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

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

  ١٣٨٧ شهريور ٧پنجشنبه،     کارگر کمونيست کارگر کمونيست ٩١ 
  ٢٠٠٨  اوت٢٨                             

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

شمـا وقـتـي بـه کـل            :   شهال دانشفر 
اعتراضات کارگران کيان تايـر نـگـاه          
مــيــکــنــيــد چــه تصــويــري از ايــن               
اعتراضات داريد و جايگاه آنرا چطور      

 . مورد بررسي قرار ميدهيد
 

در ابتدا از اهـمـيـت         :   رضا رشيدي 

اعـتـراض و     .   اين اعتراض شروع کنم   
اعتصاب کـارگـران کـيـان تـايـر در                 
مقطع  تحوالت سياسي اجـتـمـاعـي           

بـيـش از     .   کشور دارد اتفاق مي افتد    
هزار و چهارصد کارگر در طول چـهـار      
و نيم مـاه و يـا نـزديـک پـنـج مـاه                        
اعتراضي را در رابطه با حقـوق هـاي           

در مقابل  .   معوقه شان سازمان دادند   
اين اعتراض صف بسيار بـزرگـي از            

تاكيد كرديم كـه آنـچـه كـه بـا                 " 
جاروجنال توسط دولت احمـدي نـژاد         

ناميـده مـيـشـود       "  جراحي اقتصادي" 
در واقع طرحي از نـظـر كـارشـنـاسـي             
ناقص و دم بريده و عجوالنه است كـه         
ميخواهد اكثريت عظيم مردم را كـه       
به شدت به گراني فزايـنـده اعـتـراض            
دارند و خشمگينند، براي مـدتـي در         
انتظار نگه دارد و در عين حال اولين        
هدفش زدن از سوبسيدهايي است كه      
بخشي از آن بهر شكل به جيب مـردم          

طرح قطع سـوبسـيـدهـا جـزء          .   ميرود
ــري از طــرحــهــاي                 ــذي ــاپ جــدايــي ن
خصوصي سازي تـوسـط جـمـهـوري            
اسالمي در دوره هاي مختـلـف بـوده         

ايــن قــدم آخــر در مســيــر                .   اســت
ــهــاي جــمــهــوري            خصــوصــي ســازي
اسالمي است كه مدتهاست از دوره         
رفسنجاني تاكنون دنبال شده است و    
امكان يورش بيـرحـمـانـه و بـيـشـتـر                
كارفرمايان بـه كـارگـران و زنـدگـي                

نـفـس   .   مردم را فـراهـم آورده اسـت             
همين خصوصي سازيها آنچنان بـراي      
كارگران و بخشهاي پاييني و محـروم       
مردم ويرانگر بوده است كه در چـنـد            
سال اخير يـك جـنـبـه از مـبـارزات                  
كارگران مقابله با خصوصي سازيـهـا       
بوده است و يك خواسـت كـارگـران را           
لغـو خصـوصـي سـازيـهـا تشـكـيـل                 

اينكه طرح اين خواست چـه        .   ميدهد
تاثيـرات مـنـفـي اي بـر مـبـارزات                  
كارگران دارد فعال مورد بـحـث ايـن            

فقط ميخواهـم اشـاره      .   نوشته نيست 
كنم كه خصـوصـي سـازيـهـا عـمـال                
روالي بوده كـه جـمـهـوري اسـالمـي               
خــودرا از تــعــهــدات رســمــي و يــا               
معمولش نسبت به زندگي كـارگـران،       
شرايط كار، اشتغال، حـق سـنـوات،           
دستمزدهـا و غـيـره خـالص كـنـد و                
بطور يك جانبـه تـمـام قـراردادهـا و               
توافقات با كارگران يك شركت يا يك       

 
 اتحاديه ها و انقالب صنعتي دوم

 بخش اول

  
 و اقتصاد محتضر" يارانه هوشمند

پيرامون جراحي اقتصادي جمهوري    
 بخش دوم و پاياني    -اسالمي   

 James Tomkinsآقـــــاي        
ورزشکاري کـه شـش بـار در بـازي                 
المپيک شرکت کرده و سه مدال طـلـال        
را بخود اختـصـاص داده اسـت مـي              

ورزشکاران بـايـد سـيـاسـت را           "گويد  
کنار گذاشته و تمرکـزشـان را بـرروي            
بردن مـدال در مسـابـقـات الـمـپـيـک                

بايد گفت به اميـد آنـروزي       . " بگذارند
که مسابقات ورزشـي مـحـلـي بـراي             
تــبــادل تــجــربــيــات ورزشــکــاران و            

٧صفحه   

٣صفحه   

 
 جايگاه و اهميت و درسهاي اعتصاب

  كارگران كيان تاير
متن مصاحبه با اصغر كريمي و رضا رشيدي در برنامه            

 " كارگران و يك دنياي بهتر    "تلويزيوني  

 ١٩١٤ آوريــل      ٢٠صــبــح روز      
نيروهاي مسلح حفاظـت و حـراسـت           

ــت  ــركـ  Colorado Fuel and شـ
Iron Corporation (CF&I) 

، ) شركت آهـن و سـوخـت كـلـرادو               )
ــه                  ــتــي ب ــيــروهــاي دول ــا ن هــمــراه ب
معدنكاران اعتصابي اين شـركـت و          

ايـن  .   خانواده هاي آنها يورش آوردنـد      
 سـپـتـامـبـر        ٢٣معدنكاران از تاريخ    

 يعني از هفت مـاه پـيـش تـا          ١٩١٣

اين زمان در اعتصاب بوده و از خانـه         
هاي سازماني خود اخراج شـده و در           
نزديكي معدن با كمك هاي دريـافـت      

" اتحاديه معدنكاران آمريـكـا  " شده از   
به مبارزه خود ادامه مـيـدادنـد و در            
تمـام ايـن مـدت در چـادر زنـدگـي                    
ميكردند و سرماي زمستـان سـخـت          
ايالت كلـرادو آمـريـكـا را بـه نـاچـار                 

در اين يورش كـه      .   تحمل مي نمودند  
 Ludlow) "قـتـل عـام الدلـو         " به   

Massacre)    معروف است، نـزديـك
 كودك كـه در    ١٠ تن، از جمله  ٤٠به  

 ماهه نيز يـافـت       ٤ميان آنها نوزادي    
. مي شد، وحشيانه قتل عـام شـدنـد           

خواست معدنكاران اعـتـصـابـي كـه            
 سـنـت دسـتـمـزد         ٦٨ دالر و    ١روزي  

دريافت مـي كـردنـد، از جـملـه بـه                    

 

 ۲۰۰۸مسابقات المپيک 
 سودهاي کالن شرکتهاي چندمليتي و استثمار وحشيانه           

 طبقه کارگر چين  

 

 ناصر اصغري 

 
 روز جهاني اعتراض به حكم اعدام فرزاد كمانگر
به فدراسيون آموزش بين الملل، سازمانهاي كارگري و 

 )٢صفحه (نهادهاي مخالف اعدام 
  

 اعتصاب کارگران لوله سازي حركتي مهم و آموزنده  
 شهال دانشفر

 
 اخبار اعتراضات کارگري

 ١٢-١٠صفحات 

 ٤صفحه 
 

 محمد كاظمي 

 



 2  ١٣٨٧  شهريور٧   کارگر کمونيست

به گـزارش سـنـديـکـاي کـارگـران            
شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و               
حومه منصور اسالو رئـيـس هـيـئـت            
مديره سـنـديـکـا کـه قـرار بـود روز                   

 شهريور جهت مـعـايـنـات         ٤دوشنبه  

چشم به بيمارستان شهيد لبافي نـژاد         
منتـقـل شـود بـه جـاي انـتـقـال بـه                       
بيمارستان به زندان رجائي شهر کـرج         

 منتقل شد

 فرزاد کمانگر 

 

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

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

 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 

 

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

 ! دوستان گرامي
 

فرزاد كمانگر معلم جواني اسـت       
كه در ايـران دسـتـگـيـر و بـه اعـدام                    

تا كنون نهادهـاي    .   محكوم شده است  
مــتــعــددي در دنــيــا بــه ايــن حــكــم              

از جمله فدراسيـون  .  اعتراض كرده اند 
آموزش بين الملـل، فـراخـوانـي بـراي            
اعتراض به اين حكـم و نـجـات جـان              
فـرزاد كـمـانـگـر داده و از هـمـگـان                    
 . خواسته به اين حكم اعتراض كنند

ما در آستانه روز جهانـي مـعـلـم           
 اكتبر روز جـهـانـي ابـراز            ۵.  هستيم

احترام به مـعـلـمـيـنـي اسـت كـه در                   
سراسر جهان به هـمـه كـودكـان و بـه                
فرزندان ما آموزش علم و دوسـتـي و           

ايـن روز فـرصـت         .   مودت مـيـدهـنـد     
مناسبي است كه در سراسر جهان، به       
هر طريق ممكن به حكم اعدام فـرزاد        

 . كمانگر اعتراض كنيم
از شما درخواست ميـكـنـيـم كـه            
اين روز را روز جهـانـي اعـتـراض بـه               
حكم اعدام فرزاد كـمـانـگـر و هـمـه                 
محكومين به اعـدام در ايـران اعـالم           
كــرده و از هــمــه نــهــادهــاي تــحــت               

مسئوليت خود و از همه سازمانهـاي       
کــارگــري و مــدافــع حــقــوق انســان             
بخواهيد دست به تجـمـع اعـتـراضـي           
درمقابل سفارتخانه هـاي جـمـهـوري          
اسالمي ايران بزنند و به هرطريق کـه          
ميتوانند حکومت اسالمي را بـراي         
لغو حکم اعدام فرزاد کمانگـر تـحـت         

 .فشار قرار دهند
در دو سـال گـذشـتـه بـه دعـوت                

اتحاديه هاي كارگـري، روز جـهـانـي            
ابراز همبستگـي بـا كـارگـران ايـران              
برگزار شده و بـه ايـن مـنـاسـبـت در                  
ــل               بســيــاري از کشــورهــا درمــقــاب
سفارتخانه هاي جـمـهـوري اسـالمـي           
تجمعات متعددي برپـا شـد و نـامـه             
هاي اعتراضي بسـيـاري خـطـاب بـه             
 ۔سران جمهوري اسالمـي ارسـال شـد          

امروز بسيار حياتي است كه بر عليـه        
اعدامها و حكم اعدام فرزاد كمانـگـر        

. به يک حركت جهـانـي دسـت بـزنـيـم              
بگذار حكومت اسالمي ببيند كه در    
دنيا افکار عمومي جهانـي بـا قـتـل             
عمد و جـنـايـات عـامـدانـه عـلـيـه                    
انسانها مخالفند و براي نجـات جـان          
كســانــي كــه در ســلــولــهــاي مــرگ             

حكومت اسالمي نشـسـتـه انـد، بـه              
بگـذار مـادر فـرزاد       .   خيابان مي آيند  

كمانگر ببيند كه قـلـبـهـاي بسـيـاري             
براي آزادي فرزند او و براي لغو حـكـم          
اعدام فرزاد مي تپد و اين قـلـبـهـا و            

 اكتبر بـهـم گـره      ۵اين دستها  در روز     
ميخورد و براي نـجـات جـان فـرزاد               

 . كمانگر به ميدان مي آيد
زنده باد همبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                  
انســانــهــا بــراي نــجــات جــان فــرزاد            

 كمانكر 
سخنگوي كـمـيـتـه بـيـن         :  مينا احدي 

 المللي عليه اعدام 
 :تلفن تماس

00491775692413 
مسئول کميته مـبـارزه     :   شهال دانشفر 

 براي آزادي زندانيان سياسي
 : تلفن تماس

00447779898968 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 
 سايت کارگران

www.kagaran.org 
 سايت روزنه

www.rowzane.com 

 
 به فدراسيون آموزش بين الملل، سازمانهاي كارگري و نهادهاي مخالف اعدام 

 روز جهاني اعتراض به حكم اعدام فرزاد كمانگر

 

 

و نلمنصور اسا  

 
به گزارش انجمن کارگري جمال چراغ      

 شـهـريـور يـک کـارگـر              ٥ويسي در    
از روز   "   جالل مـرادي   " نانوايي با نام    

دوم شهريور  به خانـه و  مـحـل کـار              

خود مراجعه نکرده و نـاپـديـد شـده             
  جـالل       ،بنا به هـمـيـن خـبـر           .   است

اس ( مرادي از طريق مبايل خود بـا     
به دوستان خود اطـالع داده        )   ام اس 

سه نفر ميخواهنـد بـا زور     :  " است که 
هم اکنون همکاران و   "   .   من را ببرند  

دوسـتــان و خــانــواده جــالل مــرادي            
 . بشدت در نگراني بسر ميبرند

  
 ناپديد شدن يک کارگر نانوايي در شهر مريوان

 
 منصور اسالو به زندان رجايي شهر منتقل شد

 
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

Email:kazem.nikkhah@googlemail.com 

 هيئت  تحريريه

 اعتصاب كارگران نيروگاه اتمي بوشهر
 شهريور ماه، كارگران نيروگاه اتمي بوشهر طي روزهاي گذشته، با تجمع در مقابـل ايـن   ٩بنابه خبر منتشر شده در     

نيروگاه خواستار پرداخت مطالبات خود شدند كه شامل سه ماه دستمزد و حقوق پرداخت نشده است و اعالم كردند كـه                
ايـن خـبـر مـي          .   چنانچه طي روزهاي آينده تمامي مطالبات آنها پرداخت نشود، مجددا دست به اعتصاب خواهند زد        

افزايد كه به دنبال اعتصاب كارگران، مسئولين سراسيمه شده و يك ماه از حقوق كارگران را پرداختند و قول دادنـد كـه                       
همين خبر در آخر مي افزايد كه اين اولين اعتصـاب كـارگـران      .   بقيه مطالبات كارگران را نيز در روزهاي آينده بپردازند   

 .نيروگاه اتمي بوشهر براي دريافت حقوقهاي پرداخت نشده شان نبوده است



 3 ٩١شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

مجتمع و مركز تـولـيـدي را مـلـغـا                 
اعالم كند و كارگران را بـه كـارگـران            
قراردادي و موقت تبديل كنـد و آنـهـا          
را بشدت در برابـر كـارفـرمـايـان بـي               

به هـمـيـن      .   حفاظ و ضربه پذير نمايد    
" خصـوصـي سـازي     " دليل سـخـن از         

براي كارگران به مـعـنـاي تـهـاجـم و                
اين طرح نـيـز     .   حمله به كارگران است   

. در همان چـارچـوب قـرار مـيـگـيـرد             
جـراحـي   " همانـطـور كـه اشـاره شـد                

احمدي نژاد تنهـا دسـتـور        "   اقتصادي
عملي اي كه ميتوانـد بـه پـيـش بـرد               
قطع يارانه ها يا سوبسيـدهـا و قـرار           

ايـن  .   دادن آن در چنـگ دولـت اسـت           
اقدام براي جمهوري اسالمي عـمـلـي         
است چون صحـبـت از زدن چـنـديـن               
ميليارد پول از سـفـره مـردم و قـرار                
دادنش در جيب گـردانـنـدگـان دولـت            
است تا هر جور خواستنند آنرا مـيـان         

اين اقدام را اگر در     .   خود تقسيم كنند  
كنار ورشكـسـتـگـي بـخـشـهـايـي از                
كــارخــانــجــات و بــيــكــارســازيــهــا و          
اخراجهاي متعاقب آن قرار دهيم كـه         
در بـخـش اول بـه آن اشـاره كـرديـم                     
متوجه ميشويم كه اين طـرح هـرچـه            
هم كه دسـت و پـايـريـده و نـاقـص و                  
محكوم به شكست باشد، ابـزاري را          
براي تهاجم وسيعتر صاحبان سرمايه     
به زندگي مردم و بويـژه كـارگـران بـه              

 .   دست آنها ميدهد
چگونه ميتوان در برابر اين      

 تهاجم يا توطئه ايستاد؟
 

اما اين طرح يك جنبه ديگر نـيـز         
در خود دارد كـه كـارگـران و مـردم                 
ميتوانند بر مبناي آن تهاجم متقابـل       
و تعرض و مبارزه گسترده وسـراسـري      

. براي گرفتن حقوقشان را شكل دهند     
طرح پرداخت يارانه نقدي يك توقع را       
وسيعا به ميان مـردم مـيـبـرد و آن                 
اينكه بايد نقدا هرماه چند صد هـزار      

دولت احـمـدي    .   تومان سوبسيد شوند  
نژاد در مقابل صداي اعتـراضـي كـه           
وسيعا از جامعه عليه حكومت بلنـد        
شده خودرا ناچار ديده اسـت پـاسـخـي          

بدهد و پاسخ آن ادامه طرح زيـاضـت         
اقتصادي يا خصوصي سـازيـهـاسـت         
كه با چاشني نچسب و دروغ بـزرگ             
دادن يارانه نقدي بـه دهـهـا مـيـلـيـون            

. كارگران و مردم آغشتـه شـده اسـت           
روشن اسـت كـه نـمـيـتـوانـنـد چـيـز                     
دندانگيري به بخش قابل توجـهـي از          

همين اكنون زمزمه يك    .   مردم بدهند 
 تومانـي در مـاه بـه         ٨٠٠٠چندرقاز  

گوش ميرسـد كـه تـازه اگـر بـدهـنـد                 
بيشتر حكم يك توهيـن بـه مـردم را              

يكي از كارشناسان اقـتـصـادي       .   دارد
يكي از جناحهاي جمهـوري اسـالمـي      
محاسبه كـرده اسـت كـه اگـر دولـت               
بخواهد سوبسيد در حدي بـدهـد كـه            
پاسخ افزايش قيمتها در همين مـدت       
اخير را بدهد و بـا تـوجـه بـه مـقـدار               
يارانه ها كه ميگويند از بخش گـاز و       
نقت و غيره قرار است بـزنـنـد، بـايـد               

 هزار تومان در مـاه بـه           ١٠٠حداقل  
مـيـتـوان    .   هر خانواده سوبسيد بدهند   

دقيقا محاسبه كرد و از مقداري چند       
ده ميلياردي كه ميگويند قرار اسـت     
از گاز و نفت و بـنـزيـن و خـدمـات                   
بزنند را به بخش محروم مردم تقسيـم   
كرد تا معلوم شود كه از اين هم بـايـد      

از همين جـا روشـن         .   بيشتر بپردازند 
است كه اين طرح چگـونـه مـيـتـوانـد              
نقطه حمله را بـه مـا كـارگـران نشـان              

در واقع مساله ايـن اسـت كـه             .   دهد
حكومت اسالمي سرمـايـه داران بـا           
اين طرح دارد اعتراف مـيـكـنـد كـه              
تمام دهها مـيـلـيـون خـانـواده هـاي                 
كارگري و مردم زحمتكش مـاهـيـانـه          
مبالغ گزافي از دولت طلب دارنـد و           

. اين طلب بايد به آنها پرداخـت شـود          
اين هم به حقوق معـوقـه و پـرداخـت              

امـا  .   نشده كارگران اضافـه مـيـشـود         
ايــن بــار فــقــط كــارگــران و حــقــوق              
پرداخت نشده نيست كـه در دسـتـور            
است بلكـه در كـنـار كـارگـرانـي كـه                 
دستمزد نگرفته انـد دهـهـا مـيـلـيـون             
كارگران ديگر و همچنيـن بـخـشـهـاي          
ديگر مـردم بـه صـف طـلـب كـاران                  

ايـن  .   جمهوري اسالمي مي پيـونـدنـد      

يعني يك صف عظيم دهها ميليونـي      
كه از هـمـيـن فـردا طـلـبـشـان را از                     

بحثهايي كه در   .   حكومت ميخواهند 
محافل دولتي در حول و حـوش ايـن            
طرح جريان دارد مهمترين جنبـه اش        
هشدار دادن در مورد هـمـيـن خـطـر              

ميگويند قيمتهـا بشـدت بـاال        .   است
ميرود و توقع مردم هم چندين بـرابـر           

ميگويند اين طـرح عـواقـب       .   ميشود
ميگويند ابـزار   .   فوري اجتماعي دارد  

آمارگيري و كنترل درآمدها و بـاال و          
پايين رفتن درآمدها را نداريم و هـمـه        

رايـانـه   " مردم را يك جا به متقاضيـان       
و امـثـال     !   تـبـديـل مـيـكـنـيـم          "   نقدي
همين واقعيت را بايد ديد و بـر     .   اينها

اكـنـون دولـت      .   اساس آن حركت كـرد    
اعتراف ميكند كه از اين پس حـدود         

 ميليون مردم ماهيـانـه بـايـد از             ٦٠
هـمـيـن    .   دولت يارانه دريافـت كـنـنـد        

نقطـه تـهـاجـم و تـعـرض خـوبـي بـه                     
 :حكومت فقر و فالكت و گراني است

 
اولــيــن و فــوري تــريــن مســالــه              -١

اينست كه كارگـران بـايـد مـخـالـفـت              
خودرا با قطع سوبسيد ها بـا صـداي           

تـاكـيـد رهـبـران        .   رسـا اعـالم كـنـنـد        
كارگري بايد اين باشد كـه كـاالهـاي            
اساسي مورد اسـتـفـاده مـردم مـثـل              
نان، آب، برق، گاز و بنـزيـن بـايـد از               

در ايـن    .   طرف دولت سوبسـيـد شـود       
رابطه بايد به افـزايـش قـيـمـتـهـا در                 
همين مدت اخير كـه نـام ايـن طـرح               

بسـادگـي   .   مطرح شـده اسـتـنـاد كـرد         
ميتوان نشان داد كه اين طرح قيمتها       

بـايـد   .   را شديدا افزايش خـواهـد داد         
وسيعا با افزايش قيمتهـا مـخـالـفـت            

اگر نتيجه اين فشار ما كارگران      .   كرد
عليه قطع سوبسيدها بـر حـكـومـت            
اين بـاشـد كـه گـردانـنـدگـان دولـت                   
عليرغم آمار مـوجـود مـدام تـاكـيـد             
كنند كه چنين اتفاقي نخواهـد افـتـاد         
و قيمتها افزايـش نـخـواهـنـد يـافـت               
حتي همين اعتراف بر مبارزه آتي ما       
تاثيرات مثبتي دارد و تعرض مـا را         

بـگـذار حـكـومـت        .   آسان تر ميـكـنـد     
پشت سنگرهايي پناه بگيرد كـه يـك          

بگذار همه  .   ماه هم دوام نخواهد آورد    
مردم انگشت در چشم سران حكومت      

كنند و بگوييند شما دروغ ميگفتيـد       
بگـذار زبـان زن و          .   و ما حق داشتيم   

مرد و پير و جوان نسبت به مقـامـات    
و گردانندگان ريز و درشت حـكـومـت         

. اين به نفع مبارزه ماسـت     .   دراز شود 
ما كارگران مـيـدانـيـم چـه اتـفـاقـي                  
خواهد افتاد و بـايـد هـمـيـن را بـا                     
صداي رسا بـگـويـيـم كـه ايـن طـرح                  
باعث خانه خرابي بـيـشـتـر اكـثـريـت              

و بجاي آن بايد دولـت       .   مردم ميشود 
از ثروتهاي عظيمـي كـه در اخـتـيـار              
دارد براي سوبسيـد كـردن كـاالهـاي            

نـه ايـنـكـه       .   اساسـي اسـتـفـاده كـنـد           
سوبسيد ها را بـزنـد و در اخـتـيـار                   
آقازاده ها و مفت خورهاي حكومتـي   

 . قرار دهد
 
از هم اكـنـون بـايـد در مـقـابـل                   -٢

بيكارسازيها و اخـراجـهـاي جـمـعـي             
خيل سرمايه داران    .   سنگر بندي كرد  

در مـاهـهـاي آتـي          "   ورشكست شـده  " 
عده اي واقـعـا      .   افزايش خواهد يافت  

ورشكست ميشونـد و عـده اي هـم               
طبق معمول از جـو و فضـا اسـتـفـاده         
ميكنند كه كمكهاي گرفتـه شـده را           
باال بكشنـد و در بـرونـد و در جـاي                

. ديگري بيزينس خودرا شـروع كـنـنـد        
اين فضاي بلـبـشـويـي اسـت كـه در                 
انتظار كارگـران اسـت و اگـر از هـم                 
اكنون در مقابل آن مـحـكـم سـنـگـر               
بندي نكرده باشيم عوارض وخيمي از      
نظر بيـكـارسـازيـهـاي جـمـعـي بـراي                
زندگي بسياري از كـارگـران خـواهـد            

متشكل شـدن و مـتـشـكـل             .   داشت
بودن كارگران و داشتـن سـخـنـگـويـان           
شناختـه شـده اي كـه صـدايشـان را                 
بتوانند در سطح بين المللـي و بـطـور        
سراسري به گوش همه برسانند بسيـار    

ايجاد تشكلهـاي دفـاع     .   حياتي است 
از حقوق كارگران، تشكلهايي كـه از          
حق كارگران بـراي حـفـظ اشـتـغـال و               
بيمه بيكاري و دخـالـت در شـرايـط               
كارخانه دفاع كنند بسيار مهـم اسـت        
و ميتواند در حركتهاي آتـي بسـيـار            

اين كـلـيـد پـيـشـروي            .    كارساز باشد 
بعدي ما در شرايط بلبـشـويـي اسـت           
كه پيش خـواهـد آمـد و هـرچـه مـا                   
كارگران متشكل تـر بـاشـيـم امـكـان          

پس زدن و به شكست كشاندن توطئه       
و .   هـا را بــيـشــتـر خـواهــيـم داشـت                

ميتوانيم بسيار اميدوار باشيم كه از        
اين فضا حتي براي پيشرويهـاي آتـي          
مان استفاده كـنـيـم و حـكـومـت و                  
كارفرمايان را در يك فضاي اعتراض      

 . عمومي گامها عقب برانيم
 
مبارزه براي گرفتن دستمـزدهـاي        -٣

معوقه را بـايـد شـدت و گسـتـرش                  
جمهوري اسالمـي بـا طـرح          .   بخشيد

پرداخـت يـارانـه هـا بـه جـايـي قـدم                    
گذاشته است كه راحت تـر مـيـتـوانـد            

ــرار گــيــرد                 ــعــرض مــا ق . مــورد ت
. ميگويند نقدا يارانـه خـواهـنـد داد           

ــار خــوب      ــه           !   بســي ــي ك ــت ــا دول ام
ميخواهد يارانه نقدي بدهد قـبـل از           
آن بايد حقوق و دستمـزد تـوافـق شـده          

هيچ بهانه اي بـراي     .   كارگر را بپردازد  
اگر .   نپرداختن دستمزدها وجود ندارد   

دولــت دارد اعــتــراف مــيــكــنــد كــه           
اكثريـت عـظـيـم مـردم كـه تـمـامـي                  
كارگران جزو آنها هستند بايـد يـارانـه         
نقدي دريـافـت كـنـنـد، قـبـل از آن                    
حــقــوقــهــاي رســمــي و تــوافــق شــده            
كارگران را كه جزو طلبهايشان اسـت         

هيچ عذر و بهانـه    .   بايد پرداخت كنيد  
اي براي نپرداختن دستمزدها يا دفـاع      
از كارفـرمـايـانـي كـه دسـتـمـزدهـاي                
كارگران را پرداخت نميكـنـنـد وجـود          

بــا پــا گــذاشــتــن حــكــومــت          .   نــدارد
اسالمي به ميدان اقتصاد و گراني و         
پرداخت نقدي و امثال اينـهـا، حـتـي            
اگر همه اين ها در حـرف بـاشـد كـه                 
هست، شرايـط بسـيـار مسـاعـدتـري           
بـراي تـعـرض كـارگـران و مـردم بـه                   
حكومت و دفاع از حقوق رفـاهـي و             

ايـن  .   اقتصادي خود فراهـم مـيـشـود        
حكومت بايد حقوق حقـه كـارگـران و          

ايـن حـكـومـت دارد          .   مردم را بدهـد   
اعتراف ميكند كه زندگي مردم زيـر         

ايـن حـكـومـت دارد          .   خط فقر اسـت   
اعتراف ميكند كه بـراي مشـكـالت          
كمر شكن گراني و فقر مـردم پـاسـخ             

بايد جـواب دهـد      .   بسيار خوب .   دارد
كه چرا دستمزد توافق شده كارگران را       
بدون تاخير نمي پردازد؟ آيـا از ايـن             

 
١از صفحه  ...و "   يارانه هوشمند  

 ٤صفحه 



 4  ١٣٨٧  شهريور٧   کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

رسميت شناختـه شـدن تشـكـل شـان،               
 ٨ درصـدي دسـتـمـزدهـا،           ١٠افزايـش   

ساعت كـار در روز، اخـراج نـيـروهـاي               
مسـلــح از مــعـدن و اجــراي قــوانــيــن                

. تصويب شده معدن توسط مجلس بود     
اين اعتصاب بـا قسـاوتـي كـم نـظـيـر                  

بـعـد از سـركـوب ايــن            .   سـركـوب شـد     
اعتصاب، كه مورخين جنبش كارگـري      
دليل اصلي شروع آن را براي بـرسـمـيـت           
شناخته شـدن تشـكـل كـارگـران مـي                 
دانند، صاحبان معـدن بـراي كـارگـران            
اتحاديه اي با تمام دم و دستگاهـي كـه            
يك اتحاديه امروز داراسـت، تشـكـيـل            

  .دادند
*** 

 مقدمه
تا قبـل از بـحـث هـاي مـنـصـور                   
حكمت در باره تشـكـل هـاي تـوده اي               
كارگران، خيال قريب به اتـفـاق مـا در              

. جنبش چپ و كارگري ايران راحـت بـود      
شورا و سنديكا بـعـنـوان دو الـگـو از                  
تشكل هـاي تـوده اي كـارگـري و يـا                    
تشكل هائي براي پيـشـبـرد مـبـارزه و              
منافع كارگران در مراحل مختلـفـي از          
مبـارزه كـارگـران، فـرض گـرفـتـه مـي                 

گذشته حماسـي و اسـطـوره اي            .   شدند
اتحاديه ها نـگـاه بسـيـاري از مـا را                    

اما بـا بـحـث هـاي            .   محدود كرده بود  
منصور حكمـت و قـطـعـنـامـه حـزب                 
كمونيست ايران آن دوره، اين مـوضـوع          
وارد فاز ديگري شد و آن راحتـي خـيـال            

 !ما هم بهم خورد
وقتي كه سنديكاليست هـائـي كـه         
پشت اين گذشته حماسي و اسطوره اي         

را "   فـرض "قائم شده بودند و آگاهانه اين  
باد مي زدند خود را با بن بسـت روبـرو             
ديدند، بحث هاي ديگري را دامن زدنـد        
تا بلكه با اين نوع بحث ها براي مـدت            
ديگري جنـبـش چـپ و كـمـونـيـسـتـي                  

سـنـديـكـا     .   " كارگران را مشغول كـنـنـد       
تشكل صنفي كارگـران اسـت و شـورا             

سـنـديـكـا سـنـگـر          " ؛   ! " تشكل سياسـي  
كارگران در دوران متعارف است، شـورا       

تشكـل  " ؛ " ابزار دوران متالطم و انقالبي   
بـراي بـاز     .   و غـيـره    "   مستقل كـارگـري    

كردن اين گره ها، مجبوريـم بـه تـاريـخ              

اما تاريخ، وقتي كه مـورخ  .  رجوع كنيم 
در آن غرق مي شـود، هـمـانـقـدر خـود،           
حال و آينده را در آن مـي بـيـنـد كـه                       

هاي پوسيده گذشتگاني را كـه        استخوان
بـراي  !   مورد تحقيق قرار گرفتـه انـد را          

ما فعاالن اجتماعي در جامعه اي مثل       
هـيـچـوقـت     "   الـگـوئـي   " ايران كه هـيـچ         

توسط هيـچ رژيـمـي تـحـمـل نشـده و                   
بنابراين عمال امكان تحقيق و رسـيـدن      
به نتيجه اي مطلوب رسيـدن از ايـن راه         
منتفي بوده، پناه بردن به تجارب خـارج        

بـطـور   .   از مرزهاي ايران حـيـاتـي اسـت         
مشخص جنبش كـارگـري در ايـاالت             
متحده آمريكا و روسيه دنيائي تـجـربـه         
و آنهم تجاربي بسيار غنـي در اخـتـيـار         

 .عالقمندان اين عرصه قرار مي دهد
پرداختن به اين بحث بـراي مـن از           
اين جنبه اهميت دارد كه جايگاه كارگر       
را در مبارزه و در تشكل مبـارزاتـي آن           

بـراي مـا مـهـم اسـت كـه                 .   نشان دهم 
بدانيم و به آن بپردازيم كـه تـوده كـارگـر             
در آنچه كه مربوط بـه اوسـت مـانـنـد                 
تشــكــل كــارگــري، اســتــقــالل تشــكــل         
كارگري، قـانـون كـار، وزارت كـار، و                
حتي اي ال او و غيره در اين مـيـان چـه               

براي من پرداختـن    .   نقشي داشته و دارد   
تشكل كـارگـري از ايـن           "   الگوهاي" به  

نظر اهميت دارد كه دخـالـت كـارگـر و              
اكـنـون   .   جايگاه كارگران در آن چـيـسـت       

ديگر بسياري، و شايد خـيـلـي از ايـن                
هم با غرولند و امـا و اگـر،            "   بسيارها" 

پاين حقيقت غير قابل انكار را ذيرفـتـه          
اند كه توده كـارگـران در سـنـديـكـا و                   
تصمـيـم گـيـري هـاي آن حـاشـيـه اي                     

امـا  .   هستند و جايگاه و نقشي نـدارنـد        
اين ظاهرا براي آنها دليل كافي نيـسـت         
كـه از سـنـگـر سـنـديـكـالـيـسـم كـنـار                      

در " مثال بـه ايـن بـهـانـه كـه                  .   بكشند
شرايط ويژه پليسي و سركوب و خفـقـان         
به الگوهاي ديگري جز آنچه آلتـرنـاتـيـو          

با اين نوع بـهـانـه        " .   ماست بايد تن داد   
هـا در واقـع دارنـد بـا گـذاشـتـن كـاله                    
شــرعــي ســر طــرف مــقــابــل خــود،                 
زيرجلكي اهداف ديگري را حقـنـه مـي          

اگر شرايط پليسي است، پليسـي    .   كنند
منظور كـه    !   است و تبصره بردار نيست    

نمي تواند تن دادن بـه خـانـه كـارگـر و              
شوراهاي اسالمي كـار    ( شاخك هاي آن    

اگـر  .   بـاشـد  )   و انـجـمـن هـاي صـنـفـي             
شرايط براي ايجاد شورا و گـرد آمـدن             
كارگران در مجامع عمومـي پـلـيـسـي            
است، براي ايجاد سنديكا هـم پـلـيـسـي          

 .است
كساني هم هستند كه مـي گـويـنـد          

در شرايطي كه هيچ گونه تشـكـلـي در         " 
ايــران تــحــمــل نــمــي شــود، چــنــيــن                
برخوردهائي منجر به تخريـب تشـكـل          

اين هـم نـوع   . "   پذيري كارگران مي گردد 
ديگري مانع تراشي و جـوسـازي بـراي             
اينست كه كارگر چشم بسته به گـرايـش         

هـدف مـن در        .   معينـي تسـلـيـم شـود        
نوشتن اين مقاله و مقاالت اين چنينـي        
در عين حالي كه كمك به تـالش بـراي             
ايجاد شوراهاي كارگري است، كمك بـه       
شــنــاخــت ســنــديــكــا بــعــنــوان بــديــل            
سنديكاليسـم بـراي مـتـشـكـل كـردن                

در ايــن جــملــه      .   كــارگــران مــي بــاشــد     
ظرافتي نهفته است كه در هر نوشته اي         
كــه بــه ايــن مــوضــوع مــي پــردازد،                

و .   مجبوريم اين ظرافت را يادآور شويـم      
آن هم اين است كه گرچه سنديكا بـديـل          
سنديكاليسـم بـراي مـتـشـكـل كـردن                
كارگران است، اما سنديكاليسم لـزومـا     
كارگران را بـراي ايـجـاد سـنـديـكـا بـه                 

. ميدان نمي آورد و معترض نمي كـنـد          
بلكه اگر مبـارزه اي در جـريـان بـاشـد،               
جلو مي افتد و بديل خود را مطرح مي         

در ايــران امــروز آنــچــه را كــه               .   كــنــد
تـوده  " پرچمدار اتحاديه گـرائـي اسـت،           

است كه سرش در آخور جمهـوري       "   ايسم
اگــر شــاهــد بــقــايــاي      .   اســالمــي اســت  

 ٣جريانات چپي از قبيل جريانات خـط        
سـنـديـكـاهـاي      " نيز هستيم كـه مـدافـع         

هستنـد، قـبـل از آنـكـه واقـعـا                  "   سرخ
آلترناتيوي را مطرح بكننـد، نـاشـي از          
بي آلترناتيوي آنهاست كه نمـي تـوانـنـد          
راديكاليسم كارگري را از سنديكاليسم      

نكته آخر در اين مـقـدمـه         .   تميز بدهند 
اين است كه در ايران امروز همانند هـر          
ــراي                      ــالش ب ــا، ت ــي ــر دن ــگ ــاي دي ج
سازماندهي جنبش كارگري در ابـعـاد          
مختص بخود و جغرافياي مـخـصـوص        

آنچه كه جـنـبـش      . بخود در جريان است 
كارگري ايران را از بسياري از جـاهـاي            

ديگر متمايز مي كند، وجـود گـرايشـي         
نيرومند براي سـازمـانـدهـي شـورائـي             
كارگران است كه آن را از جنـبـش هـاي             
كارگري در كشورهاي ديـگـر مـتـمـايـز             

 .مي كند
 

" تاريخ حماسي"گذرا در باره 
 اتحاديه ها

 
كسي كه انقالب روسيه و تـجـربـه            

و شوراها و كميته هاي كارخانه آن را،           
 ايــران و تــجــربــه         ١٣۵٧يــا انــقــالب      

شوراهاي كارگري آن را نشنيده باشـد و         
يا اين دو تجربـه را بـه داليـلـي كـنـار                    
بگذارد، با رجـوع بـه تـاريـخ، مـبـارزه                 
كارگران در قالب سنديكاهاي كـارگـري       
را مي بيند كه چگونه در مقابل تعرض        

تهاجم سرمايه داران و دولتشـان مـي         و  

 
١از صفحه  ...  اتحاديه ها و انقالب   

و بديهي تـر    "   مشروع تر " طبيعي تر و    
امري وجود دارد كـه اول طـلـب آن                  
يكي دو ميليون كارگـري را كـه كـار             
كرده اند و زير خط فقر حقوق برايشان        
تعيين شده و بعد همين حقوقهايشـان       
هم پرداخت نشـده اسـت بـايـد فـورا                 

 پرداخت شود؟ 
 

فضاي مناسب تري براي 
 تعرض
 

ميتوان به مـحـورهـاي مـتـعـدد             
امـا آنـچـه      .   ديگري نـيـز اشـاره كـرد          

ميخواهم تاكيد كنم اينسـت كـه ايـن         
مهم است كه فشـار اعـتـراضـات مـا            
كارگران و مردم، حـكـومـت را وارد             
ميدان گفتمان اقتصاد و رفاه و گراني       

و اين بـراي مـا        .   و قيمتها كرده است   
كارگران و مردمي كه از فقر و گـرانـي        
بجان آمده اند و زير فشار واقعـا غـيـر     
تحملي قرار دارند، جاي خوبـي بـراي          
تعرض و پافشاري بر حقوق رفاهـي و      

در .   حق انساني زندگي كردنمان اسـت     
اين زمينه يك نكته ديگر هم كـه بـه             
نفع ما كارگران عمل ميكـنـد وجـود           
رقابتهاي بسيار تـنـد و حـاد مـيـان                
جناحهاي حكـومـت بـر سـر هـمـيـن                
اقـتــصـاد و نــحــوه اداره اقـتــصــادي              
جامعـه و دزدي هـا و چـپـاولـهـا و                     

اگـر مـا     .   قيمتها و امثال ايـنـهـاسـت       
يعني جبهه كارگران و مـردم درسـت           
عمل كنيم متيوانيم از اين فـازي كـه           
آغاز شده براي پيشروي بسيار حياتي      
عليه جمهوري اسالمي و كل طـبـقـه           

ميتـوانـيـم    .   سرمايه دار استفاده كنيم   
جنبـش حـق طـلـبـي و خـواسـتـهـاي                  
رفاهـي خـودرا بـه خـواسـتـهـاي كـل                 

ميتوانيم مسالـه  .   جامعه تبديل كنيم 
افزايش دستمزدها، بـيـمـه بـيـكـاري             
مكفي به همه افراد بـيـكـار و آمـاده              
بكـار، سـوبسـيـد كـاالهـاي اسـاسـي               
مردم و بسياري خواستهاي ديـگـر را          
به موضوع يك جـنـبـش سـراسـري و              
فعال عليه جمهوري اسـالمـي و كـل            

تـقـويـت    .   سرمايه داران تبديـل كـنـيـم       
اين مبارزه و اين جنبش رفاهي و حق        
طلبانه با اين سياست دولت اسالمـي       
در صورت هوشياري رهبران كارگـري      
امكان پذير تر اسـت و در عـيـن حـال             
گسترش و تـقـويـت چـنـيـن جـنـبـش                 
سراسري و رفاهي و حق طلبانه اي در        
شرايط كنوني براي مقابله بـا تـهـاجـم          
حكـومـت و سـرمـايـه داران و كـل                   
مافياي اقـتـصـادي بسـيـار حـيـاتـي               

اگر نتوانيم چنين جنـبـشـي را      .     است
به جريان بـيـنـدازيـم كـه شـعـارهـا و                   
خواستهاي رفاهي تعرضي كارگران و     
مـردم را در راس دسـتـور مـبـارزه و                
جدال ما با طبقـه سـرمـايـه دار قـرار               
دهد، بي ترديد كل مافياي اقتصادي      
از اين فضا براي تعرض بيـشـتـري بـه         

شـخـصـا    .   ما استـفـاده خـواهـد كـرد           
بســيــار امــيــدوارم كــه وجــود حــزب           
كمونيست كارگري و وجـود رهـبـران           
كارگري هوشيار و با تـجـربـه اي كـه               
طي سالهـاي اخـيـر جـلـو آمـده انـد                   
بتواند اين را تضمين كند كه سياست       
اقتصادي جمهوري اسالمي بـه طـور         
همه جانبه به شكست كشيده شـود و          
جنبش حق طلبانه كـارگـران و مـردم            
گامي اساسي  و سريع در بـطـن ايـن              

 پايان.  جدال به پيش بردارد

 

 

٣از صفحه  ...و "   يارانه هوشمند  
 ٥صفحه 
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اين تاريخ حماسي معمـوال در    .  ايستند
آرشيو سنديكاهائي قرار دارنـد كـه نـه            
مي خواهند با آن تاريخ تداعي شوند و      
نه تاريخ پيوستـه اي بـا آن مـبـارزات                 

اتحاديه هـاي كـارگـري امـروزه            .   دارند
بازوي قدرتمنـد نـظـام سـرمـايـه داري                

خودشان قبل از هـر چـيـز بـه               .   هستند
شما خواهـنـد گـفـت كـه پـاي اصـلـي                    

 (Social Pact) "قرارداد اجتماعي " 
براي همزيستي مسالـمـت آمـيـز بـوده             

نقش امروزشان نه در متحد كـردن        .   اند
و متحد نگه داشتن جنـبـش كـارگـري،            
كه در ايجـاد تـفـرقـه و كـنـتـرل خشـم                     

اتفاقا يك نقش اسـاسـي     .   كارگران است 
شان خنثي و پاك كردن تاريخ مبارزاتي       
است كه بسياري از كارگران با اتكـا بـه        
آن تاريـخ بـه آيـنـده و مـبـارزه پـيـش                       

 .رويشان اميدوار مي شوند
در برهه اي از تاريخ رشد و تكـويـن       
سرمايه داري، اتحاديه هـاي كـارگـري،          
حتي اتحاديه صـنـوف، تـنـهـا ابـزار و                

. سنگر دفاع و مبارزه كـارگـران بـودنـد           
بســيــاري از مــبــارزات قــدرتــمــنــد و              
حماسي كارگران، بـخـصـوص در قـرن             

، حـاصـل مـبـارزه          ٢٠ و اوايل قرن ١٩
كارگران متشكل در ايـن تشـكـل هـا               

ليكـن مـوضـوعـي كـه در             .   بوده است 
برخورد به اتـحـاديـه هـا كـه در اكـثـر                    
مواقع عمدا پوشيده نگـه داشـتـه مـي             
شود اين است كه مـوقـعـيـت امـروزي               

شـان در اوان         آنها از پروسه شكل گيري    
تكوين سرمايه داري تفكيـك داده نـمـي         

اتحاديه ها هـمـانـنـد هـر پـديـده               .   شود
ديگري تاريخي دارند كه پروسـه اي را           

نمي شود آن تاريخ را و   . طي كرده است 
اينكه امـروز اتـحـاديـه هـا جـزئـي از                   
سيستم شده اند را دلبخواهي دور زد و          
ناديده گرفت و به تاريخ حـمـاسـي دوره           

اين هـمـانـقـدر كـه           .   تكوينشان چسبيد 
ــنـــي و                  ــت، ذهـ ــواهـــي اسـ ــخـ ــبـ دلـ

   .غيراجتماعي نيز هست
ــجــاد تشــكــل                ــراي اي ــارزه ب مــب
كارگري، و در اكثر موارد بـراي ايـجـاد            
سنديكا، بخش اعظم انـرژي فـعـالـيـن             

. كارگري را بخود اختصاص داده اسـت       
امــا بــحــث كــاهــش درصــد اعضــاي             
اتحاديه ها و يا آنچه كه خودشان بـه آن            

مـي نـامـنـد،       "   بحران اتحاديه گـرائـي     " 

معضلي شده كه فعاليـن اتـحـاديـه گـرا            
مـدت زمـانـي اسـت بـا آن دسـت بـه                      

در آمريكا درصد نيروي كـار    .  گريبانند
 ٣۵شاغل عضو اتحاديه ها از حـدود           

، به يك رقم كمتر     ١٩۵٣درصد در سال    
در .   از ده درصد كـاهـش يـافـتـه اسـت               

كشورهاي فرانسه، استراليا و بريتانـيـا،      
درصد اعضاي اتحاديه هـا بـه پـنـجـاه              
درصد آن در سال هائي كه اين اتحـاديـه          
هــا بــيــشــتــريــن تــعــداد كــارگــران را               
نمايندگي مي كردنـد، كـاهـش يـافـتـه              

با اين همه چـنـيـن بـحـرانـي كـه                .   است
امروز اتحاديه گرائي بـا آن دسـت بـه                
گريبان اسـت، بـاعـث ايـن نشـده كـه                    
فعالين چپ و كمونيست زيادي پا پيش       
بگذارنـد و مشـكـل را ريشـه اي حـل                  

اينجا و آنجا با گرايشـاتـي بـراي        .   كنند
مـواجـه هسـتـيـم؛        "   اصالح اتحاديه ها  " 

اما همين تالش ها هـم در چـهـارچـوب         
حتي براي تفكيـك    .   گرائي است   اتحاديه

گــرائــي مــوجــود،       خــود بــا اتــحــاديــه      
 ترمينولوژي هاي مخصوصي از قبيل     
Social Movement Unionism 

را  Community Unionism و
و يا مثال در ايـران مـا      .   اختراع كرده اند  

" سـنـديـكـاهـاي سـرخ        " با ترمينولوژي    
شكي نيست كـه اهـداف      .   روبرو بوده ايم  

يـيـم نـيـات مـطـرح            . يا بهتر است بگـو    
امـا  .   اسـت "   سـرخ " هـا       كننده ايـن تـرم       

همچنانكه باالتر اشاره كردم، به پـروسـه    
طي شده و تاريخ پشت سر گذاشته شـده         
بي اعتنا است و بر روي تاريخ حمـاسـي        

  .و اسطوره اي حساب باز كرده است
 

اتحاديه گرائي و راديكاليسم 
 كارگري

 
با رجوع به تاريخ در هـر دوره اي،            
بخصوص در تعيين كننده ترين مقاطـع   
آن، خــود را بــا مــقــابلــه و رودروئــي                 
راديــكــالــيــســم كــارگــري بــا گــرايــش            
محافظه كار و رفرميست كه اتـحـاديـه          
ها سنگر اصلي اش بوده است، مـواجـه         

با هـمـه ايـنـهـا در تـاريـخ                  .   مي بينيم 
متشكل جنبش كارگـري و بـخـصـوص          
متشكل در اتحاديه هاي كارگري، جـز         
در موارد معدودي، شاهد هـمـزيسـتـي          
دو گرايش راديكال و رفرميسـتـي مـي           

اين همزيستـي يـا بـديـن دلـيـل            .  باشيم
بوده است كه هر دو گرايش تـقـريـبـا بـه           

يك اندازه مورد سركوب هيئت حـاكـمـه         
قرار مي گرفتند؛ و يـا هـم بـه دلـيـل                    
سركوب گرايش راديكال و در نـتـيـجـه             
خزيدن و تمكين اين گرايش به رهـبـري           
گرايش راست و رفرميستي در اتحاديـه       

در بسياري مـوارد رهـبـري          .   بوده است 
رفرميست و سازشكـار اتـحـاديـه هـا،             
محملي براي فعالين گرايـش راديـكـال          

 .بوده است
اجازه بدهيد اينجا بـه يـك نـمـونـه              
اوليه و مشخص اين همزيسـتـي اشـاره           

با معرفي ماشين بخار و قبل از        .   كنيم
ها از دامـداران خـرد         آن مصادره چراگاه  

 Enclosure پروسه اي كـه بـه آن            ( 
كه باعـث كـنـده شـدن           )   گفته مي شود  

مردم هر چه بيشـتـري از زمـيـن بـراي                 
فراهم كردن نيروي كار الزم و هم چنـيـن          

كـالن بـراي     )   گـوسـفـنـدداري    (دامداري  
تهيه پشم مورد نياز صنايع روبـه رشـد           
انگليس شد، جامعه انـگـلـيـس شـاهـد            
فرو رفتن بخش عظيمي از مردم به فقـر         
و فالكت بي نظيري شد كه به نوبه خـود          
خشم كارگران و خلع يد شـدگـان را بـه               

ــراه آورد              ــمــــــ ــون .   " هــــــ ــانــــــ قــــــ
 (Combination Laws) "تــجــمــع

 تـوسـط پـارلـمـان           ١٧٩٩كه در سـال        
انگليس بتصويب رسيده بـود، هـرگـونـه         
تشكلي را غيرقانـونـي اعـالم كـرده و               
مجازات سختي را بـراي تـالش بـراي              

بـا  .   متشكل شدن در نظر گـرفـتـه بـود            
تداوم فقر غيرقابل باوري كه مـتـوسـط           
سن در بعضـي از شـهـرهـاي صـنـعـتـي                

 سـال رسـانـده بـود،            ١٨انگليس را بـه     
اعتراض در جامعـه بـه دو شـكـل در                 

 يـكـي در شـكـل الديسـم            .   جريان بود 
(Luddism)       و ديگري كمپـيـن بـراي

الديسم كـه اسـم ديـگـري بـراي                .   رفرم
جنـبـش مـاشـيـن شـكـنـي بـود، فـرم                     

فـرم  .   راديكال اعتراض به اين فـقـر بـود         
رفرميستي اعتراض، همزاد و اتـفـاقـا           

دولــت .   زاده شــده از دل الديســم بــود             
انگليس در عيـن حـالـي كـه هـرگـونـه                 
اعتراض را سركوب مي كرد و رهـبـران         
اين اعتراضات را اعدام، زندانـي و بـه            
استراليا تبعيد مي كرد، در عيـن حـال           

قـانـون   " هرگونه تجمع را هم با اتكـا بـه           
و .   غيرقانوني اعـالم كـرده بـود         "   تجمع

در عين حالي كه تشكيل اتحاديه هـاي        
كارگري غيرقانوني بودنـد، نسـبـت بـه            
كمپين رفرم هم، كه پيشقراوالنش آن را        

عالوه بر جـلـوگـيـري از درنـده خـوئـي                  
سرمايه داري تـازه دور گـرفـتـه، بـراي                
كاهش نفوذ راديكاليسم هـم مـعـرفـي            

تـعـدادي از     !   مي كردند، بي اعتنـا بـود    
سياستمداران با نفوذ در انگلـسـتـان آن           
دوره، بـا اعـتـراض بـه وضـعـيـتـي كـه                   
الديستها بـر عـلـيـه آن مـبـارزه مـي                    
كردند، موافق بوده و احساس همـدردي       
مي كردند؛ امـا مـخـالـف شـيـوه هـاي                

تـعـدادي   .   راديكال اين اعتراض بـودنـد      
راه انـداخـتـه    "   البي ايستـي  " نيز كمپيني   

بودند كـه دولـت بـه ايـجـاد يـكـسـري                    
. اتحاديه هاي كنترل شده رضايت بدهـد     
 يكي از اولين رهبران كارگـري بـه نـام            

Gravener Henson (  ــر ــونــ ــريــ گــ
كه بافنده اي بـا نـفـوذ، هـم در          )   هنسن

ــن                          ــي ــم در ب ــران و ه ــارگ ــان ك ــي م
سياستمداران پارلماني بـود، كـمـپـيـن             
البي ايستي خود را خستگي ناپذير بـه         

نيمچـه  " پيش برد و خواهان اجازه ايجاد       
شد كه هم تهديد    "   اتحاديه هاي كارگري  

الديسم را كم كنـد و هـم اجـازه بـدهـد                  
كارگران اعتراض خود را از يـك كـانـال            
  .قانوني به گوش سياستمداران برسانند

واضح است كه اين سنگربنـدي بـه          
هـمـچـنـانـكـه       .   اين سياه و سفيدي نبـود     

باالتر اشاره كردم، اتحاديه سـنـگـر هـر            
دو گرايش راديكال و رفـرمـيـسـت در               

راديكاليسم در جامعـه آن   .   كنار هم بود  
 دوره و مــحــدوده اي كــه الديــاتــهــا               

(Luddite)     فعاليت داشتند، تنها بـه
هــمــان .   الديســم مــحــدود نــمــي شــد           

اتحاديه هائي كه دو تن از پيـشـقـراوالن          
شناخته شـده رفـرمـيـسـتـش گـريـونـر                  

 Francis) هنسن و فرانسيـس پـلـس       
Place)              ــار ــاصــر بســي ــن ــد، ع ــودن ب

راديكالي داشت كه بعدها معـلـوم شـد           
از شيوه هاي الديستـي هـم بـراي ابـراز              

در .   اعتراض خود استفاده مـي كـردنـد         
بين مـاه هـاي آوريـل تـا اكـتـبـر سـال                     

 كـه الديسـم تـقـريـبـا بـعـد از                    ١٨١٤
يكسري تـرورهـا و اقـدامـات بسـيـار                 
خشن از طرف دولت انگليس سـركـوب         
شده بود، در منطقه ناتـيـنـگـهـم حـدود             

 دستگاه پارچه بافي و كارخانـه بـه   ١٠٠
اين ماشين شكـنـي     .   آتش كشيده شدند  

در كارخانـجـاتـي صـورت گـرفـت كـه                 
دستمزدها كمتر از دستمزدهـاي اعـالم        
شده از طرف فـعـالـيـن بـراي ايـجـاد و                   

هـا  " نيمچه اتحـاديـه  "قانوني كردن همان  

و يا اتحاديـه هـاي اولـيـه و ابـتـدائـي                    
پـلـيـس دو تـن از            .   پرداخت مي شدند  

اعضاي اين اتحاديه ها را دستگير كرد       
كه به دنبال آن اسنادي نيز بـه مصـادره            

بـر اسـاس مـنـافـات           .   پليـس در آمـد       
فعاليت براي ايجاد اين اتحاديه هـا بـا            

، كــلــيــه امــوال آنــهــا         " قــانــون تــجــمــع  " 
مصادره شده و تعدادي نـيـز دسـتـگـيـر             

تالش براي ايجاد اتحاديـه هـا و        .   شدند
نــيــمــچــه " يــا بــقــول خــودشــان هــمــان            

ها براي چندين سـال ديـگـر بـه           " اتحاديه
 .عقب رانده شد

متأسفانه اينجا پرداختن به كل آن        
تاريخ برايمان مقدور نيست، اما آنـچـه          
كه شايان ذكـر اسـت، ايـن اسـت كـه                    
بسياري از رهبران كمپين رفرمـيـسـتـي          

قانون " كه سردمداران كمپين موفق لغو      
 نــيــز بــودنــد      ١٨٢٤در ســال      "   تـجــمــع 

هيچگونه ميانه اي بـا راديـكـالـيـسـم               
كارگري نداشتند و هـدف از مـطـالـبـه              
رفرمشان در وهله اول خالـصـي از شـر           

البته مـن بـا      .   راديكاليسم كارگري بود  
 ١٨٠٠هاي اولـيـه       عينك امروز به سال   

اما آنچه كه اينجا مد نـظـر         .   نمي نگرم 
است اين نكته است كه در هر برهـه اي            
از تاريخ مبارزه طبقه كارگر، رفرميسـم       
جدا از هر مطالبه ديگري را كه مـطـرح          
مي كرد، مقابله با راديـكـالـيـسـم نـيـز               

بـي خـود     .   جزئي از وجودش بـوده اسـت     
نيست كـه در آسـتـانـه انـقـالب اكـتـبـر                  
عناصر محافظه كار جنـبـش كـارگـري           
در تقابل بـا راديـكـالـيـسـم كـارگـري و                 
شوراها و كمـيـتـه هـاي كـارخـانـه، در                 
اتحاديه هاي كارگـري سـنـگـر گـرفـتـه               

و يـا راديـكـالـيـسـم كـارگـري و                .   بودند
رفرميسم و گرايش مـحـافـظـه كـار در              
 جنبـش كـارگـري آمـريـكـا در شـكـل                

IWW               و يــا شــوالــيــه هــاي كــار بــا
اتحاديه هاي فدارسيـون كـار آمـريـكـا             

و شــايــد بــهــتــريــن و           .   روبــرو بــودنــد   
ملموسترين نمونه براي خوانندگان ايـن       

گرايـش  .    ايران باشد  ۵٧نوشته، انقالب   
محافظه كار، حـتـي بـا سـر بـر آوردن                  
شوراهـاي كـارگـري در هـر گـوشـه و                    
كناري، محكم بـه سـنـديـكـا چسـبـيـده              
بودند و حتي بعد از شكست حـكـومـت         
پهلوي، كمونيست ها را تـهـديـد مـي              

 ادامه دارد..!كردند

 
٤از صفحه  ...  اتحاديه ها و انقالب   
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

همچنين محلي براي شـادي انسـانـهـاي         
روي زمين باشد نه جـوالنـگـاهـي بـراي            
سودجويهاي کمپانهاي چنـدمـلـيـتـي و           
بـهــره بــرداري ســيــاســي و اقــتــصــادي            

در ايـن مـقـالـه        !   دولتهاي سرمايه داري  
نگاهي خواهيم داشت به ريـاکـاريـهـاي           
سخنگويان دولت آمريکا در انتـقـاد از          
دولــت چــپــن در آســتــانــه مســابــقــات            
المپيک؛ سودهاي هنگفت کمپـانـيـهـاي        
چندمليتي و بهره برداري سياسي دولت      
چين از ايـن مسـابـقـات و هـمـچـنـيـن                   
فعاليتهاي فعالين اتحاديه اي و کمپيـن       

Fair Play         درحــمــايــت از کــارگــران 
در ضميمه ايـن مـقـالـه، بـطـور              .   چيني

مختصر به وضعيت طبقه کـارگـرچـيـن        
، سالي که در آن دولـت           ١٩٧٨بعد از   

چين سياست اصـالح بـه نـفـع بـازار را              
 . اعالم نمود، خواهيم پرداخت

*** 
مسابقات المپيک فرصتـي فـراهـم         
آورده است که دولت آمريکا يک تصفيـه        
حساب سياسي با سرمايه داري چـيـنـي         
نمايد؛ سرمايه داري که ميرود تا هرچـه        
بيشتر به صورت يک غـول اقـتـصـادي             

دولـت  .   برتر از آمريکا عرض اندام كنـد      
آمريکا که در پايمال کردن حقوق بشر و        
تجاوز به کشورهاي ديگر برنـده رکـورد         
جهاني اسـت در آسـتـانـه مسـابـقـات                  
المپيک به ياد عدم رعايت حـقـوق بشـر         
در چين و سرکوب مردم در تبت، بـرمـه          

 Nancyخـانـم     .   و دارفور افتاده اسـت    
Pelosi              سـخـنـگـوي دمـکـراتـهـا در ،

کنگـره آمـريـکـا مـيـگـويـد کـه مـردم                   
آزاديخواه جـهـان بـا تـظـاهـراتشـان در                
سراسر دنيا نشان ميدهند که ايده صلح       
و همسازي المپيـک بـايـد شـامـل حـال               
تمام مردم دنيا منجمله مـردم تـبـت و             

سخنان جورج بوش در روز     .   دارفورگردد
او !   قبل از شروع بازيهـا جـالـبـتـر اسـت         

آمريکا مخـالـف سـرسـخـت         :   " ميگويد
زنــدانــي شــدن مــخــالــفــيــن ســيــاســي،          
هواداران حقوق بشر و فعاليـن مـذهـبـي         

ناگفته نماند که منـظـور وي از           " .   است
 Dalaiاسـاسـا     "   مخالفين مـذهـبـي     " 

Lama           رهــبــر ارتــجــاعــي جــنــبــش ،
جـنـبـش    .   ناسيوناليـسـتـي تـبـت اسـت           

 CIAارتجاعي که از حمايت مستقيم       
ولــي آنــچــه کــه در          .   بــرخــوردار اســت   

انتقادات سخنگـويـان دولـت آمـريـکـا             
غايب است انتقاد به مسئله اسـتـثـمـار          
وحشيانه طبقه کارگر چين و بخـصـوص      
آن بخش از طبقه کارگر که مسـتـقـيـمـا             
درگير توليد وسايل ورزشـي الـمـپـيـک             

اين عدم انتـقـاد صـد        .    ميباشد ۲۰۰۸
البته نه يک سهل انگاري بلـکـه کـامـال        

چرا که کمـپـانـيـهـاي       .   آگاهانه مي باشد  
آمريکايي سهم بسـزايـي در اقـتـصـاد              
چين و بخصوص در قسمت پـوشـاک و            

بعنـوان نـمـونـه       .   لباسهاي ورزشي دارند  
 ميليـارد دالر  ۴۵۰۳ از ۱۹۹۷در سال  

ســرمــايــه گــذاري خــارجــي در چــيــن              
کمپانيهـاي آمـريـکـايـي دومـيـن رقـم                
سرمايه گذاري بعد از کمپانيهاي هـنـک        

. کنگي را بخود اختصاص داده بـودنـد         
-Walيکي از اين کمپانيها کمـپـانـي           

Martطبق گزارش .  استNational 
Labor Committee    اين کمـپـانـي ،

 مقاطعه کار چيـنـي قـرارداد         ۱۰۰۰با  
اين گزارش در ادامه مـيـنـويسـد          .   دارد

، Wal-Martکـمــپــانـيــهــايـي نــظــيـر          
Huffy   ،Nike          و مــقـاطـعــه کــاران 

چيني اشان در همدستي بـا مسـئـولـيـن           
محلي دولتي در عدم رعايـت اسـاسـي           
ترين حقوق کارگران نقش مسـتـقـيـمـي           

براي نمونه در يکي از کـارخـانـه           .   دارند
 لـبـاس     Nikeهايي که براي کمپانـي         

 سـال  ۲۵مي دوزد، عمدتا اين زنان زير      
 10:30 صبح تـا        7:30هستند که از    

شب هفت روز هفته با متوسط حقـوقـي       
 سنـت در سـاعـت کـار مـي                 ۲۲برابر  
 Playطبق گزارشات کـمـپـيـن         .   کنند
Fair            حتي در چهار کـارخـانـه اي کـه ،

 ۲۰۰۸جواز توليد محصوالت المپيک     
را دارند کارگران با حـقـوق زيـر حـقـوق               
قانوني و در شرايط بسيـار خـطـرنـاکـي            
مجبور به اضافـه کـاري بـدون حـقـوق                

 ۱۲همچنين از کار كـودكـان          .   هستند
ساله در اين کارخانجـات گـزارش داده           

البته ناگفته نماند که انتظـار    .   شده است 
ميرود مسابقات الـمـپـيـک امسـال پـر              
منفعت ترين مسابقات بين المللـي در         

برآورد شـده اسـت کـه      .   طول تاريخ باشد  
در ايام مسابقات نيم ميـلـيـون بـازديـد             

بـي  .  کننده خارجي به چين سرازير شوند 
جهت نيست که کمپاني هاي مـخـتـلـف          
براي بعهده گرفتن تـهـيـه لـبـاس هـاي                
ورزشي از سـرو کـول هـمـديـگـر بـاال                    

بــعــنــوان مــثــال کــمــپــانــي       .   مــيــرونــنــد
Adidas             80     مبـلـغـي در حـدود-

ميليون دالر به کميته بين المللـي     100
 باج داده اسـت تـا در          (IOC)المپيک  

 .  اين مسابقه برنده شود
البتـه درايـن مـيـان بـهـره بـرداري                
سياسي دولت چين را نـبـايـد فـرامـوش         

  Herald Tribuneروزنـامـه     .   کنيـم 
مي نويسد دولت چين مي خـواهـد بـا             
فــرصــت بــدســت آمــده از مســابــقــات           
المپيک يک تصوير مثبتي از چين را بـه         

هـزيـنـه ايـن شـمـايـل             .   دنيا ارايه دهـد    
سازي، بر اساس برآورد ايـن روزنـامـه،            

 مـيـلـيـارد دالر          ٤٠مبلغي در حـدود      
 ! ميليارد دالر٤٠بله . برآورد شده است

همانطوريکه در ابتدا اشـاره كـردم          
در حاليکـه سـرمـايـه داران چـيـنـي و                   
آمريکايي و دولتهايشان به بهره برداري       
اقتصـادي و سـيـاسـي از مسـابـقـات                  
المپيک مشغول هستند، ايـن وظـيـفـه             
نــيــروهــا و ســازمــانــهــاي مــتــرقــي و             
بخصوص کارگري است تا در حـمـايـت          
از هم طبقه اي هاي خود در کشور چين         

، ظاهـرا  Play Fairکمپين .  بپا خيزند 
مسئوليت چنيـن رسـالـتـي را بـعـهـده                

 يک کـمـپـيـن       Play Fair. گرفته است 
 کشورجهـان   ٣۵بين المللي است که در      

عضو دارد و تشکالت کارگـري بـزرگـي         
 International Tradeچـــــون        

Union Confederation    ١٦٨ بـا 
ايـن  .   ميليون عضـو را در بـرمـيـگـرد             

کمپيـن بـا شـعـار احـتـرام بـه حـقـوق                       
کارگران توليد کننده وسايل ورزشي در        
جهان به افشاگري در مورد تـجـاوز بـه             

بـه نـظـر      .   حقوق کارگران پرداختـه اسـت    
ميرسد که فعاليت اين کمپين بـجـز در           
کشــور هــنــگ کــنــگ کــه اقــدام بــه                
تظاهرات خياباني کرده است عمدتـا بـه        

جمع آوري امضـاء و نـوشـتـن مـقـاالت             
افشاگرانـه و تـحـقـيـقـي مـحـدود بـوده                 

اين کمپيـن مـوفـق نشـد تـوجـه              .   است
. انسانهاي زيادي را بخود جـلـب کـنـد            
ــجــاعــي                  ــبــش ارت ــرعــکــس جــن  -ب

ناسيوناليستي در تبت، برمه و دارفـور         
با شعار طـرفـداري از حـقـوق بشـر و                    
محکوم کردن دولت چين و بـا بـرپـايـي             
تظـاهـراتـي در لـنـدن، پـاريـس، سـان                   
فرانسيسکو و تورنتو، و صد الـبـتـه بـا             
حمايت مديـاي غـرب، سـر و صـداي                
زيادي بپا نمود و تـوجـه صـدهـا هـزار              
انسان در کشورهـاي غـربـي را بـخـود                

 .جلب کرد
 نشـان داد تـا        Play Fairکمپين  

زمانـي کـه جـنـبـش سـازشـکـارانـه و                    
رفرميستي اتحاديه اي نماينـده طـبـقـه           
کارگر و مردم آزاديخواه جـهـان اسـت،             
طبقه کـارگـر قـادر نـخـواهـد بـود از                     
اساسي ترين خواست هاي خـود و مـردم    

مسـابـقـات    .   آزاديخواه جهان دفاع كـنـد     
المپيـک امسـال و سـواسـتـفـاده هـاي                  
سياسي از اين فرصت بدسـت آمـده هـم           
چنين نشـان داد کـه در صـورت عـدم                 
وجود يک انـتـرنـاسـيـونـال راديـکـال و                  
ســوســيــالــيــســتــي، ايــن جــنــبــشــهــاي         
ارتجاعي و مرتـجـعـيـنـي چـون جـورج               

 هسـتـنـد کـه           Dalai Lamaبوش و  
 .ميدان دار معرکه خواهند بود

*** 
 ضميمه

 
بنظر ميرسد کـه تـا قـبـل از سـال               

، سالي که در آن دولـت چـيـن                ١٩٧٨
 marketسياست اصالح به نفع بازار       

reform policy           ،را اعــالم نــمــود 
طبقه کارگر چين، حداقل آن بخشـي کـه         
براي دولت کـار مـي کـرد از شـرايـط                  
بهتري در زمينه هايي چـون اسـتـخـدام،          
خانه، بهداشت و تحصيالت بـرخـوردار         

تا همين االن، در چين قوانيني کـه       .   بود
از حقوق کارگران حمايـت مـيـکـنـد از              

. خيلي از کشورهاي دنيـا بـهـتـر اسـت             
 ۲۵مثال کارفرما مجبوراست کـه بـا           

امضــاي کــارگــران اتــحــاديــه آنــهــا را            
و در آن صـورت         .   برسميـت بشـنـاسـد      

 درصـد از حـقـوق           ٢ميبايد به انـدازه      

اما بـا بـاز     .  کارگران به اتحاديه بپردازد 
شدن درهاي چـيـن بـه روي بـازار آزاد                 

 اين حقوق مـورد  ۱۹۷۸جهاني در سال    
 ٧٠امـروزه تـقـريـبـا           .   حمله قرار گرفت  

درصد از اقتصاد چين توسط بـازار آزاد        
بازري که هيچ ارزش و      .   کنترل ميشود 

از .   اعتباري به قوانين کاري نميـگـذارد      
اين گذشته، تنـهـا سـازمـان رسـمـي و                

 All Chinaکارگري در چيـن       قانوني
Federation of Trade Unions 

(ACFTU)     که سازماني است کامال 
زرد و دست نشانده دولت، با ساخـتـاري         

در مـورد سـاخـتـار       . کامال بوروکراتيک 
بوروکراتيک ايـن سـازمـان هـمـيـنـقـدر                
کافي است که بـدانـيـم انـتـخـابـات در                 
اتحاديه هاي عضو اين سازمان هر پنج       

حـقـوق   .   سال يكـبـار بـرگـزار مـيـشـود             
ساليانه رييس يـک اتـحـاديـه بـرابـر بـا                 
حقوق ساليانه پـرزيـدنـت آن کـارخـانـه               

در مورد وابسته به دولـت و زرد           .   است
بودن اين سازمان هـم بـايـد گـفـت کـه                  
سياستهاي حاکم بـر ايـن سـازمـان در               

 بــازســازي شــد بــه ايــن            ۱۹۷۸ســال   
صورت که اتحاديه هـا مـوظـف شـدنـد            
منافع ملي را باالتر از خـواسـتـه هـاي           

سـخـنـان مـعـاون        .   کارگران قـرار دهـنـد     
 ۀ در کارخـان ACFTUرييس اتحاديه   

هونداي پكن بروشني اين سـيـاسـت را            
او در مالقاتي با هـيـأت       .   بازگو ميکند 

کـانـادايــي از ايــن کــارخـانــه در ســال                
مـنـافـع درازمـدت       :   "  ميـگـويـد   ۲۰۰۱

کارگران نمي تواند از منافع درازمـدت        
اگـر روابـط کـاري         .   کمپاني جدا بـاشـد    

متشنج شود، ممکن است که اين کـار          
گـردد  به ورشکستکي کارخانه منتهي       

در ايــن صــورت مــنــافــع کــارگــران           و   
اعتصـابـات راه     . نمايندگي نخواهد شد 

مذاکـرات،  .   هاي خشم آلود مسله است    
بحث و گفتگو و هـمـچـنـيـن مـداخلـه                
حزب کمونيست راه هاي بـهـتـري بـراي            

 ". حل مسله ميباشد
چنانکه مالحـظـه مـي کـنـيـد             
همه رفرميستهاي اتحاديـه اي بـه          

تـقـدم   :   يک زبان صحبت مـيـکـنـنـد       
منافـع مـلـي کـه هـمـان مـنـافـع                    
سرمايه داران و دولت حامـي شـان        

 
١از صفحه  ...۲۰۰۸مسابقات المپيک     

١٠صفحه   
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نيروهاي سرکوب از اطالعات نيروهـاي   
ضد شورش و پليس صف کشيـدنـد بـه            

ديوار کارخانـه را     .   کارخانه حمله کردند  
تخريب کردند تعـدادي از کـارگـران را             
مورد ضرب و شتم قرار داده و عـده اي            

امـا  .   را دستگير و روانه زنـدان کـردنـد           
کارگران در طول اين پنج ماه بهيچ وجـه         
عــقــب نشــيــنــي نــکــردنــد و هــر روز               
مطالبات و خواسته هـاي خـودشـان را            

و هــمــچــنــيــن ســطــح      .   افــزايــش دادنــد  
يکي از نـقـاط        .   مطالبات را باال بردند 

اهميت اين اعتراض همانطور که اشـاره       
کــردم در مــرکــز کشــور و در شــروع                 
تحـوالت سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي يـک                  

و .   جــامــعــه اســت کــه رخ داده اســت             
همچنين کارگران به اين نکته پـي بـرده          
اند که با کوتاه آمدن در مقابل کارفرما        
و با قـبـول وعـده و وعـيـد هـرگـز بـه                        
مطالبات و خواسته هايشان نـخـواهـنـد      

و همين باور باعث شـد کـه در             .   رسيد
تداوم اعتراضشان به وعده و حـرفـهـاي           

و .   شفاهي اعتماد و اعـتـقـادي نـدارنـد          
اعالم کردند هر توافقي بايد کتبي شود       
و مسئولين ذيربط بايد زير آنـرا امضـا          

و خـواسـتـه ديـگـري        . و پاسخگو باشند 
که کارگران بـر مـطـالـبـاتشـان اضـافـه                

. نظارت بر فروش کارخانه اسـت     .   کردند
اين خواسته يکي از دستاوردهاي مـهـم        
اين دوره از اعتراضات کـارگـران کـيـان           
تاير که در تجربـه روزمـره شـان بـه آن                 

و مــيــخــواهــنــد خــودشــان         .   رســيــدنــد
مستقيما بر فـروش کـارخـانـه نـظـارت              

اين خواسته ميتواند ادامه کاري     .   کنند
 . کار کارگران را تضمين کند

 
اصغـر کـريـمـي شـمـا         :  شهال دانشفر  

جايگاه و اهـمـيـت ايـن اعـتـراض را                    
 چگونه مي بينيد؟

 
کارگران کيان تايـر در      :   اصغر کريمي 

چندين ماه گذشته سـر سـخـتـانـه ايـن                 
و ابـتـکـارات      .   مبارزه را ادامـه دادنـد        

 ،جالبي از قبيـل السـتـيـک آتـش زدن               
نصب بلند گو و کوبيـدن بـه نـرده هـاي               

 تجمع در خيابان و اقـدامـاتـي         ،کارخانه
مـن  .   که هم اکنون شاهد آن هسـتـيـم              

قبل از هر چيز ميخواهم دست تک تـک      
اين کارگران و بويژه رهبران و فـعـالـيـن             
اين مبـارزه را بـه گـرمـي بـفـشـارم و                     

ايـن  .   برايشـان آرزوي مـوفـقـيـت بـکـنـم           
کارگران شايسته گرمترين حمـايـت هـا         

در دور   .   از طرف همـه مـردم هسـتـنـد           
اخير شکل مبارزه تغيير و ارتـقـا پـيـدا            

دور قـــبـــل از نـــظـــر             .   کـــرده اســـت    
سازماندهي و سازمانيافـتـگـي کـمـتـر            

اما اين روزها با تشکيل     .     کار شده بود  
 نمـايـنـده     ٢٧مجمع عمومي و انتخاب     

و .   قدم بسيار مهمي به جلـو گـذاشـتـنـد          
نمونه تازه اي در مقابل جنبش کارگـري        

که حامـل درس گـيـري از            .   قرار دادند 
طرف کل جنبش کارگري و ساير بخـش        

کـارگـران   .   هاي جامعه ميتـوانـد بـاشـد       
اعالم نکردند که سه يا چهـار نـمـايـنـده         
داريم که از طرف رژيم تحت فشـار قـرار          

 نماينده يک نـقـطـه      ٢٧انتخاب  .   بگيرند
که مي نشيننـد و تصـمـيـم       . قوت است 
و در موقع مذاکره اوال خـطـر   .   ميگيرند

و تـبـادل     .   کمتري آنها را تهديد ميکند    
 نماينده حتما منجر بـه اتـخـاذ       ٢٧نظر  

تصميم دقيقتر و روشنتري مـيـشـود و            
 نماينده به مراکز دولتي     ٢٧در مراجعه   

به اداره جات بيشـتـر مـيـتـوانـد طـرف                
مقابل دولت و کارفرما را تحـت فشـار           

هـمـيـنـطـور      .   قرار دهد و عـقـب بـرانـد           
خواسته ديگرشان که گفته انـد کـه بـر              

کارگران ميـدانـنـد     .   فروش نظارت کنند  
در .   که کارفرما ميگويد فـروش نـداريـم       

. آمد نداريم و در کارخانه را بايد بسـت          
و کارگران در مقابل با نظارت بر فروش        

درآمـد  .   فـروش کـه داريـم        .   ميگـويـنـد   
حـتـي   .   و اين حق کارگـران اسـت       .   داريم

کـارگـران حـق      .   بيشتر از اين حق دارنـد     
دارند کل تـولـيـد و تـوزيـع را کـامـال                    

و در قدمهاي بعدي بـايـد       .   نظارت کنند 
بخواهند که بر کل مسايـل اقـتـصـادي            

و جـلـوي   .   کارخانه نظارت داشته باشنـد   
هزاران دزدي و فسـاد و تـوطـئـه هـاي                 

ايـن خـواسـتـه       .   پشت سر هم را بگيرنـد     
درس مهمـي بـراي جـنـبـش کـارگـري                 

 . است
اما تشکيل مجمع عـمـومـي کـه            
کارگران را جمع و متحد ميکند باعـث        
ميشود بقيه کارگران بـتـوانـنـد اظـهـار             

کارگري کـه هـيـچ         .   نظر و دخالت کنند 
 ،کس در جامعه نظرش را نـمـي پـرسـد            

ولي در مجمع عمومي مي نشـيـنـد و             
اين تجمع اتحاد و اعتمـاد      .   نظر ميدهد 

بـه کـارگـران      .   به نفس ايجاد ميـکـنـد          
شخصيت ميدهـد کـه مـيـتـوانـنـد در                

. سـرنـوشـت خـودشـان دخـيـل بـاشـنــد                
موقعي که کارگر در تصميمات مجمـع       

 مسـلـمـا بـهـتـر          ،عمومي دخيل باشند  
ميتوانند از نـمـايـنـدگـانشـان حـمـايـت               

. و اگر خطري آنها را تهديـد کـنـد   .   کنند
بهتر و محکمتر مـيـتـوانـنـد حـمـايـت                

اينها نـقـاط قـوت ايـن دوره از                .   کنند
امــا يــک    .   مــبــارزات کــارگــران اســت       

موضوع ديگري که هنـوز جـاي زيـادي           
 نقاط قوت   ،دارد که به آن پرداخته شود     

و ضعف اين دوره از مـبـارزه کـارگـران              
 . است

 
اجازه دهيد بـه نـقـاط          :   شهال دانشفر 

االن بـه    . قوت و ضعف بعدا اشاره کنيم 
کليت مسالـه کـه در اوضـاع امـروزي               
جنبـش کـارگـري و اوضـاع سـيـاسـي                  

 ،جامعه اين حرکت چه جايگاهـي دارد       
و ايـنـکـه ايـن اعـتـراضـات               .   بپردازيـم 

اجـازه  .   انعکـاس چـه وضـعـيـتـي اسـت             
بدهيد نگاه کلي تري به اين اعتراضـات      

در رابـطـه بـا مـجـمـع              .   داشتـه بـاشـيـم     
 در   ،عمومي که شما به آن اشاره کرديد      

 مـرداد   ١٤اولين مجمع عمومي که در      
.  خواسته را اعالم کردند    ٤بود کارگران   

 ٥٠ميزان توليد روزانه حداقل بيـن           -ا
ايـن خـواسـتـه پـاسـخ            .    تن باشـد ٦٠تا  

کارگران در مقـابـل کـارفـرمـاسـت کـه               
ميگويد خطـر تـعـطـيـلـي کـارخـانـه را                 

و ميخواهد کارخانـه را      .   تهديد ميکند 
ايــن خـواســتـه پــاســخ        .   تـعــطـيــل کـنــد     

کارگران است در مقابل حرف کارفـرمـا        
هـمـچـنـيـن      .   مبني بر تعطيلي کارخانـه    

اين خواسته خطر بيکار شدن کـارگـر را         
کارفرما اعالم کرده بود کـه  .   کم ميکند 

 درصـد    ٤٠شما به سر کار برگرديد مـا      
فروش کارخانه را به شـمـا اخـتـصـاص              

ــم   ــي ــده ــي ــن را              .   م ــران اي ــارگ ــي ک ول
و اين خـواسـتـه را مـطـرح              .   نپذيرفتند
دومــيــن خــواســتــه کــارگــران         .   کــردنــد

تشکيل شورايي تحت عـنـوان نـظـارت          
سومين خواسته كـارگـران     .   برفروش بود 

اين بود كه کليه دستگاههاي فرسـوده و        
آسيب ديده بايد تـعـمـيـر گـردد و ايـن                  

که کارگـران  .   خواسته بسيار جالب است   
بعنوان صاحب کار اعـالم کـردنـد کـه               
مجمع عمومي تصميم گرفتـه و بـايـد            

چهـارمـيـن    .   اين خواسته ها عملي شود    
خواسـتـه تـوافـقـات بـيـن کـارگـران و                     

 ٤ايـن    .   کارفرما بايد مکـتـوب بـاشـد         
 روشـن شـفـاف و در             ،خواسته خالصه 

 مـيـگـويـنـد      ،عين همه اين خواسته هـا     
. دستمزدهايـمـان را هـم مـيـخـواهـيـم               

مـزايـاي پــرداخـت نشــده مـان را هــم                 
 . ميخواهيم

و جنبه مهم ديگر اين  حرکت انتـخـاب          
 چــهــره بــعــنــوان      ٢٧ نــمــايــنــده و         ٢٧

نمايندگان کارگري اسـت کـه اگـر يـک               
 در   ،چنين اتفاقي در نيشکر هفت تـپـه       

ايران خودرو و در سراسـر ايـران شـکـل              
 ببينـيـد چـه ابـعـاد عـظـيـمـي                  ،بگيرد

و االن  .   جنبش کارگري پيدا خواهد کرد    
که کارگران نيشکر هفت تـپـه تشـکـل             
خودشان را ايجاد کرده اند مي بـيـنـيـم             
جـنـبــش کــارگـري در چـه مـوقــعـيــت                 

امـا اجـازه     .   قدرتمندي قرار مـيـگـيـرد       
رضـا  .   بديد بـه بـحـثـمـان ادامـه بـديـم                

رشيدي شـمـا در بـاره نـقـاط قـوت و                     
 و اصغر کريمـي     ،ضعف صحبت کرديد  

هم در صحبتـهـايشـان بـه آنـهـا اشـاره                 
در همين مدت که تصوير کـلـي        .   داشت

 اشـاره    ،و عمومي از اين حرکـت داديـد       
 ،اي هم به نقاط قوت و ضعـف کـرديـد            

دوست داشتم بار ديگر توضيح بـدهـيـد         
که اين نقاط قوت چه دست آوردهـايـي           

 براي جنبش کارگري دارد؟
 

قـبـل از پـرداخـت بـه             :   رضا رشيـدي  
 الزمست کمي در اهمـيـت       ،سئوال شما 

و جايگاه اين اعتراض بر بستر اوضـاع          
سياسي اجتماعي موجود در جـامـعـه           

 امروز جمهوري اسالمي    ،توضيح بدهم 
در جايي ايستاده که هر روز مـردم بـه               

 تا دعوت بـه    ،انواع شيوه هاي سرکوب 
 اعـالم خـطـر حـملـه             ،صرفـه جـويـي         

 بـه    ، و در آخرين طرح خـودش  ،نظامي
 کـه هـمـان      ،اصطالع سامان دهي يارانه   

 بـا تـمـام ايـن            ،قطع سوبسيد هـاسـت     
طرحها وضعيـت فـالکـت بـاري را کـه               
مردم دچار آن هستند را ميخواهد بدتـر     

که مردم از کوچکتريـن خـواسـتـه          .   کند
به اعـتـراضـات      .   هايشان دست بردارند  

به دانشـجـويـان     .   کارگري حمله ميکنند  
و ايـن اعـتـراض       .   و زنان حمله ميکنند   

 ماهه بر متن چنين اوضـاع سـيـاسـي       ٥
. اي اتفاق افتاده و تداوم پيدا کرده اسـت   

و کارگران کيان تاير با اتخـاذ تـاکـتـيـک            
 مـاه ايـن        ٥هاي مناسب توانسته انـد       
و بـه نـظـرم         .   اعتراض را ادامه بـدهـنـد      

در .   خود اين مساله بسيار مـهـم اسـت          

مورد اين اعـتـراض و مـقـايسـه آن و                  
نــقــاط قــوت و ضــعــف آن اشــاره اي                

 تاکتيکهاي نو و شـيـوه     ،بيشتري بکنيم 
هاي جالبي بود که کارگران کيان تـايـر           

که براي پيـروز شـدن يـک           .   ابداع کردند 
اعتراض ميتواند الگوي خـوبـي بـراي           

السـتـيـک آتـش       .   جنبش کارگري بـاشـد    
زدن بعنوان يـک اهـرم تـبـلـيـغـي بـراي                  
اينکه صـداي خـودشـان را بـه گـوش                  

با نصب بلـنـد گـو در           .   جامعه برسانند 
سطح کارخانه و ايـجـاد سـر وصـدا و                  

و .   نشان دادن ايـنـکـه اعـتـراض دارنـد             
همين باعث شد که مردم چهـار دانـگـه           
رفتند جلوي شهرداري تجمع کـردنـد و           
گفتند بياييـد بـه خـواسـتـهـاي ايـنـهـا                  
جواب دهيد و نـيـازهـاي کـارگـران را                 

و اعالم کردند بـا پـاسـخ         .   برطرف کنيد 
ندادن خواستهاي کارگران شما هستـيـد       

که آسـايـش مـا را         )   مسئولين دولتي( 
کــارگــران بــا ايــن      .   مــخــتــل کــرده ايــد     

تاکتيک توانسـتـنـد بـخـشـي از مـردم                 
مسـالـه   .   منطقه را با خود همراه کـنـنـد        

بعدي همراه کردن خـانـواده هـا بسـيـار              
که توانستند خانواده هايشـان   .   مهم بود 

نکته بـعـدي کـه       .   را با خود همراه کنند    
کـارگـران اعـالم کـردنــد مـيـخـواهـنــد                

. مبارزه شان را به سطح شهر بکشـانـنـد     
و در مجمع عمومي قرار گذاشتنـد کـه         

. در مقابل مجلس تجمع خواهنـد کـرد         
و خواسته هاي خـودشـان را در سـطـح               

نکـتـه ديـگـر مـن           .   جامعه اعالم کنند  
چند مصاحبه از اين کارگران ديـدم کـه           

. اقدام مناسـب و رو بـه جـلـويـي بـود                  
مصاحبه با رسانه ها و استفاده از آنـهـا          
براي رساندن صداي اعتراض خـودشـان       
به گوش کل جامعه و رو بـه جـامـعـه                
اعالم کردند که مـا کـارگـر هسـتـيـم و                

از نقـاط   .   حقوقمان را پرداخت نميکنند   
قـوت ديـگـر ايـن اعـتـراض خـواســت                  
نظارت بر فروش و قطع دست کـارفـرمـا          

فـروش  .   از اين اهرم که تـولـيـد نـداريـم             
بـا طـرح     .   نداريم و داريم ضرر ميدهـيـم      

ايــن خــواســتــه کــارگــران ايــن زيــرکــي            
کارفرمـا را از او گـرفـتـنـد و از طـرف                  
ديگر خواست افزايش تـولـيـد را طـرح             

که بتوانند تداوم کار خودشان را      .   کردند
و آخـريـن دسـتــاورد         .   تضـمـيـن کـنـنـد        

تشکيل مجمع عمومي که ابزار بسيـار       
مجمع عمومي کارگـر را      .   مهمي است 

بـا  اتـکـا بـه            .   در اتحاد نگـاه مـيـدارد      

 
...  جايگاه و اهميت  ١از صفحه    
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مجمع عمومي کارگر به خانه فرسـتـاده        
که حاال نماينده داريد و بـراي    .   نميشود

به اتکـا مـجـمـع        .   يکسال به خانه برويد   
. عمومي وقتي کارفرما وعـده مـيـدهـد       

من ميروم و    .   کارگر در جواب ميگويد   
در مجمع عمومي با بـقـيـه کـارگـرهـا               

و کـل کـارگـران         .   تصمـيـم مـيـگـيـريـم         
کـه در مـقـابــل         .   تصـمـيـم مـيـگـيــرنـد         

بـه  .   کارفرما چه واکنشي نشان بـدهـنـد       
اين اعتبار مجمـع عـمـومـي اتـحـاد و               

. صف کارگران را مستحکمتر ميکند       
اعتماد به نفس بيشتري بـه کـارگـر در              

 . اعتراضش ميدهد
 

اصغر کريمي شما چـه      :   شهال دانشفر 
نکاتي داريد در زمينه نقطه قـوتـهـا و              

 نقطه ضعف هاي اين حرکت؟
 

اين اعـتـراض نـبـايـد           :   اصغر کريمي 
و همانطور که باالتر هـم       .   منزوي بماند 

 کارگـران بـا چـه ابـتـکـارات            ،اشاره شد 
جالبي توانستند توجه جامعه را بـخـود        

 ،تشکيل مجمع عـمـومـي      .   جلب کنند 
 و اينکـه در   ،داشتن خواسته هاي روشن   

مورد توليد چه تصميماتي گـرفـتـه انـد           
که جلوي بهانه و توطئه بستن کارخـانـه         

تصــمــيــم گــرفــتــنــد کــه        .   را بــگــيــرنــد   
. اعتراضشان را به خيـابـان بـکـشـانـنـد            
. اينها نقاط قوت مهم اين حرکت اسـت       

 ٢٧ايـنـکـه      .   مـن قـبـال اشـاره کـردم              
 نـقـطـه قـوت          ،نماينده انتخـاب کـردنـد     

يک خواستي که اعـالم      .   ديگرشان است 
. کردند که توافقات بايـد کـتـبـي بـاشـد             

ميخواهم کـمـي روي     .  بسيار مهم است 
بـه نـظـرم ايـن          .   اين مکث و بحث کنيم    

يکي از مهمترين خواستهـاي کـارگـران         
اينکه يکسري مسايـل شـفـاهـي        .   است

گفته ميشود و آخر سر هم روشن نيست        
و کارفرما هم زير آن مـيـزنـد و تـعـهـد                  

. دوما موقعي که کتبي باشد    .   نميکند  
در مراجعه به ادارت ميتوانند بگـويـنـد     
ايـن هــم تــعـهــد کــتـبــي و چــرا اجــرا                   

از طرف ديگر ايـن خـواسـتـه          .   نميکنيد
. خود کارگران را متحد تر نگاه ميـدارد       

فعالين کارگري تالش ميکنند کارگران     
را حـول خــواســتـه هــايشــان مـتــعــهــد              

اين طوري نيسـت کـه ايـن           .   نگاهدارند
. اتحاد به راحتي و سادگي بدست بيايـد     

موقعي که کارفرما يک تـعـهـد کـتـبـي              

ايـن بـاعـث مـيـشـود تـوده             .   کرده است 
کارگر هم با يک روحيه حق بـه جـانـب و         
با يک اعتماد به نفس بيشتر پشـت سـر       
رهبران و نمايندگانشان جمـع شـونـد و            

ايـن يـکـي از      .   حرکتي را سازمان دهند   
نکاتي است که بيشتر بايد بر آن تاکـيـد          

 . کرد
در مورد نقـطـه ضـعـف هـا بـايـد                  
بگويم که خود کارگران دارند متوجه آن        

بـعـنـوان    .   ميشوند و آنرا حل ميـکـنـنـد        
نمونه کارفرما مـيـگـويـد بـراي هـفـتـه                

 براي روزهاي آينده به مساله تان       ،ديگر
يا اجازه بدهيد چنـد روز  .   پاسخ ميدهيم 

ديگر فالن کار را ميکنيم و يا يکي دو       
اين ها همـه وعـده       .   هفته طول ميکشد  

يکـي دو هـفـتـه ديـگـر           .   سرخرمن است 
. روزهاي آيـنـده يـعـنـي چـه             .   يعني چه 

کارگران خيلـي جـاهـا بـويـژه در شـهـر                  
سنندج و در چند مورد کارگران شـاهـو          
و کارگران نساجي کردستان از اين نـظـر         

. تـجـربـه خـيــلـي جـالـبـي داشـتـه انــد                    
 روزي ،اولتيماتوم دادند و  اعالم کردنـد    

را مشخص کردند و گفتند بطـور مـثـال        
اگر تا فالن تاريخ پاسخ مـا را نـدهـيـد               

و دسـت    .   روز بعدش تجمع خواهيم کرد  
اين باعث ميشود   .   به اعتصاب ميزنيم  

کارفرما نتواند فرسايشـي کـارگـران را           
بــاعــث مــيــشــود کــارگــر       .   خــرد کــنــد   

و هـمـه کـارگـران و            .   بالتکليف نمـانـد   
فعالين و رهبـران  کـارگـري راحـت تـر                
ميتوانند تجمع کنـنـد و تـوده کـارگـر                
انتظار دارد در تـاريـخ تـعـيـيـن شـده                    

ولــي مــوقــعــي کــه       .   اتــفــاقــي بــيــفــتــد   
روزهاي .   يکي دو هفته آينده   .   ميگويند

دوباره همه چيـز را  .   معلوم نيست .   آينده
دوبـاره فـعـالـيـن        .   به نقطه صفر نـبـرنـد       

کارگري و کارگران از نو بـايـد تصـمـيـم              
که دوباره مـبـارزه شـان را از              .   بگيرند

تا کـي بـايـد صـبـر             .     کجا شروع کنند  
به نظرم يکي از مسـائـل خـيـلـي         .   کنند

مهم تاکتيکهاي جنبش کارگـري اسـت        
که كارگران تاكيد كرده اند كه توافـقـات         

به نظرم اين يک نقـطـه   .  بايد کتبي باشد 
 . قوت و يك پيشروي است

 
اين نکته مهمـي اسـت      :   شهال دانشفر 

. کــه تــوافــقــات بــايــد کــتــبــي بــاشــد              
 هـمـانـطـور کـه شـمـا              ،اولتيماتوم دادن 

 زمـان تـعـيـيـن کـردن و               ،اشاره کرديـد  

اجازه ندادن به کارفرما کـه هـر چـقـدر               
دلش خواست موضوع را کش بـدهـد و           

 مـهـم      ،هفته ها و روزها عقب بيـنـدازد       
اســت و جــنــبــه هــايــي از مــبــارزه                    
سازمانيافته است که ما تجربه اش را          

و کـار و    .   در اعتراضات مختلف داريـم    
امر اين برنامه اينست که که بتواند اين        

و .   تجربيات را جمعبندي و منتقل کنـد     
و يا مـثـال      .   بگويد معضل در کجاست   

ايـن  .   مجمع عمومي تشـکـيـل دادن             
اتفاق در جنبش کارگري يک گام به جلو        

و ما شاهد مجامع عمومي خـود        .   بود
 تــجــمــعــات خــود بــخــودي         ،بـخــودي    

کارگران در حين اعتـراض و اعـتـصـاب          
و در جاهايي هم اشکال آگاهـانـه   .   بوديم

نسـاجـي   .   مـانـنـد   .   به خود گرفته اسـت     
 و   ، نيشکر هفت تپه،  شاهو ،کردستان

در بعـضـي از مـواقـع در حـرکـتـهـاي                    
و اينجا در اين حرکت مـعـيـن         .   کارگري

کارگران راسا اعالم کردند ما شوراهاي      
ما ميخـواهـيـم     .   اسالمي را نميخواهيم  

. خـودمــان نــمـايــنـده انـتــخـاب کـنــيــم              
ميخواهيم مجمع عـمـومـي تشـکـيـل             

و تشکيل دادند و تحميل کردنـد       .   دهيم
در جـلـوي چشـم         .   و انتخابـات کـردنـد      

شــوراي اســالمــي در جــلــوي چشــم                
.  نماينده انـتـخـاب کـردنـد       ٢٧کارفرما  

اين نشان دهنده اين است که ميشود و          
در گام بعدي همين را بايد منظم کنـنـد          
و اعالم کـنـنـد مـا هـر هـفـتـه جـمـع                        

 نمـايـنـده هـر هـفـتـه              ٢٧اين  .   ميشويم
ــنــد              ــرا مــيــخــوان ــر    ،کــارگــران را ف  ب

 ايمني محيط کـار و        ،سروضعيت کار   
وضــعــيــت تــولــيــد و غــيــره تصــمــيــم             

و ايــن مــيــشــود شــوراي         .   مــيــگــيــرنــد
ايـن  .   ميشود تشکل کـارگـران    .   کارخانه

تجربه ايست که عـمـلـي و اجـرا شـده                  
و همين االن کـارگـران گـامـهـاي           .   است

اين درسـي اسـت      .   مهم آنرا برداشته اند   
 درسي بـراي    ،براي کارگران ايران خودرو   

ساير کارخانجات که با معضالتي ايـن        
اين نکتـه اي بـود   .   چنيني روبرو هستند  

در ادامه نقطه قوتها که الزم بود تاکيـد         
اما اصغر کريمي شما داشتيد در      .   شود

مورد کمبود هاي اين حرکت صـحـبـت          
  ،ميکرديد

 
البته خوشبختانـه روز    :  اصغر کريمي 

و يک مـاه    .   به روز کارگران جلو آمده اند     
پيش نقاط ضعف بيشتري داشـتـنـد و            
امروز نقـاط قـوت بـيـشـتـري دارنـد و                  

کارگران کيان تاير   .   اميدوار کننده است  
درسهاي ارزشمندي به جنبش کـارگـري      

و امـروز مـيـشـود و بسـيـار              .  ميدهند
مفيد است كه اينها را در جاهاي ديگـر         

تـجـارب آنـهـا را بـه             .   الگـو قـرار داد       
ولي عـلـيـرغـم تـمـام          .   جاهاي ديگر برد  

نقاط قوت به نظرم يـک نـقـطـه ضـعـف                
عـلـيـرغـم ايـنـکـه          .   هنوز برجسته است  

کارگران توجه دارنـد صـداي اعـتـراض            
. خودشان را بگوش جـامـعـه بـرسـانـنـد            

مثال به نرده هاي کارخانه بزنند و سر و        
با بلند گـو صـحـبـت       .   صدا راه بيندازند 

 ايـن    ،کننـد و السـتـيـک آتـش بـزنـنـد                
اقدامات براي اين بود کـه جـامـعـه را             

يعني اهميت اينکه بـايـد      .   متوجه کنند 
اعتصاب در کارخانه محدود نـمـانـد و           

را قـطـعـا      .   جامعه بـايـد مـطـلـع شـود            
و همه اين کار هـا را بـخـاطـر       .   ميدانند

منتها خيلي مـوثـر تـر        .   همين کرده اند  
مثال همين  .   ميتوانستند استفاده کنند  

با کمال ميل حاضـر     .   رسانه کانال جديد  
است هر روز اعتراض آنها را منعـکـس         

اگر در جـامـعـه بـقـيـه کـارگـران                  .   کند
اگر مردم مشـکـلـي       .   مشکلي نداشتند 

درد کارگر کيان تاير را نـمـي          .   نداشتند
فهميدنـد و کـارگـران کـيـان تـايـر هـم                    
ميگفتند خوب کسي نـيـسـت کـه بـه                

اما مـوقـعـي کـه          . حرف ما گوش دهد 
ميليونها نفر از کـارگـران حـقـوقـهـاي                

خطر تعطيـلـي کـارخـانـه         .   معوقه دارند 
واقعا گرسنه انـد و        .   نهديدشان ميکند 

رسـانـدن   .   همين خواستـه هـا را دارنـد           
 هر روزه و       ،صداي اعتراض اعتصاب    

نه با يک هفته و دو هـفـتـه و يـکـمـاه                      
و تـاثـيـر      .    فوق العاده مهم است   ،تاخير

و اينجـاسـت کـه جـمـهـوري             .   ميگذارد
. اسالمي ميگويد بايد کـاري بـکـنـيـم            

ايــنــهــا دارنــد روي جــامــعــه تــاثــيــر                
دارند جامعـه را بـه آشـوب           .   ميگذارند

ميکشند و از اين نظر خبر رسانـي يـک           
کارگـران بـايـد     .   مساله بسيار مهم است   

تصميم بگيرند و بگوينـد مـا هـر روز               
کســانــي را مــامــور مــيــکــنــيــم و از               

 فـرزنـدان     ، اقـوامشـان    ،خواهرهايشـان 
بزرگشان و فعالـيـن اعـتـصـاب از هـر                
رسانه اي از کانال جديد و يا هر رسـانـه             

 ،اي که صداي آنها را منعکس ميکنـد       
بخواهند که اخبار اعتراضات اينهـا را         

از خـود    .   .   بگوش جـامـعـه بـرسـانـنـد            
بپرسند کـه در بـاره تـجـمـع امـروزش                  

 .خبررساني کرده اند يانه
اين يکي از مهمتـريـن اقـدامـاتـي            

. است که بايد در اعتصاب انجام گـيـرد        
که خوشبختانه در يکي دو سـال اخـيـر           
جنبش کارگري به ايـن مسـالـه تـوجـه               

و جمهوري اسالمي وحشـت   .   کرده است 
ميکند و کارفرماهـاي ديـگـر وحشـت            
ميکنند و ميگويند کـه ايـنـهـا دارنـد               
فضا سازي ميکنند و ضمنـا اگـر خـبـر        
رسانـي شـود جـلـب تـوجـه هـمـگـانـي                    

ايـن  .   بيشتري را به همراه خواهد داشـت      
کار زمينه به هم پيوستگـي هـمـگـانـي            

مـن  .   مراکز کارگري را فراهم مـيـکـنـد         
فکـر مـيـکـنـم در طـول چـنـديـن مـاه                      
اعــتــصــاب بــايــد دهــهــا بــيــانــيــه بــه              
کارخانجات اطراف خود و ديگر مراکـز       

روي سـايـتـهـا       .   کارگري ميـفـرسـتـادنـد      
خطاب به چندين کارخانـه     .   ميگذاشتند

و کتبـا   .   در بيانيه هايشان اسم ميبردند    
مــيــگــفــتــنــد مــا خــواســتــه هــايــمــان            

و در فالن تاريخ توافق کـرده         .   اينهاست
اين نـوع    .   ايم و شما از ما حمايت کنيد     

اطالع رساني جنبـش کـارگـري و يـک               
اعتصاب را در قلب جـامـعـه و مـردم               
ميبـرد و شـروع مـيـکـنـد بـه تـاثـيـر                       

 همسبستگي ايجاد کـردن و         ،گذاشتن
به اين معنا ميخواهم بگويم اسـتـفـاده           
موثر تر و هر روزه از تاكتيك انـعـكـاس           
خبر مبارزه، توده کارگـر را از روحـيـه              
باالتري براي ادامه اعتراض بـرخـوردار         

کارگـر قـوت قـلـب بـيـشـتـري               .   ميکند
 جــلــب اعــالم           ،و دوم   .   مــيــگــيــرد   

هــمــبــســتــگــي و اعــزام نــمــايــنــده بــه             
 ،کارخانجات ديگر و صـحـبـت کـردن            

مقابل کارخانجات ديگر راهـپـيـمـايـي           
 تجمع و خواهان پيوستن جامعـه       ،کردن

 ايـن    ،به اعتراض و اعـتـصـاب شـدن             
اشکالي است که کارگران تـوجـه دارنـد           
ولي به نظر ميرسد که کم بها داده شـده           

 . است و کم توجه کرده اند
 

رضا رشيـدي شـمـا در      :   شهال دانشفر 
چهارچوب کمبود هاي ايـن حـرکـت آيـا           

 تاکيدي داريد؟
 

هـمـانـطـور کـه اصـغـر             :   رضا رشيدي 
 تبليـغ و رسـانـدن          ،کريمي توضيح داد  

صداي اعتراض به گـوش جـامـعـه بـا                
استفاده از شيـوه هـايـي مـثـل صـدور                 

 فرستادن نماينده به کارخانجات     ،بيانيه
مختلف ميتواند در پيشبـرد و قـدرت           

 
...  جايگاه و اهميت  ٧از صفحه    
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بخشيدن به کارگران بسيار بـا اهـمـيـت            
اما مساله ديگري که همواره يک      .   باشد

اعتراض و اعتصاب کارگري را تهـديـد        
کـارفـرمـا    .    مساله مالي اسـت    ،ميکند

سعي ميکند بـا سـردوانـدن و پـاسـخ                 
 بــا دادن وعــده هــاي            ،نــدادن کــارگــر   

. سرخرمـن کـارگـران را فـرسـوده کـنـد               
اعـتــراض کــارگــر چـنــديــن مــاه طــول             

و .   ميکشد و کـارگـران خسـتـه شـونـد              
کارگري که هميـن امـروز بـراي امـرار               
معاش خـودش وامـانـده و حـقـوقـش                 

 ٣٠ و بعضا بـه         ،ماهها پرداخت نشده  
مساله مالي اهرمي اسـت     .   ماه ميرسد 

در دست کارفرمـا کـه اعـتـراض را بـا              
و .   پاسـخ نـدادن طـوالنـي مـدت کـنـد               

تالش کارگران براي حل ايـن مـعـضـل             
مساله مهمي است که مـيـتـوانـد يـک               
اعتراض معين را به پيروزي رسـانـد و            
عدم توجه به آن خطر شکست اعـتـراض    

در اين رابطه کـارگـران   . را بيشتر ميکند 
کـارخـانـه کـيـان تـايـر بـايـد صـنــدوق                     

و از   .   همبستگي مالـي اعـالم کـنـنـد           
اينطريق ميتوانند کمک بسيـار مـوثـري        
به ادامه اعتراض خودشان و نزديک اين       
اعتراض و اعتصاب به پـيـروزي کـمـک        

مساله ديگري که به نظرم مـهـم   .  نمايند
کارگران در مجمع عمومي  قـرار      .   است

گذاشـتـنـد بـرونـد جـلـوي مـجـلـس و                      
نهادهاي دولـتـي تـجـمـع کـنـنـد و از                     
اينطـريـق مـبـارزه شـان را در سـطـح                     

و .   جامعه ادامه داده و منعکس کـنـنـد        
از اينطريق بخش هاي ديگر جامعـه را          

بـخـش هـاي ديـگـر           .   به ميدان کشـنـد     
 کـه    ، دانشـجـويـان     ،جامعه مانند زنان  

و يـک جـريـان         .  همين امروز معترضند 
قوي اعتراض به بي حقوقـي در سـطـح          

که کـارگـران سـعـي       .   جامعه وجود دارد  
کردند با اتخاذ تاکتيک رفتن درون شهر       
اين جريان قوي اعتراض را با خـودشـان         

و پيشنهاد من اينسـت کـه   .   همراه کنند 
نه تنها بـايـد در مـقـابـل مـجـلـس و                      

 بلکه موثر   ،ارگانهاي دولتي تجمع کرد   
خــواهــد بــود کــه در مــقــابــل ســايــر                 

چند وقت  .   کارخانجات تجمع برپا کنند   
 کـارگـران     ،پيش کارگران ايران خـودرو      

ســايــپــا ديــزل نســبــت بــه وضــعــيــت               
بـه  .   دستمزدهاي خود اعتراض داشتند     

نظرم کارگران بايد با توجه به تـوازن قـوا     

بروند و بـنـشـيـنـنـد در مـقـابـل ايـن                        
 چهار دانـگـه و     ،کارخانجات جاده ساوه  

بدين وسيله اين بخش هاي کـارگـري را           
ايـن  .   با خودشان همراه و متحـد کـنـنـد         

اقدام مطمئنا اين اعتراض را گامـهـاي        
اما .   زيادي به پيروزي نزديک تر ميکند     

خواست من از ساير بخش هاي جنـبـش       
 از فعالين کارگري اينسـت کـه    ،کارگري

کـارگــر را در مـيــدان مــبــارزه تــنــهــا                
کارگران در هفت تپه و کـيـان          .   نگذارند

تاير که شاهد بوديم خانواده هايشان را         
بـه هـمـيـن شـكـل          .   با خود همراه کردند   

بايد ساير بخش هاي جنبش کارگري بـا        
 . کارگران معترض همراه شوند

 
اصغر کريمي بـعـنـوان       :   شهال دانشفر 

پايان برنامه براي جمعبندي اگر نکاتـي       
 داريد بفرماييد؟

 
من فکر ميـکـنـم ايـن        :   اصغر کريمي 

. اعتصاب بايد به پيروزي کامل بـرسـد      
و کارگران بـه هـمـه خـواسـتـه هـايشـان                 

در نتيجه بايـد تـمـام خـواسـتـه              .   برسند
هايي را که اعالم کرده اند را پـيـگـيـري            

براي اينکـه ايـن اعـتـصـاب بـه               .   کنند
 تـجـارب ايـن دوره بـه               ،پيروزي برسـد  

اضافه کارهايي که در جـاهـا و بـخـش              
هاي ديگر جنبش کارگري اتفاق افـتـاده        
را کارگـران کـيـان تـايـر بـايـد بـه کـار                      
بگيرند و الگوي بسيار پيشرفته تـري از      

و ايـن مـبـارزه را        .   مبارزه را ارائه دهند   
پيروزي اين مـبـارزه   . به پيروزي برسانند 

طبيعتا بخش هاي ديـگـر را تشـويـق               
 دسـت فـعـالـيـن        ،ميکند که جلو برونـد  

کارگري را در مراکز ديگر باز ميگذارد       
که آنها نيز با ادامه اين اقدامات پيـروز         

در ادامـه مـن چـنـد نـکـتـه را                   .   شوند
مـجـمـع      -١.   ميخـواهـم تـاکـيـد کـنـم            

سازمـان دادن و نـمـايـنـده               –عمومي  
بـايـد مـداوم مـجـمـع            .   انتخـاب کـردن    

مرتبا و منظمـا     .   عمومي تشکيل شود  
. آخرين قول و قرارهايشان را تازه کنـنـد        

به نـظـرم ايـن         .   خبررساني هر روزه    -٢
نقطه ضعفي بوده که کارگران کيان تايـر       

بايد هر روزه با چنـد رسـانـه           .   داشته اند 
اگر ميتوانند بـا ده هـا      .   مصاحبه کنند 

در ايـن رابـطـه         .   رسانه مصاحبه کنـنـد    
کارگـران يـاد مـيـگـيـرنـد کـه چـطـور                     

چگونه .   صدايشان را به جامعه برسانند    

و .   حـرف بـزنـنـد      .   جلـب تـوجـه کـنـنـد           
همبسـتـگـي و هـمـدلـي مـردم را بـا                      

اين مصاحبه هـا     .   خودشان همراه کنند  
رهبران تازه اي را به جـنـبـش کـارگـري             
ميدهند و کارگر براي خـودش و کـارگـر         
بغل دستي اش ارزش بـيـشـتـري قـائـل              

ــشــود   ــي ــب             -٣.     م ــل ــراي ج ــالش ب ت
در يـک اقـدام      .   همبستگي با بقيه مردم   

سازمانيافـتـه بـايـد کـاري کـنـنـد کـه                    
حــمــايــت بــاقــي کــارگــران در ســايــر               

. کارخانجات را بـخـود جـلـب کـنـنـد                 
مــمــکــن اســت بــالفــاصــلــه کــارگــران           
کارخانجات ديگر عکس العملي نشـان       

ولي از آنجا که زمينه آن کامـال        .   ندهند
 بايد اين فشار را دائمـا وارد       ،مهياست

کرد و اين فرهنگ را بيش از بيـش جـا             
بويژه مساله همسران که به آن       .   انداخت

اشاره کرديم و کارگران هـفـت تـپـه در                
هميـن دوره اخـيـر تـجـربـه خـوبـي را                      

توانستند خانـواده هـايشـان را       .   داشتند
و مـوقـعـي کـه          .   با خود همـراه کـنـنـد        

ــراض و                   ــت ــواده در اع ــان اعضــاي خ
 ،اعتصاب کارگران شرکـت مـيـکـنـنـد           

اعتراض ابعاد اجتماعي خاصـي پـيـدا          
که بدون آن دامنـه اجـتـمـاعـي        .  ميکند

بـه  .   اعتصاب يقينا کمتر خـواهـد بـود          
نظرم بايد يک جمع هايـي را در جـلـوي              
ادارات چهاردانگه و بقيه کـارخـانـجـات         

هـمـسـرانشـان را       .   اطراف تشکيل داد     
. فعاالنه در اعتصاب شـرکـت دهـنـد              

 کـارگـر     ١٤٠٠شرکت اعضاي خانواده    
در يک تـجـمـع و انـعـکـاس آن ابـعـاد                     
اجتماعي وسيعي را بـه آن اعـتـراض               

و مبارزه به نقطه عطـف و فـاز     .  ميدهد
الـبـتـه مـوانـع زيـادي            .   باالتري ميبـرد  

اما يک بخشي روحـيـات و        .   وجود دارد 
ذهـنــيــاتــي کــه وجـود دارد و ديــديــم                

 خيلـي   ،آنموقعي که دستگيرشان کردند   
از همسران جـمـع شـدنـد و اعـتـراض                   

و بــايــد   .   ايــن زمــيــنــه هســت      .   کــردنــد
کـه  .   بايد کـاري کـرد  . گسترش پيدا کند 

در هر تجمع افـراد بـيـشـتـري شـرکـت                  
نکته آخر ايـنـکـه ضـرب االجـل           .   کنند

هايشان و اولتيماتوم هايشان را روشـن         
بگويـنـد   .   تاريخ مشخص بدهند  .   کنند

تـا فـالن روز و ايـن بـاعـث مـيـشـود                      
اين عمـل دسـت   .   نگذارند فرسوده شوند  

کارفرما را مي بندد و کارفرمـا عـاجـز          
از سردواندن و نا اميد کـردن کـارگـران             

 . در اعتراض ميشود
 

زمــان .   بلــه دقــيــقــا   : شــهــال دانشــفــر   
 عقب نشينـي ايـنـهـا        ، تعرض ،پيشروي

 همه را بايد خود کارگر تعيين کنـد و       ،
و .   نبايد اجازه داد کارفـرمـا سـربـدوانـد          

کارگر را بـه مـراکـز اداري پـاسـکـاري                
 زمـان تـعـيـيـن         ،اولتيماتوم دادن   .   کند

کردن مشخص کردن قدمها و لحـظـات        
خيلي مهم است و اين نکاتي کـه شـمـا            

رضـا رشـيـدي      .   گفتـيـد اهـمـيـت دارد          
جمعـبـنـدي آخـر شـمـا از ايـن بـحـث                      

 چيست؟
 

در ادامه صحبت هـاي      :   رضا رشيدي 
 ميخواهم بر اقداماتيکه    ،اصغر کريمي 

کــارگــران در ادامــه رســانــدن صــداي             
اعتراض خودشان به جـامـعـه داشـتـنـد           
تاكيد كنم و بگويم كـه كـارگـران بـايـد               

هـمـراه کـردن      .   پافشاري بيشتري کنـنـد    
 دادن مسئوليت بـه آنـهـا و          ،خانواده ها 

 .تجمع در مقابل مراکز دولتي 
از جنبه ديگر اعالم حمايت ساير بخش       
هاي جنبش کارگري و فعاليـن کـارگـري     
در اين دوره ميتواند نـقـش بسـيـار بـا                 
اهميتي را در تداوم پـيـشـبـرد مـبـارزه               

فعالين کارگري ميتوانـنـد     .   داشته باشد 
 اعـالم    ،و بايد با اعالم هـمـبـسـتـگـي          

 نوشتن نامه و جـمـع       ،صندوقهاي مالي 
آوري طومار حمايتي و استفاده از ساير       
اهرمهاي تبليغي در رساندن صداي هـر       
اعتراض کارگري به گوش جامعه نقـش       

فعاليـن دانشـجـويـي در          .   داشته باشند 
اين دوره بايد اطالعيه بدهند و جنـبـش         

و .   زنان نمايندگانشان اطالعيه بـدهـنـد      
در رساندن صداي اعتراض کارگران بـه         

. گوش جامعه فعاالنـه شـرکـت کـنـنـد             
فعالين حقوق کودک تا چند وقت ديـگـر         
مدارس باز ميشود و فرزند کارگري کـه        
چندين مـاه اسـت حـقـوق نـگـرفـتـه بـا                   

 لوازم الـتـحـريـر       ،مساله نداشتن پوشاک  
فعالين حقوق کودک از زاويـه  .   روبروست

حمايت و دفـاع از کـودکـان بـايـد بـا                     
کارگران معتـرض و خـانـواده هـايشـان             

و نبايد فشـارهـاي وارده     .   همصدا شوند 
در اثر عدم پرداخت دستمزدها فـرزنـدان      

و يـا    .   کارگران را از تحصيل باز بـدارد        
دچار افسردگي کرده و از زندگي نااميد       

 .کند
 

مـن هـم در ادامـه           :   شهـال دانشـفـر     
. صحبت ها به چند نکته تاکيد ميکنـم       

ما در صحبت ها گفتيم که کارگـران در         

 نمايـنـده انـتـخـاب         ٢٧مجمع عمومي   
اما ما و جامعه نمـيـدانـيـم کـه            .   کردند

. اين نمايندگان چـه کسـانـي هسـتـنـد               
اينها در مجـمـع     .   اينها مخفي نيستند    

جلـوي چشـم     .   عمومي انتخاب شده اند   
 جــلــوي چشــم      ،شــوراهــاي اســالمــي      

اما اينها چـه    .   کارفرما انتخاب شده اند   
اين نمايندگان رهـبـران     .   کساني هستند 

 ،بــايــد نــامشــان       .   کــارگــري هســتــنــد   
 عــکــســهــايشــان در       ،مشــخــصــاتشــان

و بيـايـنـد در       .   تابلوي کارخانه زده شود   
اينها دست  .   سطح رسانه ها حرف بزنند    

آوردهاي جنبـش کـارگـري هسـتـنـد و               
يکي از جنبه هاي بسيار مهميسـت کـه      

به همبستگـي   .   بايد روي آن تاکيد کنيم    
اين هم بخشي از     .   کارگري اشاره کرديم  

و بـخـش ديـگـر درس            .   مسـالـه اســت    
 بـه کـار        ،گرفتن از تجربيات کيان تاير    

بردن آنها بايد از همـيـن امـروز شـاهـد               
باشيم که فعالين کـارگـري در جـاهـاي             
ديگر بنشينند و کاري کننـد کـه کـيـان            

مجمع عمومـي   .   تاير و هفت تپه کردند    
نمايندگانشـان را  .   شان را تشکيل دهند   

خشت هاي اوليه تشکـل  .   انتخاب کنند 
کيان تاير يکـي از  .   خودشان را بنا کنند   
 گـفـتـنـد شـوراي           ،کارهايي کـه کـرد         
آنقدر فشار آوردند   .   اسالمي نميخواهيم 

که دو نفر از اعضـاي شـوراي اسـالمـي           
ايـن اقـدامـات    .   مجبور به استعفا شدند   

حـتـي الزمسـت فـعـالـيـن             .   مهم اسـت  
با نماينـدگـان    .   کارگري هيات بفرستند    

کارگران کيان تاير صـحـبـت کـنـنـد و                 
بپرسند شما چه کرديد و ميخواهيـم از          

به هفت تـپـه هـيـات         .   شما ياد بيگيريم  
بفرستند و در مـورد تـجـربـيـات آنـهـا                 

دســتــمــزدهــاي  .   درس آمــوزي کــنــنــد       
 مســالــه مــيــلــيــونــي      ،پــرداخــت نشــده  

 ،اخــراج کــارگــران    .   کــارگــران اســت         
معضل ورشکستگي کـارخـانـجـات و           
اينكـه کـارگـر را هـزار هـزار بـيـکـار                     

. ميکنند معضل همه کـارگـران اسـت          
همين االن کارخانه نساجي کردستـان را       

و کـارگـران در        .   تعطيل اعالم کرده انـد  
طول اين هفتـه دائـمـا راهـپـيـمـايـي و                  

و شاهد تجـمـعـات      .   اعتراض داشته اند  
همزمان چـنـديـن کـارخـانـه شـاهـو و                    

در هـر حـال        .   جاهايي ديگر بـوده ايـم        
اصغر کريمي و رضـا      .   بحث مهمي بود  

رشيدي متشکـرم کـه در ايـن بـرنـامـه                
 . شرکت کرديد

 

 
...  جايگاه و اهميت  ٨از صفحه    
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سـازش  .   است، به منافـع کـارگـران       
. طبقاتي بجاي مـبـارزه طـبـقـاتـي           

البته اين را نيز بايد اضافه کرد کـه         
ACFTU            ــر ــاي ــد س ــن ــان ــم  ه

اتحاديه هاي رفرميست در جاهاي     
ديگر دنيا با سير نـزولـي اعضـاي           

 .خود مواجه است
اي    در اينجا جا دارد که اشـاره       

 Beijingداشــتــه بــاشــيــم بــه          
A u t o n o m o u s 
Workers’ Federation 

(BAWF)           کـه در تـظـاهـرات 

 Tiananmenتاريخي ميـدان    
و بعنوان يک حرکـت  ۱۹۸۹در سال  

و سازمان مستـقـلـي کـارگـري در             
در افــکــار    .   چــيــن شــکــل گــرفــت      

عمومي مـتـاثـر شـده از مـديـاي                
غـــرب تـــظـــاهـــرات مـــيـــدان                 

Tiananmen          ــه  حــرکــتــي ب
طــرفــداري از دمــکــراســي غــربــي         
تداعي ميشود که جاي بررسـي آن         

ولي آنچه کـه    .   در اين مقاله نيست   
مدياي غرب عمـدا آنـرا سـانسـور            

کرده اين حرکت تـاريـخـي و ضـد               
سرمايه داري کارگـران در آن سـال           

ترس و وحشـت مـقـامـات            .   است
دولتي به جايي رسيده بود که آنـهـا         

 سعـي در  ACFTUبا توسل به    
هم پاشيدن اين سـازمـان کـارگـري           

عــلــت تــرس و      .   مســتــقــل کــردنــد   
وحشت دولـتـيـان در آن بـود کـه                  

BAWF      در تظاهرات مستـقـل 
خود کارگران را به کنترل کـارگـري          
کـارخـانـه هـا فـرا مـيـخـوانـد؛ از                    
سربازان مصرانه مـيـخـواسـت کـه            
گــلــوــلــه هــاي خــود را بســمــت                 

در بـيـانـيـه       .   سرکوبگران برگردانند 
 از  BAWFصادر شده از طرف     

تمامي کارگران تقاضا شده بود كـه    
از تمامي راههاي مسالمت آمـيـز         
از جمله اعتصابات تا رسـيـدن بـه            

. خواستهاي خود استفاده نـمـايـنـد        
بـا  :   " در بيانيه هم چنـان آمـده بـود           

خونمان ديوارهاي کمون پاريـس را       
 ".دو باره خواهيم ساخت

صداي اين کـارگـران در سـال             
خاموش شد ولي  اين صـدا       ۱۹۸۹

 در    ۲۰۰۲دو بــاره و در ســال                
مناطق شمالي چيـن طـنـيـن انـداز         

در بهار آن سال هـزاران کـارگـر        .   شد
به خشم آمـده از بـيـکـارسـازيـهـاي             
دسته جمي، عدم پـرداخـت حـقـوق           
معوقه و حـقـوق بـازنشـتـگـي بـه                 
: خيابانها آمـده و فـريـاد مـيـزدنـد             

ارتش کارگران صنعتي ميخواهـد     " 
باال کشيدن حقوق   " و يا   "   زنده بماند 

تو گويي  " .   بازنشتگي جنايت است  
ايـن کـارگـران نـيـشـکـر هـفـت در                  
مناطق جنوبي ايران هسـتـنـد کـه            

منزلت و معيـشـت     :   " فرياد ميزنند 
 ".حق مسلم ماست

 
 ...۲۰۰۸مسابقات المپيک   

 
گزارشي ازاعتراض و تجمع    
 كارگران فرش بافت سنندج

 
ــافــت امــروز              ٦کــارگــران فــرش ب

 نامه اي بـه اسـتـانـداري     ١۳٨۷شهريور  
و اداره کار دادند مبني بر ايـن کـه مـا               

 سال  سابـقـه کـار      20 تا   15کارگران  
پـس  .   داريم و هيچگونه درآمدي نداريـم     

هـيـئـت    ‘   از اخراج ما بوسيله كـارفـرمـا      
حل اختالف حكم به بازگشت ما به سـر         
كار و پرداخت دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه                

حـکــم بــازگشـت بـه کــارو حــكــم              .   داد
پرداخت حـقـوقـهـاي مـعـوقـه خـود را                  

. گرفتيم و به كارفرما مـراجـعـه كـرديـم            
اما کارفرما ما را بدون اعتنـا بـه ايـن              
حکم ما را از کارخانه بيرون و سرگـردان   

 شهريـور در جـلـسـه     ۵روز  .   کرده است 
هيئت حل اختـالف کـه از طـرف اداره              
کار برگزار شـد، کـارفـرمـا در جـلـسـه                  
حضور نيافت و باز هـم هـمـه آقـايـان و                
مسئولين دولتي از کارفـرمـا حـمـايـت            

قرار بود حکم بازگشت بـه کـار        .   کردند
ما را بدهند اما دوباره جـلـو پـاي مـا                 

 ....و. سنگ اندازي کردند
 صـبـح     ٨ شهريورساعـت     ٦امروز  

كارگران اين نـامـه را بـه اداره کـار و                    
استانداري دادند که بلکه کارگران را از         

کـارگـران بـه      .   بالتکليفي نجات دهـنـد     
همراه نمايندگان خود به جلو استانداري      
رفتند اما جوابي از استانداري دريـافـت        

كارگران از آنجا به طـرف اداره        .   نكردند
کار آمدند و نامه را به مسئولـيـن اداره       

امـا بـاز هـم در آنـجـا                .   کار هم دادنـد   
. توجهـي بـه خـواسـت کـارگـران نشـد                 

کارگران نيز با خشم و عصـبـانـيـت بـه               

طرف درب ورودي اداره کـار رفـتـنـد و              
مانع از ورود و خروج کارمندان و مـردم         

درب را   .   به داخل و خارج اداره شـدنـد          
بسته و خواهان تعيين تکليف وضعيـت      

 .خود شدند
با وساطـت کـارمـنـدان و نـيـروي                
حــراســت نــيــز كــارگــران درب را بــاز               

پس از مدت کوتـاهـي نـيـروي         .   نکردند
انتظامي و اطالعات به جلو اداره کـار          
آمدند و با حضور مسئول حراسـت اداره       
کار باز هم کارگران پافشاري کـردنـد و            
به آنها توضيح دادند که ما طي اين دو    
ماه  و چند روز گذشته خانواده هـايـمـان          
تحت فشار مالي بسيار شـديـدي بسـر            

كارگران اعالم كردند با توجـه      .   مي برند 
به نزديک شدن بـازگشـايـي مـدارس و               
اينکه همه ما کارگران مستاجر هستيم      
و از هر نظر تحت فشار هستيم، امـروز          
خواهان پاسخگويي به اين همه اجحاف      

نيروي انتظامي و   .   و بي حقوقي هستيم   
اطالعات نيز مسئله را به حراست اداره       
کار و مسئولين واگذار کـرد کـه بـدان               

 . رسيدگي شود
بعد از جر و بحث زيادي كـه پـيـش          
آمد نمايندگان کارگران بـا حـراسـت و             
مسئولـيـن اداره كـار در داخـل اداره                  
صحبت کردند و قرار شد تاريـخ جـلـسـه           

مـوکـول    شهريـو    23حل اختالف را به     
کارگراني كه در مـقـابـل اداره           .   کنند

كار تجمع كرده و مـنـتـظـر نـتـيـجـه                  
 ‘مذاكرات نمايندگانشان بودند

ــيــدن ايــن خــبــر                    پــس از شــن
خشمگين شدند و همـگـي بـه داخـل             

ايـن  .   ساختمان رفته و اعتراض کردند    
اعتراض باعث شد که تاريخ جلسه را       

 .  شهريوراعالم کنند17
بــعــد از ايــن تــوافــق كــارگــران             

خواستار دريافـت فـوري حـقـوقـهـاي             
معوقه خود شدند که از معـضـل بـي            
پـولــي مـقــداري خـالص شــونـد کــه               
مسئولين باز هم جانب کـارفـرمـا را           
گرفتند و جواب قانع کـنـنـده اي بـه                

بعد از رفـتـن نـيـروي           .   كارگران نداند 
انتظامي، با پـا درمـيـانـي حـراسـت              

 .کارگران درها را باز کردند
 ١۳٨۷ شهريور ٦ -بهمن از سنندج

 ***  
 کارگران از ۳۵اخراج 

 شركت كشت و صنعت مهاباد
 !با سالم و خسته نباشيد

 نــفــر از کــارگــران قــراردادي             ۳۵
بخـش  (   شرکت کشت و صنعت مهاباد      

به دستور کارفرماي جـديـد      )   مرغداري  
همچنين در  .     از کار خود بيکار گشتند    

طي اين هفته اين دومين بـار اسـت کـه             
 روز   ۵زيـرا  .   گيرد اين عمل صورت مي 

 کارگر ديـگـر از هـمـيـن              ۱۴پيش نيز   
الزم به ذکر اسـت      .   بخش اخراج گشتند  

 مـاهشـان را        ۳که اين کارگران حقـوق      
در هـمـيـن      .   هنوز دريافـت نـکـرده انـد          

 شهـريـور    ۴راستا کارگران  اخراجي روز      
 نمايـنـدگـان خـود بـا            ٔ به واسطه  ١۳٨۷

مسئولين شرکت به مذاکره پرداختـنـد،       
قرار اسـت    .    جوابي دريافت نکردند     ولي

در همين هفته يک اعتصاب گستـرده از    
هاي ديـگـرشـرکـت         سوي کارگران بخش  

در حمايت از کارگران اخـرجـي صـورت          
 از همين حاال بـا تـهـديـد و          ولي.   بگيرد

کارفرما مبني بر اخرج بـقـيـه          ارعاب  
 . کارگران روبرو شده اند

٦از صفحه   

 ٢بنابه اخبـار مـنـتـشـر شـده، روز                
 ٣شهريور مـاه در دو حـادثـه جـداگـانـه                 

معدنـكـار در مـعـادن كـرمـان بـر اثـر                      
ناامني محيط كار جان خـود را از دسـت          

بنابر اين خبر بر اثر نشـت گـاز          .   داده اند 
از اليه هاي زغال در مـعـدن بـاب نـيـزو                 
هفت كارگـر دچـار گـاز گـرفـتـگـي مـي                 

.  نفر در دم جـان مـي بـازنـد              ٢شوند كه   
همچنين كارگـر ديـگـري بـر اثـر ريـزش                
خاك در كارگاه استخراج مـعـدن جـنـوب           
شرقي سراپرده، زيـر آوار مـدفـون شـد و               

ناامـنـي   .       جان خود را از دست مي دهد      
محيط كار در معادن كـرمـان در چـنـد               
سال گذشته دهها كارگر را قربانـي کـرده           

در همين معدن باب نيزو، در يـك          .   است
 كارگر جان باخـتـنـد و دهـهـا            ١١حادثه  

ــفــر ديــگــر مــجــروح شــده و راهــي                     ن
بيمارستان شدند اما نـه کـارفـرمـايـان و              

مسئولين ايـن مـعـدن و نـه جـمـهـوري                   
اسالمي هيچگونه اقـدامـي بـراي امـن             

 . كردن اين معادن نكرده اند
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري جــان         

 كـارگـر را بـه بسـتـگـان و                 ٣باختن اين  
همكاران آنها صمـيـمـانـه تسـلـيـت مـي                
گويد و خود را در غم آنـهـا شـريـك مـي                 

سرنگوني جمهوري اسـالمـي گـام          .   داند
اول در رهائي کارگران و کل مردم از شـر          

حــزب کــمــونــيــســت    .   ايــن جــهــنــم اســت     
کارگري کارگران و همه مـردم آزاديـخـواه        
را به پـيـوسـتـن بـه حـزب کـمـونـيـسـت                       
کــارگــري و اهــداف و مــطــالــبــات آن                 

 . فراميخواند
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ شهريور ٣، ٢٠٠٨ اوت ٢٤

 
معدنكار ديگر بر اثر ناامني محيط كار  جان باختند٣  

 
 کمپيني جهاني در اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر

 
در پي کمپيني بين المللي در اعتراض به حکـم اعـدام فـرزاد کـمـانـگـر و                        
خواست آزادي فوري او از زندان سازمانهاي و نهادهاي مختلف انسـان دوسـت             
در سطح جهان با ارسال نامه هاي اعتراضي به جمهوري اسالمي به اين کمپين             

 : ليستي از اين سازمانها عبارتند از. پيوسته اند
 سازمان عفو بين الملل -
 سازمان جهاني معلمان - 

 فدراسيون جهاني اتحاديه هاي معلمان -
 استراليا -اتحاديه هاي ايالت نيوساوث ويلز-
 کنگره اتحاديه هاي کارگري انگلستان -
 فدراسيون اتحاديه هاى كارگرى سراسر پاكستان -
 اتحاديه کارگري مستقل کارکنان سازمان هاي اتحاديه اروپا -
 حزب چپ سوئد -
 سازمان ديده بان حقوق بشر -
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!                                     زنده باد شورا
 !پيش بسوي تشکيل شوراها

بدنبال اعتراض كارگران كـارخـانـه         
صنايع مخابراتي راه دور در شـيـراز بـه            
عدم پرداخت دستمزدهاي چندين ماهـه      

 مـاه از مـطـالـبـات كـارگـران                 ٢خود،  
بر اساس اين خبر، بدنـبـال   .   پرداخت شد 

اعتراض و تجمع روز دوشـنـبـه هـفـتـه               
گــذشــتــه كــارگــران در مــقــابــل دفــتــر            
مديريت، فرمانداري شيراز جلسه اي بـا       
كارگران اين شركت تشكيل داد كـه بـه           

در .   وضعـيـت ايـن كـارخـانـه بـپـردازد               
گزارش منتشره آمده است كه فرمانـدار       
وعده داده بـود كـه كـلـيـه مـطـالـبـات                    

 شـهـريـور      ٤كارگـران را روز دوشـنـبـه            
بپردازد اما فقط دستمزد پرداخت نشده      

 .  ماه كارگران پرداخت شد٢
كارگران صنايع مخابـرات راه دور         
شيراز چندين ماه است در اعتـراض بـه           

حقوق پرداخت نشده خـود بـا مـديـريـت         
اين كـارخـانـه و مـقـامـات جـمـهـوري                  
اسالمي درگيرنـد و بـارهـا هـمـراه بـا                  
اعضاي خانواده هـاي خـود دسـت بـه                

يـادآوري  .   تجمعات اعتراضـي زده انـد        
ميکنيم که علي كيـامـرثـي، يـكـي از              
كارگـران ايـن شـركـت نـيـز بـه دلـيـل                      
وضعيت معيشتـي تـحـمـيـل شـده بـه                 
خــانــواده اش بــر اثــر عــدم دريــافــت                
دستمزدهاي چندين ماه خود، اقـدام بـه         
خودكشي كرد كه خوشبختـانـه تـوسـط          

 . همكارانش از مرگ نجات يافت
حزب كمونيست كارگري كـارگـران       
كارخانه صـنـايـع مـخـابـراتـي راه دور                 
شيراز را به برگزاري مـجـمـع عـمـومـي             
براي تصميم گيري جمعي، به اتـحـاد و           
يـکـپــارچـگـي و ادامـه مـبـارزه بــراي                  

دريافت تمامي مطالبات خود فرا مـي        
حزب از خانواده هاي کارگران و     .   خواند

از هـمـه كـارگـران و مـردم آزاديـخـواه                   
شيراز مي خواهد كه از اعتراضات ايـن     
كارگران وسيعا و قاطعانه حمايت كننـد   
و در تجمعات اعتراضـي آنـهـا شـرکـت            

حزب از کارگـران ايـن کـارخـانـه           .   کنند
ميخواهد مرتبا با حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري و کانال جديد تماس بگيـرنـد و          
آخرين اخبار مبارزه و وضعيت خـود را          
به اطالع ما برسانند تا هـمـگـان را در           

 . جريان قرار دهيم
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ شهريور ٤، ٢٠٠٨ اوت ٢۵

 طبق قرار قبـلـي      ،بنا به خبر رسيده   
 کارگران نسـاجـى     ، شهريور ٢روز شنبه   

کردستان از سـاعـت اولـيـه صـبـح در                  
مقابل کارخانه نساجي كردستان تجمـع      

 ظـهـر     ١٢اين تجمع تا ساعت      .   کردند
کارگران دراجتماع قـبـلـي      .   ادامه داشت 

خود در مقابل اداره کـار اعـالم كـرده                
بودند كه تا روزدوم شهريوربه کـارفـرمـا         
مهلت ميدهند كـه مـطـالـبـاتشـان را                

كارگران خواهـان بـازگشـت بـه           .   بپذيرد
كار و پرداخت حقوق مـعـوقـه دو مـاه                

اين خواستها را قـبـال        .   خود شده بودند  
طي نامه اي با امضاي همه كارگران بـه         
اطالع اداره كار، كارفرما و اطـالعـات          

 .سنندج رسانده بودند
در اين مدت، مديريت كارخانـه و         

اداره كار هيچ گونه جوابي بـه کـارگـران            
به همين دليـل در تـجـمـع            .   نداده بودند 

 شـهـريـور درمـقـابـل كـارخـانـه،                ۲روز  
كارگران خواهـان پـاسـخ مـديـريـت بـه                

امـا كـارفـرمـا       .   مطالبات خـود شـدنـد      
ابتدا با بي اعتنايي به تجمـع كـارگـران            

کـارگـران بـا شـعـارهـاي            .   برخـورد كـرد   
 ،! "  گرسـنـه ايـم     ،کارگر نساجى هستيم  " 
 زنـدگـى     ،خانواده هاى ما گرسنـه انـد       " 

مـا کـار       " ،! " انسانى حق مسلم مـاسـت     
مـا را بـه سـن جـوانـى                " .   " ميخواهـيـم  

. . . و" !   برگـردانـيـد بـعـد اخـراج کـنـيـد                
خواهان جواب كارفرما بـه مـطـالـبـات            

 .خود و بازگشت به كارشدند
كــارفــرمــا نــاچــارشــد بــه مــيــان             

خواستهـاى  :   كارگران بيايد و اعالم كند    
بـراي آرام    .   شما را  رسيدگى مـيـکـنـيـم         

كردن كارگران فـيـش حـقـوقـهـا را بـه                   
كارگران نشان داد و اعالم كـرد تـا روز             
دوشنبه حقوق معوقه دوماه كارگران بـه       

کـارگـران   .   حساب آنها واريز خواهد شـد     
فيش حقـوق ايـن دو مـاه را دريـافـت                   
کردند اما اعالم كردند ما هنگامـي بـه         
حرف شما باور ميكنيم كه ايـن پـول بـه       

 .دست ما برسد
کـارگـران نسـاجـى هـمـچـنـيـن بــر                 
خواست محوري خود يعنـي بـاز گشـت       

و اعالم كردنـد كـه     .  به كار تاكيد كردند 

اجازه نميدهيم شغل ما را با تـعـطـيـلـي            
  .كارخانه از بين ببريد

مــا ضــمــن حــمــايــت قــاطــع از                
مــطــالــبــات كــارگــران نســاجــي هــمــه           
كارگران ديگر مراكز را بـه حـمـايـت از              

كـارگـران   .   اين مطالبات فرا ميخـوانـيـم     
نساجي بـايـد در ايـن مـبـارزه مـورد                    
حمايت قاطع همه فعالين و تشكـلـهـاي         

  .كارگري قرار گيرند
كميته كـردسـتـان حـزب كـمـونـيـسـت                  

 كارگري ايران
  ٢٠٠٨اوت٢٣ -١٣٨٧شهريور٢

کارگران نساجي کردستان 
در دومين مجمع عمومي 

 نماينده انتخاب ٥خود 
کارگران بر ادامه . کردند

 اعتراض خود تاکيد کردند
 

 روز   ،بنا به آخرين گزارش دريافتي    
  شهريور کارگران نساجي کـردسـتـان          ٥

از ساعت هشت و نيم تـا يـازده صـبـح               
دومــيــن مــجــمــع عــمــومــي خــود در             
کارخانه را بـرگـزار کـردنـدو و در ايـن                  
مــجــمــع عــمــومــي در مــورد ادامــه              

. اعتراض خود تصمـيـم گـيـري کـردنـد             
کارگران اعالم داشتند که در صورتيکـه       
کارفرما با خواست کارگران مـبـنـي بـر           
باز گشايي شرکت و روشـن شـدن وضـع           
اشتغال کارگـران مـوافـقـت نـکـنـد بـه                  
تجمعات خود در محل شـرکـت ادامـه           

کارگران همچنين خواهـان    .   خواهند داد 
در .   حقوق معوقه سه مـاه خـود شـدنـد            

 نفر را به    ٥اين مجمع عمومي کارگران     
.  عنوان نمايندگان خود انتخـاب کـردنـد       

چهار نفر از کار گـران        ،بنا به همين خبر   
شــرکــت نســاجــي کــردســتــان، واحــد             

کامـل زارعـي     -١به اسامي  -کمپرسور
 -٤طاهـر لـطـفـي           -٣عزت گلنما -٢

اسد ساعـد پـنـاه  کـه در تـاريـخ اول                       
ارديبهشت امسال  از طـرف شـرکـت                

 با راي قطعي  هيئـت       ،اخراج شده بودند  
 حـکـم     ، مـرداد       ٢٥حل اختالف، در     

 . گرفتندبازگشت به کار 

 
 كارگران صنايع مخابرات راه دور شيراز 

دو ماه حقوق خود را از حلقوم کارفرمايان بيرون 

  
  کردستان يك بارديگر يکارگران نساج 

 در مقابل کارخانه تجمع کردند

تجمع اعتراضي کارگران شرکت 
 پشتيباني صنعت برق گيالن

 
 شــهــريــور کــارگــران شــرکــت         ٦روز   

پشتيباني صنعت برق گيالن در اعتراض      
به هفت ماه دستمزد پرداخت نشـده خـود          
در مقابل دفتر شرکت واقع در چـهـار راه         
دکتر حشمت رشـت دسـت بـه تـحـصـن                  

 کارگر ١٢٣در اين شرکت بيش از .   زدند  
به کـار اشـتـغـال دارنـد و بـه يـکـي از                           
پيمانکاران برق منطقه اي گيالن وابسـتـه        

ــتــه مــيــشــود در جــريــان                   .   اســت گــف
قراردادهايي که بين اين شرکت بـا وزارت        

 دزدي هـاي زيـادي از             ،نيرو بسته شـده   
سوي مديران و سهامداران آن انجام گرفته 
است و اکنون کـارگـران ايـن شـرکـت در                 

در ايـن    .   وضع نابساماني بسر مـيـبـرنـد         
تجمع اعتراضي کارگران پالکاردي همراه     
داشتند که در آن بـر خـواسـتـهـاي خـود                   

 .    تاکيد کرده بودند
 

كارگران شركت سازه های 
 فلزی دست به اعتصاب زدند

بنا به گزارشی كه دريافـت كـرده ايـم            
 مـرداد مـاه كـارگـران            ٢٢روز سه شنبـه     

شركت سازه هاي فلزي واقـع در شـهـرك               
صنعـتـي آبـادان در اعـتـراض بـه عـدم                    
پــرداخــت دســتــمــزدهــايشــان دســت بــه            

ن شرکت چـنـد     يكارگران ا .   اعتصاب زدند 
ماه است حقوق خـود را دريـافـت نـكـرده             

با اعتصاب كـارگـران كـارفـرمـا بـه              .   اند

تـهـديـد بـه       ميان كارگران آمده و آنها را     
مديريت ايـن شـركـت         .   اخراج كرده است  
 نفر از كارگران را در      ٢٠بطور مشخص   

ليست اخراج قرار داده و اسامي آنـهـا را            
كـارگـران اعـالم كـرده          .   اعالم كرده است  

اند كه هيچكدام از همكارانشـان نـبـايـد            
اخراج شوند و مبارزه آنها برای خـواسـت          
بحقي است كـه بـايـد فـورا پـاسـخ داده                   

 . شود
 

اعتصاب كارگران اكتشاف 
 نفت پازنان آغاجاری

بنابه خبري كه به كانال جديد رسـيـده     
است، در نيمه اول مرداد مـاه، كـارگـران             
اكتشاف نفت پازنان آغاجـاري کـه حـدود          

 نفر ميباشند، دست بـه اعـتـصـاب       ٣٠٠
كـارگـران اعـتـصـابـي         .   يك هفته اي زدنـد    

 و   ٨٦حقوق ماههاي بهـمـن و اسـفـنـد                
 به بعـد را دريـافـت نـكـرده               ٨٧فروردين  

بودند كه بدنبـال اعـتـصـاب، دادگـاه هـم              
بـنـابـه    .   مجبور شد به نفع آنها راي بـدهـد        

اين خبر، نيروهاي انتظامي از اميديـه بـه       
محل تجمع كارگران در محوطه شـركـت          
آمدند تا از گسترش اعـتـراض کـارگـران             

با اعـتـصـاب کـارگـران،         .   جلوگيري کنند 
شرکت نفت مجبور شد حـقـوق بـهـمـن و               
اسفند و عيدي فروردين ماه كـارگـران را          
بپـردازد، امـا هـنـوز حـقـوق مـاهـهـاي                     

نشـده  ارديبهشت به بعد کارگران پرداخت      
حقوق متوسط كارگران اکـتـشـاف        .   است

 هزار تومـان در قـبـال           ٣۵٠نفت پازنان     
 روز در ماه و ساعـات کـار طـوالنـي           ٢۵
 صبح از خانـه     ٦کارگران از ساعت    .   است

 عصر به خانه ٦هاي خود بيرون ميروند و 
 . ميرسند

 
 اعتصاب كارگران شركت نيلوفر 

 مـردادمـاه   ٢٩بنابه خبری كه امروز  
به كانال جديـد رسـيـده اسـت، كـارگـران                
شركت پالستيک سازي نـيـلـوفـر تـهـران،             

 ماه حقوق پرداخت نشـده خـود         ۵بخاطر  
ايـن خـبـر مـي          .   دست به اعتصاب زدند   

افزايد كه تجمـع كـارگـران مـورد حـملـه                
از .   قرار گرفت و چند نفر دستگيـر شـدنـد        

جزئيات اين اعتصاب و تعداد و اسامـي        
 . دستگيرشدگان خبري نرسيده است

اعتصاب كارگران گروه 
 صنايع فلزي ايران

بنابه خبر ديگري کارگران کـارخـانـه          
 ٩شماره يک صنايع فلزي ايران روز شنبـه         

خواست .   شهريور دست به اعتصاب زدند    
کارگران پرداخت فوري دوماه دستـمـزد و         

اعـتـصـاب امـروز       .   مزاياي معوقـه اسـت    
كارگـران اعـالم     .   يکشنبه نيز ادامه يافت 

كرده اند كه تا زمانـيـکـه حـقـوقـهـايشـان                
پرداخت نشود به اعتصاب ادامه خواهند      

مدير عـامـل گـروه صـنـايـع فـلـزي                 .   داد
درمقابل خواست بحق کارگران درمقـابـل       

کشيدن دستمزدشان، آنها را تهـديـد     باال  
 . كرده است
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طبق گزارش يکي از خـبـرنـگـاران          
کانال جديد از اهواز، صبح روز  شنـبـه           

 تعـدادي از کـارگـران لـوـلـه سـازي                   ٢
خوزستان در اهواز در مـيـدان شـهـدا               
تجمع کردند و از آنجا بطرف پل نـادري         

کارگران در حاليـکـه   .  راهپيمائي کردند 
شعار ميدادند گرسنه ايم گرسـنـه ايـم،           
استاندار بي لياقت استعـفـا اسـتـعـفـا،            
خواهان پـرداخـت فـوري حـقـوق هـاي                

کارگران رسمي سـه    .  معوقه خود شدند 
 مـاه حـقـوق      ٦ماه و کارگران قراردادي    

راهپـيـمـائـي کـارگـران از            .   طلب دارند 
 صـبـح شـروع شـد و تـا                  ١٠ساعت   
هـزاران  .    و نيم ادامـه يـافـت   ١١ساعت  

نفر از مردم آزاديخواه و مبـارز اهـواز،           
عليرغم ممانعت نيروهاي سرکوب بـه        
صف کارگران پيوستنـد و از مـبـارزه              

 . حق طلبانه آنها حمايت کردند

نيروهاي انتـظـامـي، كـارگـران را             
محاصره کرده بودند تا مانع پـيـوسـتـن          
مردم به صف آنها شوند و مدام سـعـي           
ميکردنـد مـردم را از کـارگـران دور                  
کنند، عليرغم ايـن مـردم آزاديـخـواه              
اهواز دسته دستـه بـه صـف کـارگـران               
ميپيوستنـد و هـربـار کـه نـيـروهـاي                   
سرکوبگر مردم را از صـف کـارگـران               
ــهــا                  ــه آن دور مــيــکــردنــد مــجــددا ب

 صـبـح،     ١١تـا سـاعـت         .   ميپوستـنـد  
صف کارگران و مـردم مـعـتـرض بـه                 

 نفر رسيده بود اما سـرانـجـام بـا          ٥٠٠
فشار جمعيتي که در اطـراف تـجـمـع              
کرده بودند کنتـرل از دسـت نـيـروهـاي              
سرکوب بيرون رفت و هـزاران نـفـر بـه                
صف تـظـاهـرات پـيـوسـتـنـد و صـف                   

.  نــفــر رســيــد      ٥٠٠٠تــظــاهــرات بــه       
كارگران دو پالكارد با خود داشتنـد كـه       

 مـاه    ٦بر روي يكي نـوشـتـه بـود كـه                
دستمزد طلب دارند و بـر روي ديـگـري           

! كجاست گوش شـنـوا    :   نوشته شده بود  
کارگران و مردم خشمگين و عصبـانـي        
بودند و فرياد ميزدند حقمان را خـورده     

 و نيم صـبـح،     ١١سرانجام ساعت .  اند
کارگران و مردمي که به آنهـا پـيـوسـتـه         
بودند، تحت فشار نيروهاي سرکـوبـگـر        

کارگران اعالم داشـتـنـد       .   متفرق شدند 
كه تا رسيـدن بـه خـواسـتـهـايشـان بـه                   

. اعتراض خـود ادامـه خـواهـنـد داد                
امــروز شــهــر اهــواز شــاهــد صــحــنــه             
باشکوه همبستگي مردم بـا کـارگـران           

 . اعتصابي بود
گفته ميشود که قـرار اسـت فـردا             
يکشنبه کارفرما بـه مـيـان کـارگـران               

خــبــر .   بــرود و بــه آنــهــا پــاســخ دهــد              
تظاهرات امروز کارگران در سطح شهـر       

وسيعا پخش شده و مـردم درمـورد آن            
به گزارش خبرنگـار    .   صحبت ميکردند 

کانال جديد در يکجا که مردم در صف        
بودند و بحث بر سر حـذف يـارانـه هـا             

 مردم ميگفتنـد بـايـد بـرويـم بـه                ،بود
کارگران ملحق شويم و به اين وضعيـت        

 .اعتراض کنيم، ديگر بس است
روز يکشنبه سـوم شـهـريـور نـيـز               

 نفـر از کـارگـران مـقـابـل               ٢٥٠حدود  
دفتر مديريت جـمـع شـده و خـواهـان                 
حضــور عشــقــي مــديــر کــارخــانــه و              
پــرداخــت فــوري حــقــوق هــاي خــود               

 . ميشوند
الزم به توضيح است که قرار بـوده          

 ميليارد به مديريـت کـارخـانـه داده             ٩
شود که حقوق کارگـران نـيـز پـرداخـت              

 ميليارد به او پرداخـت      ٣تاکنون  .   شود
شده اما مديريت به کارگـران حـقـوقـي            

کـارگـران مـيـگـويـنـد مـا              .   نداده است 
کاري به اين مسائل نداريم حـقـوق مـا            

 شـهـريـور فـرصـت           ٩داده نشده و تـا         
ميدهيم که حـقـوق مـعـوقـه پـرداخـت               

در غير اينصورت اينبـار هـمـراه         .   شود
با خانواده هاي خود دسـت بـه تـجـمـع               

در تـجـمـع روز       .   گسترده تر خواهيم زد   
دوم شهريور در مرکز شهر، چـالـنـگـي            
مدير عامل شرکت خود را بـه مـيـان              
کارگران در ميدان نادري رسانـده و بـه            
کارگران گفتـه بـود کـه تـجـمـع شـمـا                    
غيرقانوني است و بدليل نبودن مـواد،      

.  شهريور تعطيـل اسـت    ١٥کارخانه تا   
کارگران به صحبت چالنگي اعـتـراض        
کردند و يکي از کارگران يک سيلـي بـه           
او زد و نيروي انتظامي براي آرام کـردن         
کارگران و مردم به چالنگـي دسـتـبـنـد             
زده و او را بـا خـود بـرد و پـس از                           

 . ساعاتي او را آزاد کرد
الزم بــه تــوضــيــح اســت کــه در               

 ٤٠٠کارخانه لوله سـازي خـوزسـتـان            
 نـفـر     ٣٧٠کارگر بصـورت رسـمـي و            

بصـورت قـراردادي بـه کـار اشــتـغــال                
اين کارخانه بعد از واگـذاري بـه         .   دارند

 بـار دسـت بـدسـت           ٤بخش خصوصي   
 . شده است

 
شهر اهواز شاهد همبستگي گسترده و باشکوه مردم با کارگران لوله 

 سازي بود 
 هزاران نفر از مردم به صف کارگران اعتصابي پيوستند 

يک اتفاق مهم در دو هـفـتـه اخـيـر           
اعتصاب و تجمع اعـتـراض کـارگـران            
لوله سازي خوزستـان در شـهـر اهـواز               

ــتــراض بــه                .   اســت ــارگــران در اع ک
دستمزدهاي پرداخت نشده خود دسـت        

 به وسط شهر آمدند و       ،از کار کشيدند  
 خود را به ميـدان نـادري   ،با راهپيمايي 

ــجــا                      ــد و در آن ــدن ايــن شــهــر رســان
اهـمـيـت    .   خواستهايشان را فريـاد زدنـد     

 اينجا بـود       اين حرکت اعتراضي بويژه   
که ميشد بر متن آن فضاي اعتـراضـي          

. امروز جامعه ايران را مشـاهـده كـرد           
ميشد همبستگي و همراهي بخشهـاي      
وسيع مردم بـا كـارگـران را مشـاهـده                

ــران             .   كــرد ــارگ ــکــه کــه ک ــگــامــي هــن
 مردم اهـواز کـه       ،راهپيمايي ميکردند 

 بـيـش    ،از گراني و فقر به امان آمده اند       
از هـر وقـت خـود را بـا کـارگـران و                        
خواستهاي آنها همصدا ميديدند و بنـا       
به گزارشاتي که از شاهدان عينـي ايـن          

  ايــن      ،روز بـدســتـمـان رسـيـده اسـت             
هـمــدردي و نــزديـکــي بــيــن مـردم و                 
کارگران حتي در بحث ها و صـحـبـت             
هـاي مـردم در كـوچـه و خـيـابـان بـا                       

مردم در حاليکـه    .   يکديگر ابراز ميشد  
از گــرانـي و حــذف ســوبسـيــد هــا و                  
وضــعــيــت فــالکــت بــار خــود گــاليــه             

 همه جا حـرفشـان ايـن بـود             ،ميکردند
بـايـد بـه ايـن          .   که  ديـگـر بـس اسـت            

اين صحبتي بود کـه     .   اعتراض پيوست 
در چنين  .   در گزارشات مختلف شنيدم   

شرايطي بود که در مدت زماني کـوتـاه         
علـيـرغـم ايـنـکـه نـيـروي انـتـظـامـي                     
کارگران را تحت مـحـاصـره گـرفـتـه و               

در .   همه جـا را تـحـت کـنـتـرل داشـت               
شرايطي که مانـع پـيـوسـتـن مـردم بـه                
صف کارگران ميشد و هر جا مردم بـه          

 ،طرف کارگران ميرفتند سعي ميکـرد     
 اما باز مـردم از هـر         ،آنها را برگردانند  

طرف به سوي صف اعتراض کـارگـران         
ميرفتند و سرانجام  جمعيت به حـدود          

 نفر رسيد و حرکت اعـتـراضـي      ٦٠٠٠
کارگران در شهر انعکاس وسيعي پـيـدا       

در اين روز شهر اهـواز وضـعـيـت          .   کرد
ويژه اي پيـدا کـرده بـود و مـا شـاهـد                    
همبستگي با شکوه مردم بـا اعـتـراض         

 . کارگران لوله سازي خوزستان بوديم
اين حـركـت بـيـش از هـر چـيـز                      

اهميت به کارگيري تاکتيـک درسـت از         
سوي کارگران لوله سازي خوزسـتـان را         

کارگران با کشـانـدن   .   به نمايش گذاشت  
 بـا    ،اعتراض خود به بيرون از کارخانـه      

راهپيمايي در وسـط شـهـر تـوانسـتـنـد           
نيروي معترض کـل شـهـر را کـه در                   

 ،خواستها و مشکالت آنان شـريـکـنـد         
را به حمايت از اعتراض و مبارزه شـان         

اين فاکتـور امـروز بـطـور           .   جلب کنند 
واقعي يک فاکتور مهـم در مـبـارزات            
کارگران و بخش هاي مختلف جـامـعـه         
ــايــد در هــمــه جــا در                            اســت و  ب

. اعتراضاتمـان آنـرا بـه حسـاب آوريـم             
فاکتوري که مـيـتـوانـد اعـتـراض يـک               
کارخانه معين را به موضوع يـک شـهـر        
و يک منطقه تبديل کند و بطور واقعـي        
کــارگــران را در مــوقــعــيــت بســيــار               

فـاکـتـوري کـه       .   قدرتمند تري قرار دهد   
همواره جمهوري اسالمي از آن وحشـت       
داشته و تـحـت عـنـوان کـانـون هـاي                    

واقـعـيـت    .     بحران از آن ياد کـرده اسـت     
اينست که ما نمونـه هـايـي از چـنـيـن                
حركتي را  قبال در شهر هاي مخـتـلـف        

 در   ، در کـاشـان       ،از جمله در سنـنـدج     

بطـور مـثـال در         .   قزوين شاهد بوده ايم  
قزوين اعتراضات هـمـزمـان کـارگـران            
همواره موضوعي بوده که هر بـار کـه             
کارگران چندين کارخانه نساجي با هـم        
حـرکــتـي اعــتـراضــي بـرپــا کـرده انــد                
توانسته اند  توجه کل شهر را بـه خـود             
جلب کنند و جنب و جوشـي در شـهـر              

يا مثـال در اعـتـراضـات           .   ايجاد کنند 
کارگران نساجي ها در شـهـر سـنـنـدج              
هبستگي و حمايت آنها از يکديـگـر و          
جــلــب حــمــايــت مــردم از مــبــارزات             
کارگران تا هم اکنون تاثير مـهـمـي در            
تــغــيــيــر فضــاي ايــن شــهــر بــه نــفــع                
اعتراضـات کـارگـران و بـخـش هـاي                 

امـا  .     مختلف جـامـعـه داشـتـه اسـت            
اتفاقي که در شهر اهواز افتاد ايـن بـود          
که ما ميديديم کـه مـردم ايـن شـهـر                  
بدرستي اعتراض کارگران لولـه سـازي         
خــوزســتــان را فــرصــتــي بــراي بــيــان             
اعــتــراض خــود و خــالــصــي از ايــن               
وضعيت ميديدند و ايـن را در فضـاي            

تـحـت هـمـيـن        .   شهر کامال ميشد ديد   
فضا بود که يک باره کارگـران کـارخـانـه           

  تـوانشـتـنـد     ، کارگر ٨٠٠اي با حدود      
جمعيتي چند هـزار نـفـره را بـحـرکـت                
درآورند و اين خود اهميت ويـژه اي بـه             

اعتراضي که در شهر اهواز بـه جـريـان            
از هـمـيـن رو تـحـلـيـل               .   افتاد ميدهد 

وبررسي اين مـوضـوع مـهـم اسـت و                 
 ،کشاندن اعتراض به بيرون از کارخانـه      

انعکاس اجتماعي اخبار اعـتـراضـات        
کارگري و مطلع کـردن مـردم از ايـن                

 اعتراضات همزمان چنديـن     ،مبارزات
 شرکت فـعـال خـانـواده هـاي             ،کارخانه

کارگران در اعتراض همه و همه جـنـبـه          
هاي مختلفـي از تـبـديـل يـک حـرکـت                
اعتراضي بـه حـرکـتـي اجـتـمـاعـي و                  
گسترده است که مـيـتـوانـد بـا بسـيـج                
بيشتـريـن نـيـرو بـه اعـتـراضـات مـا                    
آنـچـنـان قــدرتـي دهـد کـه نــه تـنـهــا                     
خواستهاي خود را تحميل کنيـم بـلـکـه          
گامي به جلوتر برداريم و با خواستهـاي     

بـررسـي و     .   تعرضي تر به ميـدان آيـيـم      
تجزيه و تحليل و درس گرفتـن از ايـن             
تجربه كارگران لوله سازي اهواز را بـه            

 . همه فعالين كارگري توصيه ميكنم
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