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دور اخــيــر حــركــت مــتــحــدانــه           
 تـيـر شـروع       ٢٢کارگران کيان تاير از     

شد و اکنون بيش از يکماه اسـت کـه             
ــه                     ــراض ب ــت ــران در اع ــارگ ــن ک اي
دستمزدهاي پرداخت نشـده خـود در          

. اعتصاب و مـبـارزه بسـر مـيـبـرنـد              
تشکيل مجمع عمومي و انـتـخـاب           

 طـرح    ، نماينده از سوي کـارگـران      ٢٧
خواست هاي روشن و شفاف از جـملـه         
طرح خواست تشکيل هيات ناظر بـر        

فروش کارخانه و پيش گذاشتن شـرط       
کتبي شدن تعهدات دولت و کارفرمـا       
از سوي کارگران، بيـانـگـر پـيـشـروي             

ايـن  .   مهمي در جنبش كارگـري اسـت     
حركت بطور واقعي الگويي را مقابـل       
كارگران ايران قرار ميدهد و به سـهـم           
خود جنبش کارگري را گامي ديـگـر          

ايـنـجـا بـا ارج          .   به جلو خـواهـد بـرد       
گذاري اين حركـت كـارگـران، تـالش            
ميكنم بصورت مختـصـر در مـورد           

اين سه پيشروي مهم نکاتي را مـورد        
 : تاكيد قرار دهم

 تشكيل مجمع عمومي كارگران
 

يک پيشروي مهم کارگران کـيـان         
تاير تشکيل مـجـمـع عـمـومـي  و                  

 نماينده واقعي خـود در         ٢٧انتخاب  
با ايـن کـار        .   اين مجمع عمومي بود   

طرحي كه احمدي نژاد آنرا تـحـت        
مـعـرفـي    "   جراحـي اقـتـصـادي     " عنوان  

كرده، تالـشـي از جـانـب حـكـومـت                 
اسالمي براي مقابلـه بـا وضـعـيـتـي              
ــرا                      ــوان آن ــت ــي ــط م ــق ــه ف اســت ك

و بـي  "   ورشكستگي مطلق اقتصادي " 
. اعتباري گسترده سياسـي نـام نـهـاد         

ايــن طــرح از نــظــر اقــتــصــادي در                

چارچوبي قرار ميگيرد كه بـه آن رهـا          
كردن قيمتها و كل زندگي اقتـصـادي        

. به دست بازار آزاد نامـيـده مـيـشـود           
اما فورا بايد يادآور شد كـه سـيـاسـت           

جمهوري اسالمي  "   جراحي اقتصادي " 
را نبايد بـا يـك طـرح هـمـه جـانـبـه                     
اقتصادي و سـيـاسـي در چـارچـوب               

حــتــي .   بــازار آزاد اشــتــبــاه گــرفــت           
نهادهاي تصميم گيرنده دولتي نـظـيـر       
مجلس اسالمي و بـرخـي مـقـامـات            

ميگويند هنوز همه چـيـز در ابـهـام              
است و جزئيات اين طرح بايد روشـن          
شود تا بشود در مـورد آن تصـمـيـم                

دولت احمدي نژاد امـا بـدون          .   گرفت
دادن تصويري روشن و كارشناسانه از      
آنچه قرار است انجام شود بـه داليـلـي          
كه اشاره خواهد شد بـا دسـتـپـاچـكـي            
استارت شروع اين سـيـاسـت را زده              
است و وعده اي هم بـراي روشـن تـر                

 
 و اقتصاد  محتضر" يارانه هوشمند"
 بخش اول -جمهوري اسالمي  “ جراحي  اقتصادي”پيرامون 

 

 محمد كاظمي
 

تابسـتـان امسـال چـهـار تـن از                 
رهبران اتحاديه هاي كارگري کـانـادا         

هـدف  .   از کشور کلمبيا ديدن کـردنـد       

از اين تور مسافرتي به قول خـود ايـن          
رهـبـران بـررســي تـخـلــفـات و عــدم                 
رعايت حـقـوق کـارگـران، وضـعـيـت              
کاري کـارگـران و تـبـادل نـظـر روي                  

در اين سـفـر،     .   مسله تجارت آزاد بود   

آنها با رهبران اتحاديه هاي كـارگـري       
کلمبيا، مقامات دولتـي کـلـمـبـيـا و            

هاي مخالف دولت و همچنين با        گروه
سفير دولت کانادا در کلمبيا مالقات      

٥صفحه   

٣صفحه   

 
 مبارزات کارگران کيان تاير يك تحرك مهم

  در جنبش كارگري

اخيرا جمهـوري اسـالمـي بـه دو            
تعرض به كارگران دسـت زد كـه اگـر             
پاسخ قاطع و محكمي از سـوي مـا            
نگيرد، لطمات جـدي اي بـه جـنـبـش            

از يك سو تـايـيـد       .   كارگري خواهد زد  
حكم اخراج رانندگـان شـركـت واحـد            
بود كه بنا بـه اطـالعـيـه سـنـديـكـاي              

" ديـوان عـدالـت اداري        " شركت واحد   
جمهوري اسالمي اين احكام را تاييد      

و از سـوي ديـگـر حـكـم             .   كرده است 
شالق و زندان براي شماري از فعاليـن        
كارگري به دليل شـركـت در مـراسـم             

ايــن دو   .   اول مــه در ســنــنــدج بــود           
تصميم از سوي جمهوري اسالمـي بـا        
تاخيري دو سه ساله صورت ميگيـرد       
و ظــاهــرا گــردانــنــدگــان حــكــومــت          
محاسبه كرده اند كه اكنون مـوضـوع        
از داغــي خــود افــتـاده و كــارگــران               

امكان حركت سراسري و جـدي اي در        
سنديكاي شركت  .   قبال آنها را ندارند   

واحد اعالم كرده است كه ايـن نـهـاد             
" ديوان عـدالـت اداري     " كه نام خود را     

 نــفــر از      ٩گــذاشــتــه حــكــم اخــراج          
كارگراني را كه در جريان اعـتـصـاب          

 رانـنــدگـان شــركـت واحــد           ٨٤سـال    
تعليق و اخراج شده بودند تاييـد كـرده     

بنا به همين گـزارش يـكـي از            .   است
رانندگان اين شركت بنـام غـالمـرضـا         

 روز   ٤٥غالمحسيني اكنـون بـيـش        
جـرم  .   است كه در زندان بسر مـيـبـرد         

اين كارگران طرح خـواسـت افـزايـش            
دستمزد و بهبود شـرايـط نـابسـامـان           

 . كارشان بوده است
در اقدامي ديگر بنا بـه گـزارش           

 

 سرکوب و کشتار فعالين كارگري در کلمبيا

 
كارگران صنايع مخابرات راه دور در شيراز چندين بار همراه 

 با خانواده هاي خود دست به تجمع زدند
يکي از کارگران اين مرکز بدليل فقر و پرداخت نشدن دستمزد اقدام 

 ١٦صفحه  -به خودكشي کرد 
 احکام اخراج رانندگان شرکت واحد "ديوان عدالت اداري"

   ١١صفحه  -را تاييد کرد
 ٩-٦صفحات  -اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

 ٤-٥صفحه  -روز شمار اعتراضات کارگران کيان تاير
 

 تعطيلي نساجي كردستان و اخراج دسته جمعي كارگران
  

 دو خبر از مبارزات و مسائل کارگري در سطح جهان

داود رفاهي -  ١١صفحه   

 

 شهال دانشفر

١٠صفحه   

 کاظم نيکخواه

 کاظم نيکخواه

١١صفحه   

  
 يادداشت سردبير 

 هشداري به كارگران

 



 2  ١٣٨٧ مرداد٢٤   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.co

بر اساس خبر اتحاديه آزاد كارگران      
مــرداد دادگــاه شــعــبــه      ۱۵ايـران، روز       

 جزایی سنندج برای چهار نفـر از     ١٠١
شرکت کنندگان در مراسم اول مـاه مـه           

 در این شهـر حـکـم زنـدان و                ٨٧سال  
سوسـن رازانـی     . شالق صادر کرده است 

 مـاه    ٤و شیوا خیر آبادی هر کدام بـه          
 ضربه شالق، عبداهللا خانـی  ١٥زندان و   

 ضربـه شـالق و         ٤٠ روز زندان و     ٩١به  
 ماه زنـدان و      ٦سید غالب حسینی به     

 . ضربه شالق محکوم شده اند٥٠
يك سال قبل احكامي مشـابـه بـر            

 نفر از کـارگـران سـنـنـدج بـه            ١١علیه  
جرم شرکت در مراسم اول ماه مه صادر        

آن احكام با اعتـراضـات گسـتـرده           .   شد

روبرو شد و در نـهـايـت رژيـم اسـالمـي             
جمهـوري  .   ناچار به لغو آن احكام گرديد     

اســالمــي اكــنــون بــراي عــقــب رانــدن            
اعتراضات كارگري در سنندج يـك بـار         
ديگر اين احكام ضد انساني را بر عليـه    

 نفر از شركـت كـنـنـده گـان اول مـه                   ۴
 . امسال بكار گرفته است

 
 !كارگران مردم آزاديخواه

 
احكـام شـالق و زنـدان بـر عـلـيـه                   
كارگران توهيـن و بـيـحـرمـتـي بـه كـل                 

ايــن احــكــام     .   جــامــعــه بشــري اســت        
اسالمي و ضد انسانـي بـراي دفـاع از               
سرمايه داران و تحميل فقر و فالكت بـه         

اين احكام براي خفه كـردن       .   مردم است 

صداي كـارگـران و تـحـمـيـل شـرايـط                   
اين احكـام  .   كارفرماها به كارگران است  

. توهين آشكاري به كرامت انسان اسـت      
بايد عليه اين توحش اسالمي به ميدان       

نبايد جامعه نظاره گر اين توحـش       .   آمد
اين يك تعرض اساسي به حرمـت       .   باشد

مـردم  .   انساني كارگران و مـردم اسـت          
سنندج بايد جواب محكم و درخوري به       

ما همه سازمـانـهـاي    . اين احكام بدهند 
كارگري و مدافع حقـوق انسـانـي را بـه              
اعتراض عليه اين توحش اسالمي فـرا         

  . ميخوانيم
كميته كـردسـتـان حـزب كـمـونـيـسـت                  

 كارگري ايران
 ٢٠٠٨اوت ۱۰  - ۱۳۸۷مرداد ۲۰

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 

 
 در باره صدور احکام زندان و شالق بر عليه شرکت کنندگان 

 در مراسم اول ماه مه سنندج

بنا به خبري که به کميته کردستان        
حزب رسيده است ساعت دوازده و نـيـم           

 مـردادمـاه     ١٤ظهـر امـروز دوشـنـبـه            
تعدادي از مغـازه هـاي مـکـانـيـکـي و                
کارواش واقع در ترمينال فـيـض آبـاد،            
توسط نيروي انـتـظـامـي  رژيـم و بـا                    

. همکاري شهرداري سنندج تخريب شـد     
مردم و کساني که در اين محل به کـار            
اشتغال داشتـنـد، بـراي جـلـوگـيـري از                
تخريب اين محل با نيـروي انـتـظـامـي             
درگير شدند که اين درگيري تا سـاعـت          

اما سـرانـجـام     .    بعداظهر ادامه داشت   ٢
مزدوران جمهوري اسالمي مغازه هـا را       
به بهانـه کـهـنـه بـودن و داليـل واهـي                   

در جـريـان   .   ديگر، کامال تخريب کردنـد   
اعتراض مردم دو نفر توسط نـيـروهـاي       
ســرکــوبــگــر دســتــگــيــر شــدنــد کــه بــا            
مقاومت و تعرض مردم مـعـتـرض در            

 . محل آزاد شدند
اعمـال جـنـايـتـکـارانـه جـمـهـوري                
اسالمي بايد با تندترين اعتـراض هـمـه         

کـمـيـتـه کـردسـتـان          .   مردم پاسخ گـيـرد    

حزب از مردم شهر سنندج مـي خـواهـد          
که عليه اين رفتار وحشيـانـه دسـت بـه           

موقع هجوم نـيـروهـاي       .   اعتراض بزنند 
سرکوبگر دست به تجـمـع بـزنـنـد و از                 
مردمي که مورد حمله قرار ميـگـيـرنـد          

 . به هرشکل که ميتوانند دفاع کنند
کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                 

  کارگري ايران 
 ٢٠٠٨ اوت ٤، ١٣٨٧ مرداد ١٤

 
 سرکوبگران رژيم تعدادي از محلهاي کار مردم در فيض آباد 

 سنندج را تخريب کردند

بنابه گزارشـات رسـيـده كـاركـنـان             
بخش نظافت بيمارستان نيروي هـوايـي        

 مرداده ماه در اعتـراض      ١۵ارتش، روز   
به كـم بـودن حـقـوق و مـزايـاي خـود،                    
اعتصاب كرده و بـر سـر كـار حـاضـر                  

ــد  ــه       .   نشــدن ــت ــف ــران گ ــارگ ــه          ك ــد ك ان
ــت،              ــوقـــت اسـ ــان مـ ــايشـ ــراردادهـ قـ
دستمزدشان با اضافه كـاري مـاهـيـانـه            

 هزار تومان است و داراي بـيـمـه             ٢٠٠
کارگران بـعـالوه بـه فشـار           .   نيز نيستند 

زياد كار، تورم و گراني بيش از حـد و               
عدم توجه مسئوالن به مشكـالت خـود        

كـارگـران مـيـگـويـنـد          .   اعتـراض دارنـد   
امـروز ســر كــار نــرفــتــيـم تــا حــداقــل                
مسئوالن به چشم خود ببينند كه وقتـي        

ما نـبـاشـيـم كـثـافـت از سـر و كـول                         
 .بيمارستان باال مي رود

 ١٣بنابه گزارش ديگـري كـه روز            
مردادماه منتشر شـده اسـت، كـارگـران        
مجتمع توليدي نازنخ و فرنخ قزويـن در     

 مـاه حـقـوق      ٣اعتراض به عدم دريافت     
خود در مقابل كارخانه دست به تـجـمـع          

اين كارگران طـي سـه         .   اعتراضي زدند 
ماه گذشته تاكنون بارها به شيـوه هـاي          
مختلفي از جمله تحصن و اعـتـصـاب          
دست به اعتراض زده انـد و خـواهـان                
پرداخت فوري دستمزد و مـزايـاي خـود         

كارگران اين بار با بستـن جـاده       .   شده اند 
بين المللي قزوين و اجـتـمـاع در كـنـار              
شركت خواهان دريافت كليه مطالـبـات       

 .خود شدند
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از           
اعــتــراض کــارکــنــان بــخــش نــظــافــت           
بيمـارسـتـان نـيـروي هـوايـي ارتـش و                   
كارگران نازنخ و فرنخ قزوين قـاطـعـانـه            
حمايت مي كند و همه كارگران و مـردم      
آزاده را نيز بـه حـمـايـت بـي دريـغ از                      
اعتـصـاب و اعـتـراض آنـهـا فـرامـي                   

 . خواند
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

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

ــاه      ١٦،    ٢٠٠٨ اوت        ٦ ــردادم  م
١٣٨٧ 

 
 اعتصاب كاركنان بيمارستان نيروي هوايي ارتش

 اعتراض كارگران نازنخ و فرنخ قزوين به دستمزدهاي پرداخت نشده



 3 ٩٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

. كردن ابعاد ايـن طـرح نـداده اسـت               
مسالـه اسـاسـي ايـنـسـت كـه خـود                   

هم چيـزي بـيـش از آنـچـه              "   طراحان" 
 . عيان كرده اند ندارند كه اعالم كنند

سوال اينست كـه قـرار اسـت چـه             
اتفاقي بيفتد و چه هدفي از اين طـرح         

آيا اين طـرح كـلـيـت         .   دنبال ميشود؟ 
جمهوري اسالمي و تمـام جـنـاحـهـاي          
آنست يا طرحي از جانب يك جناح آن        
يعني جناح احمدي نژاد است؟ تـا چـه         
حد جمهوري اسالمي در اين سياست      
امــكــان مــوفــقــيــت دارد؟ اثــرات و           
عوارض اين طرح بر زندگـي كـارگـران         
و مردم چيست؟ و باالخره با اين طرح        

 چه بايد كرد؟
 

طرحي كه محكوم به شكست 
 است

 
همانگـونـه كـه اشـاره شـد ايـن                 
طرحي در پاسـخ بـه ورشـكـسـتـگـي               
مطلق اقـتـصـادي و بـي اعـتـبـاري                  

ايـن  .   سياسي جمهوري اسالمي اسـت    
مشغله و معضل اصلي تـمـام دسـت           
اندركاران حكومت است كه چـگـونـه          
حكومت را از ورشكستگي مـالـي و         
فروپاشي اقتصادي و بن بست كـامـل       
بيرون بكشند و در سايه آن بحرانهـاي        
عميق سـيـاسـي حـكـومـت را حـل                  
نمايند و فضاي اعتراضي و راديكـال       

. موجود در جامعه را عـقـب بـرانـنـد            
تمام جناحهاي جمهوري اسالمـي در       
اينكه بايد اقـتـصـاد و قـيـمـتـهـا و                    
زندگي مردم را بـه دسـت بـازار آزاد               
رها كرد متفـق الـقـولـنـد و طـي ده                  
بيست سال اخير و بويژه پس از پـايـان         
جنگ با عراق به درجـات زيـادي بـه             

اما وقتـي   .   اين سمت گام برداشته اند    
به نحوه ارائه اين طـرح و عـجـوالنـه               
بودن آن و افشاگريهاي قبـل از آن و              
مخالفتـهـايـي كـه از جـانـب سـران                   
جــنــاحــهــاي ديــگــر حــكــومــتــي و             
مشخصا رفسنجاني و برخي آيت اهللا      
هاي ديگـر رژيـم صـورت مـيـگـيـرد               
توجه كنيم متوجه ميشويـم كـه ايـن            
طرحي ارائه شده تـوسـط يـك جـنـاح              

حـكـومــت اســت و اهــداف مــعـيــن              
سياسي و جناحي نيز در آن بسـيـار              

احمـدي نـژاد و شـركـا            .   آشكار است 
فكر ميكنند كه با ايـن طـرح مـدال            
قهرمان نجات جمهـوري اسـالمـي را        
از آن خود خواهند كـرد و در مـاشـيـن      
حكومتي دست باال پـيـدا خـواهـنـد             

در عين حال در خـالل اجـراي          .   نمود
اين طرح رقباي حكومتي خود را نيز        
با اجراي برنامه هـاي افشـاگـرانـه از             
دزديها و چپاولها تضعيف خـواهـنـد          

اين بطور خالصه زمـيـنـه ايـن           .   نمود
طرح و دليل شتاب آشـكـار احـمـدي             
نژاد در ارائه و به اجـرا گـذاشـتـن ايـن          

اما اين طرحي نيست كـه      .   طرح است 
از مغز كارشناسان حكومت اسالمي     
يا دولـت احـمـدي نـژاد بـيـرون آمـده                 

اين طرح يك كـپـي نـاقـص و             .     باشد
دست و پابريده و اسـالمـي شـده از                
طرحهايي است كه بـانـك جـهـانـي و              
صندوق بين المللي پول به كشورهـاي       

تحميل ميكنند و نتايـج     "   جهان سوم " 
آن همـيـشـه و بـدون اسـتـثـنـا بـراي                     
كارگران و توده مردم فـاجـعـه انـگـيـز          

ميتوان به نـمـونـه هـايـي            .   بوده است 
مثل نمونه آرژانـتـيـن و انـدونـزي و                 
برخي ديـگـر كشـورهـاي آمـريـكـاي              
التين و آسيائي در پنج سال گـذشـتـه        
تا كنون مراجعه كرد تا روشـن شـود            
كه عوارض چنين سياستهايي حـتـي        
در كشورهايي با نظام اقـتـصـادي بـا            
ثبات تر و بحرانهاي سياسـي بسـيـار          

. محدودتر چه هول انگيـز بـوده اسـت         
در مواردي يك شبه ميليونها نفـر را          
به مفهوم دقيـق كـلـمـه خـانـه خـراب                

شورشهاي سراسري اي را   . كرده است 
به دنبال داشته و عمال دولتهـا را بـه             

جمهوري اسـالمـي     .   زير كشيده است  
درشرايطي دارد شتاب زده قدم آخر را       
در اجراي چنين سياستهايي در پيـش       
ميگيرد كه بهيچ وجه پيش شرطهـاي    

اوال .   اجراي چنين طرحهايي را نـدارد     
جراحي اقتصـادي اگـر بـخـواهـد بـه               
موفقيتي برسد كه تجربه در همه جـا          
نشان داده است كه مـعـنـايـش خـانـه              

خراب كردن بيش از پـيـش اكـثـريـت              
عظيم مردم است، يك الزمـه و شـرط         
اساسي و اوليه اش وجود يـك دولـت            
مقتـدر و مـتـحـد اسـت كـه بـتـوانـد                   
تانكهايش را به خيابانها بـفـرسـتـد و           

. مـردم را سـركـوب و سـاكـت كـنـد                  
جمهوري اسالمي با روي كار كشيدن      
باند احمدي نژاد و شركا كـه هـمـگـي            
پرونده شخصي سنگيني در جنايت و      
كشتار و سركوبگري دارند، در واقـع        

امـا  .   همين هـدف را دنـبـال مـيـكـرد           
خيلي زود معلوم شد كه جامعه ايران       
معترض تر از آنست كه بتواننـد آنـرا           
با روي كار آوردن بانـد چـاقـوكشـان و         

دولـت احـمـدي      .   جالدان ساكت كننـد   
جـراحـي   " نژاد زماني دارد به مـرحلـه         

جـراحـي   " وارد ميشود كه     "   اقتصادي
از هــمــان ابــتــدا مــهــر         "   ســيــاســيــش

شكست را بر پيشاني خود ثبت كـرده        
است و ملتهب ترين فضاي اجتماعي      

از نـظـر     .   را در ايران شـاهـد هسـتـيـم          
اجتماعي جنگي در جـامـعـه جـريـان           
دارد كه از يـك طـرف حـكـومـت و                  
دستگاه سركوبـش قـرار دارنـد و از               
سوي ديگر مردمي كه هر روز صداي       
اعتراض و اعتصـاب و حـق خـواهـي           

طـي دو    .   شان بيشتر بگوش ميـرسـد     
سه سـال اخـيـر عـلـيـرغـم سـيـاسـت                   
ــن              ــري ــشــت ــي ســركــوب حــكــومــت ب
اعتصابات كارگـري را شـاهـد بـوده             

گسـتـرده تـريـن اعـتـراضـات و                .   ايم
شورشهاي مردمي به جـريـان افـتـاده           

و فـريـاد سـرنـگـونـي جـمـهـوري                .   اند
. اسالمي از همه جا بگوش مـيـرسـد         

جمهـوري اسـالمـي در بـه سـكـوت                 
كشيدن و خفه كردن صداي اعـتـراض        
ميليـونـي مـردم آشـكـارا شـكـسـت                

 . خورده است
ثانيا اين حكومت بهيچ وجـه از          
انسجام دروني نيز كه شـرط ضـروري          
ديگري براي تحـمـيـل ايـن طـرح بـه                 

. جــامــعــه اســت بــرخــوردار نــيــســت         
اختالفات و نزاعهاي درونيش اوجـي       
دوباره يافته اسـت و عـلـيـرغـم خـفـه                
كردن صـداي جـنـاح دوم خـردادي،               
اختالفات و جناح بـنـديـهـاي بسـيـار             
عميق تر و گسـتـرده تـري بـر مـتـن                   

شكست سياست دولت احـمـدي نـژاد         
شكل گرفته است كه از راس تا پايين        
تــريــن ايــادي حــكــومــت را در                     

در مــاهــهــاي اخــيــر        .   بــرمــيــگــيــرد 
اختالفات درون حكومـتـي بـيـش از            
پيش زبانه كشيده است و حتـي حـول           
همين طرح زور آزمايي هاي باندهاي      

ايــن .   حــكــومــت شــروع شــده اســت          
كشاكش و نزاعي اسـت كـه ابـعـاد و              
اشكال آن ميتواند بسيار گسترده تـر         

 . و خونين تر از قبل باشد
ثالثا شرط ديگر چنـيـن جـراحـي          
اقتصادي اي وجود دولتها و  قدرتـهـا     
و سرمايه داراني اسـت كـه پشـت در             
صف كشيده باشند و آمـاده ورود بـه         
صحنه و سرمايه گذاري و اسـتـثـمـار           

از ايـن نـظـر نـيـز             .   كارگران بـاشـنـد     
جمهوري اسالمي در بدترين شـرايـط        
قرار دارد و انزواي بين الملـلـي آن از             

درهـيـچ زمـان      .   هميشه بيشتر اسـت    
صف دولتهـاي مـخـالـف جـمـهـوري              
اسالمي مثل امروز هـم صـدا نـبـوده           

سرمايه گذاريهاي بين المـلـلـي       .   است
حتي از دوره قبـل از روي كـار آمـدن            
اين دولت بسيار محدود تر شده است       
و بسياري از شركتهاي بين المللي در       
زير تحريمها و فضاي موجود نـاچـار          

 . به ترك صحنه شده اند
با توجه به اين عوامل و عـوامـل         
متعدد ديگري نظير كل بلبشو و فلـج   
موجود اقتـصـادي كـه مـيـتـوان در                
مورد آن بسيار بيشتر سخـن گـفـت و       
جــوانــب آنــرا تشــريــح كــرد، طــرح               
اقتصادي حكومت از هـمـيـن ابـتـدا             

بـه ايـن     .   محكوم بـه شـكـسـت اسـت         
مفهوم كـه جـمـهـوري اسـالمـي بـه                  
هيچكدام از اهداف خود در اين طـرح      

نه ميتواند تكانـي بـه     .  نخواهد رسيد 
احتضارش بدهد، نـه   اقتصاد در حال    

ميتواند خودرا از انزواي سياسي بيـن       
المللي بيرون بكشد، و نه ميتوانـد بـه         
هدف اصلـي خـود كـه عـقـب رانـدن                
فضاي اعـتـراض و حـق طـلـبـي در                  

در تمام ايـن    .   جامعه است دست يابد   
زمينه ها وضـعـيـت وخـيـم تـري در                

و ايـن    ( امـا    .   انتظار حكومـت اسـت    
بايد توجه كرد كـه      )   بسيار مهم است  

شكست محتـوم ايـن طـرح بـه ايـن                 
مفهوم نيست كه كارگـران و مـردم از          
عوارض مـخـرب و مـيـتـوان گـفـت                 
فاجعه انـگـيـز ايـن طـرح در امـان                    

بگذاريد به اين نكته كـه     .   خواهند بود 
مهمترين جنـبـه ايـن طـرح از نـظـر                  
كارگران و مردم است توجه بيـشـتـري         

 .  بكنيم
 

رياضت اقتصادي با وعده      
 !رفاه بيشتر 

 
همانگونه كه اشاره شد ايـن يـك           
كپي ناقـص از طـرحـهـاي ريـاضـت                
اقتصـادي اسـت كـه تـوسـط بـانـك                  
جهاني و صندوق بين اللمللي پـول و          
دولتهاي غربي به كشورهاي مختلف     

تـا كـنـون      .   ديكته يا توصيه ميـشـود     
سابقه نداشته است كه دولتي بخواهد      
سياست رياضـت اقـتـصـادي و زدن              
سوبسـيـد هـا و رهـا كـردن كـامـل                    
قيمتها بدست بازار آزاد و خانه خراب       
كردن مردم را در دستور بـگـذارد، و            
شروع كند به مردم وعده بهبود و رفاه        

دولت احمدي نـژاد دارد    !   بيشتر بدهد 
دولتـي كـه     .   دقيقا اين كار را ميكند    

اين خط را در پيش ميگيـرد در واقـع         
خود دارد به درماندگـي و شـكـسـت             

دارد .   قطعي خود اعتـراف مـيـكـنـد          
اعتراف ميكند كه نميتواند تانك بـه        

نمتيوانـد بـيـش از         . خيابانها بفرستد 
آنچه تـاكـنـون سـركـوب كـرده اسـت                

نشــان مــيــدهــد كــه      .   سـركــوب كــنــد   
اعتراضات اجتمـاعـي دارد آنـرا بـه              

و نشان ميدهد كـه     .   زانو در مي آورد   
خود نيز ميداند و ميفهمد كه طرحـي       
را در پش گرفته كه قادر به انجـام تـا             

دولت احـمـدي نـژاد       .   به آخر آن نيست   
با اين سياست كل وضعيـت سـردرگـم         
جــمــهــوري اســالمــي در بــرابـــر                   
ــن بســت                   ــراضــات مــردم و ب اعــت
اقتصادي و سياسـي مـوجـود را بـه               

 . نمايش ميگذارد
 اما نفس شكست مـحـتـوم ايـن           
طرح  از عوارض مـخـرب و زنـدگـي              
بربـاد ده آن بـراي كـارگـران و مـردم                  

تنها كـافـي اسـت هـمـيـن            .   نميكاهد
تالشي كه براي اجراي آن شـروع شـده           
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 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

كمي پيش تر رود تا به ناگهان قيمـت         
اجناس و كاالهاي مصرفي مردم كـه     
همين اكنون ابعادي غير قابل تحمـل       
دارد، به نحو جهشـي افـزايـش يـابـد،            
اخراج سازيها و بيكـاري مـيـلـيـونـي             
كارگران افزايش يابد و خانه خرابي و         
فقري فاجعه انـگـيـزتـر را بـه مـردم                  

جــراحــي " در واقــع      .   تــحــمــيــل كــنــد   
از .   يك طرح پـوچ نـيـسـت        "   اقتصادي

قسـمـت   .   دوقسمت تشكيل مـيـشـود     
اصلـي آن قـطـع يـارانـه هـاسـت كـه                    
براحتي دولت اسالمي ميتـوانـد آنـرا         

و اين بخش مهمـي اسـت     .   عملي كند 
. كه اين طرح بـا آن شـروع مـيـشـود                

قسمت دوم اين طرح، وعده پـرداخـت       
نقدي يارانه به بخشهـاي كـم در آمـد            

اين بـخـش بـا تـوجـه بـه كـل                   .   است
وضعيت جـمـهـوري اسـالمـي بـدون              

. ترديد بهيچ وجه عملي نخواهـد شـد     
جـراحـي   " اينجاست كه با اين طرح يـا        

ما نتها با زدن يارانه هـا،        "   اقتصادي
و تحميل مالـيـاتـهـاي سـنـگـيـن بـه                 
بخشهاي ضـربـه پـذيـر تـر جـامـعـه                   

و بهمراه آن يـك        .   مواجه خواهيم بود  
دستگـاه بـوروكـراتـيـك جـديـد بـرپـا                 
خواهد شـد كـه يـك مشـت دزد و                    
" چپاولگر يعني بخشهايي از هـمـان          

دزد  را در    "   آيت اهللا ها و آقازاده هاي     
خود جاي خواهد داد و حفـره بـزرگـي            
را براي چپاولهاي بيشتر بـاز خـواهـد          
كرد و تمام يـارانـه هـايـي را كـه از                   
قيمتها حذف شـده اسـت و بـعـنـوان               
پولهاي مـيـلـيـاردي مسـتـقـيـمـا در                
اخــتــيــار دولــت قــرار داده، بــهــمــراه           
مالياتهايي كه قـرار اسـت افـزايـش              
يابد ايـن بـوروكـراسـي بـاال خـواهـد                 
كشيد و چيزي در انتهاي آن جـز فـقـر             
بيشتر و خانه خرابـي وحشـتـنـاك بـه              

 . مردم نخواهد ماسيد
همان گونه كه گفتيم اوال اقتصاد      
جمهوري اسالمي تـحـمـل نـه فـقـط               
جراحي بلكه حتي يك تغيير وضعيت      

اين اقتصـادي اسـت      .   كوچك را ندارد  
كه هم اكنـون ورشـكـسـتـه و از هـم                   

تـولـيـد زيـر ظـرفـيـت             .   پاشيده اسـت  

چپاول و سـفـتـه بـازي و دوزو              .   است
كلك و كـالـشـي و دسـت يـابـي بـه                     
ثروتهاي سريع و بادآورده، جزء اصلي      

اين اقتصاد فاسـد تـر       .   كاركرد آنست 
و پوسيده تر از آنسـت كـه بشـود بـه                 

. جراحي و بهبود آن امـيـدي داشـت             
نيروهاي اصلي درگير اين اقتصاد را       
يك قشر سرمايه دار تشكيل ميـدهـد     
كه تخصصشان در گـردآوري سـريـع            
پــولــهــاي بــادآورده بــا اســتــفــاده از             
رانتهاي دولـتـي و دزديـهـاي كـالن                

حرفه اصلي اينها داللي، سفته     .   است
بــازي، دزدي، بســاز و بــفــروشــي،              

. معامله گري و امـثـال ايـنـهـاسـت               
سودهايي كه اين قشر يك شبه بـه هـم    
ميزند را با هيچ سرمايه تولـيـدي اي         

يـك مـافـيـاي       .   نميتوان بـدسـت آورد     
اقتصادي تمام عيار در واقع در ايـران        
دارد حكومت ميكند كه حـتـي اگـر           
بفرض محال كسـي در راس دولـت              
ــراي حــفــظ و نــجــات                  ــخــواهــد ب ب
حكومت، اصالحي در اين اقـتـصـاد          
ايجاد كند، از همان اول با اين مافـيـا    
ــاالي                     ــخــشــي از رده ب كــه خــود ب
حكومتند مواجه ميـشـود و نـاچـار             
است به آنها و خواستهايشـان تسـلـيـم        

احمدي نژاد بهـمـيـن دلـيـل در            .   شود
ســخــنــرانــيــش در مــورد ايــن طــرح            

بهتر است اقتـصـاد درمـان       " ميگويد  
حتي اگر دولـت در پـايـان كـار          .   شود

او مـيـدانـد كـه تـمـام              " . لطمه ببيـنـد   
طرحي كه ارائه كرده است يـك لـقـمـه            
چرب و نـرم بـراي هـمـيـن مـافـيـاي                    
اقــتــصــادي اســت كــه خــودرا بــراي            

او .   بــلــعــيــدن آن آمــاده كــرده اســت            
ميخواهد همين لقمه را به اين مافيـا        
كه كل دست اندركاران حكومت و از        
جمله باند خـود اورا در بـرمـيـگـيـرد               
تقديم كند و در عوض اميدوار بـاشـد         
كه اين به اصـطـالح جـراحـي اي كـه               
فقط قرار است سفره خالـي مـردم را            
جراحي كند، عده اي از گـردانـنـدگـان          
اقتصاد و نظام اسالمـي را بـه او و                
دولتش اميدوار تر كند تا پشـت او را         
محكمتر بگيرند و در رقابتهاي درون      

حكومتي همچنان جانب او را نـگـه           
 . دارند

در اين ميان همانگونه كه اشـاره        
شد اين مردم و بويژه كارگران هستنـد     
كه قرار است بيـش از پـيـش قـربـانـي              

بنابه گفته احمدي نژاد يـارانـه        .   شوند
اي كه براي كنترل قيمـتـهـا پـرداخـت             
ميشود تنها در بخش نفت و گـاز بـه            

 ٩٠ايـن    .    ميليارد دالر مـيـرسـد    ٩٠
ميليارد دالر يك قلم از اين مـبـلـغـي           

از مـيـزان     .   است كه زده خـواهـد شـد        
يارانه در بخشـهـاي ديـگـر گـزارشـي              

امـا مـيـتـوان       .   منتشـر نشـده اسـت        
تصور كرد كه بخش درمـان و نـقـل و            
انتقال عمومي و بخشهاي ديگـر نـيـز         

بخـشـي   .   مبالغي را دريافت ميكنند   
از اين پولها بهرحال از طريق خريـد و       
فــروش تــاكــنــون بــه جــيــب مــردم                

بـا ايــن    .   بـازگـردانـده مــيـشـده اســت          
سياست اولين كاري كـه قـرار اسـت              
انجام شود اين يارانه ها قطع ميشود       
و پول نقدي صدها ميليـارد دالري بـه       

 . خزانه دولت خواهد رفت
يك جنبه ديگر اين طـرح زدن از           
يارانه هايي است كه بـه شـركـتـهـا و               

ميزان ايـن   .   كارخانجات داده ميشود  
دلـيـل   .   يارانه ها نيز اعالم نشده است     

هنوز گرداننـدگـان    .   آن هم روشن است   
دولت نميدانند كـه يـارانـه هـاي داده             
شــده بــه كــدام بــخــشــهــا يــا كــدام                 

اين .   كارخانجات قرار است قطع شود    
را رقابتهاي دروني حكومت تـعـيـيـن         

براي نمونه احمـدي نـژاد       .   خواهد كرد 
در مصاحبه مطبوعاتيـش در مـورد        

به بخشي صـنـايـع    "اين طرح ميگويد  
گاز رايگان ميـدهـيـم و مـيـگـويـيـم                

و در جــاي ديــگــري           "   رقــابــت كــن    
اكنون دادن يك تسـهـيـالت       " ميگويد  

 ميلياردي فرقـي    ٥٠ ميليوني با    ٥٠
منظور او اينست كه حساب و      "   ندارد

كتابي در كار نيست كه چه انـتـظـاري          
از دادن اين يارانه هـا از گـيـرنـدگـان               

ظـاهـرا ايـنـجـا        .   يارانه ها وجود دارد   
قــرار اســت يــارانــه هــايــي كــه بــه                 

. كارفرمايان داده ميشوند زده شـود         
اما وقتي تصور كنيم كه بخش اعظم       
ايــن يــارانــه هــا را مســئــولــيــن و                 

گردانندگان رده باالي خود حـكـومـت        
يعني دوروبري هاي خود احمدي نـژاد       
و شركا و رقبايش دريافت مـيـكـنـنـد        
روش ميگردد كه حكومت حتـي اگـر        
اين كار براي بقائـش حـيـاتـي بـاشـد               
نميتواند و نميخواهد يك جانـبـه ايـن        

بلكه بايد مـذاكـره     .   پولها را قطع كند   
نهـايـتـا    .   قانع كند و سازش كند  .   كند

چيزي كه از ته آن در مي آيد ايـنـسـت          
كــه آن كــارخــانــه هــا و واحــدهــاي                
خصوصي اي كه سرشان بـه دولـت و            
حكومت نيسـت يـارانـه شـان قـطـع                
ميشود و در عين حال دستشان بازتر       
مــيــشــود كــه كــارگــران را هــرچــه                

اجـازه  "   بـازار " ميـتـوانـنـد و جـنـاب              
ميدهند زير فشار و استثمار شديدتـر       
قرار دهـنـد و در عـيـن حـال مـوج                     
جديدي از ورشكستگي ها و بـيـكـار           

. سازيهاي وسيع را شاهد خواهيم بود     
و  آيـت اهللا         "   آقـازاده هـا    " در مقابل   

هاي مولتي ميليـادر و سـرمـايـه دار         
همچنان پولها و كمكهاي دولـتـي را          
تحت عـنـاويـن مـخـتـلـف دريـافـت                 

 . خواهند كرد
سومين مساله تسهيالت بانكـي     

در اين زمينه هم عين هـمـيـن          .   است
بـخـش   .   اتفاق قـبـلـي خـواهـد افـتـاد             

اعظم تسهيالت بانكي به سوي همان      
زالوهاي حكومتي سرازير ميشـود و       
اينها حسابي پس نخواهنـد داد و از        

. پولهاي دريافتي كوتاه نخواهند آمد    
اما كارفرمايان بخشهاي غير دولتـي      
و بي ارتبـاط بـا حـلـقـه دولـتـي كـه                     
تاكنون از توبره دولتي نصيب ميبرده      
اند سرشان بي كاله خواهد مانـد و از          
تسهـيـالت بـانـكـي تـا حـد زيـادي                   
محروم ميشوند و فشـارشـان را بـر               
كارگران افزايش خـواهـنـد داد و يـا               

نتيجه اينكـه   .   ورشكست خواهند شد  
اقتصاد جمهوري اسالمي بهيـچـوجـه       
با اين طرح تكاني نخواهد خورد امـا        
دزدان و چپاولگران رانـت خـوار هـم              
اكنون براي تـقـسـيـم غـنـائـم خـودرا                

در يـك كـالم بـراي           .   آماده كرده انـد    
كارگران و مردم اين طـرح در هـمـان              
قدم اول گرانـي بـيـشـتـر و بـيـكـاري                  
گسترده تر و فقر و فالكت بيـشـتـر را             

 به ارمغان خواهد آورد
 

 يارانه نقدي
 

وقتي به اين طرح نگاه ميـكـنـيـم          
متوجه ميشويم كه دولت قـرار اسـت         
روي تمام منابع چـنـگ بـيـنـدازد و                
تحت عنوان عادالنه كردن يارانه هـا،       
چندين ميليارد دالر پولي را كـه از             
قبل جزو يارانه و تسهيالت بانكـي و       
امثال اينها يـا از طـريـق سـرشـكـن                 
كردن روي قيمتها به مـردم پـرداخـت           
ميشده است، يا به سوي شـركـتـهـا و          
واحدهاي مختلف سـرازيـر مـيـشـده،         
تصاحب كند و به ميـل خـود مـيـان              

در عـوض بـه        .   خوديها تقسيم كـنـد     
مردم وعده ميدهند كه بـراي هـركـدام       
از آنها حسابي باز خواهند كرد و هـر          
سه ماه يك بـار پـولـهـايـي را تـحـت                  

به مردم خواهنـد   "   يارانه نقدي " عنوان  
 . داد

دادن يارانه نقدي به مردم تـوسـط        
جمهوري اسـالمـي بـيـشـتـر بـه يـك                  

ايـن حـكـومـتـي        .   شوخي شبيه اسـت   
است كه در سازمانها و شـركـتـهـاي             
دولتيش حقوق توافق شـده زيـر خـط            
فقر كارگر را چند ماه چند ماه و سـال          

به كـارگـري كـه         . به سال نمي پردازند 
دستمـزد پـرداخـت نشـده اش را از                  

چـه خصـوصـي و چـه            ( كارفرمايان   
ميخواهد بگيـرد تـا بـتـوانـد        )   دولتي

نان شبش را تهيه كنـد لشـكـر كشـي            
ميكند و اين كارگران را مورد حـملـه         
و دستگيري و اخـراج و فشـارهـاي               

كـارگـر در ايـن         .   متعدد قرار ميدهد  
جامعه بايد مـقـابـل نـيـروهـاي ايـن                
حكومت سنگربندي كند تـا بـتـوانـد           
ابتدايي ترين و بديهي ترين حـقـوقـش         

ميتوان به صدها نمونـه از       .   را بگيرد 
مبارزات كارگران در هـمـيـن امسـال          
براي گرفتـن دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت             
نشده و مقابله حكومت بـا آن اشـاره            
كرد تا مـثـل روز روشـن بـاشـد كـه                   
پرداخت نقدي يارانه چقدر مضحك و    

واقـعـا هـمـيـن عـدم            .   پا درهـواسـت    
پرداخت دستمزد توافق شده كـارگـران       
را اگر كسي مورد دقت قرار دهد كـه     
در شركتهاي دولتي و خصـوصـي بـه           
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صورت يك قانون و نرم در آمـده اسـت    
و نـيـروهـا و مـقـامـات و مـزدوران                   
حكومتي دارند از ادامـه آن حـراسـت       
ميكنند، بالفاصله متوجه مـيـشـود         
كه پرداخت نقدي يارانه به كارگـران و         
مردم توسـط ايـن حـكـومـت چـقـدر                

بــي تــرديــد    .   مســخــره و پــوچ اســت        
ــان دســت                   ــتــي از زي ــران وق ــارگ ك
اندركاران اين حكومت ميشنوند كـه       
قرار است به آنها يارانه نقدي پرداخت       
شود نه فقط به ايـن دروغ بـزرگ بـاور        
نخواهند كرد بلكه خشم و نـفـرت و              
انزجـارشـان از ايـن حـكـومـت صـد                  

چه كسـي اسـت كـه           .   چندان ميشود 
نداند عـالوه بـر دسـتـمـزدهـا حـتـي                   
گرفتن همان مقدار ناچيز بيـمـه هـاي          
اجتماعي، بيمه بيكـاري و درمـانـي،         
حقوق بازنشستگـي و تـمـامـي  ايـن              
نوع پرداختي ها چطور بطور مداوم با       

 سد همين دولت مواجه ميشود؟
بعالوه اين حكـومـت حـتـي اگـر             
بفرض محال بخواهد چنين سياسـتـي      
را پياده كند از ابزارهـا و سـازمـان و           
تشكيـالت و نـهـادهـاي الزمـه ايـن               

. طرح بهيـچ وجـه بـرخـوردار نـيـسـت              
كنتـرل كـردن مـداوم سـطـح زنـدگـي                
هفتاد ميليون مـردم، بـاال و پـايـيـن              
كردن منظم مقدار يارانـه هـا الزمـه            
اش يك سازمان وسيع سـراسـري جـا            
افتاده است كه حتي بفرض محال اگر       
كسـي در ايـن حـكــومـت بــخـواهــد                
نميتواند فقط آنرا براي يارانه ها بـرپـا         

الزمه ايـن كـار يـك سـازمـان                .   كند
اجتماعي جديد و پـيـش شـرطـهـاي              
اجتماعي و سـيـاسـي اي اسـت كـه                 
جــمــهــوري اســالمــي بــعــنــوان يــك            
حكومت عميقـا بـلـبـشـو و بـچـاپ                 
بچاپ و پر از رقابت و فسـاد و رشـوه             

دولـت  .   خواري قدرت انجام آنرا نـدارد     
احمدي نژاد با اين طـرح يـك طـعـمـه            
چندين ميلياردي را به دست جانـوران       
حريص و مفت خور ميدهد كـه بـا آن           

خــود و دوروبــريــهــاي خــودرا پــروار            
ايـن را حـكـومـت بـروشـنـي               .   كنـنـد  
 . ميداند

به اين ترتـيـب روشـن اسـت كـه                
آنچه از اين طـرح عـايـد كـارگـران و                 
مردم مـيـشـود تشـديـد و گسـتـرش                
همان فالكـت و نـكـبـت گسـتـرده اي               
است كه طي چنـد دهـه گـذشـتـه بـه                  
ــد                   ــرده انـ ــل كـ ــيـ ــمـ ــحـ ــردم تـ : مـ

بــيــكــارســازيــهــاي وســيــع كــارگــران،       
تحميل قـراردادهـاي مـوقـت و كـار               
پيماني و رشد قارچي دالالن و واسطه       
هــابــاال رفــتــن چــنــد صــد درصــدي            
قيمتها، و فقر و خانه خـرابـي بسـيـار             
گسترده و بي سابقه مردم را طي ايـن        
سالها شاهد بوده ايم و بـا شـروع ايـن             
طرح همه اين فشارها چـنـديـن بـرابـر             

هرقدمي بـه ايـن سـمـت           .   خواهد شد 
ميتواند براي مردم و بويـژه كـارگـران           
كه فقير ترين قشر جـامـعـه هسـتـنـد              
عواقب مخـرب تـر و دردنـاك تـري                

جراحـي  " طرح موسوم به    .   داشته باشد 
همين جهت را در قدم اول       "   اقتصادي

تشديد خواهد كرد و بـه مـردمـي كـه             
تهيه نان به مفهوم دقيق كـلـمـه بـراي            
آنها به معضلي تبديل شده است، يك       
فشار سنگين تر را تحـمـيـل خـواهـد             

حتي از هم اكنون عارضه هـاي       .     كرد
اين طرح را با باال رفتن قـيـمـتـهـا در          

. هفته هـاي اخـيـر شـاهـد هسـتـيـم                  
بنابرين بايد روشن باشـد كـه نـاقـص             
بودن و دم بـريـده بـودن ايـن طـرح و                   
ناتواني حـكـومـت در اجـراي هـمـه                 
جانبه آن، از اين عـواقـب و عـوارض             
دهشتناك براي مردمي كه هم اكنـون       
اكثريت آنها در زير خط فقـر زنـدگـي            

بـراي  .   ميكنـنـد ذره اي نـمـيـكـاهـد              
كارگران و مـردم راهـي جـز تـعـرض                
سراسـري بـراي بـه كـرسـي نشـانـدن                  
خواستهاي رفاهـي و اسـاسـي خـود              

 ادامه دارد .  ...      باقي نميماند
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کارگران گـامـي بـه جـلـو در جـهـت                   
تثـبـيـت مـجـمـع عـمـومـي مـنـظـم                    
کارگري و ايجاد آتي شوراهاي واقعي      

کارگران کيان تاير   .   کارگري برداشتند 
از قبل مخالفت خود را بـا شـوراهـاي          

 ١٣اسالمـي اعـالم داشـتـنـد و در                 
مرداد بود که مجمع عمومي خـود را        
تشکيل دادند و در مجمع عـمـومـي           

 کـارگـر را بـه          ٢٧روز بعدش بود کـه      
عنوان نـمـايـنـده خـود بـرگـزيـدنـد و                   
همانجا خواستهاي خـود را در چـنـد            

اين يک اقدام مهـم  .   بند اعالم داشتند  
و سازمانيافته از سوي ايـن کـارگـران       

کارگران کيان تاير با اين کار بـار  .  بود
ديگر کارآيي مجمع عمومي کارگري     
را بــه عــنــوان ظــرف اعــمــال اراده                

 ظــرف اتــحــاد و          ،مســتــقــيــم خــود   
همبستگي و تصميم گيري در مـورد        
اعتراضات و مـبـارزاتشـان و ظـرف            
برگزيدن نمايندگان واقعي خود مـورد      
پافشاري قرار دادند و  اکـنـون ايـن                
کارگران مـتـحـد حـول نـمـايـنـدگـان                  
خويش گـرد آمـده و مـتـحـد تـر از                     
هميشـه مـبـارزاتشـان را بـه پـيـش                  

با اين اقدام مـهـم کـارگـران            .   ميبرند
کيـان تـايـر گـام مـهـمـي در جـهـت                     

بـه  .   متشکل شـدن خـود بـرداشـتـنـد            
و .   کارگران کيان تاير تبريک ميگويـم     

تشکيل منظم مجـمـع عـمـومـي در             
روزهاي معين و تعيين شده  و تبديل        
آن بــه ظــرف دائــمــي اعــمــال اراده               
کارگران قدم مهم ديـگـري اسـت کـه             
بايد از سوي اين کـارگـران بـرداشـتـه              

کارگران کيان تاير با اين جـهـت   .   شود
گيري اصولي، خودرا در يـک قـدمـي           
اين اتفـاق مـهـم و بـرپـايـي شـوراي                   

کـارگـران   .     واقعي خود قـرار داده انـد       
کيان تاير با اين کار خود به کـارگـران          

. در همه کارخانجات راه نشان دادنـد        
اين حركـت راه عـمـلـي دسـت يـابـي                 
كارگران به شوراهاي واقعي خويـش و       
دخالتگيري در سرنوشت كـارخـانـه و          
شرايط كار را پيـش رو مـيـگـذارد و              
بايد تالش كرد كه در همـه كـارخـانـه             

 . ها از جانب كارگران دنبال شود
 

کارگران نمايندگان واقعي    
 خود را برگزيدند
 

يک اتفاق مهم در اعتراضات اين      
 ٢٧دور کارگران کيان تاير انـتـخـاب          

نماينده بعنوان نـمـايـنـدگـان واقـعـي              
انتخاب اين تعـداد از      .   کارگران است 

کارگران بعنوان نمايـنـده کـارگـران و            
جلو صـف آمـدن صـف جـديـدي از                 
رهبران کارگري يک پـيـشـروي ديـگـر            

ايـن  .   براي کل جنبش کـارگـري اسـت        
اتــفــاق تصــويــر گــويــاي ديــگــري از           
جنبش نوين کارگري در ايـران اسـت           
که دارد صـف رهـبـران خـود را بـه                    

در ادامـه ايـن        .   جامعه ارائه ميدهـد   
حرکت بايد اين رهبران را بـا اسـم و               
رسم و با عکس و مشخـصـات هـمـه            

ايـن کـارگـران کـه          .   جا معرفـي کـرد     
امروز سخنگويان کارگران کيان تـايـر       

 بايـد بـه پشـت تـريـبـونـهـا                  ،هستند
و با مصـاحـبـه هـا و اظـهـار                .   بروند

نظرهايشان صداي اعتراض کـارگـران      
اين کارخانـه را بـگـوش جـامـعـه و                  
جهانيان برسانند و بـا ايـن کـار خـود           
بيشترين همبستگـي و اتـحـاد را در            
حمايت از مبارزات برحق خود بوجود      

از سوي ديگـر کـارگـران کـيـان        .  آورند
تاير بايد با اتکا به مجمع عمومي و         
صف متحد خود نمايندگان منتـخـب      
خود را تحت پوشش داشته باشـنـد و           
اجازه ندهند که ايـن کـارگـران مـورد             
تعرض دولت و کارفرما قرار گيرند و        
بــديــن تــرتــيــب مــبــارزه مــتــحــد و              
سازمانيافته خود را قدرتمنـد تـر بـه            

 .جلو ببرند
 

پافشاري كارگران بر نظارت    
بر فروش کارخانه و کتبي      
شدن تعهدات دولت و        

 کارفرما 
 

کارگران کيان تـايـر در مـجـمـع              
 مرداد ماه خود بـود      ١٤عمومي روز   

 بـنـد     ٤که خواستهاي خويـش را در          
اعالم داشتند و آنرا پرچم مبارزه خود       

اين خواستها بيش از هـر       .   قرار دادند 
وقت اراده مستـقـيـم و مـتـحـد ايـن                  

. کــارگــران را بــه نــمــايــش گــذاشــت           
کارگران کيان تاير اعالم داشتنـد کـه          
اگر به خواستهايشان پاسخ داده نشود      
بهمـراه خـانـواده هـاي خـود کـه بـه                     
نيرويي چند هزاره تـبـديـل خـواهـنـد              

 در مقابل مراجع دولتي تـجـمـع          ،شد
خواهند کرد و تا وقتي پاسخ نگيـرنـد         

 . به مبارزاتشان ادامه خواهند داد
کارگران کيـان تـايـر  بـا اعـالم                 

 مـاه دسـتـمـزد          ٤اينکه بـايـد فـورا          
پرداخت نشده آنها پرداخت شـود ايـن        

 :   خواستها را اعالم داشتند
 

ميزان تـولـيـد روزانـه کـارخـانـه                 -١
  تن باشد ٦٠ الي ٥٠حداقل بايد بين 

 
شـوراي  " شورايي تـحـت عـنـوان             -٢

 شركت و دخـالـت    با  "   نظارت بر فروش  
نمايندگان کارگران و وزارت صـنـايـع       

 تشکيل شود 
 
کليه دستگاههـاي مسـتـهـلـک و            -٣

آسيب ديده کارخانه بايد ترميـم گـردد     
و لوازم يدکي کافي به انبار کـارخـانـه          

 . وارد شود
الزم به يـادآوري اسـت در حـال               
حاضر برخي دستگاههاي توليـدي در      
کارخانه الستيک البرز خراب هستنـد       
و انبار کارخانـه فـاقـد لـوازم يـدکـي                

 مورد نياز مي باشد 
 

توافق ما بين کارگران و کارفرمـا    -٤
مکتوب شود و به امضاي مسئوليـن       
وزارت کار و ساير نهادهاي زيربط از    

. . . قبيل فرمانداري اسـالمشـهـر و             
كـيـان     ( کارگران الستيک البـرز   .   برسد
 به هيچ عنوان حاضر به پذيرش       ) تاير

وعـده هــاي شــفــاهــي و يــا کــتــبــي               
کارفرما نيستند و خواهان تضـمـيـن          
کتبي وعده هـاي وي از سـوي وزرات          
کار، صنايع، فرمانداري اسـالمشـهـر       

 . و ساير نهادهاي زيربط مي باشند
 ،طرح روشن چنين خواسـتـهـايـي       

ــر فــروش                  ــظــارات ب ــژه طــرح ن ــوي ب
 و کـتـبـي شـدن تـعـهـدات                 ،کارخانه

 از سـوي     جديکارفرما يک قدرنمايي    
 و اتکاي آنان بـه نـيـروي           اناين کارگر 

و اين تصميمـات را      .   متحد خود بود  
 کارگر  کيان تايـر در        ١٤٠٠بيش از   

. مجمع عمومي خود اتـخـاذ کـردنـد          
 .زنده باد کارگران کيان تاير

و بسياري جنبه هاي ديـگـر       اينها  
همه دستاوردها و تجربيات مهمي از      
مبارزات کارگران کيان تاير اسـت کـه        

نـوشـت و بـه         در مورد بـيـشـتـر         بايد  
بخش هاي مختلف کارگـري انـتـقـال           

 . داد

 

...   مبارزات کارگران کيان تاير  ١از صفحه    

 سايت کارگران

www.kagaran.org 
 سايت روزنه

www.rowzane.com 



 6  ١٣٨٧ مرداد٢٤   کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 كـيـان تـايـر          اعتراضات کارگـران   
 بــراي نــقــد کــردن        ) السـتــيــک الــبـرز    ( 

دستمزدهاي معوقه از اواخر زمسـتـان        
 شروع شـده و در ادامـه در     ١٣٨٦سال  

 کارگران اقدام بـه     ٨٧فروردين ماه سال    
راهپيمايي در خارج کارخانـه و بسـتـن          
جاده کردند که نـيـروي انـتـظـامـي بـه                 

 . کارگران حمله نمود
 
ــن     ٢٠ ــروردي ــن از         ٢٠٠٠  : ٨٧   ف  ت

كــارگــران كــيــان تــايــر در تــهــران در               
اعتراض به عدم دريافت دستـمـزدهـاي        

كـارگـران   .   خود دست به اعتصاب زدند    
بــا روشــن كــردن آتــش در مــحــوطــه               
كارخانه توجه كارگـران مـراكـز اطـراف          

. را به اعـتـصـاب خـود جـلـب كـردنـد                  
خــواســت کــارگــران پــرداخــت فــوري             
دستمزدهاي معوقه خـود و پـرداخـت            
مزايا و همينطور جلوگـيـري از بسـتـه             
شدن کارخانـه و از دسـت دادن شـغـل               

 .هايشان بود
 

 كـارگـران هـمـچـنـان در             :  فروردين ٢٤
 صـبـح    ٦اعتصاب هستند و از ساعت      

آن روز در مـحـل كـارخـانـه دسـت بـه                   
تجمع زده و بـار ديـگـر در مـحـوطـه                   

 بـه روشـن كـردن آتـش               اقـدام كارخانه  
رژيــم اســالمــي بــا گســيــل            .   كــردنــد

نيروهاي انـتـظـامـي، كـارخـانـه را بـه                 
 محاصره نيروهاي سركوب در آورد 

 
اعــتــصــاب :   چــهــارســنــبــه اول خــرداد       
کارگران کـه  .   كارگران مجددا شروع شد 

در ماههاي گذشتـه بـراي رسـيـدن بـه                
ــارهــا                 ــبــات مــعــوقــه خــود ب مــطــال
اعتصابات و مبـارزات پـر شـوري را              
سازمان داده و موفق شـده بـودنـد قـول             
پرداخت حقوق هاي مـعـوقـه و سـايـر                
مطالباتشان را از کـارفـرمـا دريـافـت              
دارند، بعد از گذشت بيش از يـک مـاه           
متوجه شدند که کارفرما کـارگـران را           
سر دوانده و با اعالم اينکه کارخانه بـا           

مواجـه مـي بـاشـد،       "   کمبود نقدينگي " 

از پرداخت مطالبات کارگران سـر بـاز           
در هـمـيـن رابـطـه کـارگـران               .   مي زند 

دوباره روز چهارسنبه اول خـرداد بـراي           
نقد کردن مـطـالـبـات خـود دسـت بـه                  

کارفرما که قـبـال      .   اعتصاب مي زنند  
ابعاد و دامنه اعتراضات کـارگـران را           
در دور قبلي ديده بود، عقـب نشـيـنـي            

و اعالم کرد که مطالبات کارگـران         کرد
کــارفــرمــا پــرداخــت     .   را مــي پــردازد      

 . مطالبات کارگران را آغاز کرده است
 
ــرداد    ٢١  - ــه        .    خ ــان ــارخ ــران ک ــارگ ک

در روز قـبـل        الستيـک الـبـرز کـه از               
اعتراض به عـدم پـرداخـت دسـتـمـزد                
فروردين و ارديبهشت مـاه خـود دسـت        

 خـرداد     ٢١به اعتصاب زده بودند روز      
ايـن  . به اعتـصـاب خـود پـايـان دادنـد               

 خـرداد بـا بـرگـزاري            ٢١اعتصاب در   
جــلــســه اي از ســوي کــارفــرمــا بــا                   
ــان شــوراي اســالمــي و                  ــدگ ــن ــاي ــم ن
سرپرستان قسمـتـهـا و طـي تـوافـقـي                 

بر اساس ايـن تـوافـق کـه            .   پايان گرفت 
بصورت کتبـي بـوده اسـت کـارفـرمـا                
متعهد شده است پس از يکمـاه ادامـه           
کار توسط کارگران، دستمزد فـرورديـن       

. و ارديبهشت ماه آنان را پرداخت کـنـد        
الزم به يادآوري است کارگران کارخـانـه        
الســتــيــک الــبــرز عــمــلــکــرد شــوراي            
اسالمي اين کارخانه را قبول ندارنـد و          
قــبــال طــي نــامــه اي بــه اداره کــار                   
اسالمشهر اين مسئله را مطـرح کـرده          
و خواهان انتخاب شوراي جديـدي شـده        
انــد امــا اداره کــار اســالمشــهــر بــه                
کارگران اعالم کرده اسـت تـا دو سـال              
آينده شما نميتوانيد خـواهـان انـحـالل            

.شورا و تشکيل شوراي جديدي باشيـد      
   )" ٨٧ خرداد ٢١(

کارگران الستيـک الـبـرز در        :   اول مرداد 
يازدهمين روز اعتصاب و در اعتـراض       
به عدم تـوجـه کـارفـرمـا و نـهـادهـاي                  
دولتي به خواسته هـايشـان، اقـدام بـه              
آتش زدن الستيک در مـحـل کـارخـانـه             
نمـوده و در مـقـابـل درب دژبـانـي در                 

دود نـاشـي    .   درون کارخانه تجمع کردند   
از آتـش در کـارخـانـه السـتـيـک الـبـرز                  
فضاي اطراف کارخانه را در بـر گـرفـتـه           

ــدنــبــال ايــن اقــدام کــارگــران،             .   بــود ب
نيروهاي امنـيـتـي در مـحـل حـاضـر                 

مذاکره اي با کـارگـران و        بعد از   .   ندشد
دادن وعده و وعيد مبني بـر رسـيـدگـي      
به خواسته هاي آنان، کارگران آتـش را           

 اما حاضـر بـه پـايـان            . خاموش کردند 
دادن به اعتصاب خود نشده و خـواهـان        
حضور سهامـداران و کـارفـرمـا بـراي              

. پاسخگويي به خواسته هايشان شـدنـد      
 اعــالم کــردنــد تــا دريــافــت            كــارگــران

تمامي دستمزدهاي معوقه خود دسـت      
از .   از اعتصاب بـر نـخـواهـنـد داشـت             

اوايل سال تازه کارفرما و سـهـامـداران         
اين کارخانه به بـهـانـه واهـي کـمـبـود                 

از "   عــدم ســود دهــي     " نــقــديــنــگــي و       
ــران               ــارگ ــاي ک ــزده ــم ــت ــرداخــت دس پ

 . خودداري نمودند
 
در دوازدهيـمـن روز       : ٧٨دوم مرداد     -

اعتصاب کارگران بار ديگـر بصـورتـي         
محدود در محوطه کارخانـه اقـدام بـه            

در ايـن روز       .   آتش زدن الستيک کردنـد    
در شوراي تامين استان در اسالمشهـر        
جلسه اي براي بررسي مسائـل مـربـوط         

 )كيـان تـايـر     ( به کارخانه الستيک البرز   
اما ايـن نشـسـت بـي            . تشکيل گرديد 

بـه گـفـتـه کـارگـران ايـن               .   نتيجه ماند 
 جـلـسـه در         ٢٥کارخانه تا اين تاريـخ       

شوراي تامين استان براي رسيدگي بـه         
خـواسـت کـارگـران و پـايـان دادن بـه                    
اعتراضات آنان برگزار شده است، امـا         
هيچ اقدام عملـي بـراي رسـيـدگـي بـه                

. مطالبات آنان صورت نگـرفـتـه اسـت          
در اين روز همزمان با تشکيل جـلـسـه            
شوراي تاميـن اسـتـان، کـارفـرمـا بـه                 
کارگران اعالم کرد فردا تعطيل اسـت و        

. کارگران ميتوانند به کارخانه نـيـايـنـد        
اما کارگران آنرا قبول نکردنـد و اعـالم      
نمودند ضمن حضور در کـارخـانـه بـه              

. اعتصاب خـود ادامـه خـواهـنـد داد              
کارگران اين کارخانه مصمـم هسـتـنـد           
براي رسيدن به خواسته هايشـان ضـمـن         
ادامــه اعــتــصــاب بــه ايــن شــکــل از              

) آتـش زدن السـتـيـک         ( اعتراض خـود    
کارگـران السـتـيـک الـبـرز         .   ادامه دهند 

سه ماه دستمزد و بـن  کـارگـري سـال                
  . هشتاد و شش خود را طلب دارند

كـارگـران بـار ديـگـر در             :    مرداد ٥  - 

روشـن  بـا    جاده ساوه تجمع كـردنـد و             
كردن آتش و شعار دادن اعتراض خـود         

اعـتـراض کـارگـران       .   را اعالم نـمـودنـد     
مـردم  البرز انعکاس وسيعي در مـيـان       

. کارگران داشته اسـت   و بخشهاي ديگر    
خــواســتــهــاي ايــن کــارگــران پــرداخــت         
تمامي دستمزد ها و بن کارگـري سـال           

 و دريافت يک ميليارد و هشتاد و          ٨٦
 ٧٠٠پنجاه ميليون پـولـي اسـت کـه               

کارگر در سالهـاي گـذشـتـه بـراي روز                
مباداي خود جمع کرده بـودنـد و ايـن               

و در   .   پول اکنون در دست کارفرماست    
اين مدت نه وام داده اند و نـه مـعـلـوم                

کـارگـران   .   ست اين پول چه شـده اسـت         ا
همچـنـيـن لـبـاس و کـفـش کـار کـه                       
مدتهاست بـه آنـهـا داده نـمـيـشـود را                

 . مطالبه ميکنند
 
  کــارگــر   ١٤٠٠تــمــامــي     :    مــرداد   ٨

در کـارخـانـه    ايـن روز    از صبح   كارخانه    
كارگـران ايـن بـار       .   دست به تجمع زدند   

 مـاه    ٤ نـپـرداخـتـن       در اعتراض بـه  هم  
 بـه آتـش زدن          ها و مزايايشان  دستمزد

 اعـتـراض  در ايـن       .   الستيک پرداختنـد  
متحدانـه کـلـيـه کـارگـران از هـر سـه                    

کـارگـران اعـالم        . شيفت شرکت دارنـد    
کرده اند چنانچه به خواست هـاي آنـهـا           
جواب داده نشـود روزهـاي شـنـبـه و                  
يکشنبه، همـراه خـانـواده هـايشـان در             
مقابل ارگانهاي دولتي تجمع خواهـنـد       

در اين حرکت اعتراضي كـارگـران   .   کرد
در يك ابتـكـار جـالـب بـا نصـب يـك                    
طومار هشت در دومـتـري در جـاده                
: سـاوه كـه روي آن نـوشـتـه شـده بـود                    

مسئولين به داد ما كارگران كيان تايـر        
برسيـد تـمـام عـابـريـن را در جـريـان                     

بــنــا بــه   .   اعــتــراض خــود قــرار دادنــد        
 –گزارشات دريافتي در محـور سـاوه           

تهران ترافيك سنـگـيـنـي ايـجـاد شـده               
 . است

به گزارش اتحـاديـه آزاد کـارگـران           
 يكي از كارگـران در گـفـتـگـويـي        ،ايران

قـرار  :   به خبرنگار اين اتحاديـه  گـفـت           
, بود برويم مقابل دفـتـر احـمـدي نـژاد              

گفتند طومار امضا كنـيـد      .   نگذاشتند
مـاهـم   .   بياوريد رسيدگـي مـي كـنـيـم           

. آمديم در كارخـانـه اعـتـراض كـرديـم             
پالكاردهايي را كه مـيـخـواسـتـيـم بـا               

خودمان ببريم االن در خـيـابـان چـهـار              
 . دانگه نصب كرديم

در اين تجمع كارگران با آتش زدن         
الستيك اعتراضات خود را نشان مـي        

حجم آتشي كه كارگـران درسـت        .   دادند
به قدري زياد بـود كـه بـه           ,   كرده بودند 

گفته شاهدان عيني تمـام مـنـطـقـه را              
كارگران مـعـتـرض      .   دود فرا گرفته بود   

مـرگ  ،   مرگ بر مزودر:   شعار ميدادند 
، )  دانـگـه    4بخشدار منطقه  (   برشرفي

 ،اسـتـعـفـا    ،   وزير بي ليـاقـت اسـتـعـفـا           
حكومت عـدل عـلـي ايـن هـمـه بـي                     

 ماه عـدم دريـافـت حـقـوق             ٤،  عدالتي
  عدم رسيدگي مسئوالن 

 کارگران الستيـک الـبـرز    :    مرداد ١٣  -
 صبح براي اولين بار اقـدام       ٩از ساعت   

به برگزاري مجمع عمومي در مـحـيـط       
در ايـن مـجـمـع بـزرگ        .   کارخانه کردند 

که بيش از هزار نفر از کـارگـران در آن              
شرکت داشتند دو نفر از کـارگـران در             
رابطه با مشکالت موجود و چگونگي       
دست يابي به مطالباتشان سـخـنـرانـي        
کردند و مجمع تصميم گرفت کـارگـران        
قسمتهاي مـخـتـلـف نـيـز در مـحـل                   
قسمت خود، مجمع عـمـومـي بـرگـزار           
کرده و نمايندگاني را براي هماهـنـگـي         
جهت پيگيري مطالبـاتشـان انـتـخـاب          

 . نمايند
بر اساس تصميم اين مـجـمـع بـزرگ،            

کارگران قسمتهاي مـخـتـلـف بـعـد از               
ظــهــر ديــروز بــا تشــکــيــل مــجــمــع،             
نمايندگان شان را انتخـاب نـمـودنـد و             

 مــرداد  مــجــمــع عــمــومــي           ١٤روز   
نمايندگان منتخب کارگران که تـعـداد         

در .      نفر مي باشنـد تشـکـيـل شـد       ٢٧
 ٢ صبح تـا      ٩اين مجمع که از ساعت      

 ظهر ادامه داشـت نـمـايـنـدگـان             بعد از 
منتخب کارگران حول پيشنهاد جـديـد        
کــارفــرمــا و چــگــونــگــي پــيــگــيــري             
مطالبات خود به بحث و تـبـادل نـظـر              

 . پرداختند
الزم به ياد آوري است کـارفـرمـاي          
الستيک البرز اعالم کرده است چنانچـه     
کارگران بر سر کـارهـايشـان بـازگـردنـد            

 درصد فـروش روزانـه        ٤٠حاضر است   
ــه پــرداخــت                   ــه را ب ــيــد کــارخــان ــول ت
ــارگــران                ــه ک ــوق ــاي مــع ــزده ــم ــت دس

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

 
روز شمار بيش از يکماه 

اعتراض و مبارزه کارگران 
 کيان تاير
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 . اختصاص بدهد
 نمايـنـدگـان مـنـتـخـب            نشستدر  

 نشـسـت  کارگران الستيک الـبـرز، ايـن           
تصميم گرفت در صـورتـي پـيـشـنـهـاد             

کــنــد کــه     مــيــکــارفــرمــا را قــبــول            
خواستهاي آنان به شـرح زيـر بـر آورده               

 : شود
 
مــيــزان تــولــيــد روزانــه کــارخــانــه           -١

  تن باشد ٦٠ الي ٥٠حداقل بايد بين 
 
شــوراي " شـورايـي تـحـت عـنـوان                -٢

با حضور نماينـدگـان     "   نظارت بر فروش  
 کارگران و وزارت صنايع تشکيل شود 

 
کليه دستگاهـهـاي مسـتـهـلـک و               -٣

آسيب ديده کارخانه بايد ترميم گـردد و        
لوازم يدکي کافي به انبار کارخانـه وارد   

الزم به يـادآوري اسـت در حـال               .   شود
حاضر برخي دستگاههاي تولـيـدي در         
کارخانه الستيک البرز خراب هستنـد و       
انبار کارخانه فاقد لوازم يـدکـي مـورد           

 نياز مي باشد 
 
توافق ما بين کارگـران و کـارفـرمـا          -٤

مکتوب شود و به امضاي مسـئـولـيـن          
وزارت کار و ساير نهادهـاي زيـربـط از          

. . . قبيل فـرمـانـداري اسـالمشـهـر و                
کارگران الستيک البرز بـه هـيـچ         .   برسد

عنوان حاضر بـه پـذيـرش وعـده هـاي              
شفاهي و يا کتبي کارفرما نيستـنـد و           
خواهان تضمين کتبي وعده هـاي وي          
از ســوي وزرات کــار، صــنــايــع،                     
ــر                ــداري اســالمشــهــر و ســاي ــرمــان ف

 . نهادهاي زيربط مي باشند
 

در اين مجمع کارگران الستيـک الـبـرز           
بـر ادامـه اعـتـصـاب تـا رسـيـدن بـه                      

 . خواست هايشان تاکيد کردند
 
قرار بود در فـرمـانـداري             :  مرداد١٦ 

اســالمشــهــر جــلــســه اي بــا شــرکــت             
کارفرما و نمايندگان کارگران الستيـک      
البرز با حضور بخشـدار، فـرمـانـدار و             
رئــيــس اداره کــار اســالمشــهــر بــراي            
رسيدگي بـه خـواسـت هـاي کـارگـران                
الستيک البرز تشکيل شود اما پس از       
حضور کارگران در فـرمـانـداري نـه از              
حضــور کــارفــرمــا خــبــري شــد و نــه               

رئيـس اداره کـار        .   فرماندار و بخشدار  
اسالمشهر که در محل جلسـه حضـور          
داشت پس از تماس تلفني با فرمانـدار        
به کارگران اعالم کـرد تـوافـق صـورت             
گرفته بين نهادهاي دولتـي و کـارفـرمـا      
معتبر است و کـارگـران بـايـد بـر سـر                  

الزم بـه يـادآوري     .   کارهايشان بازگردند 
است طبق اين توافـق کـارفـرمـا اعـالم             
کرده است کارگران بايد بر سر کـارهـاي         
خود باز گردند و پس از شـروع تـولـيـد              

 درصد فروش روزانـه بـه پـرداخـت             ٤٠

مطالبات کارگران اختـصـاص خـواهـد         
 . يافت

نمايندگـان کـارگـران بـا شـنـيـدن                
توافق انجام گرفـتـه بـيـن کـارفـرمـا و                 
نهـادهـاي دولـتـي بـه ايـن وضـعـيـت                    
معترض شده و اعالم کردند اين توافـق        
بدون حضور آنها صورت گرفته است و       

در ايـن    .   مورد قبول آنان نـمـي بـاشـد           
راستا کارگران براي پـذيـرش خـواسـت            
کارفرمـا مـبـنـي بـر پـايـان دادن بـه                      
ــرداخـــت                  ــبـــول پـ ــتـــصـــاب و قـ اعـ
دستمزدهايشان از طريق فروش روزانـه       
توليد، پيشاپيش اعالم کرده بودنـد بـه         
کارفرما هيچ اعتمادي ندارند و تـنـهـا          
در صورتي پـيـشـنـهـاد وي را قـبـول                   

نـكـات   ( شرايـط آنـان        خواهند کرد که    
 . عملي شود)فوق

 
کارگـران طـي اقـدامـي          :    مرداد ١٧  -

ــرابــر طــرح اجــراي                  مــتــحــدانــه در ب
تعـطـيـالت تـابسـتـانـي کـه از سـوي                    
کــارفــرمــا بصــورت بــخــشــنــامــه در            
تابلوهـاي اعـالنـات کـارخـانـه الصـاق              

شده بود مقاومت کرده و طـي تـمـاسـي          
با فرمانداري اسالمشهـر و اداره کـار            
اعالم کردنـد در صـورت اجـراي ايـن                
طرح از سوي کـارفـرمـا، بـه کـارخـانـه                
خواهند آمد و چنانچه بـا درب بسـتـه             
مواجه شوند در مـقـابـل آن دسـت بـه                 

اين کارگـران اعـالم      .   تجمع خواهند زد  
کردند هر گونه عواقب ناشي از تـجـمـع          
آنــان در مــقــابــل کــارخــانــه مــتــوجــه             

بدنبال ايـن اقـدام      .   کارفرما خواهد بود  
متحدانه کارگران، پـس از دو سـاعـت            
بــخــشــنــانــه ديــگــري در تــابــلــو هــاي            
اعالنات کارخانه مبني بر لغـو اجـراي         

طرح تعطيالت تابستاني نصب گـرديـد       
و بدين تـرتـيـب ايـن کـارگـران مـوفـق                  
شدند شگرد کارفرما را براي شکسـتـن        
اعتصاب از طريق اعـالم تـعـطـيـالت             

 . تابستاني به شکست بکشانند
 
 کـارگـران کـيـان تـايـر در              :  مرداد١٩ 

تداوم پيگيري مطالبات خود در قـالـب      
گروه ده نفره اي متشکل از نمايـنـدگـان          
خود بصورت حضوري بـه وزارت کـار،         
وزارت کشور، وزارت صنايـع و دفـتـر            
رياست جمهوري مراجعه کرده و ضمـن       
مالقات حضوري و مذاکرات شـفـاهـي        
با مسئولين اين نهادها خواستـه هـاي          
خود را بصورت مکتوب تحـويـل آنـان          

 . دادند
 

 کارگران الستيک الـبـرز در     :  مرداد٢١
 ٢٢ و      ٢١روزهاي يکشنبه و دوشنبه   

مرداد  اعـتـراض خـود را در داخـل                   
نمايندگان ايـن    .   کارخانه تشديد کردند  

کارگران  براي طرح شکايت و پيگيـري         
مطالباتشان و نمايندگـان آنـان بـطـور             
مرتب به نـهـادهـاي دولـتـي مـراجـعـه                

 ٢١ايـن کـارگـران از روز              .   ميکـنـنـد   
مرداد  بطور سازمان يافته اي نـزديـک           
نرده هاي کـارخـانـه مشـرف بـه جـاده                 
اسالمشهر جمع ميشوند و بـا زدن بـر            
نرده هاي آهني کارخانه و ايجاد سـر و           
صدا و دادن شعار اعتراضـات خـود را          

کارگران الستيک الـبـرز      .   ابراز ميدارند 
با نصب بلندگو و اسـتـفـاده از آن در                 
طول روز توجه مردم چهار دانگه را بـه           

 ٢٢روز   .   وضعيت خود جلب ميکننـد    
مرداد  قرار بود  در وزارت صـنـايـع                 
جلسـه اي در سـطـح بـاالي مـديـران                    
وازتخانه هاي مختلـف حـول مسـائـل            

کارگران السـتـيـک الـبـرز تشـکـيـل و                  
نسبت به خواسـت هـاي ايـن کـارگـران              

اما وقتي کـارگـران   .   تصميم گيري شود 
متوجه شدند که اين جلسه لغـو شـده و      

 به اعـتـراض خـود        ،برگزار نخواهد شد  
 مـرداد  ايـن          ٢٢روز   .   .   شدت دادنـد  

 . جلسه برگزار نشد
  

 مرداد  تعدادي از   ٢٢روز :    مرداد٢٢
مردم چهار دانگه به شـهـرداري مـحـل            
مراجعه کرده و ضمن ابراز ناراحتـي از          
ســر و صــدا در کــارخــانــه، خــواهــان               
رسيدگي بـه خـواسـت هـاي کـارگـران                

از سـوي ديـگـر      . الستيک البرز شده اند 
بنا بر اظهار کارگران اين کارخـانـه روز       

 مرداد يک هليکوپتر مـتـعـلـق بـه              ٢١
نيروي انتظامي بر فراز کارخانـه ظـاهـر         
شد و تالش نمـود در مـحـوطـه آن بـر                 
زميـن بـنـشـيـنـد کـه کـارگـران مـانـع                    

ايـن هـلـي      .   نشستن آن بر زمين شـدنـد      
 مرداد  نيز بـر      ٢٢کوپتر روز سه شنبه     

.  فراز کـارخـانـه چـنـديـن بـار دور زد                   
بدنبال لـغـو جـلـسـه وزارت صـنـايـع،                  

ايـن  کارگران الستيک البـرز از صـبـح             
 در محوطه اين کـارخـانـه تـجـمـع                روز

 . اعتراض آميز برگذارکردند
 

روز در   اين   قرار بود صبح    :  مرداد ٢٣
وزارت صنايع ومعادن جـلـسـه اي بـه             
منظور رسيدگي به مشکالت کارخانـه      

کـارگـران   .   الستيک البـرز بـرگـذار شـود       
صـورت  در   اعالم کرده  بـودنـد  کـه                

برگذار نشدن اين جلسـه حـرکـت هـاي             
. اعتراضي خود را از سرخواهند گرفـت  

از همين رو در اين روز کـارگـران  بـا                  
تجمع در محوطـه کـارگـران و شـعـار                

. دادن به اعتـراض خـود ادامـه دادنـد             
 "کـمـيـتـه بـحـران        " اين در حاليست که       

امـروز قـرار     :   وزرات صنايع اعالم کـرد   
نــبــود جــلــســه بــراي رســيــدگــي بــه                 
مشکـالت کـارخـانـه السـتـيـک الـبـرز                

ويکي از اعضاي کـمـيـتـه        .   برگذار شود 
بحران صنايع در تماس تلفني به خـبـر           

جلسه مذکور از ابـتـدا   :  نگار ايلنا گفت 
شنبه آينـده تـعـيـيـن شـده           ه  براي روز س  

او اظهار داشت که در ايـن جـلـسـه     .   بود
کارشناسي قرار نيست هيـچ نـمـايـنـده            
اي از طرف کارگـران و يـا کـارفـرمـاي               

يـاد   و   الستيک البرزحضور داشته باشد   
آور شد در ماههاي گـذشـتـه تـاکـنـون               
چند جلسه در رابطه با مشکـالت ايـن           
کارخانه برگذار شده امـا هـنـوز زمـان             
تصــمــيــم گــيــري نــهــايــي در مــورد               
سرنـوشـت ايـن کـارخـانـه و کـارگـران                   

 . فرانرسيده است
بـــه گـــفـــتـــه مـــحـــمـــدحســـيـــن            
مــحــمــدحســيــنــي مــديــر روابــط کــار          
سازمان کار استـان تـهـران، کـارخـانـه              
الستيک البرز از نظر وجود مواد اولـيـه         
غني است ولي بي اعتمـادي کـارگـران          
به کارفرما با عث توقف تـولـيـد شـده              

بـه گـفـتـه ايـن مـقـام آگـاه در                      .   است
جــلــســاتــي کــه تــا کــنــون بــراي حــل               
مشکالت اين کـارخـانـه بـرگـذار شـده              
است؛ کارفرما آمادگي خـود را بـراي            

 درصد سود کارخانه بـه    ٤٠اختصاص  
حقوق و مـزايـا کـارگـران اعـالم کـرده                
است اما کارگـران خـواهـان ضـمـانـت               

 وعـده هـاي کـارفـرمـا             و رسمي  قطعي
 اعتراضات ادامه دارد.هستند 

 
 ...   روز شمار بيش از يکماه 

 

٦از صفحه   



 8  ١٣٨٧ مرداد٢٤   کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

هــيــئــت مــديــره شــركــت نســاجــي              
اي در      كردستان، با نصب اطـالعـيـه       

 بـه درب    ١٣٨٧ مردادماه ١٤تاريخ  
اين نساجي، کارگران اين شـركـت را           

در .   دسته جمعي اخـراج كـرده اسـت           
اين اطالعيه آمده است كه از تـاريـخ           
اول شهريور ماه نسـاجـي كـردسـتـان             
تعطيل خواهد شد و قرارداد هيچيـك       
از كارگران، اعم از قـراردادي و دائـم          

 . تمديد نخواهد شد
 

اي    اين اطالعيه هيچگونـه اشـاره   
به آينده اين شركت، اينكه در بـخـش           
ديگري از صنـعـت مشـغـول تـولـيـد               

. كنـد   اي نمي   خواهد بود و يا نه، اشاره     
اما آنچه كه در اين اطالعيه مشهـود        
است، هيئت مديـره بـا گـرو گـرفـتـن               
كارگـران و بـا تـالش بـراي ايـجـاد                    
ناامني، آنها را دعوت بـه بـازخـريـد             
كرده است و ميخواهد زيرجـلـكـي از           

. شــر كــارگــران دائــم خــالص شــود            
مديريتي كه حتـي در ايـن اطـالعـيـه            
هم اعتراف كرده دستمزد و مـزايـاي           

هاي خرداد، تـيـر و مـرداد ايـن                  ماه
كارگران را نپرداخته، امروز ظاهرا بـه       

از   "  كـارگـران    فكـر آنـهـا افـتـاده كـه             
فرصت مناسب استفاده كننـد و خـود        

از نـظـر كـارگـران          " .   را بازخريد كنند  
عدم توانائي سرپا نگه داشتـن رونـد         " 

عدم توانائي دريـافـت     " ،  " عادي توليد 
ــانــك و                    كــمــك و مســاعــدت از ب

عـدم تـوانـائـي       " ،   " مؤسسات مـالـي    
تأمين نقدينگي بـراي تـهـيـه مـواد               

هـائـي بـيـش          و غـيـره بـهـانـه          "   اوليـه 
مـديـريـتـي كـه زيـر فشـار               .   نيستنـد 

اعتراض كارگران بارها مجـبـور شـد          
دستمزد و مزايـاي بـتـعـويـق افـتـاده               
كارگران را بپردازد، دنبـال راهـهـائـي         
است كه بدون اعتراض كارگران آنـهـا       
را قراردادي كـنـد و عـذر كـارگـران                 

كـارگـران   .   قديمي و دائم را بـخـواهـد         
نســاجــي كــردســتــان اجــازه چــنــيــن           

هائي را به مديريت نـخـواهـنـد           توطئه
تـوانـنـد اقـتـصـاد ايـن                اگر نمي .   داد

جامعه را سـر و سـامـانـي بـدهـنـد و               
توليد را سازمان بدهند، بهـتـر اسـت           
كنار برونـد؛ چـرا كـه كـارگـران خـود                

دانند چگونه جامعه و تـولـيـد در             مي
 . آن را سازماندهي كنند

 
 مرداد کـارگـران نسـاجـي           ١٩روز    -

 ٢ صـبـح تـا           ٨کردستان  از ساعت     
عليرغم اعالم تـعـطـيـلـي        بعد از ظهر    

اين کارخانه از سـوي کـارفـرمـا در                
مقابل آن دست به تجمع زده و ضـمـن          
تماس با روزنامه ها بـراي انـعـکـاس            
اعتراض شان با تنظيم نـامـه اي بـه             
ــافــت                ــان دري ــژاد خــواه احــمــدي ن
دستمزدهاي معوقه خود و جلوگيـري       

الزم به ياد   .   از تعطيلي کارخانه شدند   
ــرمــاي نســاجــي               ــارف آوري اســت ک
کردستان با بستن درب کـارخـانـه و             
جلوگيري از ورود کارگران به آن، طـي        
بــخــشــنــامــه اي اعــالم کــرده اســت            
کارگران قرارداد موقت اين کـارخـانـه        
را تمديد قرارداد نخـواهـد کـرد و از             
کارگران رسمي نيز خواستـه اسـت تـا          

 ١٧٥از   .   خود را بـازخـريـد نـمـايـنـد           
کارگـر شـاغـل بـه کـار در نسـاجـي                   

 نفر از آنان بـا قـرارداد         ٨٧کردستان،  
موقت در در اين کارخانه مشغـول بـه         

بدنبال تـجـمـع کـارگـران        .   کار هستند 
نساجي کردستان در مقابل کـارخـانـه        
نيروي انتظامي نيز در محل حـاضـر          
شد اما برخوردي بين آنان و کـارگـران         

در هــمــيــن حــال       .   صــورت نــگــرفــت   
نماينده هاي اين کارگران به اداره کـار        
و استانداري کردستان مراجعه کرده و      
رونوشت نامه خود را به احمدي نـژاد          

اســتــانــداري .   بــه ايــن مــراکــز دادنــد        
کردستان تالش کرد از پـذيـرش ايـن            
نامه خودداري کند اما با مـقـاومـت          
 . کارگران ناچار شد آنرا تحويل بگيرد

 
 مرداد  کارگران نسـاجـي        ٢٠روز    - 

کردستان در تداوم اعتـراضـات خـود          
صـبـح از     هشـت و نـيـم           در ساعت    

ميدان دوازده فروردين در سننـدج بـه         
در .   سمت کارخانه راهپيمايي کـردنـد     

اين راهپيمايي کارگران پارچه نوشـتـه       
اي را در دست گرفته و در آن خواهـان          
دستمزدهاي معوقه خود و کـار شـده          

پـالكـارد   نـيـروي انـتـظـامـي            .   بودنـد 
  امــا  �کــارگــران را از آنــان گــرفــت          

كارگران به راهپيمايي خود به سـمـت         
در مــقــابــل    . كــارخــانــه ادامــه دادنــد     

کارخانـه نـيـز نـيـروي انـتـظـامـي و                    
تعدادي از نيروهاي امنيـتـي حضـور          

کارگران پس از رسـيـدن بـه           .   داشتند
درب کارخانه در آنجا دست به تجـمـع      

 ظهـر بـه اعـتـراض          ١٢زده و ساعت   
اين کارگران اعـالم     .   خود پايان دادند  
 مـرداد  از درب       ٢١کرده اند که روز     

کارخانه به طرف اداره کـار سـنـنـدج             
راهپيمايي کرده و در آنجا دسـت بـه            

 . تجمع خواهند زد
 مـرداد کـارگـران نسـاجـي            ٢١روز  -

کردستان پـس از تـجـمـع در مـقـابـل               
کارخانه به مقابل اداره کار رفـتـنـد و           

در ايـن    .   در آنجا دست به تجمع زدند     
تجمع کارگراني از ساير کارخانه هاي      
سنندج نيز به مقابل اداره کـار آمـده            
بودند و زماني که کـارگـران نسـاجـي            
کردستان به مقابل اداره کار رسيـدنـد         
آنان پيشاپيش در آنجـا حضـور پـيـدا           

 . کرده بودند
اين کـارگـران بـنـا بـه فـراخـوان                  
اتحاديه آزاد کارگران ايران از کارخانه     
هاي پرريس، فـرش غـرب بـافـت و                
ــايــت و اعــالم                    ــراي حــم شــاهــو ب
هـمــبــسـتــگــي بــا کـارگــرن نســاجــي            
کردستان در اين تجمع شـرکـت کـرده           

اين تجمـع تـا سـاعـت يـازده              .   بودند
نـيـروهـاي    .   ونيم صبح ادامـه داشـت        

انتظامي مثل روزهاي قبل سرو كلـه      
شان پيدا شد اما كارگران بدون اعتنا       
به آنها تجمع اعتراضي خود را ادامـه     

در ايــن تــجــمــع اعــتــراضــي          .   دادنــد
مامورين نيروي انتظامي از در دست      
گــرفــتــن پــالکــارد تــوســط کــارگــران         

در جريان اين تجمـع  .   جلوگيري کردند 
نمايندگانـي از كـارگـران مـعـتـرض               

حاضر كه از نمايندگـان هـمـه مـراكـز          
كارگري شركت كننده در اين تـجـمـع           
تشكيل شده بود به داخـل اداره كـار             
رفته و با رئيس اداره كـار و ديـگـر                 
 . مسئولين دولتي وارد مذاكره شدند

 
هيئت نمـايـنـدگـي كـارگـران در             
ــه اخــراجــهــاي اخــيــر،               اعــتــراض ب
دستمزدهاي معوقه و سـيـاسـتـهـاي            
سركوبگرانه كارفرما و همكاري اداره     
كار و ديگـر مسـئـولـيـن دولـتـي بـا                  
كارفرماها شـاكـي بـودنـد و اعـالم                
كردند كه ما كارگران همگي بـا يـك            

. مشــكــل مشــابــه روبــرو هســتــيــم           
نمايندگان كارگران همچنيـن تـاكـيـد         
كردند كه ما كارگران همـه كـارخـانـه            
ها راهي بجز همبسـتـگـي و بـا هـم                
بودن نداريـم و اداره كـار و كـارفـرمـا            
نميتوانـنـد بـا سـيـاسـتـهـاي تـفـرقـه                   

. افكنانه مـا را از هـم جـدا كـنـنـد                   
نمايندگان كارگران در ايـن مـذاكـره             
اعالم كردند ما كارگران مشكالتمان     
مشترك است و تنها به همـبـسـتـگـي           

 . خودمان اعتماد داريم
 

 حـراسـت      صبح مامورين  ١١ساعت  
اداره كار به داخل تجمع كـارگـران در           
مقابل اين اداره آمدند و باز هم وعـده         
و وعيدهاي گذشتـه خـود را تـكـرار              

آنها اعالم كردند كه نسـاجـي        .   كردند

تا اوايل شهريور تعطيل خواهد مانـد       
و از اين تاريخ اداره كار بـا كـارفـرمـا         
هماهنگ مـيـكـنـد كـه مشـكـالت               

ــا . . .   كـــارگـــران حـــل شـــود و               امـ
نمايندگانـي از كـارگـران نسـاجـي و              
فرش غرب بافت به حراست اداره كـار        
اعالم كـردنـد كـه بـه ايـن وعـده و                      

كـارگـران   .   وعيدها اعتمـادي نـدارنـد      
نساجي كردستان با امضاي طوماري     
که آنرا بـه اداره کـار تـحـويـل دادنـد                  
خواهان پرداخت دستمزدهاي معـوقـه     

.  خود و بازگشت بـه کـارشـان شـدنـد             
کارگران نساجي کـردسـتـان سـه مـاه             
است دستمزدهاي خـود را دريـافـت             
نــکــرده انــد و خــواهــان پــرداخــت                

کـار  ي   دستمزدهاي مـعـوقـه و ابـقـا           
الزم بــه يــادآوري اســت           .     هســتــنــد 

کارفرماي نساجي کردستـان قـبـل از          
اعالم تعطيلي کـامـل کـارخـانـه بـه                
کارگـران تـا آخـر مـرداد مـرخصـي                 
تابستاني داده بود و پس از آن بود که         

در ايـن  .   کارخانه را تعطيل اعالم کرد  
حرکت اعتراضي کـارگـران نسـاجـي           
کردستان اعالم کردند دوم شـهـريـور           
ماه بر سر کارهاي خود باز خـواهـنـد           
گشت و چنانچه کـارخـانـه تـعـطـيـل                
باشد با شدت بيشـتـري اعـتـراضـات           

 . خود را از سر خواهند گرفت
 

 
 تعطيلي نساجي كردستان و اخراج دسته جمعي كارگران

 کارگران نساجي کردستان  خواهان بازگشت فوري به کار خود هستند         
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 تجمع کارگران نساجي يزد 
 

يكي از اعضاي اتحاديـه آزاد كـارگـران        
يزد از تـجـمـع اعـتـراضـي جـمـعـي از                    
ــزد در صــيــح                   كــارگــران نســاجــي ي

ايـن  :   وي گـفـت    .   روزيكشنبه خـبـر داد     
تجمع چـنـد سـاعـتـه دراعـتـراض بـه                   

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه             ٤پرداخت نشدن   
ايــن فــعــال   .   كــارگــران صــورت گــرفــت     

كــارگــران مــعــتــرض     :   كــارگــري افــزود   
سرانجام با صحبت هاي مديـركـل كـار          

بـه  .   استان به تجمع خـود پـايـان دادنـد            
گفته كارگران كـارخـانـه نسـاجـي يـزد                
درچند ماه گذشته به دليـل مشـكـالتـي          
قادر به پرداخـت مـطـالـبـات كـارگـران               
نبوده است و به تازگي تـعـداد شـيـفـت             

 شيفـت  ٢ شيفت به    ٣هاي كاري آنان از     
 . كاهش يافته است 

 
 نفر از کارگران ٦٠اخراج 

  پروژه راه آهن سنندج
 بنا بر خبرهـاي دريـافـتـي تـوسـط             

 نـفـر از     ٦٠اتحاديه آزاد کارگران ايران،  
کارگران پروژه ساخت راه آهـن سـنـنـدج            
در اول تير ماه از کارهـاي خـود اخـراج           

اين کارگران در شـرکـت راهـيـان          .   شدند
کربال که يک شرکت خصوصـي اسـت و          
وابسته به مـوسـسـه قـجـر مـي بـاشـد                   

بنـا بـر ايـن خـبـر            . اشتغال بکار داشتند  
تمامي اين کارگران قـراردادي بـودنـد و       
کارفرما پس از اخراج آنان بالفاصله بـا       

. اين کارگران تسويه حساب کرده اسـت     
کارگرانـي کـه     الزم به يادآوري عالوه بر      

هر روزه در نقاط مختلف به اعـتـراض         
عليه اخراج خود مي پـردازنـد روزانـه            
صدها کارگر ديگر نيز بويژه در پـروژه          
هــاي راهســازي و نــقــاطــي هــمــچــون            
عسلويه و پتـروشـيـمـي هـاي در حـال                 
ساخت از کارشان اخراج مـيـشـونـد کـه            
بدليل عدم دسترسـي بـه رسـانـه هـاي                
کارگري هيچ خبري از آنـان در جـايـي               
منتشر نميشود و از طرف ديـگـر ايـن             
کارگران بدليل عدم آگاهي اعـتـراضـي          
را نيز بر عـلـيـه اخـراج خـود سـازمـان                  

 .نميدهند
 

خودكشي يكي از كارگران      

شركت مخابرات راه دور در       
 شيراز 

 
 مرداد ماه،   ٢٢صبح روز  سه شنبه        - 

يــکــي از کــارگــران شــرکــت صــنــايــع             
مخابراتي راه دور ايران، به دلـيـل عـدم            
پرداخت مطالبات معوقه خود دست به      

، کـارگـر     " علي کيامرثي .   خودکشي زد 
مونتاژ کار شرکت صنايع مـخـابـراتـي           
راه دور ايـران، خـود را از مـنـبـع آب                    
کارخانه حلق آويز کـرده و پـيـکـر نـيـمـه              
جانش به وسيله ديگر کارگران بـه يـکـي       

. از بيمارستانهاي شيراز انـتـقـال يـافـت          
 کـارگـر     ١٢٠٠الزم به ذکر اسـت کـه            

شرکت صنايع مخابراتـي راه دور ايـران،    
در استـان فـارس چـنـديـن مـاه حـقـوق                  
معوقه خود را دريافت نکرده و عليرغم       
اعتراضات مکرر آنـان هـيـچ اقـدامـي             
جــهــت حــل مشــکــالت و پــرداخــت               
مطالبات کارگران ايـن شـرکـت انـجـام             

بنا بـه آخـريـن خـبـري كـه               .   نشده است 
دريافت كرده ايم خـوشـبـخـتـانـه عـلـي                
كيامرثي از مرگ نجات يافته اسـت و           

. تحت مـعـالـجـه و مـداوا قـرار دارد                  
فضاي اعتراضي در اين شركت بسـيـار       
باالست و كارگران خواهان پاسخگـويـي      

 مسئولين هستند
 

مطالبات کارگران ايران برک     
 پرداخت نشده است 

 
 از ايلنـا از قـول يـکـي از             ي بنا به خبر  

تعدادي از كارگـران    :   کارگران ايران برک    
اين واحد در اعـتـراض بـه عـمـلـكـرد                   
كــارفــرمــا نســبــت بــه حــقــوقشــان در             
ارديبهشت ماه سال جاري از رشـت بـه            
تهران آمدند و جلوي دفتـر مـركـز ايـن              

ستار احقـاق  كارخانه تجمع كردند و خوا    
: وي اضـافـه كـرد        .   مطالباتشان شدند 

تجمع و اعتراض كارگران مـوجـب آن           
شد كه هيأت مديره اين واحد كارفرما       
را وادار بــه پــرداخــت نصــف حــقــوق               
ارديبهشت و نيز بازگشت به كار موقت       

ايـن  .   كارگران قـراردادي اخـراجـي كـنـد         
 ١٤٠اكنـون   :   فعال كارگري تصريح كرد   

 سـال بـه      ١٤كارگر رسمي با سابقه كار      
 ١٢٠باال در واحد مشغول كارنـد و از         

 نفر با قـرارداد  ٢٠كارگر قراردادي فقط  
يك ماهه حضور دارند و اكـثـريـت نـيـز              

 . تعديل شدند
 
تجمع معلمان حق التدريس       

  لرستان
 مرداد جمعـي از  ۲۰صبح روز يكشنبه  

معلمان حق التـدريسـي كـه از اسـتـان               
انـد در مـقـابـل             لرستان به تهران آمـده     

يكـي از    .   تجمع كردند اسالمي  مجلس  
فعالين كانون صنفي معلمان بـا اعـالم          

خـواسـت   :   اين خبر بـه دسـتـرنـج افـزود            
اصلي اين معلمان استخدام رسـمـي در          

بـنـا بـه      .   وزارت آموزش و پرورش است    
  گفته وي معلمان تجمع كننـده  پـارچـه          

اي در دست داشتند كه بر روي آن          نوشته
اسـتـخـدام مـعـلـمـيـن           :   " نوشته شده بود  

التدريس مناطق عشايري و       ديپلمه حق 
اين فـعـال    " .   صعب العبور را خواستاريم   

تاكـنـون   :   صنفي معلمان در پايان افزود    
هيچ يك از مسـئـوالن مـجـلـس بـراي                 
پاسـخ گـويـي در مـيـان ايـن تـجـمـع                       

الزم به ذكر   .   كنندگان حاضر نشده است   
اسـت ايـن تــجـمـع چـنـدمــيـن  اقــدام                    
اعتراضي از اين دسـت طـي روزهـاي              

الـتـدريسـي       معلمـان حـق    . گذشته است 
مناطق ديگر كشـور نـيـز در روزهـاي               
پيش با تجمع مقابل مجلس خـواسـتـار         
استخدام در وزارات آموزش و پـرورش          
شده بودند كـه تـاكـنـون هـيـچ پـاسـخ                    

هاي معـلـمـان       مشخصي به اين خواسته   
 .داده نشده است

 
تجمع اعتراض آميز کارگران     

 المپ الوند قزوين 
كارگران المپ الوند قزوين صـبـح روز           

 مرداد  در اعتراض به ممانعـت از           ٢٣
, حضور كـارگـران در داخـل كـارخـانـه               
. دست به تجمع اعـتـراض آمـيـز زدنـد             

يــكــي از كــارگــران المــپ الــونــد در               
وگو بـا خـبـرنـگـار گـروه كـارگـري                    گفت

 روز   ١٩       اظهار داشت" ايلنا"خبرگزاري  
است كه درب ورودي شـركـت بـه روي               
كارگران بسته است و كارگران طي ايـن         

او .   بـرنـد     مدت در بالتكليفي به سر مـي  
 مديريت قصد دارد كارگران را بـه              افزود

شركت معجزه در شهرك صنعتي لـيـان         
انتقال داده تا آنـهـا را از ايـن طـريـق                     

آقاجاني رئيس اداره كـار      .   بازخريد كند 

شهرك صنعتي البـرز در ايـن بـاره در                
در جـلـسـه      :   وگو با ايـلـنـا گـفـت                 گفت

كميـسـيـون كـارگـري كـه دربـاره رفـع                   
مشكالت كارگران المپ الوند تشكيل     
شد به كمك به مديريت براي رهـايـي از      
معضالت پيش روي تـولـيـد راي داده             
شد و طي آن قرار شد كارگران تـا پـايـان            
سال جاري در شركـت ديـگـري بـه نـام                 

او اظـهـار    .   معجزه مشغول به كار شوند    
 اداره كار روند تغيير ساختـار در               داشت

كارخانه مذكور را زيـر نـظـر داشـتـه و               
مطابق با مقررات و قوانين در راسـتـاي        
استيفاي حـقـوق كـلـي كـارگـران گـام                   

اما كارگران به اين وعده هـا  .   دارد    برمي
راضي نيستند و خواهان روشـن كـردن           
ــرداخــت                  وضــعــيــت كــاري خــود و پ

بـنـا بـه      .   حقوقهاي معوقه خود هستنـد    
گفته كارگران المپ الوند هـر كـدام از             

 هـزار  ٥٠٠ ميليون و يكايشان بيش از    
تومـان مـطـالـبـات حـقـوقـي خـود را                    

 مـاه    ١٨دريافت نكرده و پس از گذران       
اي     بيكاري و بازگشت به كار با كارخانـه       

اند كـه در آن يـك دسـتـگـاه                  روبرو شده 
توليد بطري نوشابه با چهار كـارگـر در            

 . حال كار است
. 

ه باز نشست كارگران و كاركنان      
 حقوق  افزايش خواهان    اصفهان

  هستندبازنشستگي 
رييس كانون بازنشستگـان اسـتـان        

اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ايلـنـا    
 هزار بازنشسته اصـفـهـانـي         ١٢٤  گفت

منتظر افزايش حقوق از سـوي سـازمـان         
بـه گـزارش     .   تأمين اجتماعـي هسـتـنـد      

خبرنگار خبرگزاري كار ايران، فتـح اهللا       
پـيـشـتـر دولـت از           :   شاه زمانـي گـفـت      

افزايش مسـتـمـري بـازنشـسـتـگـان در               
هـم اكـنـون      .   ه خبـر داده بـود        مردادما

 ٢٠٠حداكثر مستمري بازنشستگـان      
 هزار تـومـان اسـت كـه ايـن                 ٣٠٠تا  

مبلغ به هيچ وجه پاسخـگـوي هـزيـنـه            
. هاي خانواده هاي اين كارگران نيسـت      

شاه زماني همچنين در خصـوص وام          
وديعه مسـكـن بـراي بـازنشـسـتـگـان               

تا كنون از مجـمـوع      :   اجاره نشين گفت  

 بـازنشـسـتـه       ٤٣٠ متـقـاضـي،       ٨٧٠
. اصفهاني از اين وام استفاده كـرده انـد     

بازنشستگـان از وعـده دادن و عـمـل              
نكردن مسئولين جـمـهـوري اسـالمـي          

 .  خشمگين اند
وضعيت کارگران کارخانه      

 ريسندگي فرنخ قزوين
 

براساس گزارش دريافتـي ازوضـعـيـت           
كارگـران كـارخـانـه ريسـنـدگـي فـرنـخ                  

 ٨٧كارگران اين كارخانه درسال       قزوين،
فقط يكماه ارديبهشت را حقوق گـرفـتـه         

دريـافـت    مـاه خـودرا          ٤واكنون حقوق   
مسـئـولـيـن ايـن كـارخـانـه                . نكرده انـد  

 كارخانه را تعطيل كـرده        هفته ٢بمدت  
روز  يعـنـي      وازكارگران خواسته اند فردا   

 مرداد به كارخانه بـيـايـنـد          ٢١دوشنبه  
وگفته ميشود كه ميخواهند همه آنانـرا     

ايـن  . بـيـكـار كـنـنـد        ه بـيـكـاري         ا بيمـ  ب
كارگران دراواخر تـيـرمـاه يـك تـجـمـع                
اعتراضـي جـلـوي اسـتـانـداري قـزويـن               
داشتند تاحقوق معوقه خـودرا دريـافـت        
نماينداما هيـچـكـس بـخـواسـتـه آنـان                
توجهي نكرده وآنـهـا هـمـچـنـان بـدون                

 . دريافت حقوق بسرميبرند
 

كارگران شركت سازه هاي       
 فلزي دست به اعتصاب زدند

 
بنا به گزارشي كه دريـافـت كـرده          

 مـرداد ب       ٢٢ايم روز سـه شـنـبـه              
كارگران شركت سازه هاي فلزي واقـع       
در شهرك صنعتي آبادان در اعتـراض       
به عـدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـايشـان               

اين كارگـران  .   دست به اعتصاب زدند   
چند ماه است حقوق خـودرا دريـافـت          

بـا اعـتـصـاب كـارگـران            .   نكرده انـد   
كارفرما به ميان كارگران آمده و آنهـا        

. را تــهــديــد بــه اخــراج كــرده اســت              
مديريت اين شركت بطـور مشـخـص          

 نفر از كـارگـران را در لـيـسـت                  ٢٠
اخراج قـرار داده و اسـامـي آنـهـا را                  

كارگران اعالم كرده   .   اعالم كرده است  
اند كه هيـچـكـدام از هـمـكـارانشـان               
نبايد اخراج شوند و مبارزه آنهـا بـراي       
يك خواست برحق است كه بايد فـورا          

 . پاسخ داده شود

 
 اخباري ازاعتراضات کارگري

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيد 
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آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح 
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 ٨  ماهواره هات برد

  مگاهرتز ١٢٣٠٣   فرکانس
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اين رهبران در بيانـيـه اي کـه         .  کردند
همگي آنها امضا شـده اسـت          توسط  

کلمبيـا هـمـچـنـان        :   " اعالم داشته اند  
بعنوان خطرناکترين کشورهاي دنـيـا        
براي فعالين اتحاديه هاي کارگـري و         

.   . . . حقوق مدني باقي خواهـد مـانـد        
ما در بـازگشـت بـه کـانـادا بـه يـک                    
ميليون اعضاي خود و بـه تـمـامـي              
مردم کانادا خـواهـيـم گـفـت کـه تـا                  
زماني که فـعـالـيـن اتـحـاديـه هـاي                  
كارگري در کلمبيا در معـرض خـطـر           
قرار دارند و قراردادهاي دسته جمعي      
و ساير حقوق کارگـران و حـقـوق بشـر         
پايمال ميشود بستن قرارداد تجـارت      
آزاد با کلمبيا قابـل قـبـول نـخـواهـد               

 ."بود
اين مقاله بررسي اجمالي خواهـد      
داشت به مساله سـرکـوب و کشـتـار             
فعالين اتحاديه اي در کلمبيـا، تـرس      
و وحشت دولت کلمبـيـا و حـامـيـان              
دول غــربــي آن، بــخــصــوص دولــت             
آمريکا بخاطر امکان بخطـر افـتـادن         
امنيت سرمايه در آن کشور و نـقـش          
رهبران اتحاديه هاي کارگري کانادا و     

 بـعـنـوان     (ILO)سازمان جهاني کار    
مجريان ساستهاي دولتهاي غربي در     

و .   قبال مسـالـه کـارگـري کـلـمـبـيـا                
باالخره اشاره کوتاهي خواهـم داشـت        
به سرنوشت محتوم جنبـش اتـحـاديـه         

 .اي
ســرکــوب و کشــتــار فــعــالــيــن            
اتحاديه اي و حقوق مدني در کلمبـيـا    

. مسئله تازه و يا پوشيده اي نـيـسـت           
بسياري از سازمانها اين مسـئلـه را           

سازمان عفو  .   بکرات گزارش داده اند   
بين الملل بعنوان مـثـال در مـقـالـه                

 ۲۰۰۷گزارش گونه اي درسوم ژوئيه      
:  نقل قول مـيـکـنـد کـه          Leeاز خانم   

در کلمبيا در فـاصـلـه زمـانـي بـيـن             " 
 ۲۰۰۰ تـا دسـامـبـر           ۱۹۹۱ژانويـه   
 تن از فعالين اتحـاديـه       ٢٢٤۵تقريبا  

 تـن مـورد     ٣٤٠٠.   اي کشته شده اند  
در سـراسـر     .   . . .   تهديد قرار گرفته اند  

کلمبيا اين پيام به فعالـيـن اتـحـاديـه            
اي داده شده اسـت کـه از وضـعـيـت                 
کاري خود شـکـايـت نـکـنـيـد، بـراي                

حقوق خود کمپين راه نيندازيـد؛ چـرا          
که صداي شما بهر قيمتـي خـامـوش           

 ILOگزارش سـالـيـانـه       ". خواهد شد 
 حاکـي از آن اسـت کـه       ۲۰۰۷در سال 

خشونتهاي سيتمـاتـيـک و انـتـخـاب             
 نفر ۷۸شده، که در آن به عنوان مثال        

از فعالين اتحاديـه اي در آن سـال بـه              
قتل رسيده اند، هـمـچـنـيـن در حـال               

آنچه که در تـمـام ايـن           .   افزايش است 
گزارشات قابل تـوجـه اسـت دخـالـت             

هـاي شـبـه پـلـيـسـي                مسـتـقـم گـروه      
(paramilitary)         و مـــقـــامـــات 

آقـاي  .   امنيت ملي در اين قتلهـاسـت      
Paul Moist           ــه ــحــادي ــيــس ات  رئ

CUPE            در يـاددادشـتـهـاي روزانـه 
خود در اين سفر آشکار ميـکـنـد کـه             

هاي شبه پليسـي در ارتـبـاط          اين گروه 
نـزديـک بــا دسـت انــدرکـاران دولــت               

ايشـان بـه نـقـل از            .   کلمبيا هستـنـد   
 سـال    ۱۱کميسيونر سازمان ملل که     

در کلمبيا کار کرده اسـت مـيـگـويـد             
 تن از اعضاي کنگره کلمبيـا کـه     ۶۰
 درصد از نماينـدگـان کـنـگـره را           ۳۰

تشکيل ميدهند محکوم به فسـاد و         
هاي شـبـه نـظـامـي             همکاري با گروه  

 معتقد اسـت کـه      Leeخانم. شده اند 
ايــن گــزارش ســازمــان مــلــل زنــگ            

هــاي    خــطــري اســت بــراي کــمــپــانــي        
چندمليتي که در محيطـي سـرمـايـه          
گذاري ميکنند که در آن حقـوق بشـر          
بطور سيستماتـيـکـي مـورد تـجـاوز             

ايشان در پايان مـقـالـه       .   قرار ميگيرد 
توصيه ميکنند که مقامات دولـتـي        

هاي چـنـدمـلـيـتـي و            کلمبيا، کمپاني 
همچنين جنبش جهاني کارگري بايـد      

 در کلـمـبـيـا هـمـکـاري            ILOبا دفتر 
کنند تا مطمـن شـونـد کـه تـمـامـي                 
موارد تهديد و حـملـه بـه فـعـالـيـن                   
اتحاديه اي و خويشاوندان آنهـا مـورد      

چــنــانــکــه .   بــررســي قــرار مــيــگــيــرد      
مالحظه ميشـود مسـافـرت رهـبـران          
اتحاديه هاي كارگري کانادا در اصـل       

بـرقـراري   .   پاسخ به اين فراخـوان اسـت      
ــذاري                 ــه گ ــراي ســرمــاي ــيــت ب امــن

ناگفته نـمـانـد     !   شرکتهاي چند مليتي  
که آش آنچنان شور است که آشپز هـم         

منجمله وزيـر  .   صدايش در آمده است   
حفاظت اجتماعي کلمبيا مـيـگـويـد         

 سـي و چـهـار           ۲۰۰۷كه در سـال         
ــاظــت                   ــف ــراي ح ــون دالر ب ــي ــل ــي م
اختصاصي براي فعالين اتحاديـه اي،      
روزنامه نگاران و رهـبـران سـيـاسـي             

در حـالـيـکـه      .   کنار گذاشته شده است   
 صد و نود و ۲۰۰۰اين مبلغ در سال    

 .هفت ميليون دالر بوده است
در اينجـا الزم اسـت اشـاره اي                
داشته باشيم به اعتـصـاب عـمـومـي           

 در كلمبيا که در آن بقـول   ۱۹۹۹سال  
 دولـت  Workers Worldروزنامه  

آمريکاي طرفدار دولت کـلـمـبـيـا را             
اين اعتصاب دو روزه       .   بلرزه در آورد  

کــه فــراخــوان آنــرا اتــحــاديــه هــاي              
کارگري، کارگران غير اتـحـاديـه اي،          
کشـــاورزان، دانـــش آمـــوزان و                   
سازمانهاي محلـي داده بـودنـد، در            
اصل براي مـقـابلـه بـا سـيـاسـتـهـاي                 
رياضت کشـي و خصـوصـي سـازي              

 ۲۰در ايـن اعـتـصـاب            .   دولـت بـود   
دولـت  .   ميليون نـفـر شـرکـت کـردنـد            

موافقت کرد که تـمـامـي دسـتـگـيـر               
. شدگان در طي اعتصاب را آزاد كند      

همچنين موافقت كرد که با اتحـاديـه        
 خـواسـت     ۴۱هاي کارگـري بـر سـر            

مطروحه در اعـتـصـاب بـه مـذاکـره               
ــنــد   ــنــشــي ــامــه     .   ب  Workersروزن

World     سـپـتـامـبـر        ۱۶ در تـاريـخ 
مي نويسد كـه واشـنـگـتـن و           ۱۹۹۹

پنتاگون سعي ميکنند طبقه حاکـمـه       
بلرزه درآمـده کـلـمـبـيـا را، قـبـل از                    

. پيروزي نيروهاي انقالبي، کمک کنـد     
اين روزنامـه مـيـگـويـد گـزارشـهـاي               
زيادي خبر ميدهـنـد کـه مشـاوريـن             
آمريکايي در حـال حـاضـر مشـغـول             

 واحـد ارتشـي        ۵تربيت کردن حداقل    
کلمبيايي و فرستادن نـيـروي اضـافـه           

. براي مقابله با شورشهاي فزاينده اند      
در اينجا اگر پيوستن چـنـديـن دولـت         

ضـد  ” آمريکاي جـنـوبـي بـه بـلـوک                 
طـــرفـــدار ” و     “   امـــپـــريـــالـــيـــســـتـــي 

را به اين مسئلـه اضـافـه      “   سوساليسم
کنيم آنگاه واقعي بـودن ايـن تـرس و             

بـاز  .   وحشت قابل درک تر خواهد بـود      
  در کلمبيـا و رفـتـن       ILOشدن دفتر 

سفيـرکـانـادا و گـروهـي از رهـبـران                  

اتحاديه هاي کارگري در همين راستا      
 .بايد مورد بررسي قرار بگيرد

اما واقعيت تلـخ ايـن اسـت کـه              
سال بعد از اعتصاب سـراسـري در          ۹

کلمبيا که دولتهاي کلمبيا وآمـريـکـا        
را بــوحشــت انــداخــت، ســرکــوب و             

. کشتار کارگران همچنان ادامه دارد      
 ميليـونـي کـارگـران و           ۲۰اعتصاب  

مردم نتوانست با سياستهاي تجـارت      
آزاد تَحميل شـده از طـرف دولـتـهـاي            

تـازه  .   آمريکا و کانادا مـقـابلـه کـنـد           
رهبران اتحاديه ها در کـانـادا بـفـکـر             
اين افتاده اند بيانيه صادر کنـنـد کـه           
در آن گفته ميشود که تجارت آزاد به        

. مردم کلمبيا کـمـک نـخـواهـد کـرد              
بنظر ميـرسـد   !   واقعا چه تهديد بزرگي 

که خود رهبران اتحاديه هاي كارگري      
کلمبيا نيز ميدانند که اين حمايـتـهـا          

بـقـول آقـاي      .   چقدر آبـکـي مـيـبـاشـد         
Lucian Sanin          مــديــر مــدرســه 

اتحاديه ملي در مدلين، دومين شهر      
بزرگ کلمبيا، به يکي از کميتـه هـاي         

ILO در ژنـو    : ”ILO          بـه پـرزيـدنـت 
Uribe    نخواهد گفت که او جزو گروه 

شبه پلـيـسـي اسـت کـه مـن در آن                      
شکي ندارم، بلکه به او خواهد گـفـت          

. که بايستي اين قوانين راعوض کنـد      
اين است آن چـيـزي کـه مـا اکـنـون                   

 . “بدست آورده ايم
در خاتمه بايد اضـافـه کـنـم کـه               
بررسي موقـعـيـت طـبـقـه کـارگـر و                  
جنبش اتحاديـه اي در کـلـمـبـيـا و                  
داليــل نــتــيــجــه نــدادن اعــتــصــاب            

ــد   ۱۹۹۹عــمــومــي ســال          ــتــوان مــي
درسهاي ارزنده اي براي طبقـه کـارگـر         
ايران داشته باشد که بايـد در جـايـي             

ولـي  .   ديگر مورد بررسي قرار بگـيـرد      
شواهد مـوجـود نشـان مـيـدهـد کـه                
جنبش اتحاديه اي در کلـمـبـيـا قـادر         
نبوده اسـت ايـن پـتـانسـيـل عـظـيـم                  
طبقاتي را براي مقابله با سياستهـاي       
دولتهاي کلمـبـيـا و سـرمـايـه داران                

. شركتهاي چندمليتي بـکـار انـدازد          
بي جهت نيست که جنبش اتـحـاديـه           
اي نتوانسه است کارگـران زيـادي را           

 Lucianبقول آقـاي     .   متشکل کند 
Sanin  درصـد از کـارگـران         ۵ تنهـا 

عضــو اتــحــاديــه هســتــنــد کــه ايــن            
نشاندهنده يک سير نزولي نسـبـت بـه           

 ١۵چند سالي پيش است که در آن             
درصـد از کـارگـران عضـو اتـحـاديـه               

 .بودند
در مـبـارزه طـبـقـاتـي آنـچـه در                 
نهايت براي طبقه کارگر تعيين کننده      
است سياستهاي حاکم بـر آن مـبـارزه          

در صورت نبود يـک سـيـاسـت          .   است
راديکال و سـوسـيـالـيـسـي در راس                
مبارزه طبقه کارگر، در صورت نبـود       
يک حزب کمونيستي که بـتـوانـد کـل           
جنبش طبقه کارگر و مردم را هدايـت   
کند، جنبش اتـحـاديـه اي حـتـي در               
عرصه مبارزات روزمـره و مـبـارزه             
براي اصـالحـات نـيـز مـحـکـوم بـه                   

در قـرن بـيـسـت و          .  شکست ميباشد 
يکم، قرن جهاني شـدن سـرمـايـه بـه              
معناي واقعي آن، قرني که سـرمـايـه           
بدنبال نـيـروي کـار ارزان و کـارگـر                  
خاموش ميگردد، جنبـش اتـحـاديـه          

ايـن  .   اي محکوم به شـکـسـت اسـت           
حکمي است جهانشمول؛ در ايران، در      

 . کلمبيا و يا در کانادا

 
 ...  سرکوب و کشتار 

 

١از صفحه   
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 داوود رفاهي. 
اعتصاب ميليوني آفريقاي 

 جنوبي را فلج كرد
، ٢٠٠٨ اوت      ٦روز چهارشنبه    

آفريـقـاي جـنـوبـي شـاهـد يـكـي از                    
. بزرگترين اعتصابات تاريخ خود بود    

بدعوت كنگره اتحـاديـه هـاي مـلـي             
 (COSATU)آفــريــقــاي جــنــوبــي       

ميليونها نفر در سراسر كشور به يـك        
 ساعته پيـوسـتـنـد كـه          ٢٤اعتصاب  

باعث تعطيلي اتوبوسهـا، قـطـارهـا،          
تــاكســيــهــا، مــدارس، مــؤســســات،       

. معادن، شركتها و فروشگاههـا شـد        
 COSATU  ،Patrickسخنگوي  
Craven  امروز خـيـلـي     :   "  گفته است

ژوهـانسـبـورگ    .   جالب بنظر مي آيـد     
 ." مثل روز يكشنبه شده است

اعتراض اين كارگران به افـزايـش       
قيمت برق و مواد غذايي است كـه در      
ماههاي اخير باعث افت شديد سطح       

. زندگي كارگران و مـردم شـده اسـت            
همزمان با اين اعتصاب دههـا هـزار         

، " پـرتـوريـا   " نفـر نـيـز در شـهـرهـاي                 
ــان"  ــاون    " ،    " دورب ــيــدي  " ،    " كــيــپ ت ل

ــيـــت  ــمـ ــركـــس دراپ     " ،     " اسـ ــلـ ، " كـ
دسـت بـه     "   ويـت بـانـك     " و  "   پولوواين" 

راهپيمايي اعتراضي زدند تـا خشـم          
خود را از افـزايـش قـيـمـتـهـا نشـان                   

كوساتو تهديد كـرده اسـت كـه      .   دهند
چنانچه مطـالـبـات كـارگـران پـاسـخ              
مثبت نگيرد دسـت بـه اقـدامـات و              

 . حركتهاي گسترده تري خواهند زد
 

 كارگر  ٢۵٠ديپورت بيش از    
 از كويت

 ژوئـيـه،     ٢٨ و   ٢٧،  ٢٦روزهاي  
كويت شـاهـد اعـتـراض چـنـد هـزار                 
كارگر نظافتچي بـود كـه از كشـور               
بنگالدش بـراي نـظـافـت شـركـتـهـا،               
مؤسسات و خيابانها به كويـت آورده        

ايـن كـارگـران بـا خـواسـت              .   شده اند 
دريافت دستمزدهاي معوقـه شـان و          
ــه              افــزايــش دســتــمــزدشــان دســت ب

ايـن اعـتـراض      .   اعتـراض زده بـودنـد      
وسيـع و بـي سـابـقـه بـدنـبـال پـاسـخ                    
نگرفتن از طرف مسئولين شركتهـا و     
وزارت كار كويت باالخره روز دوشنبه      

 ژوئيه بـا دخـالـت پـلـيـس بـراي                 ٢٨
متفرق كردن آنها به خشونت كشـيـده         
شــد و كــارگــران بــا كــتــك كــاري                  
مسئولين شركتهـا و وزارت كـار و              
واژگون كردن ماشينهاي شركتـهـايـي       
كه در آنها مشغـول بـكـار هسـتـنـد،               

بـدنـبـال    .   دست به اقدام متقابل زدنـد      
 ١٠٠٠اين درگيريها، پليس بيش از      

كارگر را بازداشت كـرد كـه تـاكـنـون              
 تـن از       ٢۵٠خبر از اخراج بيـش از          

آنها رسيده است و قرار اسـت صـدهـا       
تن ديگر نيز به بنگالدش بـازگـردانـده      

ايـن كــارگــران كـه بــا وعــده             .   شـونــد 
دستمزدهاي باالتر توسط شركـتـهـاي       
دالل به كويت آورده مي شوند، فـقـط        

)  دالر  ٧۵(  ديــنــار      ٢٠مــاهــيــانــه    
دريافت مي كنند كه حتي اين مبـلـغ         
نيز به بهانه هاي مختلف سر مـوعـد          

ايـن كـارگـران      .   پرداخـت نـمـي شـود         
بعضا راهي جز قبول اين دستمـزد را          
ندارند؛ چون براي بـدسـت آوردن ايـن            
شــغــل گــاهــي اوقــات مــجــبــور بــه            

 دالر هستند   ٣۵٠٠پرداخت تا مبلغ    
و چون اين پولها را قرض مي كـنـنـد             

. مجبور به بـازپـرداخـت آن هسـتـنـد             
بدنبال اين اعتراضـات بـود كـه روز              

 اوت، وزارت كار كويـت       ٤چهارشنبه  
اعالم كرد كه دستـمـزد حـداقـل ايـن              

در )    دالر  ١۵٠(  دينار    ٤٠كارگران  
نظر گرفته اند و شركتها و مؤسساتي       
كه از اين امر تخلف كنند مجازات و        

 . به دادگاه كشيده خواهند شد
كشور ثروتمند و نفت خيز كويـت       

 ميليون نفر جـمـعـيـت دارد كـه           ٣,٢
حـدود دو سـوم آن را اتـبـاع ديـگـر                    

 .كشورها تشكيل مي دهد

 
 دو خبر از مبارزات و مسائل کارگري در سطح جهان 

 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

مـرداد  ۱۵روز   اتحاديه آزاد كارگران     
 جزایـی سـنـنـدج        ١٠١دادگاه شعبه   

برای چهار نفر از شرکت کنندگـان در          
 در ایـن       ٨٧مراسم اول ماه مه سال      

شهر حکم زندان و شالق صـادر کـرده          
سوسن رازانی و شـیـوا خـیـر            .   است

 ١٥ ماه زندان و        ٤آبادی هر کدام به     
 ٩١ضربه شالق، عبـداهللا خـانـی بـه             

 ضربه شالق و سـیـد     ٤٠روز زندان و    
 ٥٠ ماه زندان و   ٦غالب حسینی به    

 .ضربه شالق محکوم شده اند
حكومت اسالمـي مـيـدانـد كـه             
كارگران شركت واحـد بـا اعـتـصـاب             

 و كـمـپـيـنـهـا و              ٨٤خود در سـال         
مبارزات بعدي اي كه در حـمـايـت از       
آنها در ايران و در سطح بيـن الـمـلـلـي             
صـورت گــرفـت مــورد تـوجــه هـمــه               
كارگران هستند و از محبوبيت ويـژه         

حكومـت هـمـچـنـيـن        .   اي برخوردارند 
ميداند كه كارگران در ايران با برپايـي   
مراسم هـاي اول مـه چـه پـيـشـروي                  
مهمي را به اين حـكـومـت تـحـمـيـل               

اين تعرضات حكـومـت در       .   كرده اند 
واقع تـالـشـي بـراي بـازپـس گـيـري                   
دستـاوردهـاي كـارگـران در ايـن دو                

 . مورد است
اين تعرض وقيحانه را ميتـوان و        

ــه شــكــســت كشــانــد              ــايــد ب ايــن .   ب
موضوعي مربوط به همه كارگـران و     
جنبش اعتراضي در ايـران اسـت و              
بايد با عكس العمل قاطع مـا روبـرو        

رانندگان اخراجي شركت واحـد     .   گردد
جز تاكيد بر حقوق بـديـهـي كـارگـران             
كاري نكرده اند و بايد به سـركـارهـاي          
خود بازگـردنـد و بـه آنـهـا غـرامـت                   

احكام شـالق و زنـدان        .  پرداخت شود 
براي فعالين اول مه بايد دور انداخـتـه         
شود و حـكـومـت كـثـيـف اسـالمـي                
سرمايه داران به دليل اين عمل ضـد          
انساني و ضـد كـارگـري و بـدور از                  
شئونات انساني بايد مجبور شود از        

بـرپـايـي    .   كارگران عذرخـواهـي كـنـد       
مراسم اول مه حق بديهي و برسـمـيـت     
شناخته شده كارگران در تمـام جـهـان          
است و حكومتي كـه بـه ايـن دلـيـل                 
كارگران را به زندان و شالق مـحـكـوم          
ميكند جز نفرت و خشم كـارگـران و            

. مردم مستوجب چيز ديگري نيـسـت       
جمهوري اسالمي دارد با اين احـكـام         
به ميليونها كارگران و مردم در ايـران        
دهن كجي ميكنـد و ابـتـدايـي تـريـن          
معيـارهـاي ايـن زمـانـه را زيـر پـا                     

ايـن احـكـام بـايـد بـطـور               .   ميگذارد
كــامــل مــلــغــا شــونــد و حــكــومــت            

اسالمي از جانـب هـمـه كـارگـران و                
سازمانهاي كارگري و انسـان دوسـت         

جانيان كثيـف   .   تقبيح و محكوم شود   
اسالمي سرمايه را ميتوانيم از ايـن          

رفقاي كارگرمان  .   اقدام پشيمان كنيم  
آنها بـه دلـيـل       .   را نبايد تنها بگذاريم   

دفاعشان از حقوق اساسـي كـارگـران          
تـنـهـا سـزاوار افـتـخـار و قـدردانـي                    

اين جانيان اسـالمـي حـاكـم         .   هستند
هستند كه بايد به دليل مخالـفـت بـا           
بديهي ترين حقوق كارگري محـاكـمـه        

از هم اكنون بايد دست به كـار    .   شوند
مقابله با اين تعرضات ضـد كـارگـري         

با تهيه طومـارهـا، بـا        .   حكومت شد 
نوشتن نامـه بـه سـازمـانـهـاي بـيـن                  
المللي، با دست زدن به اعتصابات و        
اعـتـراضـات هشـداري، بـا بـرپـايــي               
كارزار و كمپينهايي در ايـران و در              
سطح بين المـلـلـي مـيـتـوان بـا ايـن                  

بايد كاري كرد كه    .   احكام مقابله كرد  
حكومت از اين تـعـرض بـيـشـرمـانـه              

بدون ترديد تـوجـه     .   خود پشيمان شود  
رهبران كارگري در همه سطوح به ايـن    
مساله و اهميتي كه شـكـسـت دادن            
اين تعرضات دارد، ميتوانـنـد صـف          
گسترده اي از كارگران را بـراي پـاسـخ          
دادن و اعتراض كردن و مبارزه كـردن        

و از   .   براي اين امر به حركت در آورند    
سوي ديگر اگر چنين حركتي صـورت       

نــگــيــرد تــرديــدي نــيــســت كــه ايــن             
حكومت بـراي بـازپـس گـيـري تـمـام               
دستاوردهاي مبـارزات كـارگـران در          
چند سال اخير دسـت بـه تـعـرضـات               

بسيار امـيـدوارم     .   بيشتري خواهد زد  

كه بتوانيـم هـرچـه سـريـعـتـر حـركـت                 
گسترده اي را در اين زمـيـنـه هـا بـه                

 . جريان بيندازيم
 

 
 ...هشداري به كارگران 

 

 احکام اخراج "ديوان عدالت اداري"
 رانندگان شرکت واحد را تاييد کرد 

 
سنديكاي كارگران شركت واحد، از تـايـيـد شـدن احـكـام اخـراج تـعـدادي از                              

بـه  .    خـبـر داد       " ديوان عدالـت اداري    "  نهادي بنام    اعضاي اين تشكل صنفي در    
روابط عمومي سنديكاي كارگران شركت واحـد اعـالم          "   ايلنا" گزارش خبرنگار   

در ماه هاي اخير ديوان عدالت اداري به غير از يك نفر براي احكام اخـراج               :   كرد
اين افراد بيشتـر از سـوي هـيـات       .    عضو ديگر اين تشكل را تاييد كرده است      ٩

بـر ايـن     .   هاي حل اختالف ادارات كار استان تهران به اخراج محكوم شده بودنـد   
اساس تنها حكم اخراج نعمت اهللا اميرخاني در ديوان عدالت اداري نقـض شـده       

 رضـا فـاضـلـي،          سعيد ترابيـان، .   است اما احكام اخراج سايرين تاييد شده است  
علي اكبر پير هادي، سيد رضا نعمتي پور، مـنـصـور حـيـات غـيـبـي، عـطـا                           
باباخاني، سلطان علي شكاري، وهاب محـمـدي و عـلـي تـاخـيـري از جـملـه                            
اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد هستند كه احكام اخراج آنـهـا تـاكـنـون          

اخـراج شـدگـان هـمـگـي، از              .   به تاييد ديوان عدالـت اداري نـيـز رسـيـده اسـت             
 كـارگـران شـركـت واحـد             ٨٤رانندگاني بودند كه در جريان اعتصاب زمستان         
 . اخراج و حتي مدتي را نيز در حبس سپري كردند

چهل و هفتميـن روز بـازداشـت          مرداد ٢٠  روزيكشنبه بنا به يك گزارش ديگر    
غير موجه آقاي غالمرضا غالمحسيني ازرانندگان شركت واحد اتـوبـوسـرانـي           
تهران وحومه و از فعالين كارگري و سنديكايي عضو سنديكـاي شـركـت واحـد             

 .اتوبوسراني تهران و حومه است
 

١از صفحه   



 12  ١٣٨٧ مرداد٢٤   کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

بر اساس خبر اتحاديه آزاد كارگران      
مــرداد دادگــاه شــعــبــه      ۱۵ايـران، روز       

 جزایی سنندج براي چهار نفـر از     ١٠١
شرکت کنندگان در مراسم اول مـاه مـه           

 در اين شـهـر حـکـم زنـدان و                  ٨٧سال  
سوسـن رازانـي     . شالق صادر کرده است 

 مـاه    ٤و شیوا خير آبادي هر کدام بـه            
 ضربه شالق، عبداهللا خانـي  ١٥زندان و   

 ضربـه شـالق و         ٤٠ روز زندان و     ٩١به  

 ماه زنـدان و        ٦سید غالب حسيني به     
 . ضربه شالق محکوم شده اند٥٠

يك سال قبل احكامي مشـابـه بـر            
 نفر از کارگران سنندج به جـرم        ١١عليه  

شرکت در مراسم اول مـاه مـه صـادر                
آن احكام با اعتـراضـات گسـتـرده           .   شد

روبرو شد و در نـهـايـت رژيـم اسـالمـي             
جمهـوري  .   ناچار به لغو آن احكام گرديد     

اســالمــي اكــنــون بــراي عــقــب رانــدن            

اعتراضات كارگري در سنندج يـك بـار         
ديگر اين احكام ضد انساني را بر عليـه    

 نفر از شركـت كـنـنـده گـان اول مـه                   ۴
 . امسال بكار گرفته است

 
 !كارگران مردم آزاديخواه

 
احكـام شـالق و زنـدان بـر عـلـيـه                   
كارگران توهيـن و بـيـحـرمـتـي بـه كـل                 

ايــن احــكــام     .   جــامــعــه بشــري اســت        
اسالمي و ضد انسانـي بـراي دفـاع از               

سرمايه داران و تحميل فقر و فالكت بـه         
اين احكام براي خفه كـردن       .   مردم است 

صداي كـارگـران و تـحـمـيـل شـرايـط                   
اين احكـام  .   كارفرماها به كارگران است  

. توهين آشكاري به كرامت انسان اسـت      
بايد عليه اين توحش اسالمي به ميدان       

نبايد جامعه نظاره گر اين توحـش       .   آمد
اين يك تعرض اساسي به حرمـت       .   باشد

مـردم  .   انساني كارگران و مـردم اسـت          

سنندج بايد جواب محكم و درخوري به       
ما همه سازمـانـهـاي    . اين احكام بدهند 

كارگري و مدافع حقـوق انسـانـي را بـه              
اعتراض عليه اين توحش اسالمي فـرا         

  . ميخوانيم
كميته كـردسـتـان حـزب كـمـونـيـسـت                  

 كارگري ايران
 ٢٠٠٨اوت ۱۰  - ۱۳۸۷مرداد ۲۰

طــبــق گــزارشــات مــنــتــشــره و              
گزارشاتي كه از شيراز به كانال جـديـد          

 مـرداد    ٢٢رسيده است، صـبـح روز           
مــاه، يــكــي از كــارگــران صــنــايــع                 
مخابراتي راه دور اقدام بـه خـودكشـي           

بنابراين گزارش،علي كيامـرثـي،     .   كرد
 ٢٢كارگر مونتاژكار اين شركت روز         

مرداد خود را از منـبـع آب كـارخـانـه            
كارگران كه متوجه ايـن     .   حلق آويز كرد  

موضوع مي شوند بالفاصله خـود را           
به باالي منبع مي رسانند و بـا قـطـع              
طناب، اين كارگر را نيمه جـان پـائـيـن           

طـبـق گـزاراشـات امـكـان            .   مي آورند 
. قطع نخاع علي كـيـامـرثـي بـاالسـت            

وي كه از كارگران با سابقه اين شـركـت          
و در آستانه بازنشستگي بود، به گفتـه        
همكارانش چندين بار با مدير عـامـل         
اين كارخانه بـر سـر پـرداخـت نشـدن                 
مطالبات معوقه خود مشـاجـره كـرده          

گفته مي شود كه علي كيامرثـي       .   بود
به اين دليل اقدام به خـودكشـي كـرده             
است كه همسر و بچه هايـش سـه روز             

بود چـيـزي بـراي خـوردن سـر سـفـره                    
 .نداشتند

الزم بــه تــوضــيــح اســت كــه در               
ــه           ــذشــت ــر     ١٢٠٠روزهــاي گ ــارگ  ك

كارخانه صنايـع مـخـابـراتـي راه دور               
شيراز همـراه اعضـاي خـانـواده خـود               
چـنــديــن بــار بـا تــجـمــع در مــقــابــل                 
نــهــادهــاي اداري اســتــان فــارس و                
همچنين مـراجـعـه بـه حـائـري امـام                  
جمعه شيراز، كه بـعـنـوان يـک دزد و                
زمين خوار بزرگ مشهور شـده اسـت،         
خواهان پرداخـت مـطـالـبـات مـعـوقـه             

بـه گـفـتـه يـكـي از              .   خود شده بـودنـد    
بينندگان كـانـال جـديـد، زمـانـي كـه                 
كارگران به حائري مراجعه مي كنـنـد،        
و به او مي گويند كه دستمزدهـايشـان          
را چنـديـن مـاه اسـت نـداده انـد، بـا                     

نـداده انـد كـه         " وقاحت تمام ميگويـد     
كــارگــران ايــن كــارخــانــه       ! "   نــداده انــد   

 ماه دستمزد و مـزايـا طـلـب           ۵حداقل  
از کارگران صنايع مخاراتـي راه  .   دارند

دور شيراز ميخواهيم که با ما تـمـاس          

بگيرند و گزارشـات مشـروح مـبـارزه            
خود و وضعيت هـمـکـار خـود را بـه                  

 . اطالع ما برسانند
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري بــا         
خانواده و بستگـان و هـمـکـاران عـلـي           
كيامرثي ابراز هـمـدردي مـيـکـنـد و               

. آرزوي بــهــبــود ســريــع وي را دارد               
پرداخت نكردن دسـتـمـزد و مـزايـاي               

تنهـا  .   كارگران يك جنايت آشكار است    
بــا ســرنــگــونــي حــکــومــت اســالمــي          
ميتوان به اين جهنـم اسـالمـي پـايـان             

حزب همه كارگران و مردم شريف      .   داد
و آزاديخواه را بـه پـيـوسـتـن بـه حـزب                 
کمونيست کارگري براي پايـان دادن بـه        
عمـر نـنـگـيـن ايـن رژيـم و بـرقـراري                     
جامعه اي آزاد و انسـانـي و مـرفـه                    

 . فراميخواند
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

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

 ١٣٨٧مردادماه ٢٤، ١

 
كارگران صنايع مخابرات راه دور در شيراز چندين بار همراه با 

 خانواده هاي خود دست به تجمع زدند
 يکي از کارگران اين مرکز بدليل فقر و پرداخت نشدن دستمزد اقدام به خودكشي کرد          

قبال به اطالع رسـانـديـم کـه روز           
 مرداد علي كيامرثي، يـكـي از           ٢٢

كارگران کارخانه مـخـابـرات راه دور           
شيراز بدليل عدم دريافـت پـنـج مـاه             
حقوق و نـاتـوانـي از تـامـيـن غـذاي                 
همسر و بچه هايـش، از مـنـبـع آب                
کارخانه درمقابل مديريت اين شرکت     

رفقاي عـلـي   . خودش را حلق آويز کرد 
او را فــورا پــائــيــن آوردنــد و بــه                     
بيمارستان رساندنـد و امـروز طـبـق              
گزارشي که براي ما ارسال شده است،       
علي کيامرثي در بيمارستان نـمـازي         
شيراز بستري اسـت و حـالـش رو بـه             

 . بهبود است
 

حزب كمونيسـت كـارگـري روبـه           
بهبـودي گـرائـيـدن وضـعـيـت عـلـي                 
كيامرثي را به دختر و هـمـسـر وي و              
همچنين به همكاران و بسـتـگـان او            
صميمانه تبريك مي گويد و خـود را        

عـلـي   .   در شادي آنها شريك مي دانـد      
کيامرثي بايد با بهـتـريـن امـکـانـات            

پزشکي و کامـال رايـگـان مـعـالـجـه               
شود و به خانواده اش غرامـت کـامـل          

همچنين کليـه حـقـوق       .   پرداخت شود 
 کـارگـر ايـن         ١٠٠٠معوقه بيش از     

کارخانه بايد فورا پرداخت شـود و بـه           
کارگران بخاطر کليه خسـارات مـادي       
و روحي که به آنها وارد شده، غرامـت         

حزب از کارگـران صـنـايـع         .   داده شود 
مخابرات راه دور شيراز، از پـزشـکـان         
و پرستاران و کـارکـنـان بـيـمـارسـتـان             
نــمــازي و ســايــر مــردم آزاديــخــواه              
ميخواهد خـانـواده عـلـي را تـنـهـا                  
نگذارند و بر پروسه معالجاتي عـلـي         

 . از نزديک نظارت کنند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 مــردادمــاه    ٢٦،   ٢٠٠٨ اوت      ١٦
١٣٨٧ 

 

 
حال علي كيامرثي کارگر مخابرات راه دور 

 شيراز رو به بهبود است
 جمهوري اسالمي و كارفرماها بايد غرامت بپردازند        

 
 ه شرکت کنندگان يدر باره صدور احکام زندان و شالق بر عل  


