوتر گذاشتـه انـد          

و ميگويند ما اتحـاديـه و سـنـديـکـا               
ــم و                       ــي ــده ــي ــل م ــود را تشــکــي خ

. گردانندگانش را هم تعيين کـرده ايـم        
. اين را عمال به دولت تحميـل کـردنـد           

در جامعه اي کـه اعـتـصـاب مـمـنـوع           
اعـتـراض   .   تشکل ممنوع اسـت   .   است

کــردن مــمــنــوع اســت، کــارگــر دارد             
هر روز اعـتـصـاب و          .   مبارزه ميکند 

مبارزه ميکند و قدمهـاي اسـاسـي و            
اوليه براي برپايي عمـلـي و تـحـمـيـل                

 . تشکلش را  هم دارد برميدارد
 

بله بطور واقـعـي ايـن        :   شهال دانشفر 
يک پـيـشـروي اسـت نـه تـنـهـا بـراي                      

بـلـکـه      –کارگران نيشکر هـفـت تـپـه            
و دارد راه      .   براي کل جنبـش کـارگـري      

نشان مـيـدهـد کـه چـطـور مـيـشـود                    
نشان ميدهد که مسـالـه   .  متشکل شد 

تشکل امـر خـود کـارگـران اسـت و                   
خودشان ميتواننـد تشـکـل را ايـجـاد             

معلوم اسـت کـه نـه دولـت نـه                 .   کنند
کارفرمـا و نـه سـرمـايـه داري اجـازه                  

چـون  .   نميدهد کارگر مـتـشـکـل شـود          
. نميخـواهـد کـارگـر قـدرتـمـنـد شـود                
. معلوم است در مقابل آن مـي ايسـتـد         

آنجايي مجوز معني پـيـدا مـيـکـنـد              
يعني دولت پاي دادن مجـوز مـي آيـد          
که هزاران کارگر نيـشـکـر هـفـت تـپـه                
ايستاده اند و حكومت نـاگـزيـر اسـت             

تازه اينجا نيز ديديم کـه      .   گردن بگذارد 
 ،دولت عليرغم اعتـراضـات کـارگـران        

تجمعاتشان و غيره کـوتـاه نـيـامـد و               
اجازه نداد كارگران تشكلشـان را بـرپـا          

و کـارگـران نـيـز کـار خـود را                   .   كنند
کردند و تشکل خـود را رسـمـا اعـالم              

امـا  .   کردند و عمال آنرا تحميل کردنـد      
شما گفتيد مـا از تشـکـل کـارگـران                 

از .     نيشکر هفت تپه حمايت ميکنـيـم      
بـدرسـت   .   اين حرکت حمايت ميكـنـيـم    

گفتيد از هر خشتـي  کـه کـارگـر در                  
جهت تشکـلـيـابـي خـود روي خشـت                

اما بعضـا   .   بگذارد پشتيباني ميکنيم  
صحبت از ايـن مـيـشـود کـه حـزب                    
کمونيست کارگري ايـران شـوراهـا را            
بعنوان آلترناتيو تشکليـابـي کـارگـران         
نام ميبرد بر مجمع عمومـي کـارگـران         
بعنوان نطفـه پـايـه اي تشـکـل هـاي                  
کارگري و شوراهاي كـارگـري تـاکـيـد             

آيا اينجا تناقضـي هسـت؟      .   ميگذارد
آيا آن بحث شورا و سـنـديـكـا ايـنـجـا                 

 مطرح نميشود؟
 

اجـازه دهـيـد اول         :   کاظم نيکـخـواه   
تاكيد كنم کـه مـا نـه فـقـط حـمـايـت                 
ميکنيم و حمايـت کـرده ايـم، بـلـکـه                 
کمک كرده ايم و عمال تالش ميکـنـيـم          
که کارگران تشکل خـود را و هـمـيـن              
سنديکا را به طور جدي تقويت كـنـنـد          

استحکـام  . و شكل بدهند، جلو بياورند    
ايرادات و ضـعـفـهـايـش      .   و قوام بدهند  

از هـر    .     را برطرف كنند و جلو بـرونـد        
. طريفي، هـر تـوانـي کـه داشـتـه ايـم                  

افق روشـن در     .    رهنمود دادن  ،تبليغي
مقابل آن گذاشتن، و مطرح كـردن آن           

. اين تالش را كرده ايم و خواهيـم كـرد           
در مــورد ســنــديــكــاي كــارگــران         مــا   

شرکت واحـد نـيـز تـالش کـرديـم بـا                    
دخالتگري و بحث و نقد و تـبـلـيـغ كـه              
اين تشكل راديكال و متكـي بـه تـوده           

راديکال جلو بـيـايـد و          .   كارگران باشد 
بنابراين بحـث فـقـط بـر          .   غيره و غيره 

سر اعالم يك حمايت خشک و خالي و          
بلـکـه تـالش هـم          .   يکجانبه اي نيست  

انـجـام   .   جانبـه اي را انـجـام مـيـدهـيـم            
خواهيم داد و هر چه بتوانـيـم بـيـشـتـر               
انجام ميدهيم که کـارگـران بـتـوانـنـد               

 . متشکل شوند
اما اينکه مساله شورا را تـاكـيـد           
داريم و تـبـلـيـغ مـيـكـنـيـم، ايـنـكـه                       
استراتژي تشـكـل يـابـي كـارگـران را                
تاكيد كرده ايم كه تشـکـيـل مـجـامـع              
منظم و شوراهاي کارگري است، هـيـچ    

چـون  .   تناقضي با آنـچـه گـفـتـم نـدارد             
همانجا يعني در همان قـطـعـنـامـه و              
بحثهاي اوليه اي كه بر شورا و مجـمـع          
عمومي تاکيد کرديم ، همانجـا اعـالم        
كرديم كه ما از هر خشتي كه کارگـران         
براي متشکـل شـدنشـان روي خشـت              
بگذارند و هر قدمي که کارگران بـراي          
تشکل خود بردارند در هـر سـطـحـي               

.  بـاشـد دفـاع و حـمـايــت مــيـکــنـيــم                 
ايـن را بـيـسـت          . کنارشان مي ايستيم 

ايـن کـار را        .   سال پيش اعالم کـرديـم      
ولـي بـحـث چـيـسـت؟ بـحـث                .   کرديـم 

اينست که سنديکا و اتحاديه در دنـيـا         
يـک  .   تاريخ و تـجـربـه مـعـيـنـي دارد                

يـک شـکـل و         .   واقعيت معيني دارد     
شمايل و  خط و سياست و چهارجـوب          
معيني دارد  کـه بـا بـوروکـراسـي در                

با مماشـات  .   باالي آن شناخته ميشود   
مـعـمـوال    .   با دولتها شناختـه مـيـشـود     

خط سوسيال دمکراسي و جـريـانـات           
رفرميسم در جـوامـع سـرمـايـه داري              

حـزب  " براي نمونه در انگسـتـان        .   است
کـه حـزب بـورژوازي         "   کارگر انگستان 

بــزرگ انــگــلــســتــان اســت وصــل بــه             
اتحاديه کارگران است و اتحاديه ها بـا        

ــد                 ــشــون ــي ــداعــي م در .   آن حــزب ت
کشورهاي ديگر با جريانات سـوسـيـال        

نـه تـنـهـا       .   دمکراسي تداعي ميشوند  
يـعـنـي    .    وصـلـنـد     ،تداعي مـيـشـونـد      

رهبري اتحاديه ها در رهـبـري حـزب             
يــعــنــي .   ســوســيــال دمــکــرات هســت      

رهبري اتحاديه در رهبري حزب کارگر      
انـگـلـيـس  هســت و در کشـورهــاي                  

و .   مختلف ديگر هم همينـطـور اسـت         
تاكيد كنم كه  تنها اين نيست که يـک            
رابطه سياسي محدودي بيـن اتـحـاديـه         
ها و جريانات رفرميستي و بـورژوايـي        

 خـطـش را،     ،اتحاديه سنتـش را .   باشد
 استراتژي اش را در همـه      ،سياستش را 

جا دارد از جـريـانـات رفـرمـيـسـت و                  
سوسيال دمکراتيک يعـنـي جـريـانـات          

بوروکراسي بر آنهـا    .   بورژوايي ميگيرد 
اصال سيستمشان سرتـاپـا     .   حاکم است 

مــانــع مــبــارزه     .   بــوروكــراتــيــك اســت    
كارگران هستند، بويـژه مـانـع مـبـارزه           

كارگر بـراي    .   راديكال كارگران هستند  
يك اعتصاب ساده بايد از هفت خـوان       
رستم اتحاديه بگذرد تا بتـوانـد دسـت           

در عين حال در چـانـه        .   به حركتي بزند  
زدن براي دستمزد براي ساعت کـار و           
براي شرايط کـار تـاثـيـراتـي دارنـد و                 
بهبودهايي ايجاد كرده اند كه اگـر ايـن         
را هم نكنند ديـگـر اسـمـشـان را هـم                  
بعنوان تشـكـل كـارگـري بـايـد خـط                  

در نتيجه عمال اتحاديـه گـرايـي    .   بزنند
و اتحاديه ها در ايـن سـنـت هـا قـرار                 

 ،در سنت سوسيـال دمـکـراسـي      .   دارند
 در سـنـت        ،در سنت سنديکاليستي     

. رفرميسيتـي در جـوامـع  مـخـتـلـف              
اساسا به همـيـن دلـيـل هـم كـارگـران                 
دارند فوج فوج از اين اتحاديه ها جـدا        
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و مـتـاسـفـانـه آلـتـرنـاتـيـو                .   ميـشـونـد   
راديكالتري را هم هنوز بـطـور وسـيـع             
جلو نكشيده اند و در نتيجه كارگـر در           
اين جوامع دارد از تشكلش به نسـبـت          

 . قبل دور ميشود
دوره اي که ما االن بويژه داريـم در          

بـويـژه در جـامـعـه           .   آن به سر ميـبـريـم      
ايران يـک مـبـارزه راديـکـالـي جـريـان                 

يک جنـبـش سـيـاسـي راديـکـال              .   دارد
اعتراضي کال عليه جمهوري اسـالمـي       
و براي کنار زدن تعرض سرمـايـه داري         

در مـيـان کـارگـران و در             .   جريان دارد 
بـهـر   .   همه بخش هاي جـامـعـه هسـت           

حال با توجه بـه ايـن بـحـث مـا بـطـور                
خالصه بر سر اين است که اگـر کـارگـر            
بخواهد بي اختيار، محروم،  و اسـيـر             

اگـر کـارگـر      .   بوروکراسي باقـي نـمـانـد       
بخواهد بطور واقعي و مسـتـقـيـم در               

اگـر  .   شرايـط کـارش دخـالـتـي بـکـنـد              
کارگر بخواهد بطور واقعي نمايـنـدگـان     
خود را بگذارد جلو که مـبـارزاتـش را          
هدايت کند، ديگـر بـايـد از چـارچـوب              

ديـگـر سـنـديـکـا         .   سنديکا جلوتر برود  
بويژه اين سـنـديـکـاهـا      . ظرف آن نيست 

يک سنت هايي را تثبيت کـرده انـد کـه          
هر سنديکا و اتحاديه اي کـه درسـت              

به احتمال زيـاد خـود بـخـود و                .   کني
بخاطر شرايط دير يا زود مي افتـد در           

مـگـر ايـنـکـه يـک            . .   همان چهارچـوب  
تالش نقشه مند و آگاهانه اي در همـان   
جهتي که ما ميگوييم صورت بگيـرد،     
نگذارد که سنديکا دچار بـوروکـراسـي          

نگذارد از تـوده کـارگـران جـدا            .   بشود
بماند و سنديکا به بخشـي از دسـتـگـاه           

نـگـذارد   .   اداري دولـتـي تـبـديـل شـود            
سنديكـا بـه ايـن مـفـهـوم ربـطـي بـه                      
اتحاديه هـاي بـوروكـراتـيـك مـوجـود               

اين خطـي اسـت کـه مـا          .     داشته باشد 
 . داريم

در جـامـعـه ايـران چـطـور اسـت؟                 
واقعيت جامعـه ايـران ايـن اسـت كـه                 
بطـور بـالـفـعـل يـک مـبـارزه واقـعـي                     

مـبـارزه بـراي      .   راديكال در جريان است   
سرنگوني جمهوري اسالمي و مـبـارزه        

. براي نان شب که بهم گره خورده اسـت          

اين سنديكايي كه تشكيل ميشود يـك       
حركت معين كـارگـران در يـك تـوازن              

نه به اين مفهوم كـه      .   قواي معين است  
كارگر نميتواند مجمـع عـمـومـيـش را           

بلكه به ايـن     .   بطور منظم تشكيل دهد   
مفهوم كـه امـروز ايـنـجـا سـنـديـكـا                    
تشكيل مـيـشـود، در جـاي ديـگـري                 
اتحاديه تشـكـيـل مـيـشـود، در يـك                  
كارخانه مجمع عمومي بطـور مـنـظـم           
تشكيل مـيـشـود و يـك چشـم انـداز                   
وسيعتري را باز ميكند و همـه ايـنـهـا             
كمك ميكند كه جنبش كارگـري جـلـو           

پيشروي اساسـي طـبـقـه كـارگـر         .     برود
 گره خورده است به اينكه 

اين جنب و جوش براي تشـكـل يـابـي              
در ايـن    .   هرچه بيشتر وسـعـت بـگـيـرد         

امـا روشـن     .   هيچ ترديدي نبايد داشـت    
اسـت كـه سـنـديـكـا بشـرطـي كـه در                     
چارچوب جنبش مـجـمـع عـمـومـي و              
شورايي عمل كند، و سياست راديكـال       
و اتكا بـه تـوده كـارگـران را بـعـنـوان                    
جزئي جدايي ناپذير از خصـلـت خـود             
داشته باشد ميتواند به پيشروي طبـقـه        
كارگر كمك كند و اين بشـرطـي عـمـل            
است كه از سنت سـنـديـكـالـيـسـتـي و                
بوروكراتيك جدا نـگـه داشـتـه شـود و              
خط و سياست غالب در ميان كارگـران     
و رهبران كارگري خط چپ و راديـكـال           

همـانـطـور كـه اشـاره           .   و شورايي باشد  
كردم آن تالشهايي كه امـروز در مـيـان         
كارگران براي پيشبرد امر تشكل دارد        
صورت ميگيرد حـركـتـهـايـي در يـك              
توازن قواي معين بـراي عـقـب رانـدن              
جمهوري اسالمي و كارفرمايـان اسـت         
نه پيش آمدن الگو و سـنـت شـنـاخـتـه               

. شده و بوروكراتيك سـنـديـكـالـيـسـتـي           
حضــور فــعــالــيــن چــپ و راديــكــال                
كارگري، حضـور فـعـال جـنـبـش مـا                  
جنبش كـمـونـيـسـم كـارگـري ايـن را                    

بطور خالـصـه بـحـث        .   تضمين ميكند 
ما و تاكيـد مـا بـر شـورا و مـجـمـع                      
عمومي به معناي سيـاسـت و جـهـت             
گيـري طـبـقـه كـارگـر بـراي يـك دوره                    

يعني استراتـژي تشـكـل    .   تاريخي است 
يـــابـــي كـــارگـــران بـــايـــد از خـــط                   

سنديكاليستي و رفرميستـي فـاصـلـه          
داشته باشـد و بـه دلـيـل اوضـاع ويـژه               
ســيــاســي ايــران و حــاشــيــه اي بــودن              
رفرميسم و ليبراليسم و سنديكالـيـسـم        

وقـتـي   .   در ايران، فاصله خواهـد داشـت      
كه جنش رفرمـيـسـتـي و لـيـبـرالـي و                  
سنديكاليستي كال در صحنه سياسـت      
جامعه دست باال ندارد و حـاشـيـه اي              
است، الگوها و سنـتـهـا و اسـتـراتـژي               
تشكيالتيش براي كـارگـران هـم جـاي            

آنـچـه   .   بـرجسـتـه اي نـخـواهـد داشـت              
شاهديم تـحـرك و تـالش راديـكـال و                 
پيشرو كارگـران در يـك تـوازن قـواي                

 . معين است و بايد آنرا تقويت كرد
 

سـوالـي کـه مـطـرح           :     شهال دانشفر 
ميشود اين اسـت کـه يـک عـده ايـن                    
تحرکات كارگران و براي مثال هـمـيـن           
تشکيل سنديکاي نيشکر هفت تپه را        
يک پيروزي براي سنديکاليسم و خـطـي       
كه ميگويد سنديكا تنـهـا آلـتـرنـاتـيـو             
كارگران است ميدانند ميگـويـنـد ايـن          
نشان ميدهد كه سنديكـا و اتـحـاديـه             

شـمـا نـظـرتـات        . آلترناتيو بهتـري اسـت    
 چيست در اين مورد؟

 
طبيعي است به نظـر  :   کاظم نيکخواه 

باالخره اسم سندکـا آمـده و آنـهـا             .   من
هم ميتوانند بگويند که ايـن پـيـروزي            
ماست ولي واقعيت را که نگـاه کـنـيـم             
حضور همين جريانات سنديكالـيـسـت       
و رفرميست يا سوسيال دمـوكـراتـيـك           
که شما به آنها اشاره ميـكـنـيـد را در                
فضاي سياسي ايـران نـمـيـتـوان نشـان              

جاي جدي اي در اوضاع سـيـاسـي         .   داد
. ايران و فضاي سيـاسـي ايـران نـدارنـد            

شما همين االن نميتوانيد براي نـمـونـه           
سازمان و حزبي را در ميان اينها اسـم           
ببريد كه نقش قابل تـوجـهـي دارد در            

يعـنـي مـيـخـواهـم         .   ايران بازي ميكند  
بگويم که نه حزبي هستند، نـه جـايـي             
حضور تعـيـيـن كـنـنـده اي دارنـد در                   
جامعه و به عنوان جريـان سـيـاسـي يـا           
جريان کارگري نـقـش فـعـالـي در ايـن                
سالهاي اخير در خود مبارزه کـارگـري          

ــد                  .  و جــنــبــش کــارگــري داشــتــه ان
ميخواهم بـگـويـم کـه ايـن واقـعـيـت                   
سرنوشت سنديکاليسم و رفرمـيـسـم و         

سوسيال دمـوكـراسـي و ايـن خـط و                   
حـداقـل   .   خطوط در جامعه ايـران اسـت      

اوضاع امروز در سالهاي اخـيـر تـا بـه              
اينجا اين را نشان ميدهد که جريانـات        
مماشات جـو، جـريـان رفـرمـيـسـتـي                 
جريان سنديکاليستي جايگاهي نـه در      
جنبـش کـارگـري دارد نـه در اوضـاع                 

به خاطر اينکـه    .   سياسي  در ايران دارد    
سنديکاليسم همانطور که قـبـال اشـاره         
کردم يک پدر بزرگي دارد معموال و آن          
سوسياليسم دمکراسي اسـت و ايـنـهـا          

. معموال جايگـاهـي در دولـت دارنـد             
بخشي از دولـتـهـا هسـتـنـد و ايـنـهـا                   
باالخره جايگاه اجتماعي قابل توجهـي      

ولـي در    .   در كشورهاي اروپايي دارنـد     
ايران شما به من يک جـريـان سـوسـيـال              
دمکراتيکي نشـان بـدهـيـد کـه جـاي                
جدي در اوضاع سياسي ايران دارد يـک        
همچنين چيزي وجود ندارد در نـتـيـجـه          
اينکه تـک و تـوک کسـانـي هـم يـک                      
همچنين چـيـزي بـگـويـنـد بـراي مـا                   
طبيعي است و به هـرحـال مـيـتـوانـنـد               

 . دلشان خوش باشد
 

الــبــتــه گــرايــش     :     شــهــال دانشــفــر    
سنديکاليـسـتـي در ايـران بـه شـکـل                  

. سياسي خـودش هـم عـمـل مـيـکـنـد               
، اصـالح رژيـم،        " تـوده ايسـم    " بشكـل    

تغيير فصل ششم قانون کـار و ارجـاع            
دادن به مقاولـه نـامـه هـاي سـازمـان                 
جهاني کار و دل خوش کردن به آن و در          
واقع اينکه کارگر نه به اتکـاي خـودش          
کاري را بکند بلکه متـوسـل شـدن بـه              
سوراخهاي قانوني و اينها، اينها نشـان       

ايـن را    .   ميدهد که اينها جايـي دارنـد        
 چگونه توضيح ميدهيد؟

 
ببينيد .   درست است :   کاظم نيکخواه 

من بحثم در مورد اين است به ويژه در          
سالهاي اخير اين جـريـانـات شـكـسـت             

اينهـا كـه     .   خورده اند و حاشيه شده اند     
شما ميگوييد جرياناتي هستند كه در    
حاشيه حكومت آمده اند و رفته انـد و           

امروز شايـد  .  بالخره شكست خورده اند 
سنتهايشان اينـجـا و آنـجـا مشـاهـده               
شود اما بحث بر سـر ايـنـسـت كـه آيـا             
خط اصالح رژيم امروز چـه جـايـي در             
فضاي سياسي ايـران دارد؟ احـزاب و             

قهرمانان و شـخـصـيـتـهـاي ايـن خـط                
بهيچ وجه در وسط صـحـنـه سـيـاسـي               

شکستشـان را خـورده     .   جامعه نيستند 
اند و فضاي ملتهب سياسي در ايـران           

چـنـد   .     اينها را به حاشيـه رانـده اسـت           
سال اينطور نبود اما امروز اينها جـاي        

نقـش و حضـور        .   ديگري پيدا كرده اند   
 . جدي اي در جامعه ندارند

 
ولـي بـه طـور يـک            :     شهال دانشـفـر   

مانع عمـل مـيـکـنـد ايـن را چـگـونـه                   
 ارزيابي ميکنيد؟

 
آن .   بله درسـت اسـت  :  نيکخواهکاظم  

بحث ديگري است هر ابهام گـويـي هـر           
ناروشن گويـي و هـر راسـتـروي را کـه                
كسي در جنبش کارگري تبليغ بـکـنـد           
يا در جامعه تبليغ کند يك مانـع اسـت       

بحـث مـن بـر         .  و بايد با آن مقابله کرد 
سر اين است که اينها از اين زاويـه بـه               
سنديكاي كارگران هفـت تـپـه بـرخـورد         
ميکنند چون اسـم سـنـديـکـا روي آن                
است ولي از نظر ما واقعيت اين اسـت           

. که اين ربطي به جـنـبـش آنـهـا نـدارد               
بلكه قدمي براي پيشروي يک جـنـبـش         

. وســيــع و راديــكــال کــارگــري اســت             
جنبشي كه پيشرويش گـره خـورده بـه             

.  يک جنبش راديکـال سـيـاسـي و چـپ            
اين يک گـام عـظـيـم اسـت اگـر مـثـال                   
کارگر پـنـجـاه تـا سـنـديـکـا و شـورا                      

 تا کارخانه هـر      ١٥تشکيل بدهد و در     
هفته مجمع عمومي خـود را تشـکـيـل          
بدهد از نظر ما يک جـنـبـش سـراسـري             
دارد مـيـرود بـه جـلـو کـه جـمـهـوري                     
اسالمي را عقب بزنـد و کـال سـرمـايـه              

ايـن ادامـه اش        .   داري را عـقـب بـزنـد        
ايـن  .   تشکيل شوراهاي کارگـري اسـت      

ادامه اش تشکيل مجـامـع عـمـومـي            
بـه خـاطـر ايـن کـه             .   کارگري ميباشـد  

گرايش راديـکـال کـارگـري و گـرايـش                
راديکال سياسي و چپ است که در ايـن    
پيشروي كارگران دخالت مستقيـم دارد      
و نقش دارد و تبليغات ميـکـنـد و در            
کل اين جـنـبـش اعـتـراضـي جـايـگـاه                 

خط ممـاشـات جـوي       .   اي دارد   برجسته
مقاولـه نـامـه را عـمـل             " رفرميست و   

نه امروز جايگاهي در جـنـبـش         "  كنيد
 سال پـيـش   ٥سياسي ايران دارد و نه تا     

 
 ...  در مورد تشكل كارگري

 

٤از صفحه   



 6  ١٣٨٧ تير ٢٠   کارگر کمونيست

قبال در دوم خرداد بـالخـره در           .   داشت
صحنه بود و جست و خـيـزهـايـي كـرد              

ل گـرفـتـه     و تحوي ولي عقب رانده شدند     
ولي همانطور که شما گـفـتـيـد      .     نشدند

به عنوان يک مانع به يـک درجـه عـمـل              
در .   ميکنند که بايد عقب رانـده شـونـد       

همان شرکت واحد که اشاره کرديـد مـا       
اين خط را از جانـب بـعـضـي افـراد و                 
شخصيتها در سنديكاي شركـت واحـد       
ميبينيم که دارد يک موقع هايي بـروز         

. و ما جوابـش را داده آيـم      .   پيدا ميكند 
نقد کرده آيم و سعي کـرديـم بـه عـقـب                

و امروز شاهد اين هسـتـيـم        .   رانده شود 
کــه گــرايــش راديــکــال دارد صــداي               

بـا صـداي     .   بلـنـدتـري پـيـدا مـيـكـنـد              
رستاتري حرف ميـزنـد مـنـظـورم ايـن               
است که همانطور کـه قـبـال هـم اشـاره              
کــردم كــال جــنــبــش رفــرمــيــســتــي و            
سوسيال دموكراتيك و مـمـاشـات جـو           
يك جـنـبـش سـيـاسـي اسـت كـه كـه                      

اي در جــامــعــه ايــران بــرايــش               آيــنــده
در جنبش کارگـري هـم   . متصور نيست 

در نتيجه اين سنديکـاي  .   اي ندارد   آينده
کارگري  نيشکر هفت تپه هيچ ربـطـي           

 . به آنها ندارد جز اسمش
 

من نكته اي بـنـظـرم        :     شهال دانشفر 
ميخواهم بگويم كـه حـتـي بـه             .   رسيد

لحاظ عملي هم باالخـره از بـاالي سـر           
کارگر تصميم گرفتـن و کـارگـر را از                
عرصه مبارزه خارج کـردن  يـکـي از               
پايه هاي اصلي سنـت ايـن گـرايشـات             

امــا در ايــران ايــن کــارگــر را               .   اســت
يعني جنـبـش   .  نميشود فرستاد به خانه 

اعتراضي کـه مـا شـاهـد آن هسـتـيـم                 
کارگري که چهـار مـاه حـقـوقـش داده               
نشده و عميقا خشمگين اسـت، هـزاران        
کارگر كه مي آيند تـوي خـيـابـان و در             
بـرابــر حــكـومــت اســالمـي اعــتــراض            
ميكند، اينها را نـمـيـشـود بـراحـتـي                 

آيا شما با ايـن نـکـتـه          .   فرستاد به خانه  
 موافق هستيد؟

 
. بلـه درسـت اسـت        :     کاظم نيکخواه 

اين را هـم مـيـخـواسـتـم بـگـويـم كـه                      
سنديکاليسم با خود سنديکا تشکـيـل       
دادن متفاوت ميباشـد مـا وقـتـي کـه            

در واقـع    "   جنبـش شـورايـي     " ميگوييم  
استراتژي تشکل يابي کـارگـري را بـه            

اين بـه   .   طور کلي داريم مطرح ميکنيم    
اين مفهوم نيـسـت كـه حـتـي در اوج                  
جــنــبــش شــورايــي ايــنــجــا و آنــجــا                
سنديكايـي تشـكـيـل نشـود يـا الزم                 

يك جاهايي به خاطر وضـعـيـت      .   نشود
شرايط کاري کارگران طـوري اسـت کـه       
ممکـن اسـت تشـکـيـل سـنـديـکـاهـا                  
متناسبتر باشد براي آنها و يـا مـثـال              
فرض کنيم که مجمع عمومي تشکيـل    
دادن خيلي عملـي نـبـاشـد و دخـالـت               
توده كارگـري را بـايـد طـور ديـگـري                   

مثال كارگر شـركـت واحـد      .   تامين كرد 
كه تك نفـري بـعـنـوان رانـنـده مـيـرود                  
سركار دقيقا همان وضعيتي را نـدارد          
كه كارگر ايران خودرو دارد كه هميـشـه         
چند هزار نفر با هم دارند زير يك سقـف        

دخالت توده كـارگـران را       .   كار ميكنند 
اينجا بايد بشكلهاي ديـگـري تـامـيـن            

منظورم اينست كـه در شـرايـط           .     كرد
ويژه كاري اي ممکن است که خود مـا           
هم توصـيـه کـنـيـم کـه ايـنـجـا شـمـا                       

 . سنديکا را تشکيل بدهيد
 

حـاال در رابـطـه بـا            :     شهال دانشفـر  
شما فـکـر     .   سنديكاي شركت هفت تپه   

ميکنيد چه افقي را در مقـابـل ايـنـهـا              
يعني کـارگـران نـيـشـکـر هـفـتـه تـپـه                     
ميتوان قرار داد؟ شما مـيـگـويـيـد کـه          
مـجــمــع عــمـومــي را مــمــکــن اســت              
نتوانند تشکيل دهند براي اينکـه ايـن          
تشکل بتواند اراده مستقـيـم کـارگـران           

 باشد بايد چکار کند؟
 
شـرکـت نـيـشـکـر         :   کاظم نيـکـخـواه     

هفت تپه شامل اين استثنايـي کـه مـن           
چرا كه ما هـمـيـشـه در          .   گفتم نميشود 

شرکت نيشکـر هـفـتـه هـزاران کـارگـر                 
داريــم کــه دارنــد کــار مــيــکــنــنــد و                 
ميتوانند مـجـمـع عـمـومـي خـود را                  
تشکيل دهند و خودشان هم گفتند کـه          

اگر من به طور جـدي      .   تشکيل ميدهيم 
بخواهم توصيه اي بکنم اين اسـت کـه             
کارگران همان چـيـزهـايـي کـه مـطـرح                

يعـنـي تشـکـيـل        .   کردند را عملي کنند 
مجمع عمومي منظمشـان را حـاال چـه       
هفتگي يا دو هفته يکبار حـاال هـر چـه       

و .   کــه خــودشــان تشــخــيــص بــدهــنــد          
اين تشکل را مـيـتـوانـنـد و              .   سنديکا

حتما الزم است كه مـتـکـي کـنـنـد بـه                 

مجمع عمومي کارگري و تصميـم تـوده        
سعي کنند کـه ايـن تشـکـل             .   کارگران

نقشش اين باشد که تـوده کـارگـران  را              
تالششان ايـن   .   فعال در ميدان نگه دارد    

گـري کـارگـران در            بـاشـد کـه دخـالـت          
شرايط کارشان در کل شرايط کـارشـان          
از دستمزد گرفته تا ايمني محيط کـار          
تا کال هر چيزي که به وضعيت کارشـان         

سعي کـنـد   .  مربوط ميشود عملي شود 
که در توازن قواي جلوتري کـارگـران را            
تشويق کنند كه در كـل شـرايـط كـار                 
دخالت مستقيم كنند و اراده خودرا بـر          

سـعـي كـنـنـد        .   شرايط كار اعمال كنند   
تـوده کــارگـران در مســائــل سـيــاســي              

. محيط خودشان دخالت داشته بـاشـنـد       
کارگران هفت تـپـه هـمـيـن االن دارنـد                

مــا فــرمــانــدار نــمــونــه        " مــيــگــويــنــد     
اين يك درجـه دخـالـت در           "   نميخواهيم

ميگويند کـارگـر هـفـت        .   سياست است 
ايـم و صـد تـا              ايم گرسنه   ايم گرسنه   تپه

شعار هاي اعتراضي مخـتـلـفـي دارنـد            
يــکــي از   .   كــه عــمــال ســيــاســي اســت        

ويژگيهاي سنديکاليسم ايـن اسـت کـه           
کارگر را از سياسـت جـدا مـيـکـنـد و                  

. ميگويد مـن فـقـط صـنـفـي هسـتـم                  
در جامعه پر التهاب ايـران بـه         .   صنفي

ويژه اين سم است کـه سـعـي کـنـيـد بـه                  
کارگر بگـويـيـد در سـيـاسـت دخـالـت                  

بنابراين توجه رهبران کارگـري را       .   نکن
ميتوان به اين جلـب کـرد کـه کـارگـر،                
کــارگــري کــه مــيــگــويــد حــراســت در            
کارخانه نباشد دارد در سياست دخالـت       

کارگري که مـيـگـويـد شـوراي        .   ميکند
اسالمي نمـيـخـوام دارد در سـيـاسـت                

و کارگري که ميگـويـد      .   دخالت ميکند 
فــرمــانــدار فــالن نــمــيــخــوام دارد در              

ايـن جـهـت      .   سياست دخالت مـيـکـنـد       
تـري      جـانـبـه        گيري وقتي به طور هـمـه      

تاکيد بشود، اگـر کـارگـران مـعـنـا و                  
اهميت تک تـک ايـن مـبـارزاتشـان را                 
بشــنــاســنــد، خصــوصــيــات مــخــلــتــف       

اي که در همين يکسال گـذشـتـه             مبارزه
داشتند را دقت كنند و سعي کنند ايـن        
را تبلور بدهنـد در سـنـديـکـايشـان، در             
مجمع عموميشان آن وقت به نظـر مـن        
ما يک تشکل کارگري خواهـيـم داشـت          
که واقعا توده کارگـران را نـمـايـنـدگـي               

و هـيـچ ربـطـي بـه اتـحـاديـه                   .   ميکند
بوروكراتيك و ظاهرا غـيـر سـيـاسـي و              
رفرميستي در كشـورهـاي مـخـتـلـف               

ــدارد واقــعــا مســائــل کــارگــري را             .   ن
و ميـتـوانـد کـارگـر         .   نمايندگي ميکند 

هفت تپه را وصل کند به کارگر شـرکـت          
واحد و کارگر هفت تپه را وصل کند بـه           
کل جنبش کارگـري و بـه کـل جـنـبـش                

و .   راديکال اعتراضي در جامعـه ايـران        
. ميتواند موفق شود و اين مـهـم اسـت           

ميتواند کاري کند که ديگر هيـچ کـس          
جرات نکند حقوق کارگر هفت تـپـه را            

هـيـچ   .   دو ماه و سه و چند ماه نـپـردازد      
مـهـابـا     کس جرات نکند که کارگر را بي   

يک تشکلي وجود دارد کـه       .   اخراج کند 
اتکائش به همه پنج هزار کارگر شركـت        
هفت تپه است و ايـن کـارگـران بـه آن                   

و مسـتـقـيـم هـم وصـل             .   وصل هستند 
هستند و نمايندگان آنها بـوروکـراتـيـک          

و قرار نيست سه نفر را        .   باال نيامده اند  
 سـال    ٥انتخاب کنند که به طور مثال         

نماينده کارگران باشند و کارگـر و تـوده          
. کارگران نتوانند دخالتي در آن بکـنـنـد        

اين اتفاقي است که در سـنـديـکـاهـاي              
. سنتي شناخته شده شاهـد آن هسـتـيـم          

کارگر هفت تپه بايد حـواسـش بـه ايـن               
باشد و نگذارد کـه تشـکـلـش از تـوده                 
کارگران جدا شود و چيـزي کـه مـا در                
شورا تاکيد داريم يکي از ويژگـيـهـايـش          
اين است که دخـالـت مسـتـقـيـم تـوده                  

. کارگران را تامين و تضمين مـيـكـنـد           
دخالت مستقيم يك معنايش اين اسـت       
کــه كــارگــران امــکــان عــزل و نصــب               
مسئـولـيـن تشـکـلـشـان را هـر وقـت                    

امــــروز در      .   بــــخــــواهــــنــــد دارنــــد      
سنديکاهايي که سنتي و در کشورهـاي       
غربي داريم ميبينيم اصال کارگر قيافـه       
مسئول سنديکايش را نميتواند ببـيـنـد         
کــارگــر در کــنــگــره ســنــديــکــاهــايــش          

يـک چـيـزي      .   دخالتي نميتـوانـد بـکـنـد        
است مثـل انـتـخـابـات و پـارلـمـان در                  

ادامــه هــمــان   .   داري   جـوامــع ســرمــايــه   
سياست و همان سنت پارلمانتـاريسـتـي       

اخـتـيـاري مـردم را             که شما بـي   .   است
ســالــي يــکــبــار     .     شــاهــدش هســتــيــد    

دوسالي يـکـبـار چـهـارسـالـي يـکـبـار                  
. مــيــرويــد و يــک رايــي مــيــدهــيــد                 

درسنديکا هم ممکن است در بـعـضـي           
جاها يک سـال يـا دو سـال يـک رايـي                     
ميدهيد و ديگر کـاري مسـتـقـيـمـا از                

شـرکـت نـيـشـکـر         .   آيـد    دستتان بر نمـي   
ــايــد کــاري کــنــد کــه                     هــفــت تــپــه ب
سنديکايش به اين شکل سنـديـکـاهـاي         

سنتي نباشد در غير اين صـورت نـابـود     
اين طوري نيست کـه اگـر ايـن      .   ميشود

کارها را نکنيد يک سنديـکـايـي مـثـل             
ســنــديــکــاي فــالن در کشــور ســوئــد              

در جـامـعـه ايـران يـا             .   خواهيد داشـت  
سنديکا متکي ميشود به راديکاليسـم      
متکي ميشـود بـه دخـالـتـگـري تـوده                
کارگران يا ميشود يک چيـزي رو کـاغـذ          
و پوشالي که هيچ نقشي در ايـن دنـيـا              

 . نخواهد داشت
يا ميشود يک چـيـزي       :   شهال دانشفر 

 !شبيه شوراي اسالمي در کنار دولت
 

يـا بـه قـول شـمـا              :   کاظم نيـکـخـواه    
اگـر  " .   شوراهاي اسالمي " ميشود شبيه   

خود افت و خيز سنديکاي شرکت واحـد        
را هم نگاه کنيم متوجه ميشويم کـه آن      

هايي که اين تشكل وصل بـوده بـه             دوره
توده کارگران، فعال بوده و نقش داشـتـه      

و آن مـوقـعـي    .   و يك تشكل واقعي بوده    
که ديـگـر نـمـيـرود سـراغ کـارگـران و                    
اتکايي ندارد به دخالتگري، حضـور و          
اراده کارگران آن وقت ميبينيم که شـمـا         
اصـال وجـود  آنـرا نـمـيـتـوانـيـد زيـاد                      

نيشکر هفـت تـپـه کـه           .     احساس کنيد 
اولين گامها را دارند در جـهـت ايـجـاد             
تشــكــل بــرمــيــدارنــد مــهــم اســت كــه            
فعالينش، رهبرانش توجه داشته باشنـد      
کــه اگــر بــخــواهــيــد تشــکــل يــا ايــن               
سنديکايشان معني داشته باشد و يـک         
تاثير واقعي، ملـمـوس و مـحـسـوسـي             
داشته باشد بايد توجه کنيد که غيـر از           
ايـن راهـي وجـود نـدارد کـه بـه تـوده                      
کارگران هفت تپه اتکا کنـيـد و سـعـي              
کنيد که خط راديکالي را نـمـايـنـدگـي             
کنيد و سعي کنيـد از خـط کـالـسـيـک                
سنتي سنديکاليستي کـه مـيـخـواهـد            
کارگر را از سياست جـدا کـنـد پـرهـيـز             

هاي مختلف اخـتـنـاق و          به بهانه .   کنيد
مبارزه در جامـعـه     .   گفتم.   فالن و بهمان  

جريـان دارد و کـارگـر نـيـشـکـر دارد                    
مبارزه ميکند و دارد در سـيـاسـت هـم             
دخالت ميـکـنـد و دارد بـراي حـقـوق                  
امروزش هم مبارزه مـيـکـنـد و آيـنـده                

اين مجموعـه   .   بيند  خود را هم دارد مي    
را اگر بگذاريد کنار هم نشـان خـواهـد             
که رهبر کارگري در نيشکر هـفـت تـپـه            
چه جهتي را بايـد در پـيـش بـگـيـرد و                  

 . * تقويت كند
 علي گلزار: پياده کننده

 
٥از صفحه  ...  در مورد تشكل كارگري  
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انفجار در كارخانه گـاز مـحـمـد شـهـر              
 كارگر را به كام مـرگ       ١۵كرج بيش از    

 كارگر در چاهـي در يـاسـوج    ۵.   فرو برد 
در يك ماه گذشـتـه      .   و و و  .   جان باختند 

با احتساب جانباختگان و مصدوميـن       
حادثه دلخراش بازنه شـهـرك شـازنـد،             
تعداد قربانيان محيط كار ــ فـقـط از              
زبان آمار دستكاري و سـانسـور شـده             

 ١٤٠جمهوري اسالمي ـ به بـيـش از             
همـه ايـن مـوارد قـابـل             .   نفر مي رسد  

پيشگيري بـودنـد و بـارهـا از طـرف                  
کارگران به کارفرماها و اداره کـارشـان          
هشدار داده شده بود كه فاجعـه در راه             

اگـر تـنـهـا بـخـش کـوچـکـي از                  !   است
دسترنج به غارت رفته کارگران صـرف         
ايمني محيط کـار بشـود، ايـنـگـونـه                
شاهد چنين حوادثي در چنين ابـعـادي        

 .نخواهيم بود
كـارگـر   " قبال در هـمـيـن نشـريـه                

به ناامني مـحـيـط كـار و            "   كمونيست
رابطه آن بـا سـركـوب دولـتـي مـثـل                     
جمهوري اسالمي و روابـط حـاكـم بـر              

اين بار مـي   .   كار در ايران پرداخته بودم    
خواهم با بررسي مورد شهرك صنعـتـي      
شازند، بار ديگر بر تالش براي تـغـيـيـر           

 .اين وضعيت تاكيد كنم
 

 حادثه دلخراش بازنه
 

شايد حادثه روستاي بازنه مـتـأثـر         
تر از ديگر حوادثي باشد كـه در           كننده

در .   ايـم  چند سال گذشتـه شـاهـد بـوده           
 كارگـر   ٣۵چهارم خرداد امسال حداقل     

دو كارخانه مواد شيميائي كيميـاگـران       
امروز و كيمياگستران سپهـر، واقـع در         
روستاي بازنه از توابع شهرك صنـعـتـي         

 كيلومتري جـنـوب     ٣٣شازند، واقع در    
غربي اراك، در عرض چند دقـيـقـه در             

سـوزنـد و چـنـان           هاي آتـش مـي     شعله
خاكستر مي شوند كه چندين روز طـول        
كشيد تا خانواده هايشان توانستنـد از         

هايشان اجساد ايـن عـزيـزان          روي دندان 
صدها تن ديگر نيـز  .   را شناسائي كنند  

به درجات مختلـفـي مصـدوم شـده و               
 اين انـفـجـار چـنـان           . شوند بستري مي 

وسيع و گسترده بوده که در يـک لـحـظـه            
کل کارخانه را در بر گرفـتـه و امـکـان            
هرگونه عکس العمـل و فـراري را از               

آخريـن اخـبـار        . کارگران سلب کرده بود   

دولتي، تعداد كارگران جـانـبـاخـتـه را             
اما ساكنـيـن    .    تن اعالم كرده است    ٣۵

محلي تعداد كشتـه شـدگـان را دوسـه             
تـاكـنـون اسـامـي        .   برابر اين مـيـدانـنـد      

كارگران جانباخته زيـر اعـالم گـرديـده            
) ٢احــمــد اســفــنــديــاري،         )   ١:   اســت

احــد )   ٣ابــوالــفــضــل اســفــنــديــاري،          
امـيـد   )   ۵صادق برزگـر،     )   ٤غالمي،  
) ٧هادي قربـانـي زاده،         )   ٦هفته اي،   

) ٩داود کريمـي،    )   ٨فريبرز هفته اي،   
مهدي مـلـکـي،      )   ١٠محمد طاهري،   

مـحـمـد    )   ١٢محمود گلستاني،   )   ١١
) ١٤محسن گلستاني،   )   ١٣جعفري،  

) ١۵غــالمــرضــا رضــايــي مــنــش،            
ــاســمــي،            ــد   )   ١٦مســعــود ق مــحــم

احـمـد غـالمـي و          )   ١٧اسماعيـلـي،     
اسـامـي تـعـداد       . مهدي محمدي) ١٨

بسيار زيادي نيز به عنوان كسانـي كـه           
مصدوم شده و بدنشان متحـمـل بـيـش        

 درصد سوختگي شده اسـت درج  ۵٠از  
افزون بر اين سـوخـتـگـي         .   گرديده است 

در ايــن حــادثــه هــولــنــاك، هــمــيــن                
مصدومـيـن در مـعـرض اسـتـنـشـاق                 

اند كـه    گازهاي سمي زيادي قرار گرفته    
بسياري اميدي براي زنده مانـدن خـود          

تعدادي از كارگران جـانـبـاخـتـه         .   ندارند
صرفا با استنشاق همين گازها در راه          

يـكـي از     .   بيمـارسـتـان جـان سـپـردنـد            
 احـد :   " هاي اينترنتي نوشتـه بـود      سايت

غالمي، يكـي از كشـتـه شـدگـان ايـن               
حادثه با اينكه سـوخـتـگـي اش انـدك              

راه انتقال به بيمـارسـتـان         بوده، حتي در  
بــا هــمــســرش صــحــبــت كــرده و از                 

مـحـض     سالمتش خـبـر داده امـا بـه             
رسيدن به بيمارسـتـان بـه دلـيـل ورود                

اش سـرش     مواد شـيـمـيـايـي بـه ريـه              
و "   .شود و جان مـي سـپـارد        متورم مي 

به گفته چند تن از آشنايان کارگر جـان         " 
باخته احد غالمي، اين کارگر فقـط از          
ناحيه پشت دچار سوختگي شده بود و        
بعد از حادثه صـحـبـت نـيـز مـيـکـرده                
است اما براثر مواد شيميـايـي کـه بـه              
ريه اش وارد شده بـوده و بـدلـيـل نـبـود               
امکانات پزشکي الزم دچـار خـفـگـي            

 ."شده و جان باخته است
خبر اين رويـداد نـاگـوار بـه حـق                  

هـاي شـريـف         باعث تأسف همه انسـان    
ابعاد اين حادثـه چـنـان وسـيـع و             .   شد

 گسترده بوده كه حتي فرماندار كـرمـان        
 هم كه بعدها گـنـاه را          سيدعلي آقازاده 

گردن خود كارگران جانباخته انـداخـت،       
 خـرداد را بـعـنـوان روز عـزاي                  ٩روز  

بــازمــانــدگــان .   عــمــومــي اعــالم كــرد      
خشمگين اين واقـعـه ايـن را بـه روز                  

ايـن خشـم و        .   اعتراض تبديل كـردنـد     
نبايد ايـن    .  اعتراض نبايد فروكش كند 

خشم و اعتراض را با يك تأسف صـرف        
! و خشــك و خــالــي ســركــوب كــرد                 

هائي كـه تـا ديـروز بـراي آيـنـده                  انسان
ــه                  ــامـ ــرنـ ــان بـ ــانشـ خـــود و كـــودكـ

ريختنـد؛ بـراي روز دامـاد و يـا                   مي
ديــدنــد،  عــروس شــدنشــان رويــا مــي         

! اكنون ديگر در مـيـان مـا نـيـسـتـنـد                 
اينها كساني نبودند كه دكتر بـه ايشـان        
فقط چند روز و چند ماه ديگر فـرصـت          

كسـي از ايـنـهـا          .   زنده ماندن داده بـود    
انتظار نداشت كـه بـعـد از هشـت نـه                  
ساعت كار به خانـه بـرنـگـردد؛ گـرچـه               
شرايط ناامن كـارخـانـه را بـارهـا بـا                  

  . مسئولين در ميان گذاشته بودند
روابط اجتماعي پشت اين 

 سوانح
 

در جامعه طبقاتي همه چيز مـهـر         
حتـي مـرگ ـ        .   طبقات را بر خود دارد    

تر از هر چـيـز        آنچه كه به چشم طبيعي    
ديگري هم مي آيد ـ نيز از ايـن قـاعـده              

در جـامـعـه اي بـا             .   مستثني نيـسـت   
روابطـي انسـانـي درصـد سـوانـح كـار                

تواند تا نزديك صفر كاهـش پـيـدا            مي
در ايران زيـر سـيـطـره جـمـهـوري               .   كند

اسالمي اما جان انسان آخرين دغدغـه       
حـكـومـتـي     .   مسئولين حكومتي است  
ها نفر را در         كه براي اسالمش ميليون   

هاي جنگ براي فـتـح كـربـال و                جبهه
هـا   قدس، و صدها هزار نفر را در زنـدان   

ها سالخي كرده و هـنـوز هـم              و خيابان 
هـائـي از      دهد، چنـيـن ايـده       ادامه مي 

سال گذشـتـه   .   سرش زيادي لوكس است  
در يــكــي از مــعــادن آمـريــكـا چــنــد                
معدنكار در ريزش معدني جانشـان را        

اين موضوع باعث يـك     .   از دست دادند  
چــنــد مــاه    .   افــتــضــاح ســيــاســي شــد       

ــه و                     ــع ــام ــحــث داغ ج مــوضــوع ب
. هاي بـيـن الـمـلـلـي شـده بـود                   رسانه

مــديــريــت مــعــدن تــوســط نــهــادهــاي         
. كارگري مورد بازخواست قرار گـرفـت       

هـا   مقامات دولتي و معدن از خانـواده    

و جامعه عذرخواهي كردنـد و دلـداري         
هـاي ايـن      احسـاسـات خـانـواده      .   دادند

جانباختگان با دلسوزي جامعـه روبـرو      
در ايران حتي ابراز احسـاسـاات و          .   شد

دل سوزاندن براي قربانيان نيز هـم گـنـاه          
نـيـروهـاي    :   " در خبرها آمده بـود     .   است

انتظامي و امـنـيـتـي ورود افـراد بـه                  
انـگـار دنـبـال       . "   محل را زير نظر دارند    

بــه گــزارش    « و يــا       !   دزدي هســتــنــد   
 هــمــه اعضــاي خــانــواده            ،دســتــرنــج 
ها در خـانـه الـيـاس بـرادر              اسفندياري

بزرگ تر ابوالفضل و احمـد دو کـارگـر             
قرباني آتـش سـوزي در دو کـارخـانـه                 

الـيـاس،   .   شازند کـرمـان جـمـع بـودنـد            
فــرزنــد يــكــي از      ( عـارف يــك ســالــه         

و علـي سـه   ) هاي جانباخته  اسفندياري
كه پـدرش    )   فرزند خواهر الياس  ( ساله  

به خاطر سـوخـتـگـي در بـيـمـارسـتـان                 
اصفهان است، در آغوش گـرفـتـه و بـا             
عصبانيت از مراسمي كه پـنـجـشـنـبـه            
ظهر در مصـالي شـازنـد بـرگـزار شـد                

كـرديـم مـا       فكر مي :   " گويد چنين مي 
مـان   انـد تـا دلـداري         را دعـوت كـرده      

دهند اما نه تنها دلداري وجود نداشـت      
خواسـتـنـد بـه مـا            بلكه مسئوالن مي  

بفهمانند كه بـايـد سـكـوت كـنـيـم و                   
و بـاز    »   " . موضوع را فراموش كـنـيـم       

اي را   " غــائلــه" انــگــار مــي خــواهــنــد         
 !سركوب كنند

روابط حاكم بر كار و قوانين كـار،          
سعي در باال نگه داشتن حداكثر سـود          

جان انسان، رفاه و بهداشت و       .   را دارند 
اي  ايمني محل كـار كـارگـر حـاشـيـه               

انسان كارگر در ايـن جـامـعـه           .   هستند
. جايگاه، حرمت و حق و حقوقي نـدارد       

كار مي كند، امـا حـقـوقـش را نـمـي                 
گرسنگي مي كشـد و در آخـر             .   دهند

هم چنين قرباني سـود سـرمـايـه مـي                
ــران                .   شــود ــارگ ــكــي از ك ــر ي ــواه خ

برادر بدبختم سـه    :   " جانباخته مي گويد  
ماهي بود كـه حـقـوق نـگـرفـتـه بـود،                   

خانه مي بـرد،      غذايش را هم هر روز از     
حتي لباس كار هم نداشتنـد و خـودش           

تعـداد زيـادي     . "   لباس را تهيه مي كرد    
از كارگران اين كارخانجات بيمه نـبـوده        

و تــمــام كــارگــران ايــن شــهــرك           *   انــد
مـادر  .   صنعتي قرارداد موقت هستنـد    

دو كارگر جانباخته احمد و ابـوالـفـضـل         
هـرچـنـد از      :   " اسفنـديـاري مـي گـويـد          

دست دادن فرزندانم دردنـاك اسـت امـا         

مي گويم راحت شدند چون حـتـي يـك             
روز با شكم سير سر بر بالين نگذاشـتـه          

: گـزارش ديـگـري مـي گـويـد             . "   بودند
 روز بود كه پـس از  ١٠ابوالفضل فقط   " 

ــاهــهــا بــيــكــاري در كــارخــانــه                     م
كيمياگستران سپهر مشغول بكار شـده       

هيچ يك از اطرافيـان ابـوالـفـضـل            .   بود
ــنــد روزي را كــه او از                        ــوان ــمــي ت ن
خوشحالي پيدا كـردن يـك شـغـل در                

 . "پوستش نمي گنجيد فراموش كـنـنـد       
فرشته، همسر محسن گلسـتـانـي مـي          

محسـن بـا ايـنـكـه بـارهـا از                  :   " گويد
ناايمن بودن كارگاه گفته بـود امـا بـه               
خاطر تأمين هزينه هاي عروسي مـان،       

. كار كردن در آنجا را تحمل مـي كـرد           
چنان سرفه هاي دردناكي مي كـرد كـه          

 . "هرگز نمي توانم فـرامـوش اش كـنـم            
به دست آوردن كـار و         ( چنين شرايطي   

كارگـر  )   سير كردن شكم خود و خانواده     
چنين وضـعـيـتـي      .   را گروگان مي گيرد   

. الزمه سيستـم سـرمـايـه داري اسـت              
كجا چنين شرايـطـي شـايسـتـه انسـان              

 !است؟
خانواده كارگران، حتي زمانـي كـه        
با چنين حوادث جانكاهـي روبـرو مـي          
شوند، خود دغدغه ادامـه زنـدگـي را            

الياس، برادر بـزرگـتـر خـانـواده            .   دارند
اسنفدياري به دو كودك خردسال كه در        
آغوش او هستند اشاره مي كند و مـي         

بـه  "   آينده اينها چه خواهد شـد؟   :   " گويد
همسر برادر كوچكتر جـانـبـاخـتـه اش             

آينده ايـن    :   " اشاره مي كند و مي گويد     
چه خواهد شد؟ مسئوالن بايد از اينهـا        

مــا غــرامــت مــي       .   حــمــايــت كــنــنــد    
اما همچنانكه باالتـر اشـاره       . "   خواهيم

كردم، مسئوالن به آنها گـفـتـه انـد كـه             
شلوغ نكنند و مسئله را فيصله يـافـتـه       

حتي به نظر مي رسـد كـه        .   تلقي كنند 
حق دوا و دكتر و كفن و دفـن هـم بـه                   

در .   دوش خانواده كارگران افتـاده اسـت      
ها در باره يكي از مصـدومـيـن       گزارش

عبداهللا اميـدوار اسـت كـه          :   " آمده بود 
كارفرمايان هزينـه هـاي درمـانـش را              
بپردازند، هر چند مددكار بيـمـارسـتـان         
اعالم مي كند كه تاكـنـون حـتـي يـك               
قران براي هزينه هاي درمان او و ديگـر         

ايـن  . "   همراهانش پرداخـت نشـده اسـت      
در حالي است كه به قـول ايـن گـزارش              

بيمه بوده است، در حالـي كـه   "   عبداهللا" 

 
١از صفحه  ... بهمن ٤ به ٨٧ خرداد ٤  

 ٨صفحه 



 8  ١٣٨٧ تير ٢٠   کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

اكثر اين كارگران بيمه شده نبوده اند و          
هـمـيـن    .   يا كارگران قراردادي بوده انـد       

موضوع نگراني ديـگـري بـر نـگـرانـي              
خانواده اين كارگران در چنيـن شـرايـط          

  .سختي افزوده است
 كارگران قاتلين را ميشناسند

 
فرماندار كرمـان گـفـتـه اسـت كـه              

محـمـد   (سهل انگاري يكي از كارگران  
عـامـل انـفـجـار در ايـن دو                 )  جعفري

اگـر مـحـمـد زنـده           .   كارخانه بوده است  
بود اين انگشت اتهام فرماندار پاسـدار       
كرمان را ميـگـرفـت و از مـچ دسـت                 

خواهر محمـد   !   كند شكست و مي   مي
ها بيكـار بـود و      محمد ماه:  "گويد مي

با اينكه تخصص خاصـي نـداشـت در            
اين كارخانه بعنوان جوشكار استـخـدام       

خودش هم متعجب بود كه چطـور       .   شد
ممكن است به هميـن راحـتـي شـغـلـي             
تخصصي را به يـك جـوان بـي تـجـربـه                
بدهند و او را در قلب كـارخـانـه و در                 

. " مهمترين قسمت آن استخدام كـنـنـد         
اينكه كارگري جوان و بـي تـجـربـه و                  
ــده را در حســاس و                       ــدي ــم ن ــي ــل ــع  ت
خطرناكترين بخش كارخانه به كار مـي       

ها نفر ديگر را به هميـن   گيرند و جان ده 
راحتي بخطر مي اندازند، يـك جـنـايـت      
غيرقابل بخشـش سـيـسـتـم سـرمـايـه                
داري هـار اسـالمـي اسـت كـه روزي                  
همين قاتلين و جانيـان بـايـد جـوابـگـو          

. اما اين تمـام تصـويـر نـيـسـت        .   باشند
يكي از كارگران كه جان سالم بدر بـرده          
است گفته است كه شهرك صنعتـي بـا           

 كارخانه حتي يك ايستگـاه  ٢٠بيش از   
! آتــش نشــانــي هــم نــداشــتــه اســت                

ها گزارش مي دهند كه نيـم        خبرگزاري
ساعت پس از حادثه انفجار در اين دو          
كارخانه، يك ماشيـن آتـش نشـانـي از             
شهر خود را به محل رسانده بود كه آن           
هم به دليل خرابي شيرش، نيم سـاعـت          
هم آنجا وقت را تلف مي كـنـد و تـازه               
پس از بـاز كـردن شـيـر، مـأمـوريـن                     

شوند كـه تـانـكـر مـاشـيـن             متوجه مي 
آتش نشاني فاقد آب است و دوبـاره بـه           
شهر مراجعه كرده و پس از پـر كـردن               

همين گزارشات مـي  !   آب باز مي گردد 

افزايند كه سيسـتـم ايـمـنـي كـارخـانـه                
پايين بوده و كارخانه فقط سه كـپـسـول          

. كــوچــك ضــد حــريــق داشــتــه اســت             
كــارگــران هــمــچــنــيــن گــفــتــه انــد كــه            

هاي مواد شيميـائـي كـه عـلـت               مخزن
اصلي اين انفجار بوده است، هـر چـنـد            
وقت يكبار پر مي شدند و سپس تـوي           

هاي ديگري مي رفتنـد تـا بـراي            مخزن
شـيـرهـاي مـابـيـن         .   كـار آمـاده شـونـد       

ها بصورت مرتب كـنـتـرل نـمـي              مخزن
شده اند و همچنين لوله هـاي انـتـقـال               

از نـظـر     .   اين مـواد فـرسـوده بـوده انـد            
. " هيچ مشكلي نـيـسـت     " سرمايه داران   

از نظر كارگران هر روز پا گـذاشـتـن بـه             
چنين محيطي روبرو شدن با عـزرائـيـل         

در يكي از گزارشات آمده اسـت        .   است
: كه خواهر محمد جعفري گـفـتـه اسـت         

محمد مي گفت كارش جوشكـاري در    " 
هاي الكـل   قسمتي است كه پر از مخزن  

و مواد شيميايي همچون جوهرنمـك و         
يـك  :   " او گفتـه بـود     . "   ساير اسيدهاست 

. " جرقه آتش همه ما را پودر مي كـنـد           
محمد گفته بـود بـارهـا وضـعـيـت پـر                
مخاطره كار در آنجا را با مسئـوالن و           
كارفرماي بخـش در مـيـان گـذاشـتـه،              

اما مسئوالن هر بار با بي اعـتـنـائـي          " 
به آن به ما اطمينان داده انـد كـه هـيـچ            

اگر ايـن وضـعـيـت و       . "   مشكلي نيست 
عاملين چنين وضعيتي قاتل كارگـران      

  !نيستند، پس چه هستند؟
 جواب كارگران

 
فــرمــانــدار كــرمــان گــفــتــه اســت          

هـاي اجـرايـي شـهـرسـتـان بـه                   دستگاه
منظور راه اندازي كارخانجـات آسـيـب         

ــتـــه اســـت      .   ديـــده در كـــارنـــد           ــفـ گـ
استانداردهاي الزم در بحـث اتـفـاقـات          

هـاي مسـتـقـر در             بايد توسط شـركـت    
نوشـداري بـعـد    ( شهرستان رعايت شود    
او از آغــاز         ! ) .   از مــرگ ســهــراب          

عــمــلــيــات پــاكســازي و گــنــدزدايــي           
هاي مجـربـي خـبـر           تيم طكارخانه توس 

اما جائي از بـررسـي و يـا             .   داده است 
اختصاص هيأتي، حتي نه از كارگـران،       
بلكه از دوستان خودش هم كه بـه ايـن             
موضوع و ريشه يابي هاي آن بپـردازد،        

او در جاي ديگري گـفـتـه         .   نگفته است 
بود مديريت بحران شهـرسـتـان شـازنـد           
توانست از ابعاد احتمالـي ايـن حـادثـه           

نــقــش بــخــشــداران،     :   " گــفــت!   بــكــاهــد
مديران و يگانهاي امدادي، انتـظـامـي        
و نظامي شـهـرسـتـان شـازنـد در ايـن                  

ــوده اســت              ــررنــگ ب ــان پ امــا . "   جــري
بــازمــانــدگــان ايــن عــزيــزان و مــردم              

 خـرداد را كـه تـوسـط             ٩منطقـه، روز    
مقامات جمهوري اسالمي روز عـزاي        
عمومي اعالم گرديده بـود، بـه درسـت          
به روز اعتراض بر عـلـيـه كـارفـرمـا و                
دولت آنها تبديل كردند و بـه عـالـم و               

. گـويـنـد    آدم گفتند كه اينها دروغ مـي      
 خرداد بـازمـانـدگـان كـارگـران           ١٢روز  

جانباخته همراه با مردم منطقـه دسـت         
به يك راهپيماي اعتراضـي از مسـيـر            
مسجد تا فرمانداري شازند زدند كه بـا      
دخالت و سركـوب نـيـروي انـتـظـامـي               

مــعــتــرضــيــن بــه عــدم      .   پــايــان يــافــت  
رسيدگي به علل اين حادثـه اعـتـراض           

 . داشتند
راستش در جائي مثل ايران كه هر       
اعتراض كارگر بـا شـالق و سـركـوب               
دولت جواب مي گيرد و تـالش بـراي             
تشكل پذيري كارگـر مـهـر تـبـلـيـغ و                  
تالش براي سرنگوني و عليـه نـظـام و              

خورد، اين گونـه حـوادث        براندازي مي 
را ديـگـر نـمـي شـود صـرفـا سـوانـح                      

اينها را بايـد قـتـل        .   محيط كار ناميد  
حـكـومـتـي كـه        .   عمد به حسـاب آورد     

ايجاد تشكل كارگري را ممنـوع اعـالم    
كرده و هـر روز فـعـالـيـن كـارگـري را                    
بــخــاطــر تــالش بــراي ســازمــانــدهــي           
كارگران زنـدان و سـركـوب مـي كـنـد،               

. مسئول مستقيم چنين فجايعـي اسـت      
در رابطه بـيـن كـار و سـرمـايـه، ايـن                     
كارگـر اسـت كـه حـقـيـقـتـا بـه فـكـر                        

هيچ مأموري كـه     .   سالمتي خود است  
از باال و تـوسـط كـارفـرمـا و دولـت                     
حامي منافع كارفرمايـان دزد و جـانـي       
گماشته شده باشد، فكري جدي به حـال        

سـانـحـه    .   ايمني محيط كار نمي كـنـد       
بازنه، بازخوانـي پـرونـده اي اسـت کـه               
صفحات آن پر است از حـوادثـي ايـن               

 !چنين دردناك
 يـادتـان هسـت؟         ١٣٨٢ بهمن    ٤

همان روزي كه هليكوپترهاي جمهوري      

اسالمي به طرف معـادن خـاتـون آبـاد             
شهـر بـابـك كـرمـان حـركـت كـرده و                      
كارگراني را كه تجمع كـرده و خـواهـان            
تعيين تكليف خود شده بودنـد و مـي            
خواستند كه كارفرمـا بـه وعـده هـاي               
ــاران                         ــر ب ــد را زي ــن خــود عــمــل ك

هاي پاسداران و بسـيـجـي هـا             مسلسل
 كـارگـر، از جـملـه            ٧گرفت و حداقـل      

رياحي، مهدوي، جاويدي و مـومـنـي           
در عرض چند ثانيه جـان بـاخـتـنـد و                 

در .   صدها تن ديگر نيز زخـمـي شـدنـد        
اين حادثه معلوم بود كه چه كسـي بـه             

هم قاتل مـعـلـوم    .  چه كساني حمله كرد 
اطـالعـيـه حـزب       .   بود، هم مـقـتـولـيـن       

كمونيست كارگري بـه درسـت سـوانـح            
" قـتـل عـمـد      " محيط كار در ايـران را          

خوانـده بـود؛ چـرا كـه كـارفـرمـاهـا و                    
دولــتــشــان جــائــي كــه كــارگــر را بــه               

اند، جـلـوي تـالـشـش            مسلسل نبسته 
براي حاكم كـردن روابـط امـن را مـي                
گيرند و كارگر را در مقـابـل شـرايـطـي             
ناامن و بشدت غيرانسانـي قـرار مـي            

 را   ٨٧ خرداد ٤دهند كه حوادثي چون  
 مـرتـبـط      ٨٢ بـهـمـن         ٤مستقيما به    

 . ميكند
 

  بعدالتحرير
 

 ١٦در تـاريـخ        "   دسـتـرنـج   " سايـت   
 ۵٠٠.   " تيرماه خبر زير را منتشـر كـرد       

هزار تومان كـمـك بـه خـانـواده هـاي                  
اداره كل تـأمـيـن      !   جانباختگان شازند؟ 

 هـزار    ۵٠٠اجتـمـاعـي اسـتـان اراك              
تومان كمك بالعوض به خانواده هـاي         

 كارگر جانباخته شازند اختـصـاص       ٣٤
فـعـال كـارگـري       "   عليرضا مرادي .   " داد

در استان اراك در اين باره به دسـتـرنـج             
 ٣٤ايـن كـمـك بـالعـوض بـه                 :   گفـت 

خانواده پرداخـت شـد تـا در شـرايـط                  
بحراني كنوني مشكالت اين خـانـواده        

طي بررسـي  :   او گفت.   ها را مرتفع كند   
هاي صورت گرفته، تمـامـي كـارگـران           
جانباخته بيمه بوده و تنها يـك رانـنـده            
ماشين وانت كه در لحـظـه حـادثـه در              
حال تخليه بار بـود از مـزايـاي بـيـمـه                  

. تأمين اجتماعي بهره مند نمـي شـود        
كميته اي ويـژه اي در مـحـل           :   او افزود 

فرمانداري همچنان در حال پـيـگـيـري           
مراحل حادثه و علت يابي آتش سـوزي        

بوده و مدير كل دادگستـري اراك نـيـز             
تاكنون نشت گاز بوتان را علـت وقـوع           
ايـن حـادثـه دلـخـراش اعـالم داشـتـه                   

 ."است
در همين خبر چـنـد نـكـتـه قـابـل                 

اول؛ اگر اين كارگران بيـمـه       .   تأمل است 
 هـزار    ۵٠٠بوده اند، تـكـرار ايـنـكـه              

تومان بالعوض است، ديگر چه صيغه       
اي است؟ مگر از جيب خـودشـان مـي            
دهند كه چنين منتـي را سـر خـانـواده            
اين كارگران مي گذارنـد؟ دوم؛ ظـاهـرا          

فقـط بـه     "   بالعوض" قرار است اين پول     
خانواده جانباختـگـان پـرداخـت شـود؛            

 كارگر ديـگـري كـه هـر كـدام             ٧٠پس  
 درصد سوخـتـگـي داشـتـه        ۵٠بيش از  
سوم؛ هر كسي كه با مسائـل       !   اند، چه؟ 

كارگري در ايران آشنائي اندكي داشـتـه        
باشد مي داند كه اين دروغي اسـت كـه         
با همدستي خانه كـارگـريـهـا سـر هـم                

هـيـچ كـارگـري كـه           .   بندي شـده اسـت     
همچنـيـن   .   قراردادي است، بيمه نيست   

خبرهاي اوليـه از زبـان خـود خـانـواده               
هاي كارگران نوشته بودند كه كـارگـران         
بيمه نبودند و نـگـران ايـن مـوضـوع                  

چهارم؛ فرماندار جـانـي اي كـه           .   بودند
را )   محمد جـعـفـري     ( يكي از كارگران    

باعث اين آتش سوزي خوانده بـود، چـرا     
همراه اين خبر كه از نشت گـاز بـوتـان              
گفته انـد، نـمـي آيـد و از جـامـعـه و                      
بخصـوص خـانـواده مـحـمـد جـعـفـري                

پنـجـم؛ سـايـت       !   عذرخواهي نمي كند؟  
 ۵٠٠بـه درسـت در بـرابـر               "   دسترنج" 

و )   ؟( هزار تـومـان عـالمـت سـئـوال               
 ۵٠٠.   مي گـذارد   (! )   عالمت تعجب  

هزار تومان در ايـران امـروز درد چـه                
بـحـران كـدام      .   كسي را دوا خواهد كـرد     

خانواده را حتي براي يك مـاه هـم كـه                
شده كاهـش خـواهـد داد؟ و بـاالخـره؛              
خود دزدان و جـانـيـان نشـسـتـه انـد و                

ويژه اي را بـراي بـررسـي ايـن            "   كميته" 
نـمـايـنــده    .   مـوضـوع اعـالم كـرده انــد           

كارگران و خانواده اين جانباختگان در        
اين ميان هـيـچـكـاره انـد؟ ايـن تـمـام                  
مــنــطــق اســالمــي ايــن حــكــومــت و            
سيستمي است كه الحق سر همين يـك     
تك موضوع هـم مسـتـحـق سـرنـگـون               

 .*شدن است

 
٧از صفحه  ... بهمن ٤ به ٨٧ خرداد ٤  
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مكالمه تلفني كارفرماي ما  ميپرسيد      
!  آيا ميشـود بـه او اعـتـمـاد کـرد               :   " که

دستش کج نيست از زيـر کـار در رو                  
بــعــد از آنــکــه جــواب ايــن           ! ! "   نـيــســت 

آيا :   " سوالهايش را گرفت آخر سر پرسيد     
قـرار  "   ؟   ! ! اينها حقوق هم مـيـخـواهـنـد        

است که اين نوجوان نيز مانند ما روزي        
 ساعت بطور روتين تن به استـثـمـار    ١٢

دهد و ايشان در قبالش مـپـرسـيـد کـه               
دهانم را پر کردم که     !   ميشود پولي نداد  

يک حرف کلفتي بارش کـنـم، بسـخـتـي            
اما جلو خودم را گرفتم و از شدت خشم         
و عصبانيـت نـاخـواسـتـه زدم کـار را                  
خراب کردم و بيشتر عصباني شدم چند       
تا سيگار خرج خودم کردم که کمي آرام     

چرا اين ماجرا را بازگو ميکـنـم        .   بگيرم
دليل دارد، البته روز نيست که از ايـن            
بدترش را هم شاهد نـبـاشـيـم؛ نـوشـتـه                
بهمن شفيق را خوانده بودم که گويا يـک         
" عده بچـه پـولـدار بـه گـفـتـه ايشـان                      

از روي شـکـم        "   فرزندان طبقات ممتـاز   
شـر  " سيري سرمايه داري را بـعـنـوان               

به انتقاد ميکشنـد و درکـي از           "   مطلق
کار و کارگر و محيط کار و کال زندگـي        

 . طبقه کارگر ندارند
بچه مايـه   "   البته من قصد ندارم از      

ي معترض دفاع کنم آنهـا بـلـدنـد     " دارها
هـمـانـطـور کـه        !   از خودشان دفاع کننـد    

بهمن شفيق نيز در پوشش اين انتقاد بـه     
ايده هاي فرزندان طبقات ممتـاز قصـد          
ديگري دارد و من ميخواهم هـمـيـن را           

بهانه نوشته ايشـان مصـاحـبـه     .   بشکافم
محمود صالـحـي، چـهـره نـام آشـنـاي                 
جنبش کارگري ايران، با نشـريـه اي بـه             
نام شهرگان بوده و در ايـن مصـاحـبـه                
متاسفانه محمود صـالـحـي بـه هـمـان              

اشـاره  )   نـوشـتـه و نـانـوشـتـه            (   قانونـي   
در (   ميكند  ايشان را يـکـسـال تـمـام               

با تـوسـل بـه آن بـه زنـدان                 )   آخرين بار 
با وجود بيماريهاي گوناگوني    .   افکندند

که داشتنـد و خـطـر مـرگ ايشـان را                    
تهديد ميکـرد، ايشـان سـرافـرازنـه در               
مقابل شکنجه هاي روحـي و جسـمـي             
مقاومت کرد و پيـروز از زنـدان بـيـرون           

محمود صالحي بـدرسـتـي اشـاره         .   آمد
ميکند که قـاتـلـي مـثـل پـيـنـوشـه را                  
بــخــاطــر مصــرف چــنــد قــلــم دارو از              
محاکمه معاف کردنـد و آزادش کـردنـد         

در صورتي که او را به عنوان يک کارگر         
که مـراسـم اول مـه را بـرگـزار کـرده                      
دستگـيـر و زنـدانـي کـردنـد کـه اگـر                      

 ٢٤داروهاي ايشان به گـفـتـه خـودش              
ساعت قطع ميشد خطر مـرگ حـتـمـي         

محمود صالحي اشاره مـيـکـنـد       .     بوده
که اين دولت قانون خـودش را زيـر پـا                
ميگذارد، مثل ايجـاد تشـکـل را کـه               

مـن در ايـن        .   احتياج به مـجـوز نـدارد       
نوشته قصدم نقد گفتـه هـاي مـحـمـود              
صالحي نيست فقط اشاره ميکـنـم کـه           

مـحـمـود    .   موضوع مصاحبه چي بـوده     
صالحي و در ادامه با اشاره به شـرايـط            
زندان و فعاليت در ايران کـه از جـملـه                

فـعـالـيـت مـا کـامـال             : "   اشاره دارد که    
مــگــر مــا چــه مــي           .   انســانــي اســت   

خواهيم؟ ما براي حق آسـايـش و رفـاه               
کارگران و برابـري حـقـوق زنـان فـريـاد                 

. کار ما غيرانسانـي نـيـسـت    .   کشيم  مي
کـنـيـم، مـي        اکنون از هر چه انتقاد مـي      

گويند کار شما سياسي است و نـبـايـد             
خود را تبرئه کنيم که کارمـا سـيـاسـي             

االن .   نيست و تنها کار صـنـفـي اسـت            
اگر حتي از قيمت باالي مواد خـوراکـي         

. انتقاد کنيم هم سياسي تلقي مي شـود      
چرا بـايـد از سـيـاسـي بـودن وحشـت                    

سـنـديـکـا و       " و ديـگـر ايـنـکـه             "کنيم؟
هاي مستقل حق ما اسـت ولـي             تشکل

بايد براي بـه دسـت آوردن آن هـزيـنـه                   
و در پايان تاکيـد دارد کـه بـايـد       "  بدهيم

 .کار آموزشي کرد
بهمن شفيق در جاي داوري كه خود       
نبايد حسابي پس بدهد مـي نشـيـنـد،             
اين مصاحبه چـنـد سـطـري را  قـرار                    
ميدهد و روي آن تا مـثـال مـژده دهـد                

و به اين بهـانـه    "   گرهي دارد باز ميشود" 
را مـورد    "   راديکال به نظام  " معترضين    

محمود صالحـي را تـا      .   تفقد قرار دادند  
عرش اعال باال ميبرد و مصاحبه او را      
كــه نــكــات درســتــي دارد بــه نــحــوي              
دراماتيك تـقـديـس مـيـكـنـد و بـعـد                    
ميـگـويـد فـرزنـدان طـبـقـات مـمـتـاز                    
نميتواننـد مـثـل كـارگـران زمـيـنـي و                 

ايـن شـيـوه ويـژه          !   واقعي حـرف بـزنـنـد       
. ايشان است كه قبل ترها هم ديـده ايـم           

شايد اگر شما هم جـاي او مـيـبـوديـد و           
ناتوان بوديـد كـه در هـيـچ جـايـي از                     
جنبش زنـده كـارگـري و كـمـونـيـسـتـي                 

خــودي نشــان بــدهــيــد راه او را                         
ايشان اصال و ابـدا اشـاره       .   برميگزيديد

نميکند که اين معترضين راديکـال بـه          
نظام سرمايه داري كه واقعيات را نـمـي         

هـمـيـن    .   بينند کدام جريانـات هسـتـنـد        
جور کلي از معترضين راديکال به نظام       

يـاد مـيـکـنـنـد بـقـول              "   سرمـايـه داري    
. معروف خود ميبرند و خود مـيـدوزنـد        

اما در پوشـش آن سـعـي دارد کـه از                    
سنديکا و سنديكاليسم دفـاع کـنـد و              

را بـهـتـريـن نـوع           "   گام بـه گـام    "   مبارزه  
مبارزه معرفي کند که گويا ايـن از دل            
طبقه کارگر برخاسته در مقابل کسانـي       
که دستي از دور بر آتـش دارنـد نـه  از                

" ايشان از      .   آنچه بر خود شان ميگذرد    
ياد ميکنـد کـه   "   کمونيسم واقعي امروز  

گويا اگر نمـي تـوانـد کـارهـاي بـزرگـي                
انجام دهد بايد گامهاي  بنا به تـعـريـف     
ايشان کوچک بردارند در جهـت اهـداف          

تنها آگاهـي  :  "   بنا به گفته ايشان!  بزرگ
به ماهيت سرمايه داري کافي نـيـسـت           
" قوانين آن نيز به همان اندازه مهم اسـت        

در نظر اول به نظر ميرسد که منظور از         
قوانين، شناخت قوانين بـنـيـادي نـظـام           
سرمايـه داري اسـت، امـا ايشـان بـه                   
ــه                   صــراحــت در ادامــه هــمــان جــمل

قــوانــيــن جــاري در        . . . : " مــيــفــرمــايــنــد
 که اشکال حرکـت امـروز را           اند جامعه

زنند و تـا زمـانـي کـه قـدرت                 رقم مي 
طبقه کارگر متشکل بـه مـرز در هـم                
شکستن اين قوانين انکشـاف نـيـافـتـه            
است، بي اعـتـنـايـي بـه ايـن قـوانـيـن                    

 ."مرگبار خواهد بود
اين تقسيم مبارزين بـراي بـهـبـود            
وضعيت طبقه کارگر به فرزنـدان طـبـقـه          
ممتاز و کارگران با دستان پينـه بسـتـه            
تقسيم بندي است که اساسـا بـورژوازي          
باب کرده تا مبارزه مبارزان کمونيسـت       
و کارگران را لوث کند و اين دو را جـدا             
از هم نشان دهد و دقيقا همين استدالل         

 به گـفـتـه    . را بهمن شفيق را بکار ميبرد    
 براي اين معترضين    : " ايشان توجه کنيد  

ايجاد بهبـود  )   فرزندان طبقات ممتاز  (   
در زندگي امروزشان هدفي نيست، چـرا       

خشم آنان از    .   که آنان نيازي بدان ندارند    
ستمي اسـت کـه بـر ديـگـران اعـمـال                    

همين خشم است که در قالب      .   شود مي
اعتراض راديکال به نظام، به نـفـي هـر             
گونه مبارزه براي بهبود وضع امـروز بـر         
ميخيزد و ادبـيـات خـود را بـه درون                  

 ."دهد اعتراض کارگري نيز سرايت مي
گويا يکعده کـه يـک بـار هـم تـو                   
زندگي شـان آچـار بـدسـت نـگـرفـتـنـد                   

تصـويـر   "   شر مـطـلـق     "   سرمايه داري را    
ميدهند تا مبارزه راديکال را تـوجـيـه            

بـه درون اعـتـراض         "   کنند و ايـن را            
اين نكته  .   ميدهند"   کارگري نيز سرايت  

ايشان دارد آب بـنـدي         .   هم جالب است  
ميكند كـه اگـر ايـن صـداي راديـكـال                
كمونيستي و نقد ريشه اي از سـرمـايـه            
داري از جانـب كـارگـران نـيـز بـگـوش                  
رسيد، حـتـمـا تـحـت تـاثـيـر فـرزنـدان                    

" ايشان از تصويـر  .   طبقات ممتاز است  
دادن از ســرمــايــه داري         "   شــر مــطــلــق   

بــه قــول آخــونــد       .   ( نــاراضــي هســتــنــد   
جماعت، اطاله کالم ميشود نـقـل قـول          
همه سخنان ايشان، برويد نوشته ايشـان       
را بخوانيد تا بـبـيـنـيـد کـه چـطـور بـه                     

بنا به نظر ايشـان     . )   صحراي کربال زدند  
اين نظام همچين هم که ميگـويـنـد بـد             

" قوانين جـاري   " چون ميشود از    !   نيست
به نفع کارگر استفاده کرد و طـبـقـه را                

کـارگـر کـار      .   متحد و متشـکـل نـمـود        
خودش را ميکند به شـنـاخـت قـوانـيـن          
جاري در جامعه پي ميبرد و نـهـايـتـش           

بـه پـايـان      "   هـئـيـت حـل اخـتـالف           " در   
کارگر بايد گام بـه گـام       !   اختالف ميرسد 

ياد بـگـيـرد و آمـوزش بـبـيـنـد و از                        
تناقضات مواد قانون استفاده کـنـد تـا           

سعي کنـد کـه تشـکـل          .   به حقش برسد 
خودش را بزند اگر دولـت يـقـه اش را                 
گرفت ميتواند بگويد طبـق مـاده فـالن       
قانون بهمان و مقاوله نامـه هـاي بـيـن              
المللي  سازمان جهانـي کـار کـه شـمـا               
دولت اسالم هم عضـوش هسـتـيـد مـن            
ميتوانم اينکار را انجام دهـم بـه کسـي            

و اگر گرفتند و  ايشـان       .   هم ربطي ندارد  
: " را زندان انداختند ميتواند بگويد کـه        

و طـرفـم هـم      ! "   خالف قانون عمل کردي   
و چـقـدر هـم         !   چقدر شرمنده مـيـشـود      

 .  سال٣٠شرمنده شدند در طي اين 
بنا به روايـت بـهـمـن شـفـيـق چـون               
فـعــالـيــن کـارگــري مشـخــصـي مــثــل              
" صالحي و اسانلو بـه گـفـتـه شـفـيـق                   

از ايـن    "   کوشندگان صديق سنديـکـايـي     
شيوه مبارزه دفـاع مـيـکـنـنـد و چـون                 
بخصوص کارگر هستند و پس نظرشـان       

گـيـرم کـه آنـهـا درسـت              .   درسـت اسـت   
بـهـمـن    )   که اينگونه نـيـسـت      (   بگويند  

شفيق اين وسط چرا نرخ تعيين ميکنـد        

را " راديــکــال بــه نــظــام         " و مــعــتــرض      
آدمهايي ميداند که از روي شکم سيري       
حرف ميزنند و براي شان مهـم نـيـسـت           

اگر حرف ايشان را بپذيريـم      .   چه ميشود 
بايد مارکس هم را بگذاريم کـنـار، ايـن       

پسـر يـک يـهـودي          "   يکي ديگر واقعـا      
" اشـرافـزاده  "   همسرش يک   .   بود"   متمول

بـگـذريـم كـه فـرزنـدان            .   تمام عيار بـود   
كوچكشان از بي غذايي و بـي دارويـي            

دوستش و   .   جلوي چشمشان تلف شدند   
که نـه تـنـهـا بـچـه         )   انگلس(   همراهش  

پولدار بود که کارخانه پدرش را هـم در           
بـا لـنـيـن چـه           .  مقاطعي اداره کرده بود 

بايد بکنيم؟ اين شـيـوه مـرسـوم اسـت               
بورژوازي است که هر گـاه مـيـخـواهـنـد            
کمونيسم و مارکس را بکوبنـد سـابـقـه            
خانوادگي تـا هـفـت جـدش را بـيـرون                  
ميکشند تا کارگران را منکوب کـنـنـد         

اينها از جنس شما نيستند مـا کـه      : "   که
شما را استثمار ميکنيم  بهتر درد شما        
را ميفهميم مشـکـلـي داريـد بـيـايـيـد                 

 !"  هئيت حل اختالف
بهمن شفيق سخـنـان صـالـحـي را             
مستمسکي قرار داده که بگويد من هم       
هستم بخصوص وقتي که اسم سنديـکـا    
بميان بيايد هـر سـوراخـي کـه بـاشـنـد                 
بيرون مي آيند و به اين واسطه زمـانـي            
به شوراها حمله ميـکـنـنـد زمـانـي بـه                
کساني که معترضين راديکال بـه نـظـام         

هـدف ايشـان بـه      .   سرمايه داري هستند  
جرات مدعي ميشوم متـشـکـل کـردن           

ايشان کدام تشـکـل را       .   کارگران نيست 
سازمان داده اند که بطـور مـنـسـجـم و               
سازمان يافته از مبارزات کـارگـران در          
ايران حمايت کنند؛ ايشان بقول محمود       

دادن کـه    "   هـزيـنـه   "   صالـحـي مسـئلـه          
. ندارند، زندان که تهديدشان نـمـيـکـنـد          

مشکل ايشان تشکل يا عـدم تشـکـل            
همانطور كه گفتم يكي    .   کارگران نيست 

را به عرش اعال ميبرند كـه خـود نـيـز               
بهمراه او و بدون هيچ نقشي زمينـي در        
جــنــبــش كــارگــري خــودبــخــود در آن             

امـا ايـن     .   نزديكيهاي عرش قرار گيرند   
دارد، اولين قدم اين است که بـه  "   هزينه" 

صراحـت و روشـن حـرف بـزنـيـد، دوم                  
اينکه يک تشکيالت سازمان دهيـد تـا         

اگر کسـي    .   کسي در داخل باورتان کند    
محمود صالحي را باور ميـکـنـد حـاال            
هر انتقادي که ميشود به فـعـالـيـت او              

 
١از صفحه  ...   به دستانش نگاه نکن   

٩صفحه   
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 آارگران جھان متحد شويد

 داوود رفاهي
اعتراض وسيع كارگران 
برش و صيقل الماس در 

 هندوستان
 

بدنبال اعتـراضـات وسـيـع كـارگـران             
شاغل در كارخانه هاي برش و صيقل       

 ژوئـيـه در        ۵المـاس در روز شـنـبـه            
ايالت گجرات هند، ايـن اعـتـراضـات         
با شدت بيشتري روز بعد ادامه پـيـدا         

 هزار كارگـر در آن  ٤٠كرد كه بيش از  
اين كـارگـران كـه بـا           .   شركت داشتند 

خواست افزايش دستمـزد بـه مـيـزان            
 درصد دسـت بـه اعـتـراض زده                ٢٠

بودند، بـه كـارخـانـه هـا و وسـايـل                     
موجود در آن يـورش بـرده و مـنـازل             
كارفرمايان را نيز مورد حـملـه قـرار            

نيروهاي امنيتي كه از ابتـداي      .   دادند
اعتـراض در آنـجـا حضـور وسـيـع و                
چشمگيـر داشـتـنـد، بـا شـلـيـك بـه                    
كارگران يك كارگر را كشته و تعدادي      

اين كارگران كه   .   را نيز مجروح كردند   
بشدت خشمگين و معترض هستند،     
اعـالم كـرده انــد تـا دســتـيــابـي بــه                  
مطالباتشان به اعتراض خـود ادامـه         

 هزاران كـارگـر شـاغـل           . خواهند داد 
در اين صنـعـت روزانـه بـا سـاعـات                 

طوالني كار و دستمزد ناچيز، المـاس       
را برش زده و صيـقـل مـي دهـنـد و                  
براي صادرات به بازار آمريكا آمـاده         

كارگران مي گويند هزينـه     .   مي كنند 
زنــدگــي بشــدت افــزايــش يــافــتــه و             
كارفرمايان نيز با فروش جواهر آالت    
كه قيمت آن روزافزون است ثـروتـهـاي         
هنگفتي به جيب مي زنند ولي هـيـچ         
تغييري در ميزان دستـمـزد كـارگـران          

 .بوجود نيامده است
 

اعتصاب كارگران شهرداري 
 پيشاور پاكستان

 
 ٢٣٠٠ ژوئيه بيش از      ٧روز دوشنبه   

تن از كارگران شهرداري شهر پيشـاور       
دست از كار كشـيـدنـد و در جـلـوي                 

 ايـن شـهـر         ١درب شهرداري ناحـيـه       
چادر زدنـد و اعـالم كـردنـد كـه تـا                    
هنگـام دريـافـت مـطـالـبـاتشـان بـه                  

اين .   اعتراض خود ادامه خواهند داد    
كارگران كه شامل كارگران جمع آوري      
زباله ها نيز ميشوند در اعتـراض بـه          
عدم دريافت دستمزدهايشان دست به     

رئيس هيئت مـديـره      .   اعتصاب زدند 
سنديكاي متحد كارگـران شـهـرداري       

 (Malik Naveed)مــالــك نــويــد      
ميگويد كه نـپـرداخـتـن سـر مـوعـد               

دستـمـزد كـارگـران هـر مـاه اتـفـاق                   
ميافتـد و ايـن نشـانـه نـاكـارآمـدي                  

او مـيـگـويـد هـم           .   مسئوليـن اسـت    
مسئولين ايالتي و هم منطقه اي از          
صداقت كافي براي حل اين مشـكـل          

 بطور مرتب اتـفـاق      ٢٠٠٢كه از سال    
مـالـك   .   ميافتد، برخوردار نـيـسـتـنـد       

نويد ميافزايد كـه دلـيـل اصـلـي در               
تأخير پرداختهـا، درگـيـري بـيـن دو               

 Awami Nationalحزب رقيب،   
Party          و Pakistan People 
Party                در ايــن مــنــطــقــه اســت و 

كارگران هر ماهه قرباني درگيري بين      
اين دو حزب رقيب ميشوند كه بـراي          
مخالفت و ناكارآمد دانستن يكديگر     
در پرداخت دستمزد ناچـيـز كـارگـران           

كارگران اعالم كـرده     .   تأخير ميكنند 
اند كه دعواهاي دروني احزاب ربطـي       
به آنـهـا نـدارد و تـا هـنـگـامـيـكـه                       
دستمزدهاي معـوقـه شـان پـرداخـت            
نشــود، بــه اعــتــراض خــود ادامــه               

آنها همـچـنـيـن تـهـديـد          . خواهند داد 
كــرده انــد در صــورت عــدم وصــول              
مطالباتشان آب شهـر را نـيـز قـطـع                

 .خواهند كرد
 

داشت اين است که عمال دارنـد تشـکـل          
امـا  .   ايجاد ميکـنـنـد و يـا کـرده انـد                 

سـر  "   هميشه به عنوان يـک   ايشان چه؟   
و داناي کل ظاهـر شـده انـد تـا               "   بزرگ

خوب و بد کارگران را به زعم خـودشـان           
 .يادآور شوند

ايشان چه خوششـان بـيـايـد و چـه               
نيايد نظام سرمايـه داري شـر مـطـلـق                

فرزند هركسي اين را گفتـه بـاشـد      .   است
هـيـچ گـوشـه آن          .   حقيقت را گفته است   

حتي خاکستري هم نيسـت، هـمـه جـاي           
آن نـوجـوانـي را كـه اول            .   آن سياه است  

نوشته اشاره كردم از امروز سر کار آمـد         
و هنوز رسيده و نرسيده مـورد عـتـاب             
همکارم قرار گرفت کـه مـويـش سـفـيـد           

اين چه وقـت آمـدن اسـت، از               :   بود که 

ايـن  "   ؟! فردا خواستي اينجور بيايي نـيـا      
نوجوان عوض شـادي کـردن بـايـد اول               
صبح زودتر از همه سر کار باشد و همـه          

کــارگــاه را جــارو کــنــد،         .   کــار بــکــنــد   
ضايعات را از آشغالها جـدا کـنـد، هـر             
کارگري که صداش کرد و يک کـاري بـه           

مستراح را بشـويـد،      .   او گفت نه نگويد   
غذاها را گرم کند، سفره را بـيـنـدازد و            

با دريل پايه دار سوراخکـاري      . جمع کند 
کند، قالويز کند، بـا ابـزار سـنـگـيـنـي                
سنگ بزند تا يک فلزي شکـل بـگـيـرد،            
اگر زورش به هر کدام از اين دستـگـاهـا           
نرسيد و دسـتـگـاه قـالب کـرد و هـر                      
باليي سرش آمـد بـه خـودش مـربـوط               
است، کم کم يـاد بـگـيـرد جـوشـکـاري                
کند، با يکبار گفتن هم بايد ياد بگـيـرد       

و گر نه بايد هر سخن تحقير آمـيـزي را            
صاحب کار که از ايـن بـه            .   تحمل کند 

بعد صاحب اوست، گـفـت بـمـيـر بـايـد                
اين جامعه بـه هـمـيـن سـيـاهـي             .   بميرد

است، صدها برابر بدتر از اين تصـويـري       
بايـد يـکـبـار بـراي           .     است که من دادم   

هميشه اين بخـتـک را از روي سـيـنـه                   
" جامعه به کناري انـداخـت؛ ايـن بـا                   

امـکـان پـذيـر       "   قوانين جـاري جـامـعـه       
نــيــســت، بــايــد درهــم شــکــســت ايــن             

و اين کار از سـنـديـکـا و           .   مناسبات را 
تـجـربـه    .   تشکالت مشابه آن بر نمي آيد     
تـعـرض   .   نشان داده که ايـنـگـونـه اسـت          

راديکال به نظام و تشکيـل شـوراهـا راه         
. حل موقتي و نـهـايـي کـارگـران اسـت              

" بـچـه مـايـه دار         " حاال اين را چه يـک          
بگويد يا يک کارگر، هيچ فرقي نـدارد،          

 * .اساس حرف درست است
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 دو خبر اعتراضي کارگري در  هندوستان و پيشاور پاکستان

 هــيــئــتــي    ٢۰۰٨ ژوئــن      ٢٧در   
 داوود آرام   ،متشكل از محمد کاظمي   

و فــروغ ارغــوان  از طــرف حــزب                     
کمونيست کارگري ايران ـ شـرق كـانـادا        
با دو تن از مسئولين اتـحـاديـه پسـت             

  پـرزيـدنـت      ،کانادا در اتاوا دنيز لملين    
  ،اتــحــاديــه پســت و مــاريــن پــاالک              

مسئول روابط بين المللي کارگري ايـن       
اتحاديه مالقات کردند و در ارتباط با        
اتحاد بين المللـي بـا کـارگـران ايـران                

  ۔گفتگو داشتند
در اين مالقات اعضاي هئيـت بـه        
تفصيل در مورد چگـونـگـي سـر کـار              

 کـارنـامـه      ،آمدن جمـهـوري اسـالمـي       
سرکوب و جنايت اين رژيم و همچنيـن        
مبارزه و اعتراض کارگران و مـردم بـر        
عليه رژيم اسالمي صحبت کـردنـد و            
بــه مــطــالــبــات چــپ و راديــکــال در              
مبارزات کـارگـران و مـردم و نـقـش                  
حزب و جنبـش کـمـونـيـسـم کـارگـري                
درراديکاليزه کردن اين جنـبـش اشـاره          

  در اين بين  اعضاي هئيـت از        ۔کردند
اهميت حمايتهاي بين المللي کارگـري      
از مبارزات کـارگـران و مـردم ايـران                

 گفته شد کـه نـامـه هـاي               ۔حرف زدند 
حمايتي تاکنوني در تقويـت مـبـارزات        
کارگران موثـر بـوده ولـي بـهـيـچـوجـه                 
کافي نيست و اين حمايتها بايستي بـه     
سطح جديدي ارتقا پيـدا کـنـد و  بـر                  
ضرورت  خـواسـت اخـراج جـمـهـوري               
اسالمي از سازمان جهاني کار تاکـيـد        

 . گرديد
  ،درپاسخ به اين خواست هـيـئـت          

مسئولين اتحاديه  اظهار داشتند کـه         
آنها به حمايتهاي تـاکـنـونـي خـود از               
کارگران و مردم ايران ادامـه خـواهـنـد            
داد  ولي تـقـاضـاي اخـراج جـمـهـوري                
اسالمـي از آي ال او تـوسـط اتـحـاديـه              
هــاي کــارگــري در مــحــدوده عــمــل              
اتحاديـه هـا نـيـسـت و ايـنـکـه ايـن                       
خواست را خواست  جديدي دانستند و       
گفته شد که  مسئولين اتحاديـه پسـت         

بايستي  اين موضوع را بـا اعضـاي              
در .   خود به بحث و گفـتـگـو بـگـذارنـد            

بحثي که در گرفت مسئولين اتحـاديـه         
پســت مــعــتــقــد بــودنــد کــه  اخــراج               
جمهوري اسالمي از سازمان جـهـانـي          
کار بايستـي از طـرف اتـحـاديـه هـاي               

 درجـواب     ۔کارگري ايران مـطـرح شـود       
گفته شد که در ايران تحت حـاکـمـيـت             

  آزادي      ،جمهوري اسالمي اتـحـاديـه      
بيان و حق تشکل و اعـتـصـاب وجـود             
نـدارد و هـر زمـان کـارگـر مـعـتـرض                   

 بـا زنـدان     ،خواهان حقوق خود ميشود   
اشـاره شـد      .     و شکنجه مواجه ميشود   

که علي رغـم نـبـودن حـق تشـکـل و                   
 کـارگـران و مـردم ايـران               ،اعتـصـاب  

همواره به خيابانهـا آمـده انـد و بـراي               
حقوق بـرحـق خـود کـه تـوسـط رژيـم                   
اسالمي پايمال و  بـه گـروگـان گـرفـتـه            

  گـفـتـه شـد         ، مبارزه مکنند  ،ميشود
که  اگر طـبـقـه کـارگـر ايـران بـعـلـت                      

 سرکوب و اختناق قادر به 
تشکـيـل سـازمـانـهـاي کـارگـري               

 اين وظيفه نيروهاي سـيـاسـي          ،نيست
خــارج  از کشــور مــنــجــملــه حــزب                
کمونيست کارگري ايران اسـت کـه بـه            
نمايندگي از طرف طبقه کـارگـر ايـران          
اين خواست را مطرح کند و پرچم ايـن           

و مـا    .   کارزار را بـه اهـتـزاز در آورد              
گفتيم اين دقيقا کـاري اسـت کـه مـا                
بدان مشغول هسـتـيـم و تـالش مـي                 
کنيـم کـه خـواسـت اخـراج جـمـهـوري                 

    ۔اسالمي را با قدرت دنبال کنيم
مسئولين اتحاديه پست در پايان      

جلسه از مالقات بـا هـيـئـت اعـزامـي           
 بـه مـوضـع         ،اظهار خوشحالي نمـوده   

حزب کمونيسـت کـارگـري نسـبـت بـه              
اخراج جمـهـوري اسـالمـي سـمـپـاتـي                
نشان دادند و در نـهـايـت  خـواهـان                    

 .  استمرار اين روابط با هيئت شدند
تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــورحـــزب         
 كمونيست كارگري ايران ـ شرق كانادا

 ۲۰۰۸ ژوئيه ۵

 

گزارشي از مالقات هيئت واحد حزب کمونيست 
شرق  کانادا با مسئولين  -کارگري ايران 

 اتحاديه پست کانادا
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 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

اسـاس گـزارش خـبـرگـزاري           بر   .   
فارس از اهواز، كارگران شركت لـوـلـه           
ــه در هــفــت                     ــان ك ســازي خــوزســت
كيلومتري جاده اهواز ـ خرمشهر واقـع       

 تـيـرمـاه در         ١٩شده است، صبح روز     
اعتراض به عدم پرداخت دسـتـمـزد و            
حقوق خود، جاده اهواز ـ خرمشـهـر را           

 صبح مسدود كـردنـد كـه         ٩از ساعت   
با مداخله نيروي انتظامـي جـمـهـوري           

و هـمـچـنـيـن وعـده            )   ناجـا ( اسالمي  
پرداخت دو ماه از مطالبات کـارگـران         

 و نـيـم صـبـح پـايـان                 ١٠در ساعت    
بنا بر هـمـيـن خـبـر، كـارگـران               .  يافت

 مـاه حـقـوق و كـارگـران                ٦قراردادي  
رسمي دو ماه حقوق مـعـوقـه از ايـن                

 .شركت طلبكارند
 ٨٠٠بنا به خبر ديگري نزديك بـه        

فـرنـخ و مـه         " نفر از كارگران كارخانـه      

قزوين بـار ديـگـر دسـت از كـار                  "   نخ
كشــيــدنــد و در اعــتــراض بــه عــدم                

 خـود  ٨٦پرداخت عيدي و پاداش سال  
. به يك اعتصـاب دو روزه دسـت زدنـد           

مديريت بالفاصله پس از اعـتـصـاب           
بخشي از بدهي كـارگـران مـربـوط بـه             

کـارگـران   .    را پـرداخـت كـرد          ٨٦سال  
ــيــه                   ــل ــوري ک ــرداخــت ف ــان پ ــواه خ

. دستمزدهاي معوقه خـود مـيـبـاشـنـد         

تعداد زيادي از كارگران اين كـارخـانـه          
دستمزد ارديبهشـت بـه بـعـد خـود را               

كارگران گفـتـه انـد       .   دريافت نكرده اند  
كه اعتصـاب مـجـدد بـراي دريـافـت                
دستمزد و حقوق پرداخـت نشـده شـان            

الزم به يـادآوري     .   دور از انتظار نيست   
فرنـخ و مـه     " است كه كارگران كارخانه     

قزوين تـا بـحـال چـنـديـن بـار در                  "   نخ
اعتراض بـه دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت               
نشــده خــود دســت بــه اعــتــصــاب و               

 .اعتراض زده اند
ــيــســت كــارگــري              حــزب كــمــون

سرکوب کارگران لوله سازي و مداخلـه       

نيروهاي انتظامي را شديدا مـحـکـوم          
ميکند و از خواستهاي بحـق کـارگـران         

" فـرنـخ و مـه نـخ           " لوله سازي اهواز و     
قزوين قاطعانه حمايت مي كند و همه       
كارگران و مردم را به حمايت بـيـدريـغ            
از مطالبات و اعتراض ايـن كـارگـران           

  .فرا مي خواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ تيرماه ١٩، ٢٠٠٨ژوئيه  ٩

 : آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است
 

 ٨  ماهواره هات برد
  مگاهرتز ١٢٣٠٣   فرکانس

 ٢٧٥٠٠  سيمبل ريت 
 ۴/۳    اف اي سي

 (Vertical)  پالريزاسيون عمودي
 tv.newchannel.www://http:                    سايت کانال جديد

 com.yahoo@kanaljadid:                   آدرس تماس  
 

com.yahoo@anternasional.tv     

 
 اعتصاب كارگران لوله سازي خوزستان توسط نيروي انتظامي سركوب شد

  ساعت و نيم مسدود كردند١كارگران جاده اهواز ـ خرمشهر را به مدت 
  قزوين بار ديگر دست به اعتصاب زدند" فرنخ و مه نخ"كارگران 

بنا به خبـري كـه آيـت نـيـافـر از                   
كميته دفـاع از مـحـمـد جـراحـي در                  
اختيار رسانه ها قرار داده بود، محمـد        
جراحي فعال كـارگـري و از اعضـاي               
كميته پيگيري بـراي ايـجـاد تشـكـل               

 ٣٠هاي مستـقـل كـارگـري كـه روز                 
خرداد دسـتـگـيـر شـده بـود، بـعـد از                    

 روز در بازداشتـگـاهـهـاي        ٢٠گذراندن  
جمهوري اسـالمـي سـرانـجـام تـبـرئـه                

محمد جراحي هنوز آزاد نشـده      .   گرديد
اما گفته ميشود که بـزودي آزاد مـي            

بنا به خبر ديگري كـه بسـتـگـان         .   شود
غالمرضا غالمحسيني، از كـارگـران        
تعليقي شـرکـت واحـد و از اعضـاي                 
سنديكاي شركت واحد، كه در تيـرمـاه        
دستگير شده بود، دادسـراي امـنـيـت            
تهران براي آزادي او درخواسـت وثـيـقـه          

.  ميليون تـومـانـي كـرده اسـت             ١۵٠
بستگان وي گفته اند كـه غـالمـرضـا             

غالمحسيني در چـهـارمـاه گـذشـتـه              
حتي موفق به پرداخت كرايه خانـه نـيـز     
نشــده اســت كــه اكــنــون جــمــهــوري               
اسـالمـي بــراي آزادي او درخـواســت              

 .  ميليون توماني مي كند١۵٠وثيقه 
حزب كمونيست كـارگـري آزادي          

محمد جراحي را به خانواده، همكـاران       
و رفقايش صميمانه تبريك مي گـويـد         
و خود را در شـادي آنـهـا شـريـك مـي                 

حزب همچنين قرار وثيـقـه بـراي      .   داند
غالمرضا غالمحسيني را مـحـكـوم          
مي كند و خواهان آزادي فوري و بـدون         
قيد و شرط او و کليه زندانيان سياسـي      

حزب هـمـه كـارگـران و مـردم                .   است
شريف را به اعتراض به تعيين وثـيـقـه       
براي آزادي زندانيان سياسي فـرا مـي           

 .خواند
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 دو خبر از وضعيت فعالين كارگري دستگير شده

 محمد جراحي آزاد شد
  ميليوني براي غالمرضا غالمحسيني١۵٠تعيين وثيقه 

اعتصاب كارگران شركت 
فرآوري منابع معدني 

 زنجان
 

كميتـه پـيـگـيـري        " بنابه خبري كه    
روي "   ايجاد تشكلـهـاي آزاد كـارگـري          

سايت اينترنتي خود قرار داده اسـت،          
كارگران شركت فرآوري منابع معـدنـي       
شهر زنجان در اعتـراض بـه پـرداخـت             
نشدن دسـتـمـزدهـاي خـود دسـت بـه                  

مـتـن خـبـر چـنـيـن             .   اعتراض زده انـد   
 : است
كارگران شركت فـرآوري مـنـابـع           " 

معدنـي شـهـر زنـجـان در اعـتـصـاب                 
 هستند

كارگـران ايـن شـركـت بـه عـلـت                  
 مـاه حـقـوق خـود            ٣پرداخت نشـدن       

 كـارگـر    ٤٠٠.   دست به اعتصاب زدند   
اين شركت اعالم كـردنـد تـا پـرداخـت             
نشــدن حــقــوقــهــاي ايــن ســه مــاه بــه              

 ."اعتصاب خود ادامه خواهند داد
اعتراض كارگران كاشي 

رويال به دستمزدهاي 
 پرداخت نشده

 
 تـيـرمـاه      ١٩بنا بـه خـبـري كـه             
 كـارگـر     ١٥٠منتشر گـرديـده بـود،          

كاشي رويال سمنان در اعـتـراض بـه            
 ماه از حقوق و عيدي      ٣عدم پرداخت   

 خـود، مـتـحـدانـه         ٨٦و مزاياي سـال     
دست به اعتصاب زدنـد و کـارخـانـه             

كارگران گـفـتـه انـد كـه             .   تعطيل شد 
مديريت و اداره كار مدام وعده هـاي          

 . دروغ ميدهند
 

 ساعته كارگران ٢اعتصاب 
سازه هاي "صنايع فلزي 

 "سنگين
 

بنابه خبري كـارگـران شـاغـل در             
سـازه  "  صنايع فـلـزي     ٢كارخانه شماره   

ساري در  مـازنـدران در        "   هاي سنگين 
اعــتــراض بــه عــدم پــرداخــت بــدهــي            
معوقه خود دست از كار كشيده و بـه            

.   ساعتـه دسـت زدنـد        ٢يك اعتصاب   
كارگران دليل اعتصـاب خـود را بـي              
توجهي مسئـوالن بـه خـواسـتـه هـاي               

 مـاه حـقـوق و           ٣خود و عدم پرداخت    
 عـنـوان     ٨۵بخشي از عـيـدي سـال              

كارگـران اعـالم كـرده انـد كـه              .   كردند
 ١٧قرار است مدير عامل شركـت روز        

تيرمـاه بـه مـيـان آنـهـا بـيـايـد و در                        
خصوص تـأخـيـر در جـواب دادن بـه                 

. مطالبـات كـارگـران تـوضـيـح بـدهـد              
كارگران التـيـمـاتـوم داده انـد كـه در                  
ــر،                  صــورت اجــرا نشــدن قــول مــدي
اعتصاب و اعـتـراض ادامـه خـواهـد              

 .يافت
 
اعتراض كارگران چيني  

رويال به عدم پرداخت 
 دستمزدها

 
 ١٦بنابه خبر ديـگـري كـه روز               

تيرماه منتشـر شـده بـود، كـارگـران              
چيني رويال سمنان، در اعـتـراض بـه           

 ماه حقـوق، اعـتـراض       ٤عدم دريافت   
كرده و از رسانه هاي محلي خـواسـتـه        

اند كه مشكالت آنها را درج كنند تـا         
افكار عمومي از اين وضعيت باخـبـر     

 .شود
 

اعتراض كارگران تعاوني 
 مسكن نگين ساز 

 
 تـيـرمـاه      ١۵بنابه خبري كه روز        

منتشر شده بـود، كـارگـران تـعـاونـي               
مسكن نگين ساز طبـس در اعـتـراض       
به مـمـانـعـت شـهـرداري از واگـذاري                 
واحــدهــاي مســكــونــي تــعــاونــي بــه            
كارگران، دسـت بـه اعـتـراض زده و                  

كارگران گفتـه   .   خواهان اجراي آن شدند   
اند كه با وجود طي شدن مـراحـل الزم           
براي واگذاري زمين براي ساخت واحـد       
مسكوني به نـام كـارگـران، شـهـرداري            

كـارگـران   .   ممانعـت بـعـمـل مـي آورد           
التيماتوم داده اند كه در صـورت عـدم          
همكاري مسئـوالن شـهـرداري ظـرف           

 ساعت آينده در مقابل فرمانـداري   ٢٤
 . طبس تجمع خواهند كرد

 
هشتيمن روز اعتصاب 

و " تهران پتو"كارگران 

 " ايران ترمه"

 تيـرمـاه   ١۵بنابه خبري كه ديروز    
منتشر شده بود، اعتصاب كـارگـران         

ايـران  " و   "   تـهـران پـتـو      " دو كارخـانـه      
در قم  وارد هشتمين روز خـود    "  ترمه
بنـابـر هـمـيـن خـبـر، مـطـالـبـه                   .   شد

 ماه حقوق معوقـه  ٩كارگران پرداخت  
كارگران گفته اند تـا دريـافـت         .     است

كليه مطالبات خـود، بـه اعـتـصـاب             
 .ادامه خواهند داد

 

 اخباري از اعتراضات کارگري 
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 کـارگـر ايـران         ١٠٠٠٠اعتراض   
خودرو که از اوايل هفته گذشته شـروع          

 تـيـرمـاه بـه          ١٠شده و در روز دوشنبه  
اوج خود رسـيـده بـود، بـدنـبـال وعـده                  
باقري جوزاني مـعـاون مـديـر مـنـابـع               
انساني شرکت ايران خودرو مـبـنـي بـر           
ــي از                      ــائ ــه ه ــوش ــردن گ ــرآوردن ک ب
خواستـهـاي کـارگـران مـوقـتـا پـايـان                  

باقري در گـفـتـگـو بـا نشـريـه                  .   يافت
 تيرماه اعـالم    ١٥کارآمد در روز شنبه     

کرده است که از اول مهرماه دسـتـمـزد            
ده هــزار نــفــر از کــارگــران بــا رفــع                    
محدوديت در ارتقاي بودجه مربوط بـه       
افــزايــش درآمــد کــارگــران، افــزايــش            
خواهد يافـت، اضـافـه کـاري اجـبـاري              
روزهـاي جـمـعـه لـغـو خـواهـد شـد و                     
مدارک مازاد کارگران پذيرفته خـواهـد       

بدنبال اين مصاحبه کـارگـران بـه           .   شد
ــايــان دادنــد امــا                  اعــتــراض خــود پ
ميگويند چنـانـچـه مسـئـولـيـن ايـران               

خودرو به قـول هـاي خـود رسـيـدگـي                  
نکنند و کارگران به خـواسـتـهـاي خـود            
نرسند، اعتـصـاب را مـجـددا شـروع               

 . خواهند کرد
آنچه باقري وعده داده است، گوشه      

. کوچکي از خواستهاي کارگـران اسـت        
کارگـران خـواهـان افـزايـش دسـتـمـزد                 
متناسب با قيمت هـا، افـزايـش بـهـره              
وري، آزادي تشکـل، اخـراج حـراسـت،           
لغو اضافه کاري اجبـاري و بـرداشـتـن             

لــغــو ســقــف اضــافــه کــاري عــادي،              
قراردادهاي موقت و استخـدام رسـمـي       
كارگران، جلوگيري از گسترش شـركـت       
هاي پيمانكاري و انتقال كارگران آن بـه        
خـود شــركـت ايـران خـودرو، شـركــت                
نمايندگان كارگران در كميتـه مشـاغـل        
طبقه بندي، شركت نمايندگان كارگـران    
در كميته تشخيص كارهاي سـخـت و           
زيان آور، كاهش فشار كاري از طـريـق           

امـا  .   استخدام نيروهاي جديد هسـتـنـد      

حتي همين حـد از خـواسـتـهـائـي کـه                 
باقري قول تحقـق آنـهـا را داده اسـت،               
عالوه بر نـاروشـنـي و عـدم صـراحـت                 

. آنها، هيچگونه ضمانت اجرائي نـدارد     
کارگران ايران خودرو در اين اعتـصـاب        
گوشه اي از قدرت خـود را بـه نـمـايـش            
گذاشتند و عزم و اعتماد بنـفـس آنـهـا            

. براي تداوم مبارزه افزايش يافته اسـت     
کارگران عقب نشيني کارفرما را يـک          
مــوفــقــيــت بــراي خــود مــيــدانــنــد و              
ميگويند که اجراي ايـن وعـده هـا را               
پــيــگــيــري مــيــکــنــيــم و چــنــانــچــه               
خواستهايمان متحقـق نشـود مـجـددا           
دست به اعتراض و اعتصاب خـواهـيـم         

 . زد
 

اعتصاب در نيشکـر هـفـت        
 : تپه

 هفت تپـه    کارگران دو واحد نيشکر   
نيز با پايان مهلتي که به کارفرما داده         

بــودنــد، امــروز دوشــنــبــه دســت بــه               
اعتصاب زدند و ساير بخـش هـا نـيـز              
بدنبال اعتصاب اين دو قسمت عـمـال          

کارگران قسـمـت شـربـت          .  بيکار شدند 
 نفر هستند و نـيـز     ٦٠ تا ٥٠گيري که  

کارگران قسمت کوره بـخـار گـازگـيـري           
 نفـر مـيـبـاشـنـد       ٦٠ تا٥٠که اينها نيز  

امروز بدليل عدم تحـقـق خـواسـتـهـاي             
کارگران از جمله نپرداخـتـن پـنـج مـاه              

. حقوق معوقه دست به اعتصـاب زدنـد   
بخش آسياب و کشاورزي نـيـز بـدلـيـل             
اعتصـاب در ايـن دو بـخـش عـمـال                    
تعطيل شد و بدين ترتيب کـل شـرکـت            

. نيشکر به حالت نيمه تعطـيـل درآمـد          
شفيعي مدير عامل نيشکر هفت تـپـه        
که تاکنون به هيچکدام از وعـده هـاي            
خود عمل نکرده است، دو روز ديـگـر            

کـارگـران   .   از کارگران مهلـت خـواسـت        
اعــالم کــردنــد کــه چــنــانــچــه تــا روز              
چهارشنبه به خواستهايشان پاسخ داده      

نشود بار ديگر اعتصاب بزرگ خـود را    
 . شروع خواهند کرد

حزب کمونيست کارگري قاطعـانـه      
از خواستها و مبارزات کارگـران ايـران          
خودرو و نيشکـر هـفـت تـپـه حـمـايـت                 
ميکند و کارگران را به اتـحـاد هـرچـه              
بيشتر براي تحقق کليـه مـطـالـبـاتشـان           

حـزب از هـمـه مـراکـز             .   فراميـخـوانـد   
کارگري و مردم آزاديخـواه در سـراسـر            
کشور ميخواهد که ايـن مـبـارزات را            
تـنــهـا نــگـذارنــد و بـه هــرشـکــل کــه                   
ميتوانند از مبارزات يکديگر حمـايـت    

ــه                .   کــنــنــد  ــا شــکــل دادن ب تــنــهــا ب
همبستگي وسيع و گسـتـرده مـيـتـوان            
کـارفــرمـايــان و دولــت ســرکـوبــگـر و               

 . جنايتکارشان را به عقب راند
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

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

 ١٣٨٧ تيرماه ١٧، ٢٠٠٨ ژوئيه ٧

 
اعتصاب کارگران ايران خودرو با وعده مسئولين اين شرکت 

 به تحقق برخي از خواستهاي کارگران، موقتا پايان يافت 

 بخشهائي از کارگران نيشکر هفت تپه بار ديگر دست به اعتصاب زدند        

 

  همکاران و دوستان گرامي 
 

بــه دنــبــال آغــاز اعــتــصــاب مــا            
کارگران مـديـريـت شـرکـت بـه جـاي                  
جـواب بـه خـواسـت مـا کـارگـران بـا                    
فــرســتــادن قــواي مســلــح و تــهــديــد             
وارعاب و گرفتن کـارت چـنـد نـفـر از               
همکاران در قسمتهاي مخـتـلـف مـي          
خــواهــنــد از ادامــه اعــتــصــاب مــا              

  .کارگران جلوگيري کنند
مـديــريــت شــرکـت بــا اطــالعــيــه           
سوخته شده سـالـهـا پـيـش هـر وقـت                  
کارگران براي گـرفـتـن حـقـشـان بـلـنـد                 
شدند با بهانه قرار دادند مسله امنيت       
و تــرســانــد مــا کــارگــران از هــالــوي              
نامحسوس به نام عوامل ضد انقـالب       
خواستند با چسب به نيـروهـاي ديـگـر           

ما را از اعتصاب باز دارند ديشب بـا           
اعالم حالت فـوق الـعـاده در شـرکـت                
گيسل دهها مامور امنيتي خواستنـد      

  .ما را بترسانند
با گرفـتـن کـارت دهـهـا نـفـر از                   
کارگران و فـرسـتـادن آنـهـا بـه خـانـه                    
خواستند از سوار نشدن ما کارگران بـه     
سرويسها جلوگيري کنندواتحاد ما را      

  .بشکنند
حضـور حــراسـت در ســالـنــهــا و              
تهديد کارگران خـالف اصـول جـهـانـي           
کار اسـت خـالف اصـول حـقـوق بشـر                

  است
اعـتـصـاب بـراي بـدسـت آوردنـد               
  کمترين خواسته حق هر انساني است

مگر مديريت شرکـت شـعـار اول           
خودرا صيانت از حقوق نيروي انسانـي       

و کارگران اعالم نکرده است بس خـود       
مديريت به اصول خود پشت پا زده و            
به جاي جواب به خواست ما کـارگـران         
نيروهاي امنيتي را به رخ مـا کشـيـده            

  است
  مگر ما کارگران چه مي خواهيم

ما ميگويم تـا کـي مـا کـارگـران             
بايد روزهاي جمعه را کار کنيـم مـا از        
بچه هايمان خجـالـت مـي کشـيـم در               
کجاي دنيا يک کارگر روز تـعـطـيـلـي               
ندارد اگر مديران ما فقط به قـول خـود          
مسلمان هم بـاشـنـد از نـظـر شـرعـي                  
يکروز پيش خـانـواده بـودن حـق هـر                 
انساني است مگر ما چي مـي گـويـم            
که اينچنين براي ما شـمـشـيـر از رو                
کشيده اند فشار کار وحشتناک بـاعـث        
مــي شــود مــا حــتــي نــتــوانــيــم بــه                 
دستشوئي برويم آيا گفتـن ايـن مسـلـه        
جرم است آقاي منطقي به جاي گسيـل        
حراستي ها به سالنـهـا فـقـط يـکـروز               
ميان ما کارگـران زنـدگـي کـن فـقـط               

  يکهفته کارگر باش
دو هفته پشـت سـر هـم شـيـفـت                  

شبکار باش تا بداني ما کـارگـران چـه           
مي کشيـم آقـاي مـنـطـقـي دوهـفـتـه                  

  شبکار شدن مي داني يعني چي
پوشيدن لـبـاس کـارگـري نشـانـه              

بايد کارگر باشي تا    . کارگر بودن نيست  
  بداني کارگري يعني چه

ما مگر چي مي خواهيم ما مـي         
گويم وقتي که شـبـکـار هسـتـيـم حـق                

تـورم  . شبکاري به ما تعلق نمي گيـرد         
باال رفته گراني بيداد مي کند بـا ايـن            
همه فشار کاري حقوق ما کم است مـا         
چه گناهي کرده ايم که بايد توان هزينه        
هاي دولت را بـپـردازيـم مـا زنـدگـي                  

  شرفتمندانه مي خواهيم
  ما مي گويم چرا هزينه از جيب ما

شرکت ميلياردها تومـان در آمـد        
دارد خودروهاي صادراتي بـا دسـتـان           
توانمند مـا صـادر مـي شـونـد پـس                  
نتيجه زحمات شبانـه روزي مـا کـجـا             

  .است
  دوستان کارگر

مديريت بايد به خواستهاي اعـالم      
شده ما جواب بدهـد مـجـلـس ودولـت            
بايد جوابگوي اين گراني و تورم باشند       
حقوق کمتر از يک ميلـيـون بـراي يـک              

حـق  .   زندگي انساني بسيار کمتر است  
افزايش يافته اسـت تـاوان     % 45بيمه  

طبق .   وزارت رفاه راکه ما نبايد بدهيم     
درصـد  %   22قانون کار حق شبکـاري     

 مـي    2است ولي ما حق نوبت کـاري     
درصـد مـا مـي         % 12گيريم يـعـنـي       

گويم تورم هر روز بـاال مـي رود ولـي            
آيـا  . دستمزد ما هر روز کمتر مي شـود  

  اين خواستن اين حق جرم است
  دوستان

با حفظ هوشياري و آگاهـي و بـا            
 اتحاد خودمان مي توانيم پيروز شويم

.  

 

  فراخوان کارگران ايران خودرو
  اتحاد و تشکل رمز پيروزي ماست" آگاهي 

  ما هر گونه تهديد و ارعاب عليه کارگران را محکوم مي کنيم
 اعتصاب حق مسلم ماست 

 
  اعتصاب حق مسلم ماست

  زندگي شايسته حق مسلم ماست


