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كاظم نيكخواه بحـث    :   شهال دانشفر 
ايـن  .   مسـالـه تشـكـل      :   مهمي اسـت   

مسالـه يـعـنـي مسـالـه و مـوضـوع                  
سازمانيابي بـحـثـي اسـت کـه االن                
وسيعا به مشـغلـه کـارگـران تـبـديـل               

کـارگـر وقـتـي دسـتـمـزدش را               .   شده
ميخواهد بگـيـرد،  وقـتـي مسـئلـه                
شغلي و ايمني برايش مطرح ميشـود       
و كال هر اعتراضي کـه هسـت فـوري           

هـايـي کـه مـطـرح              يکي از خـواسـتـه     
مــيــشــود ايــن اســت کــه كــارگــران              

شـان را انـتـخـاب            ميخواهند نماينده 
کــنــنــد شــوراهــاي اســالمــي را                   
نميخواهند و ميخواهند تشـکـلـشـان        

اينها به هم مـتـصـل       .   را داشته باشند  
شده يعني تمام خواستهـاي كـارگـران         

بـراي  .   به مساله تشكل وصـل اسـت         
مثال در اعتـراض کـارگـران شـرکـت             

بـعـد از آن در          .   واحد اين را ديـديـم        
مبارزات كارگران نيشکر هفت تپه و       

. االن در کيان تاير و نسـاجـي شـاهـو            
يک جنب و جـوشـي در ايـن زمـيـنـه                
هست و در عـيـن حـال اقـدامـات و                 
تالشهاي عملي کـه در ايـن جـهـت                

به هـر حـال ايـن يـک             .   صورت گرفته 
طرف تصوير است و يک بحث ديـگـر          

حتما خبربرپايي مجمع عمومـي     
مشترك كارگران پنج كارخانـه را در          

. اين شماره كارگر كمونيست بخوانيد    
 کـارخـانـه      ٥برپايي مجمع عمومـي      

 نسـاجـي     ، پرريـس  ،فرش غرب بافت  
 قطعات فوالدي و آجرپـزي      ،کردستان

در شهر سنـنـدج و تصـمـيـم گـيـري                  
کارگران بـراي پـيـشـبـرد مـبـارزه اي               
متحد حول خواستهايشان يک رويداد     
اميد بخش و مهم در جنبش کارگري       

ايـن  .   است که بايـد از آن درس گـرفـت     
مجمع عمـومـي وسـيـع بـه دعـوت                
اتحاديه آزاد کارگران ايران برپا شد و      
در آن کارگران در مـورد مسـايـل و               
خواستهاي مشترکشان بـه بـحـث و            

اين ابتكار كارگـران  .   گفتگو نشستند 
در واقع يك راه عملي دامـن زدن بـه             
يک جنبش سـراسـري بـراي بـرپـايـي               
مجامع عمومـي کـارگـري بـعـنـوان             
ظرف اعتراض و ابراز اراده مستقـيـم        
کارگري و نطفه پـايـه اي شـوراهـاي              

کارگري را در مقابل جنبش کـارگـري    
گذاشت و بک تجربه آموزنـده و مـهـم           

 . براي کارگران در سراسر ايران است
در هــمــيــن مــدت مــا شــاهــد              
اعتراضات هـر روزه کـارگـران ايـن               

 پــافشــاري آنــهــا بــر         ،کــارخــانــجــات
 همبستگي و اتحاد    ،خواستهاي شان 

 اطالع رساني ،اين کارخانجات با هم   
آنها به مردم شهر و تـالش کـارگـران             
براي جلب حمايت مردم شهر سننـدج       

اعتراضاتي که اخبار آنـرا در       .   بوديم
هميـن شـمـاره کـارگـر کـمـونـيـسـت                  

بايد از تجربه کارگران در      .   ميخوانيد
 . شهر سنندج درس گرفت

در شرايطي کـه جـنـب و جـوش              
وسيعي در مراکز مختلـف کـارگـري          

 در   ،در سطح سـراسـري وجـود دارد          
شرايطي که خواستهاي مشترکي اين     

 ،مبارزات را بـهـم پـيـونـد مـيـدهـد                

 
 اتحاديه ها و انقالب صنعتي دوم

 بخش دوم 

 

 

  
مجمع عمومي مشترك پنج 
 کارخانه يک تجربه مهم

 

ما توي زندگي مان کم نشنيـديـم        
طرف نفسـش از جـاي     :   " که ميگويند 

آيت اهللا جـنـتـي کـه         ! "   گرم برميخيزد 
گويا حدس زده بوي الرحمـن شـخـص         

خودش بلند شده، از همه خواستـه کـه         
و عالوه بر توصيـه  ". حالل کنند"او را  

بر تقواي الهي ، بـه مـردم تـوصـيـه                  
ممكـن اسـت گـرانـي          :  " . . .   کردند که 

شـايـد آيـنـده بـهـتـر               باشد كه هست،  
دانـد؛ امـا        شود يا بـدتـر، خـدا مـي            

صبـر را    . . . .   شود  مشكالت تمام نمي  
بـاشـيـد، بسـازيـد و             در نظر داشـتـه     

اما در مشكالتي كه   . . . .   تحمل كنيد 
صـبـري،      قابل حل نيست، نبـايـد بـي        

فـزع يـا حـركـت            تابـي و جـزع و           بي
  ."ناشايستي كرد

٥صفحه   

١١صفحه   

 
 كارگران و تشكل

متن گفتگويي با كاظم نيكخواه در برنامه تلويزيوني         
 " كارگران و يك دنياي بهتر    "

 
  :فراخوان حزب بمناسبت شروع سال تحصيلي جديد

 مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي را 
 !گسترش دهيم

 
 گزارشي از شرايط کار و زيست کارگران 

 ١٠صفحه   -کوره هاي آجر پزي اروميه
 

 اخبار اعتراضات کارگري در ايران
 ١٢-١٨صفحات  

تأثير انقالب صـنـعـتـي دوم در             
 شكل گيري اتحاديه هاي معاصر

در تاريخ معاصـر، و در تـاريـخ             
جنبش كارگري، و اتفاقـا بـراي درك           
تفكيك ذكر شـده بـاال، و بـراي درك               
بهتر وضعيت امروزي تشـكـل هـاي           
موجود كارگري، حياتي است كـه دو         
دوره از رشد و توسعه سرمايه داري را      

دو دوره انـقـالب      .   از هم تفكيك كنيم   

انقـالب صـنـعـتـي        . صنعي اول و دوم 
اول بـا تـوسـعـه و رشـد صـنـعـت و                      
سرمايه داري، طبقه كـارگـر را نـيـز               

نه تنها از لحاظ عـددي در    .   رشد داد 
مدت زمـان كـوتـاهـي مـيـلـيـون هـا                 

و مـهـاجـر      دهقان از زمين كنده شـده      
وارد اين عرصه از توليد شدند، بلـكـه       
تشكل هاي توده اي كارگـران نـيـز بـا            

اما .   همان آهنگ و سرعت پا گرفتند     

 ميالدي  ١٩در اواخر دهه هفتاد قرن      
، اين رشـد و تـوسـعـه در               ) ١٨٠٠( 

صنايعي كه موضوع اصلي انـقـالب         
صنعتي اول بودند، صـنـايـعـي چـون             
آهن و راه آهن، معادن و پارچه بافـي،         

همزمـان بـا رو بـه           .   كاهش پيدا كرد  

 

 "!جزع و فزع" ميکنيم، نه " صبر"نه 

 

 ناصر اصغري 

٣صفحه   

 ياشار سهندي

٩صفحه   

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

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email:kazem.nikkhah@googlemail.com 
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درج .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست
مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد 

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

اول مهر و سال تحصيلي جديـد فـرا    
اين در شرايطي است که بحران      .   ميرسد

جمهوري اسالمي عميقتر و همه جانبـه       
تر از هر زمان ديگر بـر جـامـعـه ايـران                

زنــگ شــروع    .   ســايــه انــداخــتــه اســت       
مدارس بايـد زنـگ آغـاز اعـتـراضـات              
پرقدرت علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي و                

  .اوضاع نکبت بار کنوني باشد
فقر و فالکت و گرانـي و بـيـکـاري،          
فــلــج اقــتــصــادي و اداري جــمــهــوري             
اســالمــي، جــامــعــه ايــران را در هــم               

جـمـهـوري اسـالمـي در اوج             .   ميکوبد
کشاکش با آمريکا و متحديـنـش بسـر           
ميبرد و تحريـم اقـتـصـادي و تـهـديـد                 
نظامي ناشي از ايـن جـنـگ قـدرت،                 
زندگـي مـردم ايـران را سـخـت تـر و                      

. مخاطره آميزتر از هر زمان کرده اسـت       
جمهوري اسالمي درگير نزاع درونـي و         
در تقال براي بقاء، با هر وسيلـه اي کـه              
در اختيار دارد از اعدام و سنگسـار تـا            
حملـه بـه دانشـجـويـان و کـارگـران و                     
فعالين سياسي تا هـجـوم هـر روزه بـه                
زنان و جوانان در خيابانها، ميکوشد تـا     

. مگر اوضاع را تحت کنترل نـگـه دارد         
اما مردم ايران حکم به رفتن جـمـهـوري          
اسالمي داده اند و هـرکسـي مـيـدانـد               
مردم در کمين اند تا شر رژيم اسـالمـي          

اول مهر در چنين شرايطي     .     را کم کنند  

فرا ميرسد و روزي است که ميـلـيـونـهـا            
دانش آموز و دانشجو و معلم و اسـتـاد      
بواسطه سال تحصيلي جديد مجددا در      
مدارس و دانشگاه هاي سـراسـر کشـور          

ايـن فـرصـتـي       .   دور هم جمع مـيـشـونـد       
فراهم مي آورد تا مبارزه براي خواسـتـه         
هاي بالفصل رفـاهـي و سـيـاسـي در                  
مدارس و دانشگـاه هـا و هـمـيـنـطـور                  
مــبــارزه بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري          

  .اسالمي را گسترش داد
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري هـمـه               
دانشجويان و دانـش آمـوزان و هـمـه                  
معلمان را فراميخواند تا با فرا رسـيـدن         
اول مهر براي گسترش اعتراضات خـود       

. عليه جمهوري اسالمي آمـاده شـونـد           
موضوعات بسياري هست که بايـد بـه          
نيروي اتحاد و مـبـارزه حـل و فصـل                  
شود، از مطالبات رفـاهـي و صـنـفـي               
معلمان که بي جواب مانده، تـا آزادي            
فوري معلمين در بـنـد و در مـعـرض                 
اعدام، از مطالبات گوناگون صنـفـي و         
سياسـي دانشـجـويـان تـا مـقـابلـه بـا                     
دستگيري دانشجويان و لـغـو احـکـام              
سنگين زندان و وثيقه آنها و لغو احکـام        
و انحالل کميته هاي انضـبـاطـي و تـا               
بسياري مطالبات و خواست هاي ديگر      
که موضوع کشاکش بـا رژيـم و ايـادي          

و .   اش در دانشگاه و مدرسه بـوده اسـت        

بر متن گسترش اين اعتـراضـات بـايـد           
آماده شد تا جمهـوري اسـالمـي را بـه               
قدرت انقالبي کارگران و مردم آزاده بـه          

شما دانشجويان و معـلـمـان       .   زير کشيد 
نقش مهمـي در گسـتـرش و پـيـشـروي               
مبارزات آزاديخـواهـانـه مـردم داشـتـه             

اوضاع سياسي کنوني ميطلبد کـه      .   ايد
اين نقش را بـا جـديـت بـيـشـتـري ايـفـا                

  .کنيد
حزب کمونيست کارگري بـا تـمـام           
قوا به استقبال سال تـحـصـيـلـي جـديـد               
مــيــرود و تــمــام قــدرت تــبــلــيــغــي و               
سازماني خود در داخل و خـارج کشـور      
را در حمايت از مـبـارزه دانشـجـويـان،             
دانــش آمــوزان و مــعــلــمــان و بــراي                 
گسترش و سازماندهي اين اعتراضـات      

امسال سال مـتـحـد و         . به کار ميگيرد 
متشکل شدن صف هرچه گستـرده تـري        
از دانشــجــويــان و دانــش آمــوزان و                 
معلمـان تـحـت پـرچـم حـزب و بـراي                     
سرنگوني جمهوري اسالمي و بـرقـراري       

  .آزادي و برابري است
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

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

 ١٣٨٧شهريور ٢٠٠٨،١٤سپتامبر ٤

 
  :  فراخوان حزب بمناسبت شروع سال تحصيلي جديد

 !مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي را گسترش دهيم

طبق اخبـار رسـيـده، مـعـلـمـان در                 
بسياري از شهرها خود را براي بـرگـزاري          

 ١٣مراسم روز جهـانـي مـعـلـم در روز                 
کـانـون   .   آماده ميکـنـنـد    )    اکتبر ٥( مهر  

صنفي معلمان نيـز طـي اطـالعـيـه اي                
اعالم کرده اسـت کـه تـقـاضـاي مـجـوز                 
راهپيمايي روز جهاني معلم را بـه وزارت        

بر اسـاس اخـبـار    . کشور ارسال کرده است 
قــبــلــي کــانــون صــنــفــي، بســيــاري از               
کانونهاي شهرها و استانهاي مختلف از      
جمله يزد، همـدان، شـيـراز، کـردسـتـان،              

بــراي . . .   مشــهــد، اصــفــهــان، اردبــيــل،        
برگزاري روز جهاني معلم اعالم آمادگـي       

 طي سالهاي اخـيـر مـعـلـمـان               .کرده اند 
بارها به شرايط مشقت بار زندگـي خـود           

اعتراض کرده اند و جـمـهـوري اسـالمـي            
هربار جواب خواسته هاي بر حـق آنـان را        
. با تهديـد، زنـدان و اخـراج داده اسـت                  

رژيمي که ساليانه ميلياردهـا دالر خـرج          
حوزه هاي علميه، اشاعه خرافات و لفـت        
و ليس خودي هـا مـيـکـنـد، از تـامـيـن                  
ابتدائي ترين نيازهاي معلمـان خـودداري       

       .ميکند
لغو احکام صادره عليه مـعـلـمـان و          
لغو حکم اعدام فرزاد کمـانـگـر و آزادي             
او، افزايش حقوقـهـا بـراي يـک زنـدگـي                 
انساني، حل مشکل مسکن و استـخـدام        
رسمي معلمان حق التـدريـس، از جـملـه             
خواستهاي مهم معلمان سـراسـر کشـور           
است که تنها با اعتراضات متـحـدانـه و           

  .سراسري قابل تحقق است
مهر امسال فرصتـي اسـت کـه          ١٣

معلمان در سـراسـر کشـور بـه مـيـدان                    
بيايند و با قدرت براي تحقق مـطـالـبـات         
بحق خود دور جديدي از مبارزه را شـروع         

اعتصابات و تجمعـات قـدرتـمـنـد         .   کنند
معلمان در سالهاي گذشته نقش مـهـمـي         
در ارتقاي مبارزه مردم عليـه جـمـهـوري            
اســالمــي و راديــکــال شــدن مــبــارزه                 

حـزب  .   آزاديخواهانه مردم داشـتـه اسـت        
کــمــونــيــســت کــارگــري از اعــتــراض و             
خواست هاي بحق مـعـلـمـان قـاطـعـانـه                
دفــاع مــيــکــنــد و تــمــامــي کــارگــران،             
دانشجويان و دانش آموزان را فـرا مـي              
خواند با شر کت در اعتراضات معلـمـان         

  .از خواسته هاي آنان حمايت کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۸سپتامبر ۱۳۸۷،١١شهريور ٢١

 
 اعتراضات معلمان آغاز مي شود

 مهر روز جهاني معلم روز اعتراض به حکم اعدام  معلم زنداني ١٥

 فرزاد کمانگر  و آزادي بدون قيد و شرط او از زندان
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كندي گرائيدن رشد در اين صـنـايـع،           
صنايع ديگري جوانه زدند و سرمـايـه        
گذاري در آنها چندين بـرابـر افـزايـش            

بطور مشخص صنايعي چـون      .   يافت
ارتباطات، ماشيـن سـازي، نـفـت و             
صنايع شيميائي و مهـمـتـر از هـمـه              

صنايع نامبرده باال، صـنـايـع و         .   برق
رشته هاي موضوع انقالب صنـعـتـي        

خاصيت اين صنايع تـازه،     .   دوم بودند 
قبل از هر چيزي در پيچيـدگـي آنـهـا             

صرفا يـك  "   انقالب صنعتي دوم  .   " بود
در شيوه پروسه توليد نـيـز         .   اسم نبود 

ايـنـجـا شـرح و          .   انقالبي ايجاد كـرد    
مقـايسـه هـمـه جـانـبـه دو انـقـالب                    
صنعتي اول و دوم امكان پذير و مـد           

اما گفتن چند جمله براي     .   نظر نيست 
درك بهتر بحث امروز ما و اينكه در          
اين دو دوره شيوه روبـرو شـدن كـار و              
سرمايه نيز متـفـاوت بـود، ضـروري            

  .است
مهمترين نكته شايد ايـن بـاشـد           
كه تكيه صنـايـع مـوضـوع انـقـالب              

امـا  .   بـود "   اختراعات" صنعتي اول بر  
پروسه توليد در دوره انقالب صنعتـي       
دوم، تــحــقــيــق و آزمــايــش در                      

. هاي حرفه اي و مدرن بود       آزمايشگاه
همين پيچيدگي احتياج به سـرمـايـه          

در نتيجـه  .   اي به مراتب بيشتر داشت 
چنين صنايعي در انـحـصـار تـعـداد             
بســيــار مــحــدودي از شــركــت هــا              

. قرار مي گـرفـتـنـد       )   كئوپراسيونها( 
چنين طرح هاي پيچيده و پرهزينه اي       
احتياج مبرمي به ثبات دارند؛ و ايـن        
ثبات بدون بـه در كـنـتـرل در آوردن                 

اگـر  .   نيروي كار امكان پذير نـيـسـت         
سرمايه داران دوره انقـالب صـنـعـتـي          
اول هر روزه با كارگران خود در جنگ        
و گريز بـودنـد و بـا اخـراج فلـه اي                      
كارگران خود روز بـعـد هـمـان انـدازه              
كارگر بدون حـتـي يـك روز آمـوزش               
استخدام مي كردنـد، و يـا بـدون در              
نظر گرفتن عواقب زندگي كارگران و        
نيروي كار فعال در جامعه، وضعيتي      
چون وضعيت طبقه كارگر انگليس را      
با كمك نمايندگانشان در دولـت بـر             
جامعه سوار و تحميل مي كردند، در       
دوره انقالب صنعتي دوم، با از دسـت     

چه بـه خـاطـر تـرك           ( دادن كارگرانش   

شغل به دليل ناامني معيشتـي و چـه       
به دليل اصطكـاك هـاي حـاصـلـه از              

، تولـيـد    ) روابط بين كارگر و كارفرما    
در سطوحي دچار اختالل مـي شـد و            
اين مسئله اي بـود كـه بـايـد از آن                    

هـمـچـنـيـن بـراي         .   پرهيز مي گشـت    
پرهيز از تنـش هـاي سـيـاسـي بـيـن                 
كارگران و سرمايه داران، احتيـاج بـه          
پائين آوردن فاكتـور فـقـر مـطـلـق و                

. ناامني اقتصادي و شغلي داشـتـنـد         
اگر جان راكفلر پدر، رئيس شركت ها       
و معـادن بسـيـار زيـادي، از جـملـه                  

بــا قــتــل عــام بــه            CF&I شــركــت
پيشواز اعتـصـاب كـارگـرانـش مـي             
رفت، جان راكفلر پسـر، مـتـخـصـص           
ليبرال استخـدام مـي كـنـد تـا بـراي                
كارگران همان معدن، تشكل كارگري     

  .درست كنند
شايد هيچ صـنـعـتـي بـه انـدازه                
صنعت برق، و بطور مشخص شركت       

و  (GE) هائي چون جنرال الكتـريـك     
 وســـــــتـــــــيـــــــنـــــــگ هـــــــاوس           

(Westinghouse)    در شكل دادن
به اتحاديـه هـاي كـارگـري مـعـاصـر               

ايـن شـركـت هـا در            .   مؤثر نبوده اند  
واقع شركت هاي مدرنـي بـودنـد كـه             
سيـاسـت لـيـبـرالـي در بـرخـورد بـه                    
معضالت كارگران خود را در پـيـش         

اينها شركت هائي بودنـد كـه   .   گرفتند
هماننـد هـر شـركـت بـزرگ ديـگـري                
سياسـت فـكـر شـده در بـرخـورد بـه                   

تـا  .   معضالت كارگري را نيز داشتنـد     
قبل از سياست ليبرالـي بـرخـورد بـه             
جنبش كارگري، سرمايه داران بيشتر     

. سياست سركوب را دنبال مي كردند     
بجاي شاخ به شاخ شدن هـر روزه بـا              
كارگران، و حيف و ميل كردن بـخـش         
عظيمي از حاصل دسترنـج كـارگـران         
به سياست اجير پليـس، مـتـفـكـريـن             
 شركتهاي مدرن سياست معـروف بـه      
Corporate Labor Policy  را

 بهرحال چهار دهـه اول          .دنبال كردند 
مهمتريـن دهـه   )  ١٩٠٠(قرن گذشته  

هــاي پــا گــرفــتــن و ســازمــان دادن              
در ايـن    .   اتحاديه هاي كارگري بودنـد    

چهار دهه، شركت هاي نـامـبـرده بـا             
تعويض وزراي كـابـيـنـه آمـريـكـا بـا                
مديران خود و بالعـكـس، جـاي پـاي           

خود را در دولت براي پيشـبـرد طـرح            
 .هاي خود سفت كردند

 
 واكنش دولت

با مرور جنبش كارگري آمريكـا،      
، بـا يـك دنـيـا           ١٩بخصوص در قرن    

اعتـصـاب و جـنـگ و گـريـز بـيـن                      
كارگران و سرمايـه داران روبـرو مـي            

اين وضعيت جنبـش كـارگـري      .  شويم
آمريكا را هـر روز راديـكـالـتـر مـي                

طبقه حاكمه متوجه اين نـكـتـه         .   كرد
شده بود كه ايـن راديـكـالـيـزم بـقـاء                  
سيستم سرمايه داري آمريـكـا را بـه            

 انـدرو كـارنـگـي      .   چالش مي طـلـبـد     
(Andrew Carnegie)  كه بعد از

راكفلر ثروتمندترين فـردي اسـت كـه           
تاريخ مدون بـخـود ديـده اسـت، در                
اعتراض به رابطه كارگر و سـرمـايـه            
دار در آمريكا مي گويد كه وضعيتي       
به شدت غيرقابل انعطاف كه حاصـل       
بي اعتمادي بين طرفين اسـت، فـقـط         

تـر كـرده        دره بين اين دو را عـمـيـق            
واكنـش دولـت آمـريـكـا، كـه              .   است

اكنون سياستمداران مـتـكـي بـه زور            
سرنيزه جاي خود را به لـيـبـرالـهـائـي              
داده بودند كه قبال در كارخـانـه هـاي           
خود طرحهاي مـوفـقـي را بـه اجـرا                 
گذاشته بودند، راه آمـدن و در واقـع              

جنبشي بـود كـه داشـت      " اهلي كردن" 
. هست و نيستش را بر بـاد مـي داد            

جنگ اصلي بين كارگران و سـرمـايـه         
داران بر سر برسميت شـنـاخـتـه شـدن            

اولين اقـدام  .   تشكل هاي كارگري بود  
دولت آمريكا، قانوني كـردن تشـكـل         
هــاي كــارگــري و وضــع قــوانــيــن و              
مقرراتي بـود كـه در چـهـارچـوب آن               
بشــود كــارگــران را بــدون ســركــوب            

 .پليسي كنترل كرد
، مـــجـــلـــس     ١٩٣۵در ســـال         

 (Congress) نمايندگان آمـريـكـا     
 قــانــونــي را بــه نــام قــانــون وگــنــر               

(Wagner Act)  به تصويب رساند
كه در آن به كـارگـران اجـازه قـانـونـي               
بستن قراردادهاي دسته جمـعـي داده        

اين قانون البته بايـد تـوسـط    .   مي شد 
پروسـه اي كـه دولـت مـركـزي آن را                  
تنظيم كرده بود بـه پـيـش بـرده مـي                 

كـمـيـتـه     " همزمان با اين قانـون،     .   شد
 National) مــلــي روابــط كــار           

Labor Relations Board)    نـيـز
"  روابط منصفانه كاري  " ايجاد شد كه    

(Fair Labor practices)     را بــه
قانون وگـنـر سـه قـيـد             .   اجرا بگذارد 

همراه داشت كه عالوه بر زيـر سـئـوال           
بردن اسـتـقـالل طـبـقـاتـي كـارگـران،                
گرايش چپ را نيز تا حدودي حـاشـيـه          

) ١:   اين سه قيد عبارتند از     .   اي كرد 
فقط يك اتحاديه و آن هم اتحاديه اي         
كه حداكثر عضو را دارا بـاشـد حـق              

كسـر  )   ٢.   نمايندگي كارگـران را دارد    
كردن خودبخـودي حـق عضـويـت در            
اتحاديه از دستمزد كـارگـران تـوسـط          

عضـو شـدن اجـبـاري          )   ٣مديريت و   
گـرچـه   .   كارگران در اتحاديه مـوجـود       

قوانيـن و تـوازن قـواي بـعـدي بـيـن                   
كارگران و سرمايه داران در آمـريـكـا،       
سازمان دادن حتي چنين تشكلهـائـي       
را هم سخت كرده است، اما در زمـان         
تصويب قانون فوق، فعاليـن كـارگـري        
چپ را به شدت در موضعي ضعـيـف         

 .قرار داد
 

چگونه اين اتحاديه ها ايجاد 
 شدند؟

اما اتحاديه هاي كارگري بعد از        
تصويب قانون وگنر به معناي واقعـي      

. كلمه اتـحـاديـه هـاي زرد نـبـودنـد                 
اتحاديه هائي نبودند كه دولـت و يـا            
شركتها بـراي كـارگـران خـود ايـجـاد              
كرده و يا سياستهاي آنهـا را ديـكـتـه            

نگاه ليـبـرالـي مـديـريـت          .   مي كردند 
صنايع دور تازه، در تقـابـل بـا نـگـاه               
سركوبگرانه و اليگارشـي مـديـران و           
سرمايـه داران دوره قـبـل، بـه رابـطـه               
كارگر و كارفرما و تالش مداوم بـراي        
ايجاد ثبات در كارخانه، آنـهـا را بـه             
فكر كردن به راه حـل هـاي اسـاسـي                

باالتر به نقش كمپاني هاي     .   سوق داد 
 و GE تــولــيــد لــوازم بــرقــي مــثــل         

Westinghouse       ــردم ــاره كـ . اشـ
امروزه اتـحـاديـه هـاي كـارگـري بـا                  

هـا    مستقل بودن از كارفرما و شركـت      
با افزايش دستمـزد،    .   شناخته شده اند  

، چـانـه زدن بـر         (seniority) سابقه
سر مرخصي ساالنه، مزاياي شغلي و      

بـا  .   بيمه ها و غيره شناخته شـده انـد          
و وستينگ  GE دقيق شدن در تاريخ   

هاوس، متوجه مي شـويـم كـه هـمـه              
اينها و حتي بسيار بيشتر، مـزايـائـي         
بودند كه مديريت ايـن شـركـتـهـا بـه               

اين ها را .   كارگران خود عرضه كردند   
بـه كــارگــران عــرضــه كــردنــد يــا از               

كارگران قبول كردند كـه كـارگـران از            
تصرف قدرت سياسي و راديكاليـسـم       

 .كارگري فاصله بگيرند
صــنــعــت جــديــد مــتــشــكــل در         
كئـوپـوراتـيـسـم مـدرن در واقـع بـه                   
مسائل و معضالتي كه كـارگـران را          
به اعتراض وامي داشت و به آغـوش          
راديكاليسم و سوسياليسم مي رانـد،      

مـغـزهـاي    .   عكس العمـل نشـان داد        
متـفـكـر ايـن شـركـتـهـا در ايـنـكـه                      
وضعيت پيش رو و سيستم پارلمـانـي        
موجود قابليت و توان رودر روئـي و           
جوابگوئي به اين معضالت را داشته       

ــرديــد داشــتــنــد           ــاشــد، ت هــمــيــن  .   ب
متفكرين بارها چه در آمريكا و چـه           

ها خواهان قانونـي      در اروپا از پارلمان   
. ها و اتحاديه هـا شـدنـد       كردن انجمن 

همچنين شيوه هايي بـراي نـظـردهـي          
كارگران خود به وجود آوردند تا بلكـه        
بتوانند ريشه برخـاسـتـن تضـادهـا و             
كشمكشها را ارزيابي كنند و عكـس       

تمام ايـن شـيـوه         .   العمل نشان بدهند  
ها در عين حال يك انقـالب در شـيـوه           
بــرخــورد بــه كــارگــران، نســبــت بــه              

 يـكـي از         .هاي قبل از خود بـود   دوره
خصوصيات منحصر به فرد سياسـت      
هاي كارگري شركت هـاي جـديـد در            

شـوراهـاي   " ، ايجاد    ١٩٢٠سال هاي   
ــار           ــاري كــ ــكــ ــمــ  Works) "هــ

Councils)      اتــحـــاديــه هـــاي       " و
 (Company Unions) "شركـت 

اينها نهادهايي بودند كه از دل         .   بود
كــــمـــــيـــــتـــــه هـــــاي چـــــانـــــه                " 

ــي "زنــــــــــــــــ  (Bargaining 
Committee)      كه در زمان جـنـگ

هـيـأت سـراسـري       " جهاني اول توسـط     
 National "كارگري دوران جـنـگ     

War Labor Board درست شده ،
بودند و توسط مديريت نيز حـمـايـت           

ايـن  .   مي شدند بـيـرون آمـده بـودنـد             
مــتــرســك هــا هــمــانــنــد شــوراهــاي           
اسالمي كار كارخـانـجـات در ايـران            
امروز قرار بود خـبـرچـيـن مـديـريـت              

نـگـاران،    و بقول يكي از تاريـخ  .   باشند
نهادهايي بودند كه قـبـل از ايـنـكـه               
غرولند كارگـران بـه نـقـطـه جـوشـي                 
برسد، نـارضـايـتـي كـارگـران را بـه                  

هـمـچـنـيـن      .   مديريت خبر مـي دادنـد     
قــرار بــود ســيــاســت هــاي شــركــت             

. مربوطه را بين كارگران جا بياندازند     

 
١از صفحه  ...  اتحاديه ها و   
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آنچه كه شركت هـاي تـازه بـه دوران               
رسيده و متفكـرانشـان مـورد تـوجـه             
قــرار دادنــد ايــن بــود كــه چــنــيــن                 
نهادهائي نه تنها بـاسـمـه اي بـلـكـه               
مورد سوء ظـن دائـم كـارگـران نـيـز                 

از نـظـر ايـن مـتـفـكـريـن،                 .   هستنـد 
شركت هائي كه اين نهادها را ايـجـاد         
كرده بودنـد نسـبـت بـه خـلـق كـردن                   
رهبران و مـعـتـمـديـن كـارگـري كـم                  

ــد           ــردن ــوجــهــي مــي ك ــكــي از     .   ت ي
ــانــگ          Owen) مشــاوريــن اوون ي

Young)          از اصلـي تـريـن رؤسـاي ،
هيأت مديره شركت جنرال الكتريـك،      

 Atherton) به نام اتـرتـون بـراونـل        
Brownell)             به او مـي گـويـد كـه ،

جنرال الكتريك بـا ايـنـكـه مـزايـاي                
زيادي را عرضه كـرده و مـطـالـبـات              
زيادي از كـارگـران را بـرآورده كـرده                
است، اما فرصت آفريدن رهبرانـي را         
كه امكان مقابله با عناصر راديـكـال        
جنبش كارگري را داشته باشنـد را از         

ايـن رهـبـران بـايـد           .   دست مي دهـد    
كارگران را نـه بـعـنـوان تـوده اي از                    
آدمها، بلكه بعنوان جمعي متشـكـل       

از نـظـر او        .   دور خود داشته بـاشـنـد       
مديريت بايد با چنين رهبراني بر سـر        

او مـي  .   مطالبات كارگران چانه بزنند  
گويد كه هر چه سطح زندگي كارگـران        
را باال ببريم، در آينده اي نـه چـنـدان              
دور باز با كارگراني با تـوقـع بـاالتـر              

او در واقـع دارد       .   مواجه خواهيم شد  
به يكي از موفقترين رؤساي يكـي از         
بزرگترين و موفقترين كـمـپـانـي هـا              
مي گويد كـه بـايـد بـه فـكـر ايـجـاد                   

 .اتحاديه هاي كارگري باشد
يك نكته ديگر در اين بين شايـان        
ذكر است كه متوجه شـويـم چـگـونـه              
دگرديسي در اتحاديه هـاي كـارگـري          

در .   راديكال به وقـوع مـي پـيـوسـت            
جنبش كارگري آمريكـا، فـدراسـيـون         
كار آمريكا هميشـه نـمـايـنـده راسـت            
ترين و مـحـافـظـه كـارتـريـن بـخـش                  

. متشكل طبقـه كـارگـر بـوده اسـت              
 Samuel) ســامــوئــل گــامــپــرز         

Gompers)    از اصلي ترين رهـبـران
در  (AFL) فدراسيون كار آمـريـكـا      

جنـايـت   :   " باره سوسياليسم  مي گويد   
صنعتي كه اتحـاديـه هـاي كـارگـري             

آمريكا بـا تـمـام قـوا بـر عـلـيـه آن                       
جــدا از     )   ٢! " ( خــواهــنــد ايســتــاد        

اظهارات اين چنيني، كارگران حـتـي        
براي مبارزه بر سر پـيـش پـا افـتـاده                
ترين مطالبه مشكالت زيادي با ايـن       

در برابر اين نهاد    .   نهاد داشته و دارند   
راست، فعالين كارگري، شواليه هـاي       

را ســازمــان    IWW كــار و بــعــدهــا     
بعدها با پيشنهاد سناتوري و      .   دادند

همكاري متفكرين صـنـايـع جـديـد،            
كـــــــنـــــــگـــــــره تشـــــــكـــــــالت            " 

ــي    ــتــ ــعــ ــنــ  Congress of) "صــ
Industrial Organization

(CIO)) فـعـالـيـن     .   را سازمان دادند
گرايش چپ كه هيچوقت نتوانسـتـنـد        
حـتــي هـمــان هــمـزيســتـي ســاده بــا               
فدراسيون كـار آمـريـكـا را داشـتـه                 

 CIO باشند، اكنون فعالين اصـلـي      
ابـتـدا از      CIO اتـفـاقـا   .   شده بـودنـد    

تجمع چنـديـن اتـحـاديـه چـپ تـر و                   
. تشكـيـل شـد      AFL ناراضي عضو 

امــا زيــر فشــار گــرايــش راســت و                
قوانيني چون قـانـون وگـنـر، بـمـرور                

به هـم نـزديـك          AFL و CIO زمان
شدند و فعالين گرايش چپ يا تمـامـا         
به گرايش راست تمكين كردنـد و يـا            
هم به معناي واقعي كلمه از تشـكـل           

 .هاي كارگري اخراج شدند
اما فعالين گرايـش چـپ تـر در              
اتحاديه ها، كه به نوعي بـه گـرايـش             
راست تمكين كرده بودنـد، بـه مـرور            
زمان از طرف توده كارگران نيز مورد       

از يـك    .   بي اعتنائي قـرار گـرفـتـنـد           
طرف قانون وگنر فقط به يك اتحاديـه     
اجازه فعاليـت و نـمـايـنـدگـي كـردن                
كارگران را مي داد، كه تمامـا دسـت        
فـعـالـيـن گـرايـش چـپ را در حـنــا                     

از طرف ديگر اتحاديـه هـاي   .   گذاشت
صنعتي با هـمـكـاري و هـمـفـكـري                 
متفكرين و مشاورين صنايع جديد و      
با رهبري رهبران و معتمدين گـرايـش    
راست در بين كـارگـران ايـجـاد مـي               

اما مهمـتـر از هـمـه هـمـيـن                .   شدند
صنايع به بخـش اعـظـم مـطـالـبـات               

. كارگران جامه عمل پوشانده بـودنـد        
گرايـش چـپ كـه تـالش اصـلـي آن                   
متشكل كردن كارگران بـراي بـهـبـود          
وضعيت رفاهي آنها بود، اكنون خـود       
را با اين واقعيت روبرو مي ديدند كـه         

آنچه را كه سالها برايش مبـارزه مـي          
كردند، اكنون جامه عـمـل پـوشـيـده             

كارگران اجازه تشكيل اتحاديه    .   است
هاي خود را داشتند و اكثر مطالبات       
اقتصادي آنها توسط مديريت جـواب      

انــقــالب و   .   مــثــبــت گــرفــتــه بــودنــد      
سوسيالـيـسـم در دسـتـور كـار ايـن                  

مسائلي چون بيشتر از     .   گرايش نبود 
يك تشكل حق فعاليـت در مـحـيـط             
كار داشتـه بـاشـد و غـيـره، مسـئلـه                 

در واقـع    .   اصلي توده كارگـران نـبـود       
فعـالـيـن گـرايـش چـپ تـر جـنـبـش                     

 .كارگري خلع سالح شده بودند
 

صدور سياست اتحاديه گرائي 
 امروزي

در خصـوص صـنـايـع جـديـد و                
شركتهاي مدرن اشاره به يـك نـكـتـه             

همچنـانـكـه    .   ديگر حائز اهميت است  
باالتر اشاره كردم، صنايع جديد بنابـه       
تمركز سرمايه در آنها، در انـحـصـار            
تـعـداد مـعـدودي شـركـت هـا قــرار                  

همين شركت هـا از اولـيـن            .   گرفتند
هاي آمريكائي بودند كه شروع       شركت

به سرمايه گـذاري و بـازاريـابـي در                
خارج از مرزهاي آمريكا و بخصوص      

ايـن شـركـتـهـا        .   در اروپا نيـز كـردنـد       
هـمـراه بــا سـرمــايـه گــذاري، شـيــوه                
مديريت تازه و برخورد با كـارگـران و           
متشكل شدن آن را نـيـز بـا خـود بـه              

 .كشورهاي ديگر صادر كردند
اشاره به اين نكته مهم است، چرا       

كه حـاصـل    AFL-CIO كه سياست 
پروسه طي شده باالست، در شـصـت           
هفتاد سال گذشته سياست غالـب بـر       
نهادهاي كارگري در ديگر كشورهاي      
 غربي و همچنين سياست غالـب بـر         

ICFTU    و اكنون نيـز ITUC   بـوده
  .است

 
راديكاليسم در جنبش كارگري 

 آمريكا
 

با اين وضعيت شايد خواننده اي        
خود را با اين سئوال روبرو ببينـد كـه            
مــبــارزه راديــكــال طــبــقــه كــارگــر              
بخصوص در آمريكا در چه اشـكـالـي        

در تـقـابـل بـا          .   به پيش رفـتـه اسـت         
سياستهـاي راسـت و رفـرمـيـسـتـي                
جنبش كارگري آمـريـكـا، عـالوه بـر             
همزيستي دو گرايش راست و چـپ در      
بسياري از اتحاديـه هـا و در دوران               

مختلف، ما همچنين با دو فرم ديگر       
از نــهــادهــاي كــارگــري نــيــز روبــرو             

 شــوالــيــه هــاي كــار            .   " هســتــيــم  
( Knigh t s  o f  Labor ) و  

كــــــارگــــــران صــــــنــــــعــــــتــــــي           " 
 Industrial Workers) "جــهــان

of the World (IWW)).  ايــــن
فـدراسـيـون    " نكته نيز اضافه شود كه       

در اوان تشكيل، خـود را  "   كار آمريكا 
يـــك جـــريـــان ضـــد ايـــده هـــاي                    

. سوسياليستي تـعـريـف نـكـرده بـود            
اتفاقا جريانـي بـود كـه در امـتـداد                 
شواليه هاي كار تشكـيـل شـد و بـر                
اساس ايده هاي ضـد نـظـام مـوجـود              

 .شكل گرفت
 كه سال تـأسـيـس      ١٨٦٩از سال   

ــيــه هــا     "  ــأســيــس          "   شــوال ــا ت ــود ت ب
در سـال    "   فدراسـيـون كـار آمـريـكـا           " 

صدها اعتراض  "   شواليه ها " ،  ١٨٨٦
هـم   IWW .ميلتانت سازمان دادنـد   

 تـا تـقـريـبـا           ١٩٠۵از سال تأسيس     
 كه سالهـاي مـوفـق آن بـود،            ١٩١٤

صدها اعتراض موفق و ميليتانت را      
در همـيـن سـالـهـا ايـن             .   سازمان داد 

نهـاد كـارگـري، هـم مـورد تـعـرض                  
و هــم    "   فــدراســيــون كــار آمــريــكــا        " 

در .   سركوبگريهاي پليس قرار گـرفـت     
ادامه اين سنت، اعتراضـات مـهـمـي         
سازمان داده شد كه فعالين كـارگـري       
زيــادي در پــوشــش اتــحــاديــه هــاي            

ــري ــارگـ ــتـــي      CIO كـ  AFL و حـ
سازمان دادند و مورد سركوب پليس      
و سرزنش اتحاديه هـاي مـادر قـرار              

افول دو نهاد ياد شده را بايـد   .   گرفتند
در متن ديگري و در چشم انـدازي كـه          
آنها براي آينده جـنـبـش كـارگـري در              

 .نظر داشتند، جستجو كرد
 

 ختم كالم
اتحاديه هـاي كـارگـري هـر چـه               
بودند و گرايشات مختلف در آن بـا            
چه مكانيزمهائي و چند من چـريـش         
كنار هم مي ماندند و همزيستي مـي   
كردند، مؤلفه اي است كه بـه تـاريـخ             

اما انقالب صـنـعـتـي        .   پيوسته است 
دوم تحولي بنيـادي را در اتـحـاديـه               

بـا ايـن تـغـيـيـر            .   گرائي بوجود آورد   
اساسـي در شـيـوه تـولـيـد و روابـط                   

هـائـي      اجتماعي، اتحاديه ها تشكـل    
نماندند كه كارگران آنها را ايجاد مـي      
كردند و بعد ثبت آنها را به حكـومـت          

اتـفـاقـا اتـحـاديـه         .   كردنـد   تحميل مي 
هاي بعد از انقالب صنعتي اتحـاديـه        
هائي بودند كه دولت چهارچوب آن را       

كرد و بـا كـمـك گـرايـش                 تعيين مي 
ســوســيــال دمــكــرات درون جــنــبــش         

اتـحـاديـه    )   مسـيـر  ( كارگـري كـورس      
 .گرائي را براي هميشه عوض كردند

آن زمان چنين سياستي به صرفـه       
امروزه آنـچـه را كـه شـاهـدش                .   بود

هسـتــيـم در دســتـور روز گـذاشــتــن               
تخريب و از بين بردن همين اتـحـاديـه          

. ها، توسط خـود بـورژوازي هسـتـيـم          
وظيفه " ميلتون فريدمن مي گويد كه      

دولت محافظت از منافع شخصي از    
تنظـيـم   .   دشمن خارجي و داخلي است 

. " رابطه بين آدم ها را به بازار بسپـارد        
طبقه كـارگـر ايـن بـار بـايـد ايـجـاد                    
تشكـل هـائـي را در دسـتـور خـود                   
بگذارد كه عالوه بر مـبـارزه بـر سـر                
مــطــالــبــات رفــاهــي روز، بــه فــكــر            
برانداختن نظـام سـرمـايـه داري هـم               

قـــرارداد " هــمـــزيســتــي و            .   بــاشــد  
در دنـيـاي واقـعـي پـوچ              "   اجتماعـي 
كارگران راه درازي را پيمـوده      .   هستند

اند؛ صد سال كاله گشاد گذاشتـن سـر     
  .كارگران ديگر بس است

 
 :توضيحات

١) Fair Labor Practices 
 Unfair Labor Practices و

ترمهائي قانوني هستند كه اتـحـاديـه        
هــا و كــارفــرمــايــان در رابــطــه بــا                
همديگر، بخصوص در مذاكـرات بـر         
سر بستن قراردادهاي دسته جمعي از      
آن استفاده مي كنند تا طـرف ديـگـر            

 .را متوجه موارد قانوني بكنند
٢) An industrial crime, 

against which the trade 
unions of America will 

contend to the end 
*** 
 :ضميمه

 "تشكل مستقل كارگري"
مســئلــه اســتــقــالل طــبــقــاتــي و         
همچنين دست درازي بـورژوازي بـه           
آزادي و اسـتـقـالل تشـكـل كـارگـران               
چنان با كل ايده اين نـوشـتـه در هـم                 
تنيده است كه هـنـگـام نـوشـتـن ايـن               
نوشته الزم ديدم چند نكته هم بعنوان       

تشـكـل مسـتـقـل        " ضميمـه در بـاره         
  .بگويم" كارگري

نـيـز   "   تشكل مسـتـقـل كـارگـري       "

 
٣از صفحه  ...  اتحاديه ها و   



 5 ٩٢شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

هم اين است که به طور واقعي طـبـقـه      
کارگر در ايران از حق تشکل مـحـروم         
است و اين يک معضل طبقـه كـارگـر           
است و ما همواره گفته ايـم کـه يـک               

. مسئله کليدي مسئله تشکـل اسـت       
. اي کـارگـري       يک تشکل وسيع تـوده     

اين در واقع راه برون رفـت کـارگـر از              
اين وضعيت كنوني است که هـر روز          
و هـر روز كـارگـران دارنـد عـلـيـه آن                  

تاكيد كرده ايم كـه   .   اعتراض ميكنند 
اين حياتي است کـه کـارگـر در ايـن                

شـمـا ايـن      .   جهت گام اساسـي بـردارد     
تصوير را چگونه توضيح ميدهـيـد و         
کال مشکالت سازمانيابي کـارگـران        

  را چگونه ميبينيد؟

همانطور که شـمـا      :   کاظم نيکخواه 
گفتيد مسئله تشکل و بحث بـر سـر            
آن جنب و جوش بـراي آن در کـارگـران           
وسيع است و اين را در هر جـايـي کـه       

اي صورت مـيـگـيـرد         حرکت و مبارزه  
بطور كلي بايد بـگـويـم كـه            .   شاهديم

تشكل، خصوصيات آن و اشـكـال و           
ســطــوح آن، بــه مــبــارزه مــنــوط و               

هـمـيـشـه از قـديـم            .     مشروط اسـت   
ميگفتيم تشکل به اصـطـالح شـکـل          
است و مبارزه و خواستها و اهـداف،          

بعبارت ديگر رابـطـه   .  محتواي آنست 
تشکل با خود مبارزه تعيين ميشـود       
و يا تشکل، شکل مبارزه و اهدافـش         

اينـکـه کـارگـر در          . محتواي آن است 
عرصه تشکل چقدر جلو رفتـه بـاشـد           

چقدر به طور واقـعـي قـدم بـرداشـتـه                
باشد و چقدر به طور واقعـي کـارگـران          
با هم يک ارتباطي برقرار کرده باشنـد        
اساسا بستگي دارد بـه ايـنـکـه اوال              
چقدر کارگران درگير مبارزه هسـتـنـد        
و ثانيا در مورد چه مسائلـي درگـيـر            
مبارزه هستند و چه اهدافي را مقابل      
خودشان را ميگذراند و مـيـخـواهـنـد        

وقتي از ايـن زاويـه بـه            .   به آن برسند  
کارگران ايران نگاه ميکنيم ميبينـيـم       
کــه کــارگــران ايــران در دو ســطــح                 

يکي :   متفاوت دارند مبارزه ميکنند   
 ۀاينکه يک تهاجم وسيع و بـيـرحـمـان          

اقتصادي از جانب سرمايـه داران بـه         
. کــارگــران دارد صــورت مــيــگــيــرد         

دهـنـد، خـون       دستمزد کارگران را نمي  
کارگر را در شيشه کرده اند، کارگر را        
مجبور ميکنند بـه نـان شـبـش هـم                

محتاج باشـد، و بـا چـنـگ و دنـدان              
تالش و مبارزه كند كه بتوانـد حـتـي            

نـان بـه مـعـنـاي           ( فقط نان شبـش را      
. تـهـيـه کـنـنـد        )   واقعي و ساده كلـمـه     

ميخواهم بگويم که تهاجمـي بسـيـار         
بيرحمانه و وحشيانه بـه كـارگـران در            
جريان است که از جانـب کـل طـبـقـه               

دار به کارگـران دارد صـورت            سرمايه
و کارگر مـجـبـور اسـت از            .   ميگيرد

کـارگـر مـجـبـور        .   خودش دفـاع کـنـد     
کـارگـر مـجـبـور        .   است زندگي کـنـد     

است براي زنده ماندن و براي بقا براي         
حفظ سطحي حداقل از زندگيـش ايـن       

مـبـارزه   .   تهاجم را هرروزه عقب بـزنـد      
براي گرفتن دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه،             
مبارزه براي مقابله با اخراج، مـبـارزه        
براي بازگشت بـه سـر کـار، مـبـارزه                
براي مقابله با بازداشتـهـا، و امـثـال           

اينها کارگران را به درجات زيادي بـه      
در كـنـار     .   يک مبارزه دفاعي ميرانـد    

اينها اين هم واقعيتي است كه خـيـل       
بــاالي ده   –عــظــيــمــي از كــارگــران         

و .   بيکار هسـتـنـد      -ميليون و بيشتر 
اين رقابتـي را بـراي اشـتـغـال بـيـن                   
کارگران ايجاد ميکنـد و  در نـتـيـجـه            
کارگـر مـجـبـور اسـت بـه شـغـلـش                    

در .   نـگــران کــارش بــاشـد       .   بـچــســبـد  
نتيجه ميتواننـد بـيـشـتـر بـه کـارگـر                
حمله کنند و فشار بيشـتـري شـرايـط          
بدتري را تحميل کـنـنـد و دسـتـمـزد               

ايـن يـک     .   کمتري بدهند و همه اينهـا     
يعني مـبـارزه     .   سطح از مبارزه است   

به اصطالح با چـنـگ و دنـدان بـراي             
از آن طــرف ايــن          .   زنــدگــي روزمــره   

ــاســي کــه                  جــامــعــه  اي اســت ســي

 
١از صفحه  ...  كارگران و تشكل  

شـده  "   اتحاديه" دچار سرنوشتي مانند    
ريشه اين مقوله و ترمينولوژي     .   است

هر چه باشد، امـروز بـعـنـوان ابـزاري              
براي مخالفت با دخالت كـمـونـيـسـت          
ها در مبارزه كارگران بـكـار گـرفـتـه            

شايد يادآوري اين نكته بي     .   مي شود 
مناسبت نباشد كه در كشورهائي كـه    
نهادهاي موجود كارگري دست سـاز        
دولت بوده اند، معمـوال از ايـن تـرم               
براي تفكيك تشـكـلـي كـه فـعـالـيـن                
كارگري براي ايجـاد آن مـبـارزه مـي             
كنند، استفاده مي شود و يا تـاريـخـا          

مثال تالش بـراي     .   استفاده شده است  
تشكل پذيري در شوروي و چـيـن، در          
تقابل بـا مـتـرسـكـهـاي دسـت سـاز                 

استفـاده مـي     " مستقل"دولت، از ترم  
اما همچنانكه اشاره كردم، ايـن       .   شد

ترم اكنـون ديـگـر ابـزاري شـده بـراي                
ــفــوذ و دخــالــت                    ــا ن ــفــت ب مــخــال
! كمونيستها در تشكلـهـاي كـارگـري         

ما تاكنون درباره اين مقوله در همين       
نشريه چندين بـار اظـهـار نـظـر كـرده               

بطور مشخص طرح جـورج الج         .   ايم
: پيشـگـامـان دمـكـراسـي        " در كتاب   

را "   كارگران در كشورهاي روبه توسعه  
كـــارگـــر   " ٤در نشـــريـــه شـــمـــاره              

ايـن  .   به بحث گذاشتـه ايـم  "  كمونيست
. ترم اكنون ديگر شناخته شـده اسـت          

اما الزم است كه باز هم به جنبه هاي         
باز نشده اين ترمينـولـوژي پـرداخـتـه           

در اين بخش با اشاره بـه چـنـد          .   شود
نمونه تاريخي، مي خواهم بار ديـگـر         

 .اين ترم را زير نورافكن قرار بدهم
در روسيه پـيـش از انـقـالب              -١

اكتبر، يكي از رؤساي پليس تـزار بـه          
ــاتــف          ــام ســرگــئــي زوب  Sergei) ن

Zubatov)      كه در جواني و قـبـل از
دستگيري اش يك ناردونيك بود، بعد      
از شروع همكاري با پلـيـس مـخـفـي             
روسيه، سريعا در ايـن دم و دسـتـگـاه            
رشد مي كند و در مدت كوتاهي بـه           
يكي از طـراحـان اصـلـي نـفـوذ در                   

. محافل كارگري تـبـديـل مـي شـود            
آنچه كه زوباتف را در بحث مشخـص        
امروز ما مهم مي كند اين است كـه           
او در بين كارگران با نـفـوذ در بـيـن                 
فعالـيـن و مـعـتـمـديـن كـارگـري و                     
بخصوص در بالروس و شهر صنعتـي     
مينسك، براي مقـابلـه بـا سـوسـيـال              
دمكراسي و تشكل هاي تحت نـفـوذ       
محافل سوسيال دمـكـرات كـارگـري          
روسيه، شروع بـه ايـجـاد نـهـادهـاي                
كارگري طرفدار دولت تزار كرد كه در       

" سوسياليسم پليسي " بين چپها به نام     
" تشـكـل هـاي زوبـاتـويسـتـي            " و يـا     

امـا خـود ايشـان و           .   معروف شـدنـد   
گردانندگان اين نهادها به نهـاد خـود          

تشــكــل مســتــقــل      " مــي گــفــتــنــد         
 ."كارگري
 

براي نمونه دوم، بـاز هـم سـراغ                -٢
در آخـريـن روزهـاي       .   روسيه مي رويم  

حكومت شـوروي كـه اعـتـصـابـات               
كارگري زيادي سازمان داده شـدنـد،          
در تقابل با اتـحـاديـه هـاي كـارگـري              

هـاي     دست نشـانـده دولـت، تشـكـل            
ديــگــري بــراي هــدايــت و رهــبــري               

. اعتصابات كـارگـري ايـجـاد شـدنـد            
هـا بـدون دخـالـت             گرچه اين تشـكـل    

فيزيكي دولت و نـيـروهـاي لـيـبـرال                
طرفدار صندوق بـيـن الـمـلـل پـول و                
بانك جهاني ايجاد شده بـودنـد، امـا            
علنا خود را در كـمـپ اپـوزيسـيـون               

نه تنها در ايـن        .   ليبرال مي دانستند  
كمپ بـودنـد، بـلـكـه بـا امـكـانـات                    
نهادهاي رسـمـي كـارگـري غـرب و                

پـا  "   فدارسيون كار آمريكا  " بخصوص  
ايـن  .   گرفتند و هـدايـت مـي شـدنـد              

نهادها هم در تقابل با اتحاديـه هـاي           
تشكل " دولتي به خودشان مي گفتند      

؛ اما اتحاديـه هـاي       " مستقل كارگري 
نسبتا كوچكتر كه از لحاظ امكانات      
مالي امكان رقابت با اتحاديه هـا و         
ديگر نهادهاي دسـت سـاز دولـت و              

تشــكــلــهــاي مســتــقــل    " هــمــچــنــيــن    
را نداشتـنـد، تـرجـيـح مـي             "   كارگري

دادنــد كــه بــه خــودشــان بــگــويــنــد              
  ."اتحاديه آزاد"

 
در آمريـكـا، آن اتـحـاديـه هـاي                 -٣

را كـه    )   اتحاديه هاي شـركـت    ( زردي  
كارفرماها براي كارگـران ــ قـبـل از               

قانون وگنر ـ ايجاد مـي كـردنـد، در              
واقع با قانون وگنر غيرقانوني اعـالم        

اما اغلب اين اتحاديه هـا، از        .   شدند
 جمله اتحاديه ايجاد شده در شـركـت        

CF&I            بعد از قتل عـام الدلـو، تـا
سالها بعد از ايـن قـانـون نـيـز تـحـت                 

بـه  "   تشكل مستقل كـارگـري     " عنوان  
  .حيات خود ادامه دادند

مـعـرف   "   جنبش همبستگي   -٤ 
 Niezależny) همـه در لـهـسـتـان        

Samorządny Związek 
Zawodowy – Solidarność) 
هم، كه در تار و پود خود وابسته بـود          
و در قدم بقدم آن تـوسـط كـلـيـسـاي               
كاتوليك و واتيكان و سـازمـان هـاي           
جاسوسي آمريكا هدايـت مـي شـد،           

اتـحــاديــه كــارگــري    " نـام واقـعــي آن          
" مستقل خودگردان ــ هـمـبـسـتـگـي             

  .است
 

 قـرن    ۵٠در اوايل نيمه اول دهه         -٥
گذشته، دولت كانـادا بـا هـمـدسـتـي              

كنگره كـار و   " كمپاني كشتي سازي و     
 Trade and Labor) "حــــرفــــه 

Congress)             فـردي را بـه نـام هـال
، يـكـي از        (Hal Banks) بنـكـس  

اتـحـاديـه بـيـن        " سازمان دهـنـدگـان         
كه قـبـال    "(SIU) المللي دريانوردان 

 بار به جرم ضرب و شتم كـارگـران          ٢٧
متهم شده بود و يكبار هـم يـكـي از              
كارگران را زير مشت و لگد بـه قـتـل             
رسانده بود، از آمريكا وارد كردنـد تـا         

 اتــحــاديــه دريــانــوردان كــانــادا               " 

(CSU)"               ــه ــحــادي را، كــه يــك ات
راديكال و كمونيسـت بـود، از بـيـن               

را بـراي    "   مسـتـقـلـي    " ببرد و اتحاديـه     
 SIU گرچه.   كارگران سازمان بدهند  

را يدك نمي كشد، امـا       "   مستقل" نام  
هدف وارد كردن هال بنكس كـه بـعـدا        
موجب افتضاح سياسي براي دولت و       
نهادهاي رسمي كـارگـري آمـريـكـاي           

ايـجـاد تشـكـل       " شمالي شد، دقيـقـا       
 !معرفي شد" مستقل كارگري

نمونه هاي اين چنينـي زيـادي را          
اما گفتن يـك     .   مي شود معرفي كرد   

فقـط  .  نكته در اين رابطه اهميت دارد 
هـا نـيـسـتـنـد كـه                ضد كـمـونـيـسـت      

خواهند چنين القاء كنند كه گويا        مي
هــاي زيــر نــفــوذ ايــده هــاي              تشـكــل 

هــاي غــيــر       كــمــونــيــســتــي، تشــكــل    
مستقلي هستند؛ بلكه در بين چـپـهـا         
هم گاها شاهديم كساني بـه دام ايـن            

مــنــتــهــا .   لــفــاظــي هــا مــي افــتــنــد        
هـا آگـاهـانـه چـنـيـن                ضدكمونيـسـت  

بـرنـد، امـا         فرمولي را بـه كـار مـي           
كســانــي كــه در كــمــپ چــپ ايــن                  

كـنـنـد، در         هاي را تكـرار مـي       لفاظي
واقع منطق بورژوازي را پذيرفته اند و     

خـود  "   تبرئـه " از سر احساس گناه و يا       
و گـرنـه هـيـچ          .   افـتـنـد     به اين دام مي   

تشــكــل "   اســتــقــالل " انــدازه تــكــرار        
كارگـري، بـدون اسـتـقـالل طـبـقـاتـي                
تشكل كارگري، نهادي را مسـتـقـل           

 .نخواهد كرد

 
 ...  اتحاديه ها و 

٦صفحه   

٤از صفحه   
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اش، مساله همه مردم مسئلـه        مسئله
. سرنگوني جمهوري اسـالمـي اسـت         

کارگر هر روز دارد لمس ميکنـد کـه           
براي حتي همان نـان شـبـش و بـراي               
دســتــمــزدش بــراي ايــنــکــه بــتــوانــد           

هايش را به مدرسه بفرستد بـراي           بچه
تريـن اسـتـانـدارد      اينکه بتواند ابتدايي  

زندگي را براي خـودش حـفـظ کـنـد                
براي اينکه مسکن داشتـه بـاشـد در            
خيابان نـخـوابـد بـراي ايـنـهـا بـايـد                    

. جمهوري اسالمي را سرنـگـون کـنـد         
بايد در نتيجـه در سـيـاسـت درگـيـر                

حتي موقعـي کـه مـيـخـواهـد             .   شود
دستمـزدش را از کـارفـرمـاي بـخـش              
خصوصي بگيرد بايد بـا پـاسـدار و              
استاندار و فـرمـانـدار و حـراسـت و                 
شوراي اسالمي و هـمـه ايـن جـک و                
جانورهاي جمهوري اسالمي مـقـابلـه       

در نــتــيــجــه مــبــارزه کــارگــر          .   کــنــد
يک فـعـال و     .  بالفاصله سياسي است 

رهبر کارگري و کارگران به طور کـلـي         
و توده کارگـران بـه طـور مـيـلـيـونـي                 
مجبورند مدام به اين فکر کنـنـد کـه           
چگونه با حكومـت مـقـابلـه كـنـنـد،              
چگونه با تهديد و سـركـوب مـقـابلـه              
كــنــنــد، چــگــونــه از شــر جــمــهــوري            
اسالمي و كـل ايـن نـظـام خـالص                   

 .شوند
اين وضعيت و اين خصوصيـات       

مبارزه تاثير ميگـذارد كـه جـنـب و              
جوش بـراي تشـكـل هـم در مـيـان                   
كارگران خصوصيات ويژه اي داشـتـه        

باعث ميشود ما عمال شـاهـد       .   باشد
يکي تشـکـيـل     .   دو نوع تشكل باشيم   

مجامع عمومي اسـت كـه هـر جـا                
کارگران مبارزه ميکـنـنـد بـالفـاصـه            
مــيــرونــد مــجــمــع عــمــومــيــشــان را         

هـايـي را        که نمونه .   تشکيل ميدهند 
تـپـه      شما گـفـتـيـد، کـارگـران هـفـت               

کارگران کيان تاير، کارگران نسـاجـي        
کــردســتــان و کــارگــران بــخــشــهــاي           

اين يك پيشـروي مـهـم در           .   مختلف
. جنبش كارگري از زاويه تشكل است     

رفته رفته دارد سنت تشكيل مجامع      
عمومي و اتكا به مجمع عمومي جا       

. مي افتد و جاي خودرا بـاز مـيـكـنـد        
هاي زيادي را گفت کـه          ميشود نمونه 

هر روز اعتصاب و مبارزاتي صورت      

ميگيرد بالفاصله كـارگـران مـجـمـع           
عمومي شان را تشكيل ميـدهـنـد و           
مجمع عمومي به سنـتـي در مـيـان             
كــارگــران اعــتــصــابــي دارد تــبــديــل         

البته اين را هم تاكيـد كـنـم           .   ميشود
. كه اين حركت خـودبـخـودي نـيـسـت           

اين رفتن كارگران به طـرف تشـكـيـل           
مــجــامــع عــمــومــي يــک حــرکــت              

در واقـع    .   خودجوش و اتفاقي نيسـت    
مستقيم به جنبش كمونيسم كارگـري      
و حزب کمونيست کـارگـري مـربـوط           

اين حزب و اين خط اسـت كـه        .   است
مدام بر جايگاه و اهـمـيـت مـجـمـع                 

االن .   عمومي تاكيد گـذاشـتـه اسـت          
طوري است كه كارگران حتي آنجا كه       
تشــكــلــهــايــي از نــوع ديــگــر مــثــل           
سنديكا هم ميخواهند تشكيل دهند     
به مجمع عمومي و اتـكـاء تشـكـل             

. خود به مجمع عمومي توجـه دارنـد         
يك نمونه بارز در اين مورد كـارگـران          
نيشكر هفت تپه هستـنـد كـه عـلـنـا             
اعالم كردند كه هر پنجشنبه مـجـمـع        
عمومي شان را تشكيل ميـدهـنـد و           
بعد هم سنديكايشان را اعالم كـردنـد        
و گفتند كه آن هم متكي بـر مـجـمـع             

. عــمــومــي كــارگــران خــواهــد بــود           
متاسفانه ايـن تـحـرك و پـيـشـروي              ( 

اعالم شده كارگران هفت تپه هنوز از      
نظر عملي زياد پيش نرفتـه و دلـيـل             
اصليـش هـم فـكـر مـيـكـنـم فشـار                    
حكومت و مسـالـه هـرروزه مـبـارزه              
براي دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده               

بهرحـال بـنـظـر مـن جـنـبـش              ) . است
مجمع عمومي گرچه هنوز سـراسـري       
نشده، امـا دارد يـك افـق روشـن و                   
حياتـي اي را روبـروي تشـكـل يـابـي               

بـايـد امـيـدوار       .   كارگران باز ميكـنـد    
بود و تالش كرد كه اين جهت گـيـري           
هــرچــه وســيــعــتــر و تــوده اي تــر و                

 .  سراسري تر شود
جنبه ديگر تشكل يابي يا تـالش       
براي متشكل شدن در ميان كـارگـران    

كـارگـران   .   جنبه سـيـاسـي تـري دارد          
فقط درگـيـر مـبـارزه روزمـره شـان                 

بـعـبـارت دقـيـقـتـر كـارگـر               .   نيستند
هرروز بيشتر اين را متوجه ميشود و       
لمس ميكند كه بايد با كـل رژيـم و              

حـتـي بـراي      .   اين حكومت در بيفـتـد     

نان شبـش بـايـد بـا ايـن حـكـومـت                    
نه فقط براي آيـنـده اش          .   مبارزه كند 

بلـكـه بـراي هـمـيـن امـروز خـود و                     
خانواده اش بايد عليه اين حكومت و       

و اين يك فضـا      .   كل اين نظام بجنگد   
و جهتگيـري اي را دارد در مـيـان                  
كــارگــران بســمــت تــحــزب ايــجــاد             

ما شاهـد ايـن هسـتـيـم کـه             .   ميكند
کارگران دارند مـيـپـيـونـدنـد بـه ايـن                

. حزب به حزب كمونـيـسـت كـارگـري          
يعني تشكلي كـه كـارگـر دارد بـراي             
اينكه از شر جمهوري اسالمي و كـل         

االن خـود    .   اين اوضاع خـالص شـود      
پيامـهـايـي کـه بـه ايـن حـزب داده                    
ميشود و کارگراني که زنگ ميزنـنـد        
و محافلي که ايجـاد مـيـشـود حـول              
کانال جديد همه اينها نشـان مـيـدهـد          
که کـارگـران فـقـط درگـيـر مـبـارزه                   

. روزمرشان براي نـان شـب نـيـسـتـنـد            
بلكه مبارزه براي سرنگوني جمهـوري      
اسالمي، مبارزه بـراي خـالـصـي از             

داري و ستم و فالكـت و فـقـر               سرمايه
نيز يك مشغله بخش وسيع كـارگـران      

در نتيـجـه حـزب، بـه عـنـوان               .   است
حزبي که کل جامعـه را مـيـخـواهـد              
عوض کند و کارگر مـيـبـايـد در آن               
متشکل شود مشغله شمار زيـادي از       

 .کارگران است
بنابـريـن دو گـرايـش در جـهـت                 

. تشكل را در ميان كارگران شاهـديـم       
يكي توجه كارگران به حزب و تـحـزب    
است كه ميـشـود امـيـدوار بـود كـه                

و در   .   هرچه بيشتر گسترش پيدا كند    
عــيــن حــال تــالش بــراي تشــكــيــل             
اتحاديه، سنديكا و متکي شـدن بـه           

ما از   .   مجمع عمومي و امثال اينها    
يك طرف اين جنبه مثبت را شـاهـد            
هستيم و از طـرف ديـگـر ايـن هـم                    
واقعيتي است كه اين فشار اقتصادي      
برکارگران، درگيـري بـراي نـان شـب،            
زندگي روزمره، براي داشتن مسـکـن        
و سرپناه، مساله بيکاري و نپرداختن      
دستمزدها و فقر و امثال اينهـا، بـراي      
حــركــت كــارگــران بســمــت تشــكــل           

جـدا از    .   محدوديت ايجاد مـيـکـنـد       
سرکوب خود ايـنـهـا مشـغلـه بـراي                
کارگر ايـجـاد مـيـکـنـد کـه نـتـوانـد                   
آنطوري كه بايد و آنطوري که انـتـظـار          
ميرود مـيـلـيـونـي بـه صـف حـزب                   
بپيوندند، ميليـونـي بسـمـت ايـجـاد             

تشكلهاي خودش برود، فـرض کـنـيـد         
مجامع عموميش را رويش كار كنـد       
و منظما در تـمـام كـارخـانـه هـا و                    
محـيـطـهـاي كـار تشـكـيـل بـدهـد،                  

ايـن  .   شوراهايـش را تشـکـيـل دهـد            
تصويري است که ميخواهـم بـگـويـم           

در ايـن دو     .   موازي دارد پيش ميرود   
سه ساله گذشته وقـتـي نـگـاه کـنـيـم                
متوجه ميشويم كه يکي از چيزهايـي      
که جلو آمده مسئله مجمع عـمـومـي         

. اي اسـت     تشکيل دادن در هر مبارزه    
چون مـا در ايـن      .   اين جلو آمدن است   

ابعاد شاهد تشكيل مجمع عـمـومـي       
االن کـارگـران کـيـان تـايـر              .   نبـوديـم  

 ٢٧همانطور كه شمـا اشـاره كـرديـد            
نماينده را در مجمع عـمـومـي شـان             
انتخاب کـرده انـد کـه بـايـد بـرونـد                    
اهداف و تصميمات مجمع عـمـومـي       
را عملي کنند و پيش ببرند و بيايـنـد          

. به مجمع عـمـومـي گـزارش دهـنـد             
اينها پيشرفت اسـت بـراي جـنـبـش                 

  .کارگري از نظر تشکل
شما تصوير درسـتـي     :   شهال دانشفر 
و بـه هـر حـال مـا               .   داديد از اوضاع  

هــمــيــشــه تــوضــيــح داده ايــم بــراي             
رفـت از ايـن شـرايـط مسـئلـه                    برون

تشـكـل در دو        .   تشکل حياتي اسـت   
اي ظـرف       يکـي تشـکـل تـوده       :   سطح

اعتراض روزمره كارگران و يکـي هـم        
تشکل سـيـاسـي کـارگـر کـه حـزب،                

حتي براي پيشرفـت و    . ظرف آن است 
موفقيت در اولـي هـم حـزب الزم و                

بهرحال همانطور كه شـمـا      .   مهم است 
گفتيد اين دارد پاسخ ميـگـيـرد ولـي         

رغم اينکه شما ميگوييد تو دل          علي
يک مبارزه کارگر متشکل ميشود و       

رغـم ايـنـكـه          و عـلـي  .   آيـد  به جلو مي 
مبارزه االن هر روزه و هر روزه جـريـان          
دارد، عليرغم اينکه کـارگـر بـاالخـره          

اش ميبيـنـد راهـي         در زندگي هرروزه  
ندارد و تنها راهش خـالص شـدن از            

هـنـوز ايـن        اين رژيم است ولي بـاز          
معضل تماما مقابل ماست مسـئلـه       

آيا توازن قوا اجازه نميـدهـد؟       .   تشکل
شما به يـکـسـري مشـکـالت اشـاره               

آيا الزم به آگـاهـي بـيـشـتـري            .   کرديد
هست؟ چه بايد کرد و ايـنـرا شـتـاب              
 داد؟ مکانيزم سازماندهي چيست؟

 
چند تـا سـوال در          :   کاظم نيکخواه 

اين سوال شمـا بـود كـه مـن سـعـي                   
ميگوييد االن در   .   ميكنم جواب دهم  

چه سطحي هستيم و انتظار بيشـتـري        
ميرود و مانع چيـسـت؟ ايـن درسـت             

كارگران هنوز از نـظـر تشـكـل          .   است
. راه دازي دارند كه بـايـد بـپـيـمـايـنـد               

پيشرويهاي تاكنون نسبت بـه آن چـه           
اگـر  .   بايد انجام شود مـحـدود اسـت          

بخواهم بگويم مانع چيست؟ مانع دو      
چيز است که هر دوي آنها به هـم گـره             

اوال يك مانع آشكـار و غـيـر         :   خورده
قبال انكـار جـمـهـوري اسـالمـي بـه                 

. گر است   عنوان يک حکومت سرکوب   
و ثانيا  يك مانع جـدي خـود مسـالـه             

. تهاجم اقتصادي بـه كـارگـران اسـت           
حملـه بـه کـارگـران، مـحـروم کـردن                  

تـريـن امـکـانـات           کارگران از ابتدايي  
زندگي، دستمزدهاي زير خـط فـقـر،           

بــيــكــاري .   نــپــرداخــتــن دســتــمــزدهــا    
ميليـونـهـا نـفـري كـه رقـابـت بـراي                    

. اشتغال را بين کارگران دامن ميـزنـد       
در نــتــيــجــه هــمــه ايــنــهــا کــارگــران            

شـان    مجبورند تماما به گذران روزمره    
و ايـن تـاثـيـر زيـادي            .   مشغول شوند 

ميگذارد كـه حـركـت بـراي تشـكـل               
سراسري و سـيـاسـي تـا حـدي کـنـد                  

يا بـا افـت و خـيـز زنـدگـي و                   .   باشد
يـك  .   مبارزه رومره باال و پايين بـرود       

چيزهايي مطرح ميشود كـه خـيـلـي            
مـثـل   .   جلو است اما تثبيت نميشـود     

همان مورد كارگران هـفـت تـپـه كـه              
اشاره كردم مجمع عمـومـي شـان را            
اعالم كردند، سنديكايشان را اعـالم        
كردند و حتي رسما به رژيم تـحـمـيـل           

اما هيچـكـدامـش را هـنـوز            .   كردند
. نتوانسته اند در عمـل پـيـاده كـنـنـد            

اين ديگر همه اش به سركوب مربوط       
فقر و دوندگي براي نـان شـب          .   نيست

تاثـيـر مـنـفـي اي در ايـن زمـيـنـه                       
بـبـيـنـيـد مـن بـه رابـطـه                  .   ميگذارد

االن مـا  .   مبارزه و تشكل اشاره كـردم    
آن .   تشكل سراسري تـوده اي نـداريـم          

طرفش هم اينست كه مبارزه تـوده اي    
مثال ما تـاکـيـد       .   سراسري هم نداريم  

داشتيم و مدام تبليغ کـرديـم کـه در              
کــنـــار دفـــاع از مـــبــارزه بـــراي                   
دستمزدهاي معوقه كارگران ناچـارنـد      
و مجبورند و بايد مبارزه کنند بـراي          

ولـي مـا هـنـوز          .   افزايش دستمزدهـا  

 
٥از صفحه  ...  كارگران و تشكل  
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شاهد يک مبارزه سراسري بـا شـعـار            
 درصـد يـا        ٤٠٠دستمزدهـا بـايـد         " 

كـه  "    درصد افزايش پـيـدا کـنـد         ٥٠٠
 . تازه برسد به حتي خط فقر نيستيم

 
گوييد مانـع     شما مي :   شهال دانشفر 

ايـن را داريـد        .   فشار اقتصادي اسـت   
خب منتها  .   ميگوييد به عنوان مانع   

در عين حال شاهد اين هسـتـيـم کـه              
کارگر هر روز دارد بـراي پـس زدن                
همـان فشـار اقـتـصـادي مـبـارزه و                  

و در دل هـمـيـن           .   اعتراض ميـکـنـد    
 .شود مبارزه کارگر دارد متشکل مي

 
بله تاكيدم اين بـود     :   کاظم نيکخواه 

كه در كنار فضاي اختناق و سركوب،       
خود فشار اقتصادي هـم يـك مـانـع              

ببينيد اين روشن است كه     .   مهم است 
کارگران به درجاتي متشکل هستند،     
متحد هستند و هميـن مـبـارزات و            
اعتصابات امروز كارگري دارد نشـان      

اي در      ميدهد كه رهبران بـا تـجـربـه          
سطح رهبري جنبـش کـارگـري وجـود         

و درجه تشکل کارگـران از آن          .   دارند
. چيزي که ميشود ديد بيـشـتـر اسـت          

يعني نشان ميدهد کـه کـارگـران از              
آنچه در سطح مشـاهـده مـيـشـود و              
احساس ميشـود بسـيـار مـتـشـكـل              

ولي بحث من سر اين است کـه          .   ترند
در عين حال خود ايـن اجـبـار درگـيـر             
شـدن بـه مـبـارزه بـراي نـان شـب و                     
خواستهاي روزمـره، در عـيـن حـال               
باعث ميـشـود كـه كـارگـر بـخـوبـي                 
نتوانـد دسـتـاوردهـايـش در هـمـيـن                
مبارزات را تثبيـت كـنـد، جـلـو تـر                 

. ببرد، گسترش دهد و سراسري كـنـد      
شما مـيـگـويـيـد ايـن مـبـارزه چـرا                    
كارگران را متشکـل نـمـيـکـنـد مـن               
ميگويم في الحال يک درجه متشکل       
کرده ولي قدمهاي بـعـدي چـيـسـت؟             
قدمهاي بعدي کارگران براي تشـكـل        
براي مثال اينست كه همين جـنـبـش           

. مـجــمــع عــمــومــي ســراســري شــود         
مجامع عمومي در همه كارخانه هـا       
منظما تشكيل شوند و فقط به موقع       

  ... و زمان اعتصاب محدود نباشند

خوب چرا اين کـار    :  . . شهال دانشفر 
شود؟ آيا اين دليلش عدم آگاهـي         نمي

است؟ آيا مـانـع ذهـنـي اسـت؟ آيـا                  
 گرايشات ديگري اينجا نقش دارد؟ 

 
تا آنـجـا كـه بـه ايـن مسـالـه                   :   کاظم

مــربــوط مــيــشــود آگــاهــي مســئلــه         
طـبـقـه کـارگـر ايـران            .  اساسي نيست 

رهـبـران   .   بدرجات زيـادي آگـاه اسـت         
و .   کارگري  تا حد زيادي آگاه هستنـد     

اين نقطه قوت جـنـبـش کـارگـري در              
بـفـرض هـمـيـن مـبـارزه             .   ايران اسـت  

تپه را که نگاه ميکنـيـد        کارگران هفت 
نشان ميدهد که کارگران درست است      

انـد،      ماه دستمزدشـان را نـداده        ٥که  
زير خط فقرند، زير فشار هسـتـنـد و           
دادشان درآمـده، ولـي کـامـال آگـاه                
هستند و بسيار حساب شـده مـقـابلـه          

هـاي     ميکنند با تاکتيکتها و توطئـه     
. کارفرما فرماندار و حراسـت و غـيـره    

مـــيـــگـــويـــنـــد شـــوراي اســـالمـــي          
نميخواهيم، بالفاصله سنديـکـايشـان      
را تشکيل ميدهند، بالفاصلـه اعـالم       
ميکنند که سنديکايمان مـتـکـي بـه          

چون مـيـدانـنـد     . مجمع عمومي است 
که اگر سنديکا مـتـکـي بـه مـجـمـع                
عمومي نباشد يک چـيـز پـوشـالـي و              

آيــد و بــه         تــوخــالــي از کــار درمــي        
اگر بخـواهـيـم    . ضررشان تمام ميشود 

مقايسه کنيم بـا سـايـر كشـورهـا بـه               
طور متوسط سطح آگاهـي کـارگـران         
در ايران از نظر سياسي از خـيـلـي از           

يکـي از  .   کشورها در دنيا باالتر است   
داليــلــش هــم وجــود هــمــيــن حــزب            
کمونيسـت کـارگـري وجـود هـمـيـن                
تلويزيون است، وجود تـجـربـه پشـت            

 است و امثـال     ٥٧سرگذاشتن انقالب   
ميخواهم بگويم کـه مشـكـل          .   اينها

اساسي در اين مورد آگاهـي بـه ايـن             
طبعـا اگـر در مـورد           .   مفهوم نيست 

آگاهي كارگران هم صـحـبـت كـنـيـم              
طبعا به كمبودهـايـي مـيـرسـيـم كـه               

ولـي بـه طـور         .     بحث خودش را دارد   
عمومي کارگران در اين زمينه خيلي      

 .اند جلو آمده
 

آيا شما اين فـاکـتـور       :   شهال دانشفر 

بينيد که آنقدر فشار مبارزه بـر         را نمي 
سر همين مسئله تهاجمات هـر روزه          
که کارگر را درگير اعـتـراض روزمـره       
ميکند که دوقدم جلـوتـر را مـقـابـل              
خودش نميگذارد و آنـوقـت ايـنـجـا               

 .  تشکل مطرح ميشودۀمسئل
 

دقيقا بحث من هم    :   کاظم نيکخواه 
ببينيد تشکل از مـبـارزه       .   همين بود 

خيزد ولي اينـطـور نـيـسـت کـه                برمي
خود تشـکـل تـاثـيـري روي مـبـارزه                

اگر کارگر کـيـان تـايـر           .   نداشته باشد 
مجمع عموميش را تشکيل ميـدهـد       

تپه ميگويد که من هـر     و کارگر هفت 
هفته بايد مجمع عموميم را تشکيـل       
بدهم حـتـي نـفـس گـفـتـنـش نشـان                    
ميدهد که کـارگـران از يـک حـرکـت                
خودبه خودي جلوتـر هسـتـنـد و ايـن              
طور نيست كه منتظر شونـد بـبـيـنـد            
ملزومات مبارزه کي آنهـا را بـه چـه             

ميداند كـه چـه        .   نوع تشكلي ميراند  
مـيـدانـد کـه       .   نوع تشكلي ميخواهد  

ميداند کـه مـجـمـع        .   حزب ميخواهد 
هـمـه ايـنـهـا را           .   عمومي مهم اسـت   

ميشناسد و در نتيجه مانع اساسـا و         
عموما ندانم كاري يا عدم آگاهي در         

مانع سـرکـوب     .   اين زمينه ها نيست   
ــد                  اســت كــه كــارگــران مــدام دارن

امـا  .   ميجنگند و آنرا عقب مـيـزنـنـد        
يـك مـانـع مـهــم هــم خــود هــمـيــن                  

. فشارهاي كمر شكن اقتصادي اسـت     
كـارگـر   .   و دقيقا بحث من ايـن اسـت         

تشــخــيــص داده کــه تشــکــل بــراي             
اش الزم و حـيـاتـي              پيشبرد مبـارزه  

در نتيجه در هـمـان قـدم اول               .   است
حتـي بـر طـبـق هـمـان اخـبـاري كـه                     
خودتان اول برنامه گفتيد جـزء يـکـي       

هاي كارگـران مسـالـه حـق           از خواست 
اينطور نيست که كارگر .   تشکل است 

فقـط خـواسـت دسـتـمـزد را مـطـرح                 
مسئله تشکل را هم مـطـرح       .   ميکند

مــيــکــنــد مســئلــه انــحــالل شــوراي          
چـون  .   اسالمي را هم مطرح مـيـکـنـد      
اش بـه       ميداند براي پيشبـرد مـبـارزه      

تشكل خودش نيـاز دارد و در عـيـن             
حــال چــون مــبــارزه دارد مــيــکــنــد             

تواند اين تشکلـش را هـم داشـتـه             مي
يک سوالتان اين بود که چه کار       .   باشد

بايد کرد و چطور ميشود اين مـوانـع          
به نظر من بحـث بـر سـر            .   را کنار زد  

اين است که ما چقدر بتوانيم کارگران      
را قانع کنيم رهبران کارگري را و يـا            
رهبران کارگري را بتوانند توده کارگر      
را قانع کنند كه اوال براي كنار زدن و    
برداشتن فشار روزمره از زندگيـشـان،       
براي تهيه نان شبـشـان، بـراي عـقـب              

ــه        زدن تــهــاجــم ســرمــايــه             داران ب
دستمزدشان، به زندگيـشـان بـايـد بـا             
تمام قوا تالش كننـد كـه مـتـشـكـل               

. شوند و تشكلهايشان را راه بيندازنـد      
براي موفقيت مبارزات روزمره شـان        
به به پاگذاشتن به عـرصـه سـيـاسـي               

و سـراسـري بـايـد          .   نياز حياتي دارند  
دوم بخشـي از کـارگـران          .   عمل کنند 

كــه بــه داليــل مــخــتــلــفــي بــا ايــن                
مشكالت روزمـره مـثـل نـپـرداخـتـن            
دستمزد و كار موقت و بـيـكـاري و               
اخراج كمتر مواجه هستـنـد را بـايـد             
بتوانيم قانع كنيم كه از مـبـارزات و            
خواستهاي ساير بخشـهـاي كـارگـران          

و اين مشكالت قطـعـا   .   حمايت كنند 
فردا در همين ابعاد به زندگي آنها هم        

آيا امروز کارگـران    .   فشار خواهد آورد  
بخشـهـاي ديـگـري کـه بـا مشـکـل                   
دستمزد مـعـوقـه مـواجـه نـيـسـتـنـد                 

تپه و     ميروند از مبارزه کارگران هفت    
کيان تاير و نساجي کردستان که دارد       
تعطيل ميشود، حمايت کنـنـد؟ ايـن          
سطـح از مـبـارزه را مـا شـاهـدش                    
نيستيم بحث بر سر اينجا بر سر بحث        
کردن و تشويق کـردن و فضـا ايـجـاد            

  .کردن است
در نتيجه شما داريـد     :   شهال دانشفر 

کنيد که مانع ذهنـي       نتيجه گيري مي  
گيري ميکنـيـد کـه         است داريد نتيجه  

مـا بـه يـک نـوعـي قـرار دادن يــک                      
استراتژي روشن مقابل رهبر کارگـري      
و فعال کارگري است که بتواند از ايـن       

 .انداز بيارد به جلو دست
 

ميدانم ايـن ذهـنـي      :   کاظم نيکخواه 
است اما بحـث مـن در مـورد آگـاه                 
بودن كارگران از زاويه طبقاتـي تـر و            

وقـتـي مـيـگـويـم         .   سياسي تري است  
كارگران آگاه هستند بحثم اينست كـه       
كارگران خيلي چيزها را ميداننـد كـه        

اما وقتي ميگويم بـايـد       .   اشاره كردم 
كارگران را قانع كنيم يا توجهشان را         
به اهميت تشكل و سـراسـري عـمـل             
كردن و تحزب براي مـبـارزه هـمـيـن               
امروز جلب كنيم، اينجا جنبه عمـلـي     

بـنـظـرم فشـار       .   تري مورد نطرم اسـت    
اقتصادي درخيلي مـوارد كـارگـر را           

ما بايد بتـوانـيـم    .   روزمره نگر ميكند  
. اين روزمره نـگـري را كـنـار بـزنـيـم                

در هـمـيـن      .   بگذاريـد مـثـالـي بـزنـم           
تلويزيون ديده ايم و شـنـيـده ايـم كـه                
كارگر مي آيد و پـيـام مـيـگـذارد و                 
ميگويد من ميدانم كه بايد سرمـايـه        
داري را نـابـود كـرد بـايـد بـه حـزب                    
پيوست، بـايـد مـجـمـع عـمـومـي و                 
تشكل داشت، اما تـهـيـه نـان شـب                

. نميگذارد ما به اين مسائل بـرسـيـم         
امـا  .   اين كارگر از نظر من آگـاه اسـت       

بايد قانعش كرد كه اگر به همان چـنـد    
قلم اول با هر مشقتي هم كـه هسـت             

. نپردازد، به نان شـب هـم نـمـيـرسـد               
 . بحث من بر سر قانع كردن اين است

بعبارت ديگر بحث بر سـر جـلـب        
توده وسيعي از كارگران به استـراتـژي        
اي است كه االن در جنبـش كـارگـري            
وجود دارد و توسـط بـخـشـهـايـي از               

درك .   كــارگــران اتــخــاذ شــده اســت           
اهميت مسئله تشکل چيزي است كـه      

اهميت پيوستن به حـزب    .   وجود دارد 
ولـي  .   يك حركتي است كه وجـود دارد  

آيا االن به طور مـيـلـيـونـي کـارگـران               
شروع كرده اند كه به اين سمت بروند؟        
بايد رفت و تالش کـرد و گـفـت کـه                
کارگران بايد بپيوندند به اين حزب در       

آيا تـوده وسـيـعـي از        .   سطح ميليوني 
کارگران به مجمع عمومي پـيـوسـتـه          

بـايـد تـالش كـرد کـه             !   اند؟ خب نـه    
آيا مبارزه در ايـن سـطـح و          .   بپيوندند

به اين اشکالي که ما ميگوئيم پيـش        
بــايــد رفــت و       .   مــيــرود؟ هــنــوز نــه      

به .   قانعشان کرد که اين کار را بکنند      
اين مفهوم ذهني هسـت ولـي چـيـزي           
که توده کارگران را وادار ميكنـد كـه           
دير تر بيايند، يا حرکت کند تر بـاشـد     
اساسش فشار اقـتـصـادي و درگـيـر              
شدن به مسالـه تـهـيـه نـان شـب در                   
فضــاي اخــتــنــاق و ســركــوب و                       
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 . ديكتاتوري است
يك جنبه را هم خوب است تاكـيـد         
كنم و آن تشكلهايي است كه فـعـالـيـن           
كـارگــري راه مــي انـدازنــد و آن هــم                  

االن بخشـي از    .   اهميت خودش را دارد   
اتـحـاديـه آزاد      " فعالين کارگري مثـال      

را تشکيل ميدهنـد يـا       "   کارگران ايران 
. تشکيل مـيـدهـنـد     "    پيگيري ۀکميت" 

ايـنـهـا    .   کم گـرفـت      اينها را نبايد دست   
هنوز ظرف تشكل فـعـالـيـن كـارگـري             

ولي بسيـار اهـمـيـت دارد و             .   هستند
مهم است که اين توع تشكلها شـکـل           

مهم است که فعالين به ايـن        .   ميگيرد
درجه آگاهي در جنبش كارگـري وجـود        
دارند كه اهميت تشکل را ميدانـنـد و          

شان ايـن اسـت کـه بـخـشـهـاي                 مشغله
وسيعي از کارگران را بکشانند به ايـن         

اين حركت تعـلـق     .   تجمعات و تشكلها  
دارد فضـايـي    .   به جنبش کارگـري دارد    

را در جــنــبــش كــارگــري مــنــعــكــس            
حــتــي اگــر امــروز بــخــش          .   مــيــكــنــد

بـر     محدودي از فعالين کارگري را در        
بگيـرد نشـان دهـنـده پـيـشـروي کـل                   

و بحث مـن در        .   جنبش کارگري است  
اينجاست که جنبش کارگـري در ايـن           
سطح آگاه اسـت و در ايـن سـطـح از                   
ابزارها و ملـزومـات بـرخـوردار اسـت             
ولي در عين حال هنوز کار بايد بکـنـد          
هنوز همان فعالين کارگري بايـد تـوده         
کارگران را بتوانند به طور مـيـلـيـونـي            
بسيج کنند، به طوري که اين موانـع را      

تـر     کنار بزنند و تشکلهايشان را وسيع     
راه بـيـانـدازنـد جـنـبـش سـراسـري راه                  

 .بياندازند و غيره و غيره
 

من با ايـن صـحـبـت          :   شهال دانشفر 
شما موافقم که طبقه کارگـر بـه طـور             

. واقعي سنگرهايي را بـه دسـت آورده          
مثال اينکه کـارگـر مـنـتـظـر مـجـوز                 

چرا کـه  .  شود دولتي براي تشكلش نمي 
ميداند بايد تشکل را اعالم کرد مثـال        

تـپـه مـراجـعـه           کارگران نيشکر هـفـت     
کردند گفتند امضا بـيـاوريـد رفـتـنـد              
امضا آوردند و بـعـد از آن خـودشـان                 

کـارگـران   .   تشكلشان را اعـالم کـردنـد        
کيان تـايـر فـورا بـه مـحـض ايـنـکـه                     
تصميم گرفتند و فهمـيـدنـد کـه بـايـد               
نــمــايــنــدگــانشــان را بــراي مــذاكــره              

بفرستند، و مديريـت و حـراسـتـي هـا              
ميخواستنـد شـوراهـاي اسـالمـي را              
بعنوان نماينده كـارگـران جـا بـزنـنـد،               
كارگران فورا گفتند مـا اصـال شـوراي       
اسالمي نميخواهيم و مجمع عمومـي      

 نـمـايـنـده       ٢٧شان را تشكيل دادند و      
اينها يک سنگـرهـايـي      .   انتخاب کردند 

شما مقايسه کـنـيـد االن را بـا            .  است
و حركـت کـارگـران شـرکـت            .   ٨٤سال  

پيشرويهاي زيادي  .   واحد به طور مثال   
االن در مـوقـعـيـتـي         .   در اين دوره شده   

هستيم كه به هر حال کارگر درگير يـک         
جنگ هر روزه اسـت و مسـئلـه فشـار              
اقتصادي، مسئله مبارزه  دائمـي هـر          

کــه خــود ايــن مــبــارزه هــر           .   اش   روزه
اش مکانيزيمي است کـه کـارگـر             روزه

آيد بـه      تر مي   تر و متشکل    در آن متحد  
تــپــه    هــمــانــطــور كــه در هــفــت        .   جــلــو

االن .   ميبينيم در کيان تاير ميبـيـنـيـم        
ها که شـمـا    ترين گام ترين و عملي  فوري

بخواهيد که روي آنهـا تـاكـيـد كـنـيـد                
  چيست؟ تاکيدات شما چيست؟

بحث بر سـر تشـکـل    : کاظم نيکخواه 
از نظر كليـت جـنـبـش كـارگـري         .   است

. ميشود طبعا روي نکاتي تاکيـد کـرد       
 ۀولي تا آنجا که مشخصـا بـه مسـئـل           

تشــکــل بــرمــيــگــردد اوال تــقــويــت              
ايـنـکـه    .   تشکلهاي موجود مهم اسـت     

تـري از کـارگـران بـه                بخشهاي وسيـع  
تشکلهايي که فعالين کارگري ايـجـاد         

اند بپيوندند، و اين بسـيـار مـهـم              کرده
در وهله اول رهبـران و فـعـالـيـن            .   است

كارگري هستند که بايد به اين تشـكـل         
ها بپيوندند و سعي کنـنـد بـخـشـهـاي           
وسيعي از کارگران را به اين تشـکـلـهـا           

ثــانــيــا مســالــه مــجــمــع       .   بــکــشــانــنــد
هـاي     در کـارخـانـه    .   عمومي مهم است  

مختلف و در بـخـشـهـاي مـخـتـلـف،                 
. هايي تشـکـيـل شـده           مجمع عمومي 

ايــن بــايــد بــه صــورت يــک جــنــبــش              
مـا  .   سراسري مجمع عمومي دربيـايـد     

داريم به جايي ميرسـيـم کـه كـارگـران              
خودرا عموما با كل حـكـومـت روبـرو           

كارگـر مـجـبـور اسـت بـا              .   مي بينند 
جمهـوري اسـالمـي درگـيـر شـود تـا                  

ايـن را    .   بتواند نان شبش را تهيه کـنـد       
اش    كارگـر دارد در زنـدگـي روزمـره              

در نتـيـجـه داشـتـن مـجـمـع               .   ميبيند
عمـومـي و بسـيـج کـردن کـارگـران،                  
دخالت توده کارگران کـال در شـرايـط            

شـان،     کارشان، سرنوشتنشان، جامعـه     
سرنوشت حتي شهرشان اين بـراي كـل          
آينده و سرنوشت امروز طبقه كارگر و         

ايـن نـطـقـه        .   كل جامـعـه مـهـم اسـت           
و به نظر مـن      .   شوراهاي کارگري است  

واقــعــيــت دارد نشــان مــيــدهــد کــه               
شود جنبش مـجـمـع عـمـومـي را              مي

يکي از جنبه هايـي کـه     .   سراسري كرد 
بــخــش زيــادي از کــارگــران مــتــوجــه            

اند اين است که مجمـع عـمـومـي              شده
در واقع پايه هـر نـوع تشـکـلِ واقـعـي             

بسادگي اينـطـور اسـت      .   کارگري است 
كه اگر تشکل بخواهد کارگـري بـاشـد           

. بايد متکي باشد به مجمـع عـمـومـي        
در غير اين صورت ميشـود يـک چـيـز             
توخالي، بوروکراتيك و پوچ  که عـمـال         
دولت و كارفرمايان ميـتـوانـنـد بـا آن              
سازش کنند و يا حتي عليه کارگـر از           
آن استفـاده کـنـنـد و حـداقـل ايـنـکـه                   

 .خاصيت باشد بي
توجه به اين مسئله و اينکه سعـي        
کنيم از هـر فـرصـتـي بـراي بـرگـزاري                
مجمع عـمـومـي اسـتـفـاده کـنـيـم و                    
جنبش مجمع عمومي در بـخـشـهـاي           
وسيعـي از مـحـيـطـهـاي کـارگـري راه               
بيافتد اين امـري اسـت کـه فـعـالـيـن                 
کارگري و بخشهاي مختلف کـارگـران        
که آگاه هستند بعهده شان است و بايـد    

و در كنار ايـنـهـا و در         .   آن توجه کنند  
. راس همه اينها پـيـوسـتـن بـه حـزب                

کارگران وسـيـعـا  بـه حـزبشـان نـيـاز                    
حياتي دارند و بايـد بـدانـنـد کـه ايـن                  

يک عده االن    .   حزب را في الحال دارند    
 شان اين است که کلـمـه حـزب              مشلغه

را به کار ميبرند ولي حـزب شـده يـک              
شود   موجود آسماني که هيچ وقت نمي     

يـک حـزبـي،      .   به آن دسترسي پيدا کـرد     
يك تشكل محكم و قوي با استـراتـژي         
روشن و كمونيـسـتـي وجـود دارد کـه               

 ســال اســت       ٣٠طــبــقــه کــارگــر را           
در سـيـاسـت، در          .   نـمـايـنـدگــي کـرده       

مسائل مختلف در افـت و خـيـزهـاي             
جـاهـايـي کـه       .   مخـتـلـف اجـتـمـاعـي         

ممکن اسـت تـوده کـارگـران حضـور                
مثل مسئلـه پـروژه     .   فعالي نداشته اند 

اصــالح حــكــومــت اســالمــي و دوم             
خــرداد، مســئلــه اعــدامــهــا، بــر ســر            

سنگسار، بر سر قوانين اسالمي و سـر        
تـريـن کـارگـر بـه              اگـر آگـاه  .   همه اينها 

مسائل سياسي و اجتماعي دور و بـر        
خود فکر کند و بگويد من امـروز يـا             

 سال پيـش اگـر مـيـخـواسـتـم در                 ٣٠
مورد برخورد به اين مسائل تصميمـي       
بگيـرم كـه بـا مصـالـح طـبـقـاتـي ام                     
هــمــخــوانــي داشــتــه بــاشــد چــه کــار             

کردم ميرسد به موضعي کـه ايـن             مي
ميخواهم بگويم کـه يـک       .   حزب گرفته 

حزبي وجود دارد که کـارگـر را تـا بـه                 
اينجا با استحكام و سـازش نـاپـذيـري        

و ايـن مـهـم         .     نمايندگـي کـرده اسـت      
است که کـارگـران فـوج فـوج بـه ايـن                   

مـان، و       ما براي آينده  .   حزب بپيوندند 
براي امروزمان نياز به اين حزب داريـم        
نياز به تقويت اين حزب داريم و حـتـي       
بـراي گسـتـرش تشـکـالت اتـحـاديـه،               

، شـورهـا و هـر چـيـز                مجمع عمومي 
ديگر نياز بـه حـزبـي داريـم کـه کـل                     
صحنه را ميبيند و پاسخ دارد و سعي        

. ميکند که کل طبقه را سازمان دهـد        
گـاهـهـاي     در نتيجه اين هم يکي از گـره       

مهمي است که در براي پـيـشـروي در             
ها حياتي و تعييـن کـنـنـده         تمام عرصه 

است و مهم است که فعالين کـارگـري           
همه کارگران را متـوجـه ايـن حـيـاتـي              

  .بودن اين مسئله بکند
شـايـد ايـن مسـئلـه           :   شهال دانشـفـر   

تري است و جايگـاه خـطـيـرتـري             گرهي
چون حتي اگر کارگر با توجه بـه          .   دارد

اي که شما گفتيد،      همين صحبت اوليه  
وقتي کارگر حـتـي بـراي دسـتـمـزدش              
مبارزه ميکند با دولت و حـراسـت و            
سرکوب و همه اينها روبرو ميشود، بـا        

بـنـابـرايـن     .   کل سيستم روبرو مـيـشـود      
يک مبارزه سياسي الزم اسـت و ايـن              
مبارزه سياسي يک حـزب و سـازمـان            

بنابراين اگر کارگر بخواهـد   .   ميخواهد
در همين مبارزه امروزش هـم مـوفـق            
شود اگر حزبش را داشته بـاشـد و در              
حزبش متشکل شود حزب قدرتمـنـدي      
باشد و همه کارگران به قول شمـا فـوج            

تـر     فوج به آن بپيوندند اين خيلي سريـع       
 .تواند آن جامعه را متحول کند مي

 
حتي براي تجزيـه و      :   کاظم نيکخواه 

تحليل و انتقال تجربيات كـارگـران بـه           
بخشهاي مـخـتـلـف يـك حـزب الزم                  

ما شاهد اين بوديم و کسـي کـه     .   است
مبارزات کارگري را دنبال كرده بـاشـد         

شود که در يک جـايـي ايـن             متوجه مي 
تجربـيـات مـبـارزه کـارگـران شـرکـت                
واحد، پتروشيمي، نساجي هـا، كـيـان          
تاير و هفت تپه و بخشهاي ديگر جمـع         
ميشود، حالجي ميشود و باز منتقـل       

شود به خود کـارگـران كـه از ايـن                  مي
و اين مـبـارزه    .   تجربيات استفاده كنند  

. روزمره كارگران را دارد جلو ميكـشـد       
يک حزب الزم است که بتواند با ديد و          

يـک  .   افق روشني اين کارها را بـکـنـد           
حــزبــي بــا يــک پــالتــفــرم روشــن يــک              

گيري سراسري که در عـيـن حـال             جهت
همه جاها را مي ببند و پـيـشـرويـهـاي            
کارگران را سعي ميکند به بـخـشـهـاي          

اگـر از    .   مختلف کارگري انتقـال دهـد      
هر نظر نگاه کنيم اين حياتي و مـهـم             

 . است
 

بنابراين در اوضاع بـه     :   شهال دانشفر 
ويژه متحول سـيـاسـي امـروز اولـيـن                
پاسخ به مسئله تشکل من تا آنجـايـي         
که از صحـبـت شـمـا بـرداشـت کـردم                  

و فراخوان شما به ايـن    .   باشد  حزب مي 
و دومــيــن    .   حــزب پــيــوســتــن اســت        

.  مسئله، مسئله مجمع عمومي اسـت     
در اين مسئله ما تجربه کيان تـايـر را            

شـان   ديديم جمع شدند و نماينـده    .   داريم
را انتخاب کردند بنابراين شدنـي اسـت        
و همين را ميشود تشـکـيـل مـجـمـع               
عمومي را گام بعدي و تبديل بـه يـک             
مجمـع عـمـومـي سـازمـان يـافـتـه و                   
مرتب کرد و اين يعنـي در واقـع گـام               
دوم قضيه که تـبـديـل بـه شـوراهـا و                   
تشکلهاي سراسري و اين عملي اسـت         
و مـن از صــحـبـت شـمــا ايـن جــور                     

 .استنباط کردم
 

ايـنـهـا االن در         :   کـاظـم نـيـکـخـواه        
اوضاع کنوني هم عملي اسـت و هـم              
بسيار بسيار تعيين کننده و حـيـاتـي            

و مهم اين است که ايـن خـطـيـر          .   است
بودن و حياتي بودن به بـخـش هـر چـه               

تري از کارگران منـتـقـل شـود و              وسيع
و در نـتـيـجـه          .   جايگاه آن درک شـود       

اينهاست كه ما ميتـوانـيـم بـه جـايـي              
برسيم که پيشرويهـاي بسـيـار بسـيـار             
سريعي در زمينه تشـكـل كـه كـلـيـد                

 .پيشروي كارگران است داشته باشيم
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تمام توصيه يکي از چـپـاولـگـران         
ثروت مردم بـه مـردم غـارت شـده،                

صبر در مـقـابـل هـمـه            .   است! " صبر" 
فجايعي که بر سر ميليونها انسان در       
آورده انــد و آنــهــا را مــحــکــوم بــه                 

امـثـال   .   گرسنگي روز افزون کـرده انـد    
ايشان در يک قلم فقط چند مـيـلـيـارد      
تومان به جيب خودشـان واريـز کـرده            
اند و بي گمان يک لـحـظـه هـم صـبـر                 
نداشته اند که اين يک قـلـم دزدي دو             
روز ديرتر به حسابشان واريز شـود و           
با در دست داشـتـن قـدرت دمـار از               
روزگار آن کسي در مي آوردند که اگر        
در لحظـه مـوعـود سـهـم ايشـان از                  

ايشـان وعـده     .   چپاول را نميـپـرداخـت     
طـرح تـحـول      " داده اند کـه بـا اجـراي            

دولـت تـحـول بـزرگـي بـه              "   اقتصادي
وجود خواهـد آمـد و بـا کـمـال بـي                    
شرمي در اين واپسين ايام عمـر نـيـز            
دروغ مــي بــافــنــد کــه ايــن طــرح                  

کمبودها و گـرانـي هـا را بـرطـرف                 " 
ميکند، فقر را مـي کـاهـد و رفـاه                   

طرحي کـه    . "   نسبي به مردم مي دهد    
اساس آن بر خاک سياه نشـانـدن تـوده            
مردم شکل گرفته را بشـارت دهـنـده           

افسـانـه   .   رفاه نسبي قلمداد ميکنـنـد     
تحول مرد ستمکار که کلنگ گـورش       
را مــيــشــنــود و بــه ســرعــت هــمــه               
ناکردکاري هايش را سعـي مـيـکـنـد            
جبران کند تا در آن دنيـا بـه آرامـش              
برسد، افسانه و مخصوص فيلـمـهـاي        

در دنـيـاي واقـعـي          .   سينمايي اسـت   
اما، ستـمـکـار تـا هـنـگـام سـرازيـر                  
کردنش به قبـر نـيـز مشـغـول مـردم                 
فريبي و ستم کردن اسـت بـه مـانـنـد               
آيت اهللا جنتي که بي شک با اين همـه         

 سـالـه     ٣٠خدمت به اسالم در مدت       
گذشته در بـهـشـت بـريـن بـا ائـمـه                      

 . معصومين محشور است
طـــرح تـــحـــول     "   هـــنـــوز امـــا         

به اجرا نيامده بـا هـمـيـن           "   اقتصادي
مثال سوبسيدي که اکنون ظـاهـرا بـه           
کاالهاي اساسي ميپـردازنـد بـنـا بـه             
گزارش  بانک مـرکـزي کـه بـي شـک                 

شـاخـص بـهـاي       " آمار واقعي نيسـت      

كــاالهــا و خــدمــات مصــرفــي در               
مناطق شهـري ايـران در مـردادمـاه              

 ٨/١ نسبت بـه مـاه قـبـل                ١٣٨٧
درصد و نسبت به مـاه مشـابـه سـال              

.  درصد افـزايـش يـافـتـه         ٦/٢٧قبل  
دهد كـه مـيـزان       اين گزارش نشان مي 

 ماه منتهي به مردادمـاه      ١٢تورم در   
 مــاه   ١٢ نســبــت بــه         ١٣٨٧ســال   

 ١٣٨٦منتهـي بـه مـردادمـاه سـال              
ــادل       ــعـ ــوده           ٣/٢٢مـ ــد بـ  درصـ

ميزان تورم بر اسـاس گـزارش          . " است
، ٨٦بانک مرکزي در مرداد ماه سال        

اينها هـمـه   .    درصد بوده است٤/١٥
ثــمــره کــوشــش يــکــي از هــارتــريــن            

يـعـنـي    .   رژيمهاي سرمايه داري اسـت    
در طي فقط يکسال گذشته کل مـردم   
مزدبگيـر را بـه فـقـر دو بـرابـر سـال                    

ايـن مـثـال      .   گذشته محکـوم کـردنـد      
اصالح طلبان رژيم مـدعـي هسـتـنـد           
بخاطر سياستهاي احمدي نژاد اسـت        
که تورم اينچنين افسار گسيخته شده      
و از عــواقـب اجــتـمـاعـي آن مــدام                 

بلند پـايـه     "   يکي از .  هشدار ميدهند 
حسن روحانـي،    " اين رژيم جناب    "   گان

ايـن رژيـم     "   دبير سابق شوراي امنيـت    
در اعتراض به سيـاسـتـهـاي احـمـدي            
نژاد به نکته هولناکي اشاره ميکـنـد؛        
حاج حسن روحاني ميگويد که بر اثـر        

 ١٤٠گران شدن قيمت نفت تـا حـد              
 ٨٥٠دالر در هر بشکه، عـربسـتـان            

 ميلـيـارد   ٣٥٠ميليارد دالر و کويت  
ايشـان بـدون     .   دالر ذخيره ارزي دارنـد    

هيچگونـه اشـاره بـه در آمـد دولـت                 
اسالم از اين گراني نـفـت فـقـط مـي               

چـرا وضـع ذخـايـر ارزي مـا                " پرسـد   
 تـا    ٣٥٠رقمي بـيـن     . "   اينگونه است 

 ميليارد دالر معلوم نيست در       ٨٥٠
؟ فقـط در     ! اين مملکت چه شده است    

طي يکسال يک مبلغ نـجـومـي پـول             
ناپديد شده اسـت؛ آيـا بـا ايـن پـول                    
نميشد يک شبه، دقـيـقـا يـک شـبـه،                

اصطالحي که اقتصادانان بورژوازي    ( 
از آن متنفرند و کمتر از دهسال را بـه          
مردم وعده خوب شدن زندگي شـان را        

در وضع زندگي ميليونهـا     )     نميدهند

انسان تحول بنيادين ايجـاد کـرد؟ در         
" عـاقـالن  " سالهاي گذشته اين مـثـال         

رژيم، امسال رفسنجانـي، بـودنـد کـه          
چپاول ميکردند و اکـنـون نـيـز بـدون              
اطالع امثال ايشان اين پولـهـا گـم و            

حتي همـيـن جـنـاب        .   گور نشده است  
دبير سابق شوراي امنيـت رژيـم نـيـز            
مطلع اسـت کـه ايـن پـولـهـا کـجـا                      

ــت ــده                . هســ ــادآور شــ ــان يــ ايشــ
اي مکلفند هر ماه      ظاهرا عده " : اندکه  

به سراغ حساب ذخيره ارزي بـرونـد و           
. اسـت را جـارو کـنـنـد              هرچه در آن   

اينان مسئول جاروزدن حساب ذخيـره      
 امـا ايـن دولـت در              ".انـد  ارزي شـده  

همين يکسال گـذشـتـه تـا تـوانسـتـه               
سعي کرده که حقوق ناچيز کارگران را       

در طــي هــمــيــن      .   نــيــز بــاال بــکــشــد     
يــکــســال، مــا تــوده مــردم بــاز هــم              
محکوم به سطح نازلتري از زنـدگـي           

و ما خوب به ياد داريم کـه هـر   .   شديم
دسته و باند ايـن رژيـم دولـت را در                 
دست داشتند هر کـدام بـنـوبـه خـود               
بيشتر از قبلي با يک نقشـه هـدفـمـنـد           
قصد داشتند که اقتصاد اين جامـعـه        
را به نفع سود سرمايه داران سـامـان          

احمدي نژاد ادامه همان مسير     .   دهند
است اما با اين تـفـاوت کـه خـود را              

و ظـاهـرا بـي هـيـچ             "   شجاع ميـدان  " 
ابايي نقشه به فالکت کشانـدن کـامـل      

و .   توده مردم را ميخواهد عملي کند     
آيت اهللا لب گور نيز بر شجاعت ايـن           
دولت و شخـص احـمـدي نـژاد درود               
ميفرستد و از مردم ميخواهند صـبـر     
داشته باشند که خدا بـزرگ اسـت هـر       

 . چه آن بخواهد همان خواهد شد
ظاهرا امر بر اين نمايندگـان خـدا      
بر روي زمين مشتبه شـده اسـت کـه             

ايراني جماعت را بايد گرسـنـه نـگـه           " 
! " داشت تا کاري دست خـودش نـدهـد        

و ظاهرا دولت احمدي نژاد روي ايـن           
حساب بـاز کـرده، بـه زعـم ايشـان                   
نهايتش يکـي و دو روز سـروصـدايـي           
خواهد شد و ايشان به کـمـک بـرادران            
نيروي انتظامي و اطالعاتي هـمـه را         
سرجايشان خواهند نشاند و بعـد هـم          
مردم آنقدر درگير تـهـيـه نـان روزانـه              
شان ميشوند که ديگر فـرصـت فـکـر           

و بـه  .   کردن به چيزي ديگري را ندارنـد    
تعـبـيـري، هـر کـس مـواظـب کـاله                   
خويش است که باد نبرد و ايشان نـيـز          
بساط استثمار را بـيـشـتـر از بـيـش                

 .ادامه خواهند داد
حقيقت اين است که همين امروز       

 سـاعـت شـبـانـه روز           ٢٤ما مردم از  
 ساعت آنرا درگير تـامـيـن      ١٨ و  ١٧

بـرا ي   .   مايحتاج روزمره مان  هستيم    
خريد نان ايـن سـاده تـريـن احـتـيـاج                  
زندگي دستکم هم اکنون نزديـک يـک          
ساعت و شـايـد هـم بـيـشـتـر تـلـف                     

يک نکته را الزم است يـاد        . (   ميشود
آور شوم که نان ظاهرا سوبسيـد دارد          
دولت براي جبران آن آردي در اختـيـار          
نانوايها گذاشته که محصول آن نـانـي        
سياه و تلخ و خمير است و به سـرعـت           

و کارشناسان دانشگاه   .   بيات ميشود 
ديـده ايشـان مـدام در تـلـويـزيـون و                   
روزنامه هاي اين رژيم مردم را تحقير       

مردم بلـد نـيـسـتـنـد از             :   ميکنند که 
کاال به طريقه صحيـح بـهـره بـرداري             

مردم نان :   و اضافه ميکنند که   !   کنند
را ميخرند که بريزند دور، چون کاالي       
ارزان است و سوبسيد دارد اما اگر به        
قيمت واقعي آن بخرند از اين اسـراف         

پـس بـايـد      !   کاريها انجـام نـمـيـدهـنـد        
يارانه را حذف کرد تا قـدر نـعـمـت را             

 ٢برا ي تهيه شيـر دولـتـي         ! !) بدانند
ساعت صف را بايد تحمل کرد؛ شـيـر      

 تومان براي هـر  ٢٠٠دولتي به قيمت  
ليتر، که نصف بيشتر آن آب است کـه          
وقت نوشيدن مزه اي که ندارد هـمـان           
شير است، مزه آبي اسـت کـه قـدري             

امـا شـيـر بـه          .   شير قاطـي آن اسـت        
قيمت آزاد به فـراوانـي در دسـتـرس               

 ٧٠٠است اما کجا ميتوان روزانه از       
تومان کمتريـن آن، تـا بـاالي هـزار                

براي خريـد   .   تومان بابت شير پرداخت   
ميوه با وجـود وفـور ايـن کـاال امـا                  
بخـاطـر قـيـمـتـهـاي سـرسـام آور آن                    
ساعتها ميگرديم تا شايد جـاي ارزان    

باب شـده اسـت کـه           .   تر بدست آوريم 
مردمي که تهيه گوشت مرغ برايشان      
دشوار است بسته هاي را تهيه کـنـنـد       

يا فـقـط مـثـال        .   که سندان مرغ است   

روز به روز   .   بال مرغ را خريد ميکنند    
گوشت قرمز به کاالي لوکس بيـشـتـر         

ظـاهـرا دولـت بـه          .   نزديـک مـيـشـود      
خواست خودش نزديک شده است امـا       
کامال به آن نرسيده که ميخواهـد تـه           
مانده سوبسيدها را هم قطع کـنـد تـا        
کسي را ياراي فکر کردن به هيچ چيـز         

 .جز بدبختي خودش نداشته باشد
با اين وجود چيزي کـه آيـت اهللا            
آفتاب لب بوم را به وحشت انـداخـتـه            

حــرکــات "   هــمــيــن بــه زعــم ايشــان            
ايشان خوب ميداند .   است"   ناشايست

که با وجود همه تـرفـنـدهـا و حـيلـه                  
گريها آخوندي و غـيـر آخـونـدي ايـن              

. مردم ساکـت نـبـودنـد و نـيـسـتـنـد                 
ميدانند اين مردم به فکر اين نبـودنـد      

. که فقط مواظب کاله خويش باشـنـد       
ميداند اين مردم هر جا که امکـانـش         

فـقـط يـک      .   بوده فرياد خود را زده اند     
قلم اعتصاب روزانه صدها کارگر در       
گوشه و کنار اين مـمـلـکـت گـويـاي               
فريادي است از اعماق که حق خود را        
از زندگي طلب ميکند؛ نـه، ايشـان و        

" جـزع و فـزع       "   امثالهم بدانند کسي    
نمـي کـنـد بـلـکـه طـلـبـکـارانـه حـق                     

دولت ايشـان    .   خودشان را ميخواهند  
تا حاال تنها هنري داشـتـه بـه مـدد                
سرکوب وحشيانه که حتي به کودکـان    
هم رحم نمي کنـنـد، نـگـذاشـتـه ايـن                
مبارزات پراکنده متشکل و يکدست     

اما  آخرين اقدام کارگران پـنـج         .   شود
کارخانه در سنـنـدج شـروع حـرکـتـي              
است مهم در جهت اتحاد مـبـارزاتـي         
کارگران که کل بسـاط ايـن دسـتـگـاه            

 . نکبت را برچيند
و تا آنروز اميدواريم اين آيت اهللا    
عمرش به جهان باقي باشد که ببـيـنـد      
که دنيا، دنيايي ميشود که کسـي از          
روي شکـم سـيـري بـه گـرسـنـه گـان                    
توصيه به صبر نميکند و اساسا قـرار        

رفـاه و    .   نيست کسي گرسـنـه بـمـانـد         
آسايش همگان به حد کـافـي بـرقـرار             
است و بشريت به معني واقعي کلـمـه        

و ايشان ببيند دنـيـا بـدون         .   آزاد است 
حضور آنان چقدر زيباست؛ اگر ايـنـرا         

 !بتوانند درک کنند
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کــارگــران کــوره هــاي آجــر پــزي             
اروميه از ششم خرداد ماه امسـال بـا            
خواست افزايـش دسـتـمـزدهـا بـمـدت              
بيست روز دست بـه اعـتـصـاب زدنـد              
اما اين اعتصاب با يـورش نـيـروهـاي           
امنيتـي و انـتـظـامـي بـه کـارگـران و                  

 نــفــر از آنــان در هــم              ٢٦بــازداشــت   
شکست و اعـتـصـاب مـذکـور بـدون                
رسيدن کـارگـران بـه خـواسـتـهـايشـان               

 . پايان پذيرفت
اما عـدم مـوفـقـيـت اعـتـصـاب                 
کارگران کوره هاي آجر پزي اروميه نـه          
آغــاز مــبــارزه ايــن کــارگــران بــراي                
دستيابي به مطـالـبـاتشـان بـود و نـه                

 . پايان آن خواهد بود
گـزارشــي کــه در زيـر هــمـراه بــا                 
عکس آورده ميشود توسـط يـکـي از            
کارگران کوره هـاي آجـر پـزي ارومـيـه             

تهيه شده است که بـه  )  عضو اتحاديه( 
نوبه خود تالشي است آگاهانه از سـوي     
آنان براي طرح شرايـط کـار و زيسـت              
ايــن بــخــش از کــارگــران در افــکــار                
عمومي و به اين معنا  بيانگـر وجـود           
مبارزه اي است که عليرغم شـکـسـت           
اعتصاب آنان در خرداد ماه، همچنـان       

 . در جريان است
اتـــحـــاديـــه آزاد کـــارگـــران ايـــران                

14/6/1387     
توضيحي پيرامون نوع کوره       

هاي آجر پزي و نحوه کار در        
    آنها 

يکي از طاقت فرساترين کـارهـا،         
کار در کوره پزخانه هاست کـه در آنـهـا           
کارگران به همـراه اعضـاي کـوچـک و               
بزرگ خـانـواده هـايشـان مشـغـول بـه                

 . کارند
بطور کلي براي استحصال آجر دو        
نوع کوره وجـود دارد کـه اصـطـالحـا                

نـامـيـده مـي       "   دسـتـي  "   و"   مـلـي  "کوره  
کوره هاي دستي کوچـک تـر از           .   شوند

کوره هاي ملي هستند و در آن ها سـه     
يا چهارخانواده کار مي کـنـنـد و اگـر              
کل نيروي کار آن هـا حسـاب شـود،                

.  نفر کـارگـر دارنـد        ٧٠ الي ٦٠حدود  
در اين گزارش به شـرح اوضـاع کـار،               
شرايط زندگي و نـحـوه کـار در کـوره                

 : پرداخته ايم" ملي"پزخانه هاي 

در کوره هاي ملي افراد بيشـتـري،      
کـار  .   گاه تا هفتصد نفر کار مي کنـنـد    

هر کوره پزخانه به عـهـده قـالـب دار،               
چرخ کش، کوره چين، ترمزچـي، کـوره      
سوز و چند کارگري است که کـارهـاي           

بـا  .   حاشيه اي کوره را به عـهـده دارنـد           
شروع فصل بهـار و گـرم شـدن نسـبـي               

در .   هوا، کم کم کار شـروع مـي شـود            
کار قالب داري يک نفر مـوظـف اسـت            
خاک را با آب تبديـل بـه گـل کـرده و                 
براي قالب داران جـهـت درسـت کـردن             

قالب داران نيـز گـل را     .   آجر آماده کند  
 خـانـه     ٥ خانه و ٤به وسيله قالب هاي   

هر قـالـب دار     . تبديل به آجر مي کنند 
 تا  ٢٠٠٠در روز توانايي درست کردن      

 عدد آجر را به نسبت تـوانـايـي          ٤٠٠٠
آجرهـاي خـيـس را         .   جسمي خود دارد  

بسـتـگـي بـه       (    سـاعـت      ١٠حدودا تا   
شرايط جـوي و هـواي گـرم و خـنـک                   

. نگه مي دارند تا خشـک شـود          )   دارد
آن گاه آجر هـاي خشـک را جـمـع مـي                 

" فـنـد  " کنند که اصطالحـا بـه آن هـا               
در کـار قـالـب داري،          .   گفته مي شـود   

خانواده ها اعم از دختر و پسـر، زن و             
مرد، بچه و سالخورده با توجه بـه ايـن          
که براي هر شرايط سنـي کـاري وجـود           

سـاعـات کـار      .   دارد؛ کـار مـي کـنـنـد        
طوالني بوده، به طوري کـه از سـاعـت           

 8 و      7 صبح شروع و تـا سـاعـت        4
دستمزد اين کـارگـران   .  شب ادامه دارد 

هزاري است و براي هر هزار عـدد آجـر            
آماده، مبلغي مشخص حقـوق تـعـلـق        

 . مي گيرد
بعد از قالب داري کار چـرخ کـش           
است که در آن کارگران آجرهاي خام را      
به وسيله چرخ هايشان به مـحـل سـرخ            

ناميـده  "   قمير" کردن شان که اصطالحا     
آن ها هـر    .   مي شود، منتقل مي کنند    

 عدد آجر را از سراشـيـب        ٨٠بار حدود   
هاي تند و خطرناک عـبـورداده  و در               
داخل قمير نيز يک نفر به عنـوان کـوره         
چين مسئول چـيـدن آجـرهـا بـر روي                  
همديگر تا سقـف قـمـيـر بـه صـورت                 

هر کوره با توجه بـه بـزرگ   . منظم است 
 قـمـيـر     ٥٠  تا    ٣٥و کوچک بودن آن از      

تشکيل شده است و هر قمير با تـوجـه           
 تـا    ١٨٠٠٠به انـدازه آن، گـنـجـايـش           

بعـد از  .  آجر را دارا مي باشد٣٣٠٠٠
پر شدن هر قميـر  يـک نـفـر مسـئـول                    
گرفتن در آن  به وسيله آجر سرخ نشـده         

حـقـوق کـارگـران چـرخ           .   و مالت است  
 . کش  هم هزاري  مي باشد

بعد از کار چرخ کش ها و انـتـقـال         
آجرهاي خام از ميدان ها به قـمـيـرهـا،           
نوبت به سرخ کـردن آجـرهـا در دمـاي              
بسيار باال مي رسد که به وسيلـه نـفـت           

مسئوليـت ايـن     .   سياه انجام مي گيرد   
کار و تنظيم آتش و کارهاي آن را دو              
نفر به صورت شـبـانـه روزي بـرعـهـده               

نـامـيـده مـي       "   کـوره سـوز    "   دارند که    
براي سرخ شـدن هـر قـمـيـر آجـر               .   شود

 سـاعـت وقـت الزم           ٢٤خام، حـدود       
بعد از سرخ شدن آجرها و آمـاده        .   است

شدن کامل آن ها، درب قميرهـا را بـاز          
مي کننـد تـا حـرارت شـديـد آن هـا                    
برطرف شده و براي فروش و بـار کـردن         

حقوق کوره سوزهـا تـنـي        .   آماده شوند 
دمــاي تــقــريــبــي    .   حســاب مــي شــود     

بعـد از سـرخ        .    درجه است  ٩٠حرارت  
. شدن آجرها نوبت باز کردن آن هـاسـت        

امر بار کردن آجـرهـا نـيـز بـر عـهـده                    
" تعدادي کارگر است کـه بـه آن هـا                   

. گفته مـي شـود     "   قرمزدار يا قرمزچي  
کـار آن هـا بسـيـار سـخـت و طـاقـت                     

آنان قبل از آن که آجرهـا بـه       .   فرساست
اندازه کافي سرد شوند در هواي بسيـار   
گرم و گرد و خاک شديد که تقريبا کـار     
درآن شرايط از عهده کم تـر کسـي بـر              
مي آيد، مجبـور بـه بـارکـردن آجـرهـا               

حقوق قرمزدارهـا بـه تـعـداد           .   هستند
ماشين هايي است کـه بـار زده مـي                

 . شوند
يکي ديگر از کارهـاي کـوره نـيـز             

انــبــار زنــهــا    .   اســت"   انــبــار زن   "   کــار   
آجرهاي بر جاي مانده از قميرها را در      
ميدان ها بر روي هم مي چـيـنـنـد تـا                
درفصل تعطيلي کـار قـالـب داري و               
توليد آجر خـام از انـبـارهـا اسـتـفـاده                 

در انبار زني نيز گاها زن هـا و           .   کنند
حقوق آن هـا  .  بچه ها هم کار مي کنند 

هم به تعداد آجر و هزار تـايـي حسـاب             
    . مي شود

مشکالت موجود در کوره       
 پزخانه ها 

بدون شک کارگران هيچ نـقـطـه از            
. جهان اوضاع چـنـدان خـوبـي نـدارنـد             

کارگران کوره ها در اين ميان ازجـملـه          
کارگراني هستنند که بـيـشـتـر از هـر              
بخش ديگري درگيـر ايـن مشـکـالت            

 . هستند
نداشتن مسکن مناسب يکـي از        

در .   مشکـالت بـزرگ کـارگـران اسـت           
کوره ها منزل هاي مسکوني کارگـران        
را در يـک رديـف سـاخـتـه و بـه هـر                        

.  اتاق داده مـي شـود          ٣ يا   ٢خانواده  
اندازه اين اتاق ها حدودا سه در چـهـار        

 مـتـر     ٨٠/١و ارتفاع آن هـا حـدود            
ضخامت ديوارها بسيـار کـم و        .   است

سقف آن ها چوبي است کـه در مـقـابـل            
کـف  .   حوادث مقاومت چنداني ندارنـد    

آن ها سيمان و ديوارها گچي اسـت و            
کال ساخت آن ها قديمي و کهنه اسـت      

 سال از تاريخ احداث آن       ١٥و بيش از    
هم چنين اکثر اتـاق هـا        .   ها مي گذرد  

داراي رطوبت هستند به طوري کـه هـر        
هفته کارگران مجبور به انتقال اسبـاب   
و اساس منزل به بيرون و خشک کـردن           
آن ها جلوي آفتاب هستند که در حيـن         

 . کار مشکلي بزرگ است
آب آشاميدني اصال سالم نيـسـت        

و براي هر رديف منزل مسـکـونـي کـه            
گاها تا ده خانوار در آن زنـدگـي مـي            

 عـدد شـيـر آب و در                ٢کنند، تنها    
بعضي جاها سه يـا چـهـار شـيـر آب                  
وجود دارد که اصال کـافـي نـيـسـت و               
بيشتر وقت ها کارگران بايـد در صـف          

 . آب بنشينند
دست شويي ها و سـرويـس هـاي             
بهداشـتـي اصـال مـنـاسـب و کـافـي                   

به طوري که براي هـر رديـف        .  نيستند
منزل، تنها دو دست شـويـي سـاخـتـه              
شده است که در عين نامناسـب بـودن           

حـمـام   .  حتي بيشتر آن ها در هم ندارند 
ها عمومي است و در داخل يک سالـن         
کوچک ساخته شده و تعداد آن هـا کـم             

حمام ها نيز از نظـر بـهـداشـتـي            .   است
اکـثـر آن هـا فـاقـد             . نامناسب هستند 

برق، شيـشـه هـاي شـکـسـتـه شـده و                    
کاشي هاي لک گرفته و کثيـف، دوش          

هاي آب و دسـتـگـيـره هـاي شـيـرهـا                   
کسـي هـم بـه         .   هميشه خراب هستنـد   

 . فکر درست کردن اين ها نيست
فاضالب حمام ها به جـايـي دور            

از منزل مسکوني کارگران انتقـال داده       
نشده و در چند قدمي منزل ها، چـالـه         
اي براي اين منظور حفر شده که آن هـم     
سرپوش نداشته و تنها محيط را آلوده       

آشغال ها از   .   و غير بهداشتي مي کند    
سوي خود کارگران در يک مکان جـمـع         

اما کار انتقـال آن هـا        .   آوري مي شود  
بـه  ) که طبيعتا برعـهـده کـارفـرمـايـان           

)مکاني دور از محل زندگي کـارگـران      
است، به هيچ عنوان به مرحلـه انـجـام            

به ناچار بايد آن ها را آتـش         .   نمي رسد 
بزنند که اين کار هـم ايـجـاد آلـودگـي               
شديد هـوا کـرده و آسـايـش مـردم را                 

مساله مهم تـر از هـر   .   مختل مي کند 
چيز وضعيت تحصيـل کـودکـان اسـت          
که آن هم به نوبه خود داراي مشکـالت       

ايـن کـودکـان بـه          .   بسيار زيـادي اسـت   
دليل فقر شديد مالي  خانواده مجبـور        
به انجام سخت ترين کارها در سـنـيـن            
پايين کودکي مي شوند و در هـمـيـن             
سنين دستان کوچکشان به جاي قلم و         
کاغذ، با خشت هاي سنـگـيـن وزن و             
گرماي شديـد مـحـيـط کـار در طـول               

 . شبانه روز آشنا مي شود
آن ها نصف سال تحصيلـي شـان           

. را مجبورند در حين کار سپري کنـنـد       
به طوري که نصف روز را در مدرسـه و          
نصف ديگر روز را در کـوره هـا کـار                 

خانواده هايي وجـود دارنـد       .   مي کنند 
که به دليل نداشتن مسکن مجـبـورنـد         
فصل تعطيلي کار را نـيـز در مـنـزل                 
هاي کوره هـا بـگـذرانـنـد کـه در ايـن                  
صورت زمسـتـان در راه اسـت و بـه                   
خاطر اين که کوره ها دور از شهرها و           
روستاها واقع هستند، وسايل نـقـلـيـه           

نـاچـارا   .   در مسير بچه ها تردد نـدارنـد      
بچه ها تمامي راه را با پاي پيـاده طـي         

باز در طول راه امکـان دارد بـا            .   کنند
سگ هاي ولگرد، گرگ  و حـيـوانـات              

داشتن تمامـي ايـن   .   درنده برخورد کنند 
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مشکالتي که به آن اشاره شد برانـگـيـزه          
و روحيه آن ها تاثير منفي گـذاشـتـه و              
بيشتر اوقات سبب ترک تحصيـل بـچـه           

 . ها مي شود
به لحاظ تامين اجتماعي کارگـران      
کوره هاي آجر پـزي از هـيـچ تـامـيـنـي                 
برخوردار نيستند و حتي همين قوانـيـن        
ابتر موجود نيز در اين کوره هـا جـايـي             

اداره کـار صـراحـتـا در کـنـار                 .   ندارند
کارفرماها قرار دارد و و اگـر کـارگـري             
نيز به اداره کار شکايتي ببرد با توهيـن         

به عـنـوان مـثـال        .   از آنجا رانده ميشود   
در اعتصاب امسال رئـيـس اداره کـار             
اروميه با زباني توهين آمـيـز شـخـصـا             
کارگران را تهديـد بـه اسـتـفـاده از زور                 

بـه  .   براي در هم شکستن اعتصاب کـرد      
همـيـن دلـيـل کـارفـرمـايـان بـراحـتـي                    
کارگران را اخراج و شرايط دلخواه خـود         

در رابطه بـا    .   را بر آنان تحميل ميکنند    
سوانح ناشي از کار، کارفرمايـان هـيـچ           
مسئوليتي بر عهده نميـگـيـرنـد و هـر              
کارگري حين کار آسيبي ببيند بـه حـال           

به عنوان مثال لبـاس  . خود رها ميشود 
کارگران قسمت پخت آجر بطـور دائـمـي         
آغشته به نفت سـيـاه اسـت و هـمـيـن                   
امسـال کــارگــري حـيــن خشــک کــردن             
لباسهاي خود که بناچار آنرا بـا بـنـزيـن             
شسته بود دچار آتش سوزي شد و جـان           

حتي خانـواده ايـن     .   خود را از دست داد  
کارگر نتوانستند از کارفرما شـکـايـتـي         

بکنند و به اين ترتيب کـارگـر مـذکـور              
بدون اينکه احـدي کـک اش بـگـزد و                   
کارفرما کوچکتـريـن مسـئـولـيـتـي را              
متوجه خود بکند در عنفوان جوانـي در    

 . ميان شعله هاي آتش جان باخت
يا همين امسال در يـکـي از کـوره             
ها کودکي حين خوردن بستـنـي کـه از            
شدت گرما به سايـه تـپـه هـاي خـاکـي                
مخصوص گل آجر پناه آورده بود بدليل       
ريزش خاک و مدفون شدن در زير آن در           
مسير انتقال به بيمارستان جان خـود را       

عليرغم اينـکـه مـعـمـوال         .   از دست داد  
کوره هاي آجر پزي در هر مـنـطـقـه اي                
دور از محيط شـهـري و در مـنـطـقـه                   
بخصوصي متمرکز هستند با ايـنـحـال         
هيچ درمانگاه و يا مرکز پزشکي حـتـي     
کوچکي در کنار آنها وجود ندارد تا در          

ــران                ــارگ ــدگــي ک صــورت آســيــب دي
. درمانهاي اوليه در آنجا صورت بگيرد     

خود همين مسئله يکي از عوامل جـان        
باختن کودکي بود که آوار تپه خاکي بـر         
سرش فرو ريخـت و در راه انـتـقـال بـه                   
 . بيمارستاني در شهر اروميه جان باخت

شدت کار در کوره هـاي آجـر پـزي             
بدليل اينکـه دسـتـمـزد        .   بسيار باالست 

اين کارگران به ازاي هر هزار عـدد آجـر            
تعيين ميشود آنان ناچار هستنـد بـراي         
رسيدن به دستمزدي که بتوانـد زنـدگـي           
شان را بدرجه اي تامين نمايد روزانه تـا         

 ساعت کار کنند و در حين کـار تـا      ١٦
آنجا که ميتوانند و با تـوجـه بـه تـوان                 
جسمي شان  با شدت و سرعت هـر چـه             

بيشتري کار مي کـنـنـد چـرا کـه ايـن                   
کارگران در فصل سرما و تعطيلي هيـچ        
دستمزدي دريافت نميکننـد و در مـدت        

 مـاه بـايـد قـادر شـونـد خــرج                   ٦  –  ٥
 . زندگي يکساله خود را در بياورند

خود همين امر يکـي از عـوامـل             
اصلي کار کودکان و تـمـامـي اعضـاي            
خانواده از پير و جوان در کوره هاي آجـر          

اغلـب کـارگـران کـوره هـاي           .   پزي است 
آجر پزي براي رسيدن به دستمـزد روزانـه         
بــيــشــتــري حــتــي مــوقــع نــاهــار نــيــز             
استراحتي نکـرده و در مـدت بـيـسـت               
دقيقه ناهار خورده و بر سر کارهـايشـان         

 . حاضر ميشوند

 
 ...   گزارشي از شرايط کار و زيست 

تشکيل مجـامـع عـمـومـي مـنـظـم               
کارگري امري شدنـي و فـوري بـراي              

 قــدرتــگــيــري و مــتــحــد             ،تــداوم    
نگاهداشتن صفوف کارگران در ايـن         

بـه عـبـارت ديـگـر          .   اعتراضات است 
امروز بيش از هـر وقـت ضـروري و                
عملي است که همچون کـارگـران در           

 در شهرهاي مـخـتـلـف         ،شهر سنندج 
در مــيــان کــارگــران کــارخــانــجــات           
مختلف مجامع عمومي کارگري را       

 ،بــرپــا کــرد و مــبــارزات مــتــحــد              
سازمانيافته و واحدي را در همـه جـا          

بويـژه مـا     .   سازمان داد و به پيش برد     
همواره شاهـد اعـتـراضـات واحـد و               
حمايت ها و همبستگي ها در مـيـان         
اعتراضـات کـارگـران در شـهـرهـاي              

 ،  کـاشـان          ،مختلفـي چـون قـزويـن       
 کــرمــانشــاه و شــهــرهــاي            ،هــمــدان

خوزستان و اصفهان و غيره بوده ايم و        
امــروز بــا درس گــيــري از تــجــربــه               

 کـارخـانـه در شـهـر             ٥کارگران ايـن     
سنندج ميتوان بـا بـرپـايـي مـجـامـع             
عمومي کارگري مشترک بـه حـرکـات        
هــمــزمــان و مــتــحــد کــارگــران در              
شهرهاي مختلف شکل سازمانيافتـه     

ميتوان ايـن    .   تر و  نقشه مندتري داد    
مبارزات را حول خواستهـاي واحـدي         

ميتـوان بـا ايـن کـار نـه             .  متحد کرد 
تــنــهــا تــهــاجــم هــر روزه دولــت و                 
کارفرمايان را عـقـب زد و خـواهـان              

پــرداخــت دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه و         
متـوقـف شـدن فـوري اخـراج هـا و                   
رسمي شدن قراردادهاي موقت کـاري      

 بـلـکـه بـا خـواسـتـهـاي                ،و غيره شد  
تعرضي تـري چـون خـواسـت فـوري                
افزايش دستمزدها و تعـيـيـن مـيـزان            
حداقل دستمزد متنـاسـب بـا سـطـح             
قيمت ها در شرايط امروز کـه بـدون            
شک رقمي بيـش از يـک مـيـلـيـون و                 

 . شد،پانصد هزار خواهد بود
امروز بيش از هـر وقـت زمـان               
برداشتن اين گام اساسـي فـرا رسـيـده           

بايد اين گام مهم و کـلـيـدي را      .   است
 .برداشت

واقعيت اينست که يـک فـاکـتـور          
مهم كنار زدن موانع موجود بـر سـر            
مبارزات كارگران در مـراکـزي چـون           

 کيان ، هزار کارگر  ٣٠ايران خودرو با    
تاير که سه ماه است در اعـتـراض و             

 و   ،مبارزه است و هفت تپه و غـيـره          
 متکي شدن هـر     ،پيشروي بيشتر آنها  

چه بيشتر مبارزات  اين کـارگـران بـه         
 و تثبيـت آن  ،مجمع عمومي کارگري  

به عـنـوان ظـرف اتـحـاد و مـتـحـد                    
نگاهداشتن کارگران در برابر دولت و       

ايـن را بـطـور عـمـلـي              .   کارفرماست
کارگران خودشـان در مـبـارزات هـر             

ديده انـد کـه هـر           .   روزه خود ديده اند 
 هـر گـاه صـداي           ،گاه جمع شـده انـد      

اعتراضشان را به بيـرون از کـارخـانـه           

بـــرده و تـــوانســـتـــه انـــد صـــداي                 
اعــتــراضــشــان را بــگــوش جــامــعــه          
برسانند و هر جا توانسته اند خانـواده        

 در   ،هــاي خــود را هــمــراه کــنــنــد             
موقعيت قدرتمندتري قرار گـرفـتـه و          
توانسته اند موفقيت هاي بـيـشـتـري           

. در مــبــارزه خــود داشــتــه بــاشــنــد            
کارگران بخوبي در مبارزات هر روزه        
خود تـجـربـه کـرده انـد کـه  آنـچـه                        
مديريت و دولـت را بـوحشـت مـي                

 جمع شـدن و مـتـحـد بـودن                 ،اندازد
و ديده اند که براي اينکه از        .   آنهاست

 بـراي    ،باالي سر آنها زد و بند نشـود    
اينکه در صفوفشـان تـفـرقـه افـکـنـي            

 براي اينکه آنها را سر نداوننـد        ،نشود
و در زير دست و بال مراجع مخـتـلـف           

 بـايـد     ،دولتي به فرسودگي نکشاننـد    
مــتــحــد بــاشــنــد و بــا اعــتــراضــات            
قدرتمنـدشـان خـواسـتـهـاي خـود را                

بـنـابـرايـن بـراي هـمـه             .   تحميل کنند 
اينها  بايد مجامع عمومـي مـنـظـم            

بـايـد در     .   کارگري را بـر پـا داشـت             
 يـعـنـي      ،مجامع عمـومـي کـارگـري       

 ،آنجا که همه کارگران جمع هسـتـنـد       
 رئـوس خـواسـتـهـاي           ،تصميم گرفت 

خود را روشن کرد و حول آن مـتـحـد              
شـد و در آن نــمــايـنــدگـان خــود را                   
انتخاب کرد و متحد و قدرتـمـنـد بـه            

 .  جلو رفت
 

مجمع عمومي و اتحاد مجدد     
 كارگران در رامشير

به نمونه مبارزه کارگران رامشيـر      

 ١٠ و      ٩در پــااليشــگــاه فــازهــاي         
در آنجا کارفـرمـا   . عسلويه نگاه کنيم 

با توطئه گري تالش ميکند با دامـن        
زدن به تفرقه قومي و محلـي و تـحـت     
عنوان کارگر کرد و لر بـيـن کـارگـران          

و مــي بــيــنــيــم کــه         .   تــفــرقــه انــدازد   
متاسفانه در آنجا اين توطئه در ابتـدا     
به موفقيت ميرسد، اختالفاتي ميـان      
کارگـران ايـجـاد مـيـکـنـد و حـتـي                    
درگيري هايي را در مـيـان کـارگـران            

صرف به راه افـتـادن      .   بوجود مي آورد  
درگيري ميان كارگران بر زمينه هـاي       
محلي گري و قومي و امثـال ايـنـهـا             
البته بسيار تكان دهـنـده و هشـدار              
دهنده است و بايد جـداگـانـه بـه ايـن               
مساله پرداخت و كارگران را وسيعا و       
مداوما در برابر ويروس كثيف تفـرقـه        
قومي و محلي گري و ناسيوناليستي      

خوشبتختانه با نـقـش      .   واكسينه كرد 
 و  ،هوشيارانه کارگران راديکال و آگاه    

تــالش آنــان بــراي بــرپــايــي مــجــمــع           
عمومي کـارگـري و مـتـحـد کـردن                 

 کارگران تـوانسـتـنـد        ،کارگران در آن    
. اين توطئه کارفرما را خنثي کـنـنـد          

از جمله درهمان شب کـه ايـن اتـفـاق              
افتاد کارگران در جمع هاي خـود در           
مورد اين موضوع به بحث و گفتـگـو         

در مـورد تـوطـئـه گـري             .   نشسـتـنـد   
کارفرما و اينکه چگونه بـا مـنـسـوب      
کردن کارگران به کرد و لر در صـفـوف          
آنها شکاف ايجاد کرده و  با ايـن کـار           
کل کارگران را مورد تهاجم خود قـرار   

 سخن گفتـنـد و تصـمـيـم             ،داده است 
گرفتند که متحد شوند و بـا بـرپـايـي            
مجمع عمومـي بـر سـر چـگـونـگـي                

. ادامه مبارزه خود تصميم بـگـيـرنـد          
بدين تـرتـيـب ديـديـم هـنـگـامـيـکـه                  
کــارفــرمــا خــود را در بــرابــر جــمــع              

  نـاگـزيـر شـد حـقـوق                 ،کارگران ديد 
يکماه کارگران را بپردازد و در ادامـه       
نيز وقتي بـاز مـيـخـواسـت از دري                 
ديگر وارد شود و اين بار کـوشـيـد بـا         
دسته دسته کردن کارگران و پـرداخـت        

 ،تدريجي يکمـاه دسـتـمـزد بـه آنـهـا               
 بـاز   ،صفوف کارگران را در هم شکند     

با شنيدن  زمـزمـه بـرپـايـي مـجـمـع                 
عمومي کارگران عقب نشست و قـول       
پرداخت يک ماه ديگـر از طـلـبـهـاي              

ايـن تـجـربـه       .   کارگران را به آنـهـا داد      
جنبه ديگري از كاركرد و نقش مـهـم           
مــجــمــع عــمــومــي را پــيــش چشــم            

نشان داد كه مجمع    .   كارگران گذاشت 
. عمومي كارگر را متحدتر مـيـكـنـد        

بدين ترتيب وقتـي بـه مـبـارزات هـر              
روزه خود نگاه ميکنيم مثـال فـراوان          

و همه اينها بر يک چيـز تـاکـيـد     .   است
تشکيل مجامع عـمـومـي      .   ميگذارد
 تثبيت اين مجامع بـعـنـوان    ،کارگري

ظرف اعمـال اراده و مـحـلـي بـراي                  
تصميم گيري متحـد کـارگـري امـري          

بايد فورا دست  .   فوري و حياتي است     
 . بکار شد

 ،زنده باد مجامع عمـومـي کـارگـري         
 زنده باد شوراها

١٠از صفحه   

 سايت روزنه
 www.rowzane.com 

 
١از صفحه  ...   مجمع عمومي مشترك   
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اخراج نمايندگان کارگران در   
 نيرورخش سنندجکارخانه  

طبق خبري كه به كميته كـردسـتـان         
حــزب رســيــده اســت چــهــار نــفــر از                  
نمايندگان كارگران اين كارخانـه اخـراج         

آخرين خبر از ايـن كـارخـانـه              .   شده اند 
حــاكــي اســت كــه اشــرف و عــبــيــد                  
پيرخضري و شورش تيكاب و بـخـتـيـار          

در ميـان   .   سعيدي از كار اخراج شده اند     
اين كارگـران اخـراجـي تـنـهـا بـخـتـيـار                  
سعيدي تا پايان شهريور مـاه قـرار داد            
كاري دارد و كارفرما اعالم كرده اسـت          

كـارگـران   .   قرار دادش را تمديد نميكنـد     
اين كارحانه سه ماه حقوق معوقه دارند       
و تا كنون دسـتـمـزدهـايشـان پـرداخـت               

كارفـرمـاي ايـن كـارخـانـه            .   نشده است 
اعــالم كــرده اســت در صــورت لــزوم                
كارحانه را تعتيـل و در جـاي ديـگـري               

 . سرمايه گزاري ميكند
 
اعتصاب کارگران كشت و  

 صنعت مهاباد
كارگران كشت و صنعـت مـهـابـاد           

 در   ۳۸۷ شـهـريـورا     ۱۱روز دوشـنـبـه       
اعتـراض بـه اخـراج كـارگـران و بـراي                  
پرداخت دستمزدهاي معوقـه دسـت از          

اين شركت قبال تـعـدادي       .   كار كشيدند 
از كارگران را اخراج كرد و اخيرا باز هـم          
گفته است كه تعداد ديـگـري را اخـراج             

بـه دنـبـال ايـن اعـتـصـاب،                .   ميـكـنـد   
كارفرما به جمع كارگران آمد و اعـالم            

. كرد مطالبات آنها را پاسـخ مـي دهـد       
مـا از آن هـا   :   " يكي از كارگران ميگويد   

خواستيم در صورتي که به مطالباتمـان        
جواب ندهند يك بـار ديـگـر دسـت بـه              

 ."اعتصاب خواهيم زد
كارگران شركت كشت و صنعت  با       
نوشتن نامه اي بـه فـرمـانـداري شـهـر،               
خواسته هاي خـود را تـاكـيـد كـرده و                   
اعالم كردند اگر مطالباتشان بي جواب      
بمانـد، دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـي                    

 ۱۲۰ شهريور   ۱۱روز دوشنبه   .   ميزنند
نفر از كارگران اين شركت  در اعتصاب         

کارفرما به كارگـران    .   شركت كرده بودند  
 شــهــريــور بــه            ۱۷قــول داد کــه              

 .مطالبالتشان پاسخ ميدهد
 

اعتراض كارگران شهرداري 
انديمشك به پرداخت نشدن 

 دستمزدها

 نفـر از كـارگـران شـهـرداري             ٢٠٠
انديمشك در اعتراض به پرداخت نشدن      

 ماه گذشته خود روز دوشـنـبـه          ٦حقوق  
 شهريورماه در مقابل شهرداري اين      ١١

شهر بمدت يك ساعت تـجـمـع كـرده و              
خواهان رسيدگي بـه مـطـالـبـات خـود              

اين خبر مي افزايد كـه شـهـردار          .   شدند
انديمشك در جمع كارگران حاضر شـد و        
وعده داده است كه طـي هـفـتـه آيـنـده                  
بخشي از حقوق اين كارگـران پـرداخـت           

 .خواهد شد
 

اعتراض رانندگان خودروهاي 
  سواري در سنندج 

 رانـنـدگـان     ،به گزارش سايت اتحاد   
خودروهـاي سـواري کـرايـه اي، عضـو              

 ســنــنــدج روز شــنــبــه          ٤١٠تــعــاونــي    
فرماندار سننـدج و مسـووالن پـايـانـه               
هاي استان کردستان را وادار بـه عـقـب            
نشيني از اعمال فشار براي بکـارگـيـري         
يکي از نـورچشـمـي هـاي فـرمـانـدار                   
سنندج در تعاوني مسـيـر سـنـنـدج بـه               

حـيـدري فـرمـانـدار        .   کرمانشـاه شـدنـد     
سنندج از طريق جـواديـان مـديـر کـل                
پايانه هـاي اسـتـان کـردسـتـان، قصـد                 
داشت شخصي به نام پيمان نجف پـور،         
نورچشمي خـود را بـه مسـووالن ايـن                
تعاوني مسافربري تحميل کنـد کـه بـا            

. مقاومت اعضاي تعاوني مـواجـه شـد        
مسووالن براي تسليم کـردن رانـنـدگـان،         
روز شنبه از صـدور صـورتـحـسـاب کـه              
همراه داشتن آن و ارايه آن به پلـيـس راه             
الزامـي اسـت خـودداري کـردنـد و بـه                  

 راننده ايـن تـعـاونـي           ١٤٠همين دليل   
روز شنـبـه بـدون درآمـد راهـي خـانـه                    

رانندگان به رغم پافشـاري غـيـر         .   شدند
مستقيم حيدري فـرمـانـدار سـنـنـدج و              
اصرار مستقيم و تـهـديـدهـاي عـلـنـي               
جــواديــان از پــذيــرفــتــن نــور چشــمــي             
فرماندار خودداري کردند و سرانجـام بـه        
حضورش در مسير سنندج به دهـگـالن        
موافقت کردند که نورچشمي فـرمـانـدار     

رانـنـدگـان ايـن       .   هم ناچار به قبـول شـد       
تـعـاونــي مــعـتـقــد بــودنـد کـه تـعــداد                  
خودروهاي موجود در مسير سنندح بـه       
کرمانشاه در حـدي اسـت کـه عـمـال                   
روزانه يک سرويس رفت و بـرگشـت هـم            
نصيب رانندگان نمي شـود و اگـر قـرار             
باشد مسووالن هم نورچشمي هاي خود      

را به آنان تحميل کنند هـمـگـي از نـان           
 .خوردن مي افتند

نور جشمي فرماندار سـنـنـدج، بـا            
اتکا به معرفينامه خود از بنياد شهيـد         
سعي در تحميل نظر خود را داشت کـه           
با مـقـاومـت هـيـات مـديـره تـعـاونـي                   

بـه هـمـيـن     .   سرانجام ناجار به تسليم شد    
دليل روز شـنـبـه خـودروهـاي سـواري                
کرايه سنندج به کرمانشـاه و هـمـدان و            
دهگـالن دسـت از کـار کشـيـده و تـا                    
اجابت نظرشان در دفـتـر تـعـاونـي در                 

 ترمينال سنندج تجمع کردند
 

اعتصاب کارگران شرکت 
رامشير در پااليشگاه گاز 

  عسلويه ١٠ و ٩فازهاي 
 ١٦به گزارش سايـت اتـحـاد روز             

 نفـر از کـارگـران         ١٥٠٠شهريور حدود  
شرکت رامشير که در پروژه پـااليشـگـاه         

 عسلويه کار  مـي       ١٠و ٩گاز فازهاي  
 ٤کنند در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت             

مــاه از دســتــمــزدهــايشــان دســت بــه              
 .اعتصاب زدند

متعـاقـب ايـن اعـتـصـاب مـديـر                 
شرکت رامشـيـر بـراي جـلـوگـيـري از                  
گسترش و تشديد اعتراض کـارگـران و          
ايجاد شکاف بين آنها بـه تـرفـنـد ضـد              
انساني جدائي قوميتي متوسـل شـد و          
تالش کرد آنان را به کـرد و لـر تـقـسـيـم            
کند که متاسفانه اين ترفنـد مـديـريـت            
موثر واقع شد و کار به درگيري و تفرقـه      

 .در ميان کارگران کشيد
بدنبال اين  وضـعـيـت تـعـدادي از              
کارگران آگاه در ايـن مسـئلـه دخـالـت                
کرده و با صحـبـتـهـاي آنـان، کـارگـران                
متوجه  اشتباه خود شدند و اين مسئلـه     
نهايتا نتوانست در اعتراض مـتـحـدانـه         

کارگـران  بـعـد از          .   آنان خللي وارد کند   
آنکه متوجه ترفند کارفرما براي ايجـاد       
شکاف در ميان خود شدند شب بعد از          
اعتصـاب در خـوابـگـاه هـاي خـود بـا                  
تشکيل جمعهاي دهها نفره وصـحـبـت          
بر سر موانع سر راه موفقـيـت خـود بـه               
اين نتيجه رسيدند کـه بـايـد بـيـش از                  

 .پيش با هم متحد باشند
در حال حاضر در مـيـان کـارگـران             
بحث بر سر تشکيل مـجـمـع عـمـومـي             
وانتخاب نماينده است تـا قـادر شـونـد             
مبارزه خود را با انسجام و اتـحـاد هـر              

 .چه بيشتري به پيش برند
در هـر حـال در ادامـه اعـتـصـاب                

و تـالش آنـان بـراي بـرپـايـي                   کارگران
 کارفرما مجبـور شـد        ،مجمع عمومي 

يک ماه از دستمزد کارگـران را پـرداخـت     
 شـهـريـور       ١٧کند و از روز دوشـنـبـه             

اقدام به پـرداخـت يـک مـاه ديـگـر از                     
دستمزد کارگران در گروههاي ده نفره و         

 بطوريـکـه بـا ايـن نـحـوه               کرد نفره   ١٥
پرداخت براي دو هزار کـارگـر، دو مـاه             
طول خواهد کشيد تـا هـمـه کـارگـران                
دستمزدهاي معوقـه خـود را دريـافـت             

 .کنند
کارفرما تـالش دارد بـراي مـهـار              
اعتصاب کارگران از يک سـو در مـيـان            
آنان چند دستگي ايجاد کند  و از سـوي       
ديگر عمال از تعهـد پـرداخـت يـکـمـاه               

 .ديگر از دستمزد کارگران سرباز زند
اين اقدام ضـد انسـانـي مـديـريـت              
شرکت در حالي صورت مي گـيـرد کـه            
عالوه بر عدم پرداخت چـنـديـن مـاه از              
دستمزد کارگران، از نظر غذا وخوابگـاه       
نيز آنان در شرايط بسيار مشقـت بـاري       

 .مشغول  به کار هستند
" اويـک " بنا بر همين گزارش شرکت      

پيمانکار اصلي پااليشگاه گاز فازهـاي       
 که شرکت رامشير نـيـز خـود         ١٠  و  ٩

يکي از پيمانکاران آن است قصـد دارد          
 نـفـر از        ٨٠٠تا پايان شـهـريـور مـاه             
 .کارگران خود را اخراج کند

ــداوم اعــتــراض کــارگــران              ،در ت
کارفرما به نماينده هاي کـارگـران قـول           

 شهريور  يک مـاه ديـگـر از              ٢٢داد از   
امـا  .     دستمزد کارگران را پرداخت کـنـد    

عــمــال ايــن کــار صــورت نــگــرفــت و               
مديريت براي گريز از انجام تعـهـدش و           
ايجاد شکاف در ميان کارگران اقدام بـه       
عملي کردن  وعده خود با پرداخت ايـن        

 کارگـر در روز        ١٥ الي   ١٠دستمزد به   
 .نمود

کارگران شـرکـت رامشـيـر وقـتـي              
متوجـه ايـن تـرفـنـد کـارفـرمـا شـدنـد                    
تصميم گرفتند بـراي تـداوم اعـتـراض             
خود و سـازمـان دادن يـک اعـتـصـاب                 
متحدانه اقـدام بـه بـرگـزاري مـجـمـع                  

بدنبال اين وضعيت و    .   عمومي بنمايند 
آگاهي کارفـرمـا از زمـزمـه بـرگـزاري                
مجمع عمومـي در مـيـان کـارگـران و               

 ،روز   ،تصميم آنان به تـداوم اعـتـراض         
 شـهـريـور مسـئـولـيـن             ٢١پنج شنـبـه      

شرکت به دو نفر از نمايندگـان کـارگـران          
 شـهـريـور      ٢٢اعالم کردند که از جمعه      

طي چند شب متوالي يک ماه ديگـر از           
دستـمـزد هـمـه کـارگـران را پـرداخـت                   

 .  خواهند نمود
در اين گزراش همچنين آمده اسـت       
که  کارفرماي شرکت رامشيـر پـس از            

 شـهـريـور،    ١٦ در    ،کارگـران اعتصاب  
از حراست کمپ و پااليشگـاه خـواسـت           
تا از ورود يکي از کـارگـران فـعـال در                 
اعتصاب بـه نـام بـهـاري بـه شـرکـت                     

بـديـن تـرتـيـب ايـن            .     جلوگيري نمايند 
کارگر عليرغم مطالـبـه چـهـار مـاه از               
دستمـزدش هـم اکـنـون حـق ورود بـه                   
خوابگاه را ندارد و شبها بـه دلـيـل بـي               
پولي در حاشيه خيـابـانـهـاي عسـلـويـه              

 .شب را به صبح مي رساند
 

اعتصاب کارگران پتروشيمي 
کاويان و جوشکارهاي آرگن 

 شرکت رامکو در عسلويه 
 روز   ،بنا بر  گزارش سايت اتـحـاد        

 شــهــريــور کــارگــران      ٢١پــنــج شــنــبــه      
جوشکار آرکن در شـرکـت رامـکـو در              
اعتراض به پايين بودن دستمزدهايشـان      

 .دست از کار کشيدند
 ٦٠٠اين کارگران در حـال حـاضـر          

هزار تومان در ماه دستمزد مي گـيـرنـد          
و خواهان دو برابـر شـدن دسـتـمـزدهـاي             

بـر اسـاس ايـن گـزارش            .   خود هستـنـد   
اعتـصـاب کـارگـران جـوشـکـار آرکـن                 
شرکت رامکو با پـيـوسـتـن گـروهـهـاي              
ديگري از کارگـران بـه ايـن اعـتـصـاب               
ابعاد وسيـعـتـري پـيـدا کـرده اسـت و                   

شـرکـت رامـکـو       .   همچنان ادامـه دارد    
 .سي جوشکار آرگن دارد

بنا بر گزارش ديـگـري از هـمـيـن                
سايـت کـارگـران شـرکـت پـتـروشـيـمـي                 
کاويان نيز در اعتراض به عدم پرداخـت         

 روز دوشنـبـه    ، ماه از دستمزدهايشان   ٥
 . شهريور ، دست به اعتصاب زدند١٨

 کـارگـران     ،بر اساس ايـن گـزارش        
معترض مورد حمله نيروهاي حـراسـت        
قرار گرفتند و  بعد از  درگيـري بـا آنـان          

.  همانروز اعتصاب خود را خاتمه دادند     
پتروشيمي کاويان پـس  حراست شرکت   

 براي جلـوگـيـري    ،از  حمله به کارگران 
از شروع مجدد اعـتـصـاب اقـدام بـه             
ايجاد فضـاي امـنـيـتـي و پـلـيـسـي                  
شديدي در شرکت نموده و با گـرفـتـن           
کارت ورود تعداي از کارگران از ورود       
آنان به محوطـه شـرکـت جـلـوگـيـري               

 ميکند
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيديک دنياي بهتر

از ،    ٢صنايع فلزي ايران شمـاره       
 شهريور در اعـتـصـاب      ١٦روز شنبه   

 ٣٥٠کارگران اين شرکت کـه         .   است
نفر هستند هر کدام يک مـيـلـيـون تـا              
يک ميليون و نيم بابـت حـقـوق هـاي              
معوقه طلبکارند که مجـمـوع طـلـب        

در ارتـبـاط     .    ميليون است  ٤٩٧آنان  
با اين موضوع کارگران اين کـارخـانـه        

 تا کنون بـارهـا اعـتـراض        ٨٥از سال   
کرده و نامه نوشته و پـيـگـيـر حـقـوق               

 بـدنـبـال      ٨٦در سـال       .   خود شده انـد   
اعــتــراض کــارگــران دولــت کــمــيــتــه         
بحراني تشکيل داد و براي راه انـدازي   
شرکت وامي به کارفرمـا داد کـه از              
محل آن حقوق دو ماه و نيم کـارگـران          

 و   ٨٥يعني ماههاي بهمن و اسفنـد        
امــا .    پــرداخــت شــد       ٨٦فــرورديــن    

کارگران کماکان نيمي از حقوق بهمـن       
 آذر و دي خود     ،و حقوق ماههاي آبان   

کـارخـانـه در      .   را طـلـبـکـار مـانـدنـد          
 دو بـاره راه انـدازي             ٨٦ارديبهشت  

به کارگران گفتند بـراي ايـنـکـه            .   شد
کارخانه راه بيفتد طلبهاي قبلي آنـان        
را دولت مـيـدهـد و کـارگـران را بـه                   

کارگـران بـه کـار         .   دولت حواله دادند  
اما باز هـم مسـالـه      .   خود ادامه دادند  

و .   حقوق هاي مـعـوقـه تـداوم يـافـت             
همانطور که اشـاره شـد هـم اکـنـون                 
طلب کارگران بابت همه اين طلبها از       

 تا کنون به يک ميليون و يـا يـک        ٨٥
مـديـريـت    .   ميليون نيم رسـيـده اسـت       

مرتب کارگـران را سـر مـيـدوانـد و                 
کــارگــران بــيــن دولــت و کــارفــرمــا             

در ايـن مـدت        .     پاسکاري ميشـونـد   
کارگران به اشکال مختلـف اعـتـراض        

  تـيـرمـاه بـود کـه                ٦در   .   کرده انـد   
کارگران دو ماه به مديريـت کـه بـيـان         

 اولتيمـاتـوم دادنـد و          ،الحق نام دارد  
خواهان پاسخگويي به خواستهايشان    

 شهريـور آخـريـن مـهـلـت             ١٥.   شدند
در ايـن روز ابـتـدا کـارگـران بـه                .   بود

مديريـت اخـطـار کـردنـد و بـعـد در                   
وقـتـي   .   مسجد کارخانه جمـع شـدنـد        

. مديريـت بـه مـيـان کـارگـران آمـد                 
کارگران به عالمت اعتراض مسـجـد       
را ترک گفـتـنـد و اعـالم اعـتـصـاب                  

کارگـران مـجـمـع عـمـومـي             .     کردند
تشکيل دادند و همانجا گـفـتـنـد کـه             

تالش دارند که بعد از ايـن از طـريـق            
مجمع عـمـومـي و تصـمـيـم گـيـري                 

. جمعي مبارزه خود را به پيـش بـرنـد          
مديريت کـه اعـتـراض کـارگـران را                

از ترس گستـرش ايـن      .   مشاهده کرد   
اعتراض فورا سرويس هـاي ايـاب و            

تــا .   ذهــاب کــارگــران را قــطــع کــرد           
کارگران در منزل بمانند و به کارخانـه        

اما کارگران تصميم گـرفـتـنـد      .   نيايند
با کمک و اتحاد يکديگر و با استفاده        
از وسايل شخصي خـود بـه کـارخـانـه            
بيايند و تـجـمـع و اعـتـراضـشـان را                

بدين ترتيـب از شـنـبـه       .   ادامه دهند 
 شهريور ايـن حـرکـت اعـتـراضـي            ١٦

و کارگران اعالم کرده انـد  .  ادامه دارد 
کــه تــا وقــتــي پــاســخ نــگــيــرنــد بــه               

روز .   اعتراضشان ادامه خواهنـد داد      
 شهريـور نـيـروي انـتـظـامـي بـه                 ١٩

کارگران را تهديـد کـرد       .   کارخانه آمد 
ولــي بــعــد از مــواجــهــه بــا اتــحــاد               

 .   ناگزير  محل را ترک کرد،کارگران
صنايع فلـزي ايـران در مـنـطـقـه              
شاد آباد قرار دارد  کـه کـارخـانـجـات            

يـک  .   ديگري نيز در آنجا واقـع اسـت          
نگراني مديريت تسري اين حرکـت بـه        

 و ديـگـر        ١شرکت صـنـايـع فـلـزي             

 
 اعتصاب كارگران گروه صنايع فلزي ايران

اعتصاب كارگران نيروگاه اتمي 
 بوشهر

 ٩بنابه خـبـر مـنـتـشـر شـده در                     
شهريور ماه، كارگـران نـيـروگـاه اتـمـي              
بوشهر طي روزهاي گذشته، بـا تـجـمـع            
در مقابل اين نيروگاه خواستار پرداخـت       
مطالبات خود شدند كه شامل سه مـاه     
دستمزد و حقوق پرداخت نشـده اسـت و       
اعالم كردند كه چنانچـه طـي روزهـاي            
آينده تمامي مطالبات آنـهـا پـرداخـت            
نشود، مـجـددا دسـت بـه اعـتـصـاب                  

اين خبر مي افزايد كـه بـه        .   خواهند زد 
دنبال اعتصاب كـارگـران، مسـئـولـيـن            
سراسيمه شـده و يـك مـاه از حـقـوق                     
كارگران را پرداختنـد و قـول دادنـد كـه              
بقيه مـطـالـبـات كـارگـران را نـيـز در                    

همين خـبـر در        .   روزهاي آينده بپردازند 
آخر مي افزايد كه اين اولين اعـتـصـاب          
كارگران نيروگـاه اتـمـي بـوشـهـر بـراي                 

دريافت حقوقهاي پرداخـت نشـده شـان           
 .نبوده است

 
اعتصاب کارگران شرکت فالت 
پارس  در پتروشيمي پلي اتيلن 

 سنگين کرمانشاه 
 

 شهريـور  کـارگـران       ١٩صبح روز   
شرکت فالت پارس در پـتـروشـيـمـي             
پلي اتيلن سـنـگـيـن کـرمـانشـاه در                 
ــرداخـــت                  ــدم پـ ــه عـ ــراض بـ ــتـ اعـ
دستمزدهايشان دست از کار کشـيـده        
و اعتصـاب نـا مـحـدودي را شـروع               

 . کرده اند
 ٢٠٠اين کارگران که تعداد آنان        

نفر از است از نيمه فـرورديـن امسـال            
تا کنون هـيـچ دسـتـمـزدي دريـافـت                 

اين کارگران در رابـطـه بـا         .   نکرده اند 
اين موضوع بارها دست به اعـتـراض        
زده و پاسخي نگرفته اند و در هـمـيـن          

 ٢٣رابطه اعالم کـرده انـد کـه روز                 
شهريور در محل شرکت دوباره دسـت       

همچنين بنا بـه  .   به تجمع خواهند زد 
گزارش اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران           
پتروشـيـمـي پـلـي اتـيـلـن سـنـگـيـن                    
کرمانتشـاه از اول شـهـريـور مـاه تـا                

 نفر از کارگران خود ٣٠٠کنون حدود   
را اخراج کرده است و طـبـق اظـهـار                
کارگران قرار است تا پايـان شـهـريـور        

 نفر ديگر از آنان نيـز از کـار   ١٠٠ماه  
 . خود اخراج بشوند

 
محمد صالح کياماري عضو 
سنديكاي كارگران نقاش 

 دبازداشت ش
به گزارش سنديکاي کارگران نقاش     

 بـعـد از ظـهـر            ،و تزئينات ساخـتـمـان     
، محمـد   ١٣٨٧ شهريور   ١٣چهارشنبه  

صالح کياماري عضو هيئت بازگشايي     
سنديكاي كارگران نقاش بازداشت شـده      
به کالنتري منتقل شـد و شـب را در                  

 . بازداشتگاه به سر برد
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بــنــا بــه خــبــر رســيــده بــه حــزب                
 ١١کمونيست کارگري، يکشنبـه شـب        

شهريور، يکي از کارگران سـد گـتـونـد             
عليا در استان خوزستان بنـام داريـوش          
نعيم زاده هـنـگـام تـالش بـراي بـيـرون                 
کشيدن لودري که در تونل سد گير کرده        
بود، در اثر يک سانـحـه جـان بـاخـت و               
قرباني ناامني محيط کار و سودجوئـي       

اين دومين مورد   .   صاحبان سرمايه شد  
مرگ کارگران در سد گتوند عليـا در دو      

اواسط تـيـرمـاه نـيـز           .   ماه گذشته است  
کــارگــر ديــگــري بــنــام احــمــد حــالج               
شوشتري در اثر رها شدن و بريدن کـابـل       
و اصابت به او از ارتفاع به پائين پرتاب         

 .شد و بشکل دلخراشي جان باخت
داريوش نعيم زاده داراي هـمـسـر و          

 سـال    ٢٥دو فرزند خردسال بود و حدود    
 ١٢سن داشت و صبح امروز سه شنبـه      

شهريور طي مراسم باشکوهي در ميـان       
خشم و اندوه همکاران و خانواده اش و            
جمع کثيري از مردم از درب منزلش در        
شهرستان شوشتر با پاي پياده  تشـيـيـع           
و در حاليکه به رسم مـحـلـي در طـول                
مسير تيرانـدازي هـوائـي مـيـکـردنـد،              

 .بخاک سپرده شد
حزب کمونيست کارگـري عـمـيـقـا           
مرگ داريوش نعيم زاده و احـمـد حـالج       
شوشتري را بـه خـانـواده هـاي آنـهـا و                   
بســتــگــان و هــمــکــارانشــان تســلــيــت          

ميگويد و کارفرما و دولـت را بـدلـيـل            
بي توجهي و سودجوئي و عدم تـامـيـن          

. امنيت محيط کار محکـوم مـيـکـنـد          
حزب خواهان پايان دادن بـه شـرايـط نـا            
امني است که محيط هاي کـار را بـه               

. قتلگاه کـارگـران تـبـديـل کـرده اسـت                
دولت و کارفـرمـا مسـئـول مـرگ ايـن                
کارگران و هزاران کارگر ديگري هستنـد      
که در محيط هاي کار جان خـود را از             

پـرداخـت غـرامـت بـه           .   دست ميدهنـد  
خانواده هاي اين کارگران و تاميـن يـک           
زندگي مرفه براي آنها، حق ابـتـدائـي و            

 .مسلم خانواده هاي آنها است
الزم به ذکر است کـه سـد گـتـونـد              

 کيلومتـري   ٣٠عليا دراستان خوزستان    
 ١٢شمال غربي شهرستان شوشتـر و در        

. کيلومتري شهر گتوند واقع شده اسـت        
شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايـران          
بعنوان کارفرما و شـرکـت مـهـنـدسـي               
مــهــاب قــدس بــا هــمــکــاري شــرکــت            
فرانسوي کويينه بليه بعنـوان مشـاور و         

 قرارگاه سـازنـدگـي خـاتـم االنـبـيـاء                
شرکـت مـهـنـدسـي سـپـاسـد بـعـنـوان                    

 ايـن    ٨٠پيمانکار از اول مهرمـاه سـال         
 .پروژه را در دست دارند

 !آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 !مرگ بر جمهوري اسالمي

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧شهريور ١٢، ٢٠٠٨سپتامبر٢

 
 نا امني محيط کار در سد گتوند عليا 

 باز هم قرباني گرفت 

 . کارخانجات در منطقه است
 بـعـد از     ٨٤صنايع فلزي از سـال      

خصوصي سازي و   روي کار احـمـدي       
سـال  .   نژاد مشکالتش شـدت يـافـت         

 ميليون به ايـن     ٨٢ کميته بحران    ٨٦
 مـيـلـيـون بـه           ٥٠.   دو شـرکـت داد         

شرکت صنايع فلزي دو داده شد که از        
 ،محل آن همـانـطـور کـه اشـاره شـد               
. حقوق دو ماه و نيم کارگران داده شـد        

 نفر از کـارگـران     ٣٠٠در همان موقع    
 نـفـر     ٧٠٠.   قراردادي اخراج شـدنـد         

 نـفـر     ٣٥٠باقي ماندند که  هم اکنون     
 نـفـر در        ٣٥٠ و      ١در صنايع فلـزي   
.  کـار مـيـکـنـنـد           ٢صنـايـع فـلـزي          

مديرعامل کل اين گروه صنايع فلزي      
فردي بنام فرد مـنـش اسـت کـه در                 

.  دفـتـر دارد       ١صنايع فلزي شـمـاره       
 ١شرکـت صـنـايـع فـلـزي  شـمـاره                     

مديريت جداگانه دارد و تـولـيـد آن               
ايـن شـرکـت هـفـتـه            .   متفاوت اسـت   

گذشته بابت يکسري مـزايـا مـانـنـد             
کوپن هاي غذايي و کمک تحـصـيـلـي          
به فرزاندانشان و هزينه سفر که قـبـال          
ميگرفتند و قطع شده بود اعتـصـاب         

و منـتـظـر    .  و خواهان آن شدند.  کردند
مديـر آن فـردي بـنـام          .   جواب هستند 
 . گلي نام دارد
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كارگران لوله سازي خوزستان در       
ادامه اعتراضات و مـبـارزات خـود           
براي گرفتـن دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت             
نشده خود امروز دست به راهپيمـايـي     

بـنـا بـه گـزارش          .   در مركز شهر زدند   
رسيده به حزب كمونـيـسـت كـارگـري            
كارگران اين شـركـت از سـاعـت نـه                 

 شهريور در    ١٧صبح امروز يكشنبه    
خيابان نادري تجمع كردنـد و از آنـجـا          
به طرف خيابان طالقانـي كـه مـحـل             
دفــتــر شــركــت لــوــلــه ســازي اســت              

شـمـار كـارگـران       .   راهپيمايي كـردنـد    
 نـفـر     ٣٠٠تظاهر كننده ابتدا حـدود       

بود و در حين راهپمايي بـا پـيـوسـتـن          
تدريجي ساير كارگران اين شركت، به      

كارگران در مـقـابـل       .    نفر رسيد  ٧٠٠
 كـه مـحـل دفـتـر             ١٠٠١ساختمان   

شركت است تجمع كردند و با شـعـار           
. دادن خواستهاي خودرا فـريـاد زدنـد        

پاسخ مـا را     " كارگران شعار ميدادند    
بـازم پـول     " ،   " مرگ بر ظالـم " ، " بدهيد

" . مارو خوردن، كارگرا گشـنـه مـردن        
شماري از خانواده هاي كارگـران نـيـز          
در تجمع اعتـراضـي روز يـكـشـنـبـه               

نيروهاي انـتـظـامـي       .   شركت داشتند 
كارگران را محاصره كـرده بـودنـد و              

. مانع پيوستن مردم به آنها ميشـدنـد       
يكي از همسران كارگران كه مشـغـول    
فيلمبرداري از صحنه اعـتـراض بـود          
مورد حمله نيروهاي انتـظـامـي قـرار          
گرفت و مامورين جمهوري اسـالمـي       

ايـن حـملـه بـا          .   دوربين اورا گرفـتـنـد     
. اعتراض شديد كارگران مواجـه شـد        

بسياري از مـردم در پـيـاده روهـاي                
اطراف تجمع كرده بودنـد و بـا تـكـان            
دست و ابراز حمايـت، هـمـبـسـتـگـي              

بـا  .   خودرا با كارگران نشان مـيـدادنـد       
ادامه تجمع و شعار دادن كـارگـران،           
وكيل مدير شركت و يـك سـرهـنـگ             
فرمانده نيروهاي انتظامي بـه مـيـان          
كارگران آمدند و قول دادند تا دو روز    
ديگر طـلـبـهـاي كـارگـران پـرداخـت                

خــواهــد شــد و اعــالم كــردنــد كــه                
مديـريـت ادامـه كـاري كـارخـانـه و                  
اشتغال كارگران را تضـمـيـن خـواهـد            

كارگران اعالم كردند كه اگر اين      .   كرد
وعده ها عملي نشود دوباره در ابعـاد        
گسترده تر دست به تجمع و اعتـراض        
خواهند زد و بـه تـجـمـع خـود پـايـان               

 .دادند
کارگران قـراردادي لـوـلـه سـازي            

 ٤ ماه و کارگران رسمـي        ٦خوزستان  
بـنـا   .   ماه است كه دستمزد نگرفته اند   

به اين گزارش مـديـريـت شـركـت بـا               
خواست بازنشستگي دويست نـفـر از        
کــارگــران ايــن شــرکــت کــه در ســن              

 موافقت نکرده   ،بازنشستگي هستند 
اســت و ايــن مــوضــوع نــيــز مــورد              

 .اعتراض كارگران است
کارگران لـوـلـه سـازي اهـواز تـا               
کنون به اشکال مختلف به وضـعـيـت         
ناروشن کـار خـود و عـقـب افـتـادن                  

به .   دستمزدهايشان اعتراض کرده اند   

مقامات مختلف دولـتـي از جـملـه              
وزير صنايع و معادن و اسـتـانـدار و             
احمدي نژاد و غيره نامـه داده انـد و            

هـم  .   لي هيچگونه پاسخي نگرفته اند  
اکنون دو ماه اسـت کـه کـارخـانـه بـه             
حالت نيمه تعطيل در آمـده اسـت و             
کارگران نگـران از دسـت دادن کـار                

کــارگــران خــواهــان     .   خــود هســتــنــد    
دستمزد هاي پرداخت نشده خود و راه      

حـدود دو    .   اندازي کارخانـه هسـتـنـد       
سال است که حـتـي عـيـدي سـاالنـه                

کارگران .   کارگران پرداخت نشده است   
ــنــکــه                ــيــل اي ــدل ــنــد کــه ب مــيــگــوي
حقوقهايشـان پـرداخـت نشـده اسـت             
حتي نتوانسته اند فرزاندانشـان را در        

کارگران اعالم  .   مدرسه ثبت نام کنند   
کرده اند که تا وقتي به خواستهايشان       
پاسـخ داده نشـود بـه اعـتـراضـشـان                

 .ادامه خواهند داد
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از               
خواستها و اعتراضات كارگران لـوـلـه     
سازي خوزستان قـاطـعـانـه حـمـايـت              
ميكند و از همـه كـارگـران و مـردم                

بويـژه مـردم اهـواز مـيـخـواهـد كـه                   
ــران                ــارگ ــارزات ك ــه از مــب ــعــاالن ف

نپرداختـن دسـتـمـزد      .   پشتيباني كنند 
كارگران كه فشار زيادي را بر خانـواده   
هاي كارگري گذاشته است يـك عـمـل      
جنايـتـكـارانـه اسـت و رسـمـا جـرم                    

حزب از كـارگـران     .   محسوب ميشود 
لوله سازي خوزستان ميخواهد كه بـه       
اعتراضات خود ادامه دهنـد و از هـم         
اكنون با تشكيل مجمع عمـومـي بـا         
شركت همـه كـارگـران، قـول و قـرار                 
چگونگي ادامه مـبـارزه در صـورت           
عملي نشدن وعده هـاي مـديـريـت را           

با حـفـظ اتـحـاد و فضـاي              .   بگذارند
اعتراض و تجـمـع هـمـه كـارگـران و                
شركت وسيع خانواده هـاي كـارگـري           
است كه ميتوان مديريت و مقـامـات        
حكومت را ناچار به گردن گذاشتن به       

 .خواستهاي كارگران كرد
 آزادي برابري حكومت كارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠٠٨ سپتامبر ٧-١٣٨٧ شهريور ١٧

 
  نفر از كارگران لوله سازي خوزستان ٧٠٠تظاهرات و تجمع 

 

طــبــق گــزارشــي کــه بــه حــزب              
کمونيسـت کـارگـري رسـيـده اسـت،              

 شـهـريـور      ١٤ صبـح  روز         ٨ساعت  
 نفر از کارگران بـخـش   ١٥٠٠بيش از   

صنعـت و اداري کشـت و صـنـعـت                 
نيشکر هفـت تـپـه در اعـتـراض بـه                  
کاهش سهميه غذائي ماه رمضـان و         
عدم پرداخت حـقـوق دومـاه تـيـر و                 

 هـکـتـار از      ٧٠٠مرداد و نيز  فروش  
زمين هاي کشاورزي  دسـت از کـار            
کشيـدنـد و جـلـوي درب مـديـريـت                  

الزم به توضيح   .   کارخانه تجمع کردند  
است که سالها است در ايران دستمزد       
کارگران را تـکـه تـکـه کـرده انـد و                     
بخشهائي از دسـتـمـزد را بـعـنـوان                  
پاداش و عيدي و جيره غذائي و غيره        
پرداخت ميکـنـنـد کـه از يـکـطـرف                 
مبـارزه و اتـحـاد کـارگـران بـر سـر                     
دستمزد را با دشواري روبرو ميکند و       
از طرف ديگر دست عوامل مختلـف       

 .را براي دزدي باز کرده است
در اين تجمع اعتراضي کـارگـران       

خواستار برکـنـاري مـديـر عـامـل و               
ايـن  .   برخي از مديران شـرکـت شـدنـد         

 ساعت بطول انجاميد و در         ٤تجمع  
 ظهـر در گـرمـاي بـاالي            ١٢ساعت  

بنا به گـزارش     .    درجه پايان يافت   ٥٠
مبلغ تصويـب شـده بـابـت سـهـمـيـه                 
غذائي ماه رمضـان از سـوي دولـت             

هر ساله ايـن    .    هزار تومان است   ١٢٠
مبلغ بصورت جـنـسـي در اخـتـيـار                

امســال .   کـارگـران گــذاشـتـه مــيـشـد           
اعالم شده اسـت کـه بصـورت نـقـدي              

ايـن مـوضـوع      .   پرداخت خواهـد شـد     
مــنــبــعــي بــراي دزدي مــديــران و                
ــرکــت هــاي                   ــارفــرمــايــان در ش ک

بعنوان مثـال در شـرکـت    .   مختلفاست
 هزار تـومـان     ٧٠کاغذ پارس معادل    

در نيشکر هـفـت      .   پرداخت شده است  
 هزار تـومـان     ٥٠تپه ابتدا صحبت از     

 ٤٠بود و اکنون گفـتـه انـد مـعـادل                 
ايـن  .   هزار تومـان پـرداخـت مـيـشـود         

موضوع موجب اعـتـراض کـارگـران           
شده و کارگران بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه                  

دستمزد دو مـاه خـود را نـيـز طـلـب                 
دارند و مرتبا خبر از مزايده گذاشتـن        
زمين هاي شرکت و طرح به تعطيـلـي      
کشاندن کار خود را ميشنوند، دسـت       

ابـتـدا   .   به تـجـمـع اعـتـراضـي زدنـد               
تعدادي از کارگران از کاهش سهمـيـه        
غذاي ماه رمضان مـطـلـع شـدنـد و               
جـهـت اعـتــراض بـه مـقــابـل دفـتــر                  

مـعـاون مـديـريـت        .   مديريت رفـتـنـد     
فردي بنـام ابـوالـعـبـاسـي بـه مـيـان                   
کارگران آمد و شروع به طفره رفتـن از        
موضوع کرد و از کـارگـران بـهـانـه                 
گيري کرد که دير سر کار مـيـايـنـد و            

کارگران در مقابل او ايستادنـد      .   غيره
و ديـر آمـدن خـود او را بـه رخـش                      
کشيدند و گفتند خودت همـيـشـه بـا            
تاخير به کارخانه ميائي، چگـونـه بـا           
کارگران اينطور صحبت ميکنـي؟ در      
حالي که تعدادي از کارگران مشـغـول      
صحبت با معاون مدير بودنـد سـايـر           
کارگران نيز تصميم به تجمع گرفتـنـد        
و تعداد تجمع کننـدگـان در مـقـابـل              

ــه           ــر ب ــت ــد          ١٥٠٠دف ــي ــر رس ــف .  ن
ابوالعباسي به کارگران گفت بيـش از         

کارگـران نـيـز اعـالم          .   اين پول نيست  
کــردنــد کــه بــه اعــتــراض خــود در               

بـنـا   .   روزهاي آينده ادامه خواهند داد    
به آخرين گزارش کـارگـران نـيـشـکـر              
هفت تپه موفق شده اند که دسـتـمـزد       

 .تيرماه خود را نيز دريافت کنند
سنت اعتراض و تجمـع در مـيـان      
کارگران نيشکر هفت تـپـه در طـول              
يکي دو سال گذشته چنان ارتقا يافتـه      
که هر اجحافي را بـا عـکـس الـعـمـل           

. سريع اعتراضي خود پاسخ ميدهنـد     

بيش از يک سال است که براي گرفتـن         
هرماه دستمزد خود بارهـا دسـت بـه            
اعتصاب زده اند و بـه الـگـوئـي از                 
اعتراض و همبسـتـگـي بـراي سـايـر              

. بخش هاي کارگران تبديـل شـده انـد         
حزب کمونيست کارگري از مـبـارزه          
بحق کارگـران هـفـت تـپـه قـاطـعـانـه                 
حــمــايــت مــيــکــنــد و آنــهــا را بــه                 
همبستگي هرچه بيشتر، به متشکـل      
شدن و دخالت فـعـال خـانـواده هـاي                
کارگري در اعتراضات و تـجـمـعـات           

 .فراميخواند
 

 

 کارگران نيشکر هفت تپه مجددا دست به تجمع اعتراضي زدند
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 ٥٥٠ شـهـريـور حـدود           ١٣روز  .   
السـتـيـک    ( نفر از کارگران کيان تـايـر           

 مـاه    ٥در اعـتـراض بـه          )   البرز سابق 
دستمزد معوقه و عيدي و پاداش سـال     

 صـبـح در دو طـرف           ٨ از ساعت ٨٦
دفتر رياست جمهوري، دست به تجمـع       

نيروهاي يـگـان ويـژه         . اعتراضي زدند 
کـارگـران   .       در محل حضور داشـتـنـد       

پالکاردهائي همراه داشتند کـه بـر آن           
ما خواهان حـقـوق و       :   " نوشته شده بود  

مـا حـق     " و   "   مزاياي خودمان هستيـم   
خودمان را ميخواهيـم و مسـئـولـيـن             

در ايـن تـجـمـع          " .   بايد پـاسـخ دهـنـد         
نماينده هاي اين کارگران براي مذاکـره        
وارد نهاد رياست جمهوري شدند و در         

 صــبــح مــعــاون رئــيــس         ١١ســاعــت   
جمهور در امور تجمعات مـردمـي بـه        
ميان کارگران آمد و وعـده داد ضـمـن           
پيگيري مطالبات آنـان،  روز جـمـعـه             

 شهريور نماينده هاي اين کـارگـران   ١٥
با رئيس جـمـهـور مـالقـات حضـوري              

بدين ترتيب در سـاعـت      .   داشته باشند 
 ظهر کارگران به تجمع خـود پـايـان    ١٢

دادند و اعالم کردند که اگر جوابي بـه           
آنها داده نشـود ايـن بـار بـا جـمـعـي                     
بيشتر و همراه با خـانـواده هـاي خـود              
برخـواهـنـد گشـت و تـا رسـيـدن بـه                      

خواستهايشان به تجمعات خود ادامـه       
 .خواهند داد

ــه در پــي                       گــفــتــنــي اســت ک
اعتراضات کارگران الستيک الـبـرز و          
شکايت آنـهـا از کـارفـرمـا، هـيـئـت                   
تشخيص اداره کار و امور اجـتـمـاعـي          
اسالمشهر راي خود را به نفع کارگـران        

 .صادر کرد
 :بر اساس اين راي

کارفـرمـا بـايـد حـقـوق دو مـاه                    -١ 
. اعتصاب کارگران را پـرداخـت کـنـد           

الزم به يادآوري است کارفـرمـا اعـالم           
 ٢١د چون کارگـران از تـاريـخ      . کرده بو 

تير دست بـه اعـتـصـاب زده و کـار                    
نکرده اند دستمزدهـاي آنـان را از آن               

 تاريخ به بعد پرداخت نخواهد کرد
 
بر اساس اين راي سازمان تـامـيـن      -٢

اجتماعي ملزم شده است دفترچه هـاي      
درماني کارگـران السـتـيـک الـبـرز را                

 تمديد کند
 
کــارفــرمــا مــوظــف شــده اســت             -٣ 

ليست بيمه کـارگـران را بـه سـازمـان                
 .تامين اجتماعي رد کند

از سوي ديگر بنا بر اخبار منتشـر    
 شهريور کارگران الستيک    ١٧شده روز   

البرز از ورود دو تن از مديـران شـرکـت         

که در دفـتـر مـرکـزي ايـن کـارخـانـه                    
مستقر هستند به کارخانه جـلـوگـيـري          
کردند و به آنان اجازه ورود به کارخـانـه          

همچنين کارگران در پي دو    .   را ندادند 
روز تجمع خود در مقابل نهاد رياسـت        
جمهوري دستمزد ارديبهشت ماه خـود      
را دريافت کردند و قول داده شده اسـت         
ــي                      ــوقـ ــقـ ــش حـ ــيـ ــزودي فـ ــه بـ کـ
دستمزماههاي خرداد، تـيـر و مـرداد           

ايـن در    .   مـاه آنـان نـيـز صـادر شـود                
حاليست که با پيگيريهـا و مـبـارزات          
کارگران اين کـارخـانـه سـه وازتـخـانـه               
کشور، صنايع و کار به عدم صالحيت       
سهامدار اصلي الستيـک الـبـرز بـراي           

 . اداره کارخانه راي دادند
بنا به گزارش بدنبال کنسـل شـدن         
مالقات حضوري نمايندگان کـارگـران       

 ١٥با محمود احمدي نژاد در جـمـعـه           
 ايــن قــرار مــالقــات بــه              ،شــهــريــور 

 .  شهريور  موکول شد٢٠چهارشنبه 
 

 شهريور نمايـنـده     ٢٠روز چهارشنبه     -
هاي کارگران الستيک البـرز کـه قـرار             
بود با رئيس جمهور مـالقـات داشـتـه            

 بـا يـکـي از مـعـاونـيـن وي                     ،باشند
در ايـن مـالقـات بـه            .   مالقات کردند 

نماينده هاي کارگران اعالم شد پرونـده       

 ٢٣کارخانه الستيک البرز روز شنـبـه          
شـهــريــور در ســتــاد بــحــران ريــاســت            
جمهوري مورد بـررسـي قـرار خـواهـد             

 .گرفت
کارگران الستيک البرز هـمـچـنـان          
در اعتصاب بسر مي بـرنـد و اعـالم               
کرده اند تا رسيـدن بـه هـمـه خـواسـت                
هـايشـان بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه                   

کارگران الستـيـک الـبـرز        .   خواهند داد 
خواهان دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده           
خود و سلب صالحـيـت از سـهـامـدار              

 .اصلي اين شرکت هستند
کارگران الستيک البرز اعالم کـرده   
انــد چــنــانــچــه بــه خــواســتــهــاي آنــان            
رسيدگي نشود در مقابل مجلـس و يـا        
دفتر مرکزي شرکـت السـتـيـک الـبـرز              

 .دست به تجمع خواهند زد
 مـاه    ٥بنا به گـزارش عـالوه بـر              

 به دليل عـدم واريـز          ،دستمزد معوقه 
حق بيمه کارگران از سوي کارفرمـا بـه       
حساب سازمـان تـامـيـن اجـتـمـاعـي               

دفترچه هاي درماني آنان نيـز تـمـديـد            
الزم بـه يـادآوري اسـت کـه               .   نميشود

کارگران کيان تايـر در طـول مـاهـهـاي           
گذشته بارهـا دسـت بـه اعـتـراض و                  
اعتصاب زده اند و هـربـار مـقـامـات              
وعده هاي توخالي تحويـل آنـهـا داده             

 . اند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از          
خواستها و مبـارزات بـحـق کـارگـران             
کيان تاير حمايت ميکند و آنهـا را بـه           
اتحاد و يکپارچگي، پيوستن خـانـواده       
هاي کارگران بـه تـجـمـعـات آنـهـا و                    
برگزاري منظم مجمع عـمـومـي بـراي           
تصميم گـيـري جـمـعـي و مـتـحـدانـه                  

. درمورد ادامه مبـارزه فـرامـيـخـوانـد          
حزب از کليه مراکز کارگـري و مـردم            
آزاديخواه ميخواهد که به هـر شـکـل             
که ميتوانند از جمله با پـيـوسـتـن بـه               
تجمعات اعـتـراضـي کـارگـران کـيـان              

  .تاير، با آنها اعالم همبستگي کنند

 
 وارد سومين ماه خود شد) الستيک البرز( اعتصاب کارگران کيان تاير 

 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

بنمايندگي از سازمان زنان كـارگـر       
ــاي                   ــه هـ ــاديـ ــحـ ــيـــون اتـ ــدراسـ و فـ
كارگريسراسر پاكستـان، ايـن نـامـه را            
مينويسـم كـه خشـم شـديـد خـود را                    
نسبت به احكام شالق و زنـدان عـلـيـه              

. فعالين كارگري در ايران اعالم نمايـيـم       
ما مطلع شده ايـم كـه خـانـم سـوسـن                   

 ضـربـه     ٧٠ مـاه زنـدان و          ٩رازاني به  
 ٤شالق و نيز خانم شيوا خيرآبـادى بـه      

آقـاي  ;    ضـربـه شـالق        ١٥ماه زندان و     
 ٤٠ روز زنـدان و       ٩١عبداهللا خاني به    

ضربه شالق و آقاي سيدغالب حسينـي       
 ضـربـه شـالق         ٥٠ ماه زنـدان و          ٦به  

ايـن احـكـام تـوسـط           .   محكوم شده اند  
 دادگـاه جـزايـي سـنـنـدج              ١٠١شعبه  

فعالين كـارگـرى فـوق       .   صادر گرديدند 
تنها بدليل شركت در مـراسـم روز اول            

 در سنندج به چنيـن احـكـام     ٢٠٠٨مه  
عـالوه بـر     .   شاقي محكوم گرديـده انـد      

اين، آقاي خالد حسيني، فعال كارگـري       
 ٣٠ روز حـبـس تـعـلـيـقـي و                 ٩١، به   

ضربه شالق بخاطر حمايت از محـمـود        
صالحي در هنگاميكه هنـوز در زنـدان    

 .بودند محكوم گرديده اند
از اين هولناكتر، ما اطالع يـافـتـه         
ايم كه آقاي فرزاد كمـانـگـر در تـاريـخ               

، بدنبال يك دادگـاه    ٢٠٠٨ جوالي ٢٠
 دقــيــقــه اي، بــه مــجــازات اعــدام               ٧

آقاي كمانگر معلمـى    .   محكوم شده اند  
هستند كه بخاطر اتهاماتـي هـمـچـون           
همكارى با حزب پژاك، عضويـت درپ       
ك ك ، نقل و انتقال مـهـمـات، شـديـدا               

سازمانها و اشخـاص    .   شكنجه شده اند  
زيادي در ايـران و خـارج از ايـران بـه                    

زندان وحكم اعدام عليه وى اعـتـراض          
كرده اند، اما دولت شما به تمامي ايـن         

 .درخواستها بي اعتنايي كرده است
يك فـعـال ديـگـر، آقـاي افشـيـن                  

 دستگير  ٢٠٠٨شمس، در ماه جوالي     
آقاي شمس فـعـال كـارگـري،           .   شده اند 
كميته هماهنگي براي كمك بـه       " عضو  

و نيز عضـو     "   ايجاد تشكلهاي كارگري  
.  مـيـبـاشـنـد     "   انجمن كاريكاتوريستها " 

همچنين، موارد ديـگـري نـيـز وجـود               
داشته كه فعالين كارگري و اجتـمـاعـي         
دستگير، محاكمه و از كار اخراج شـده         
اند، از جمله بازداشت آقاي غالمـرضـا        
غالم حسينـي از اعضـاي سـنـديـكـاى            
كارگران شركت واحـد و نـيـز تصـويـب              

ــفــر از اعضــاي            ٩حــكــم اخــراج           ن
 .سنديكاي كارگران اتوبوسراني

بازداشتها و اعمال سـركـوبـگـرانـه           
فوق، نشـانـدهـنـده گسـتـرش تـهـاجـم                 
نسبت به كل جنبش كارگـرى در ايـران          

ما از دولت شما ميخواهيـم      .   ميباشند
كه فورا و بـيـقـيـد و شـرط تـمـامـي                       
زندانـيـان سـيـاسـي را آزاد كـنـيـد و                      
اتهـامـات و احـكـام مـوجـود عـلـيـه                    
فـعـالــيـن كــارگـري در ايـران را لـغــو                    

ما همچنـيـن خـواهـان آزادي          .   نماييد  
منصور اسـانـلـو، رئـيـس سـنـديـكـاي                
كارگران اتوبوسراني تهران و حومه، كـه       

 سال زندان محكوم شـده انـد و از             ٥به  
 در حـبـس هسـتـنـد،             ٢٠٠٧جوالي   
 .ميباشيم

نمايندگي از سازمان زنـان كـارگـر         
و فدراسيون اتـحـاديـه هـاي كـارگـري                
سراسر پاكسـتـان، مـا قـويـا خـواهـان                

برسميت شناخته شدن فوري و تـحـقـق           
يافتن حقوق انساني و كـارگـري بـراي             
تمامي كارگران در ايران، از جمله حـق          
تشكليابي آزادانه و حـق اعـتـصـاب،              

 .ميباشيم
 گلزار احمد چادهاري

دبير كل، فـدراسـيـون اتـحـاديـه هـاي                 
 كارگري سراسر پاكستان

 روبينا جميل
 پرزيدنت، سازمان زنان كارگر

 :رونوشت
Copy of Protest Letters to: 

info@leader.ir, 
info@judiciary.ir 

CC: info@workers-iran.org 
 در   ياتحاد بين الملل: ترجمه و تكثير 

 حمايت از كارگران در ايران
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ميخواستند در ميان كارگـران تـرس و           
امـا كـارگـران در         .   نگراني ايجاد كننـد   

مقابل جواب دادند ما بازگشت بـه كـار         
و حقوقهاي معوقه خود را ميـخـواهـيـم          
اين حق ما را بـدهـيـد مـا هـم ايـنـجـا                    

مسئولين اسـتـانـداري      .   تجمع نميكنيم 
چندين بار نماينـدگـان كـارگـران را بـه                
داخــل اســتــانــداري بــردنــد و از آنــهــا              

تـعـدادي   .   خواستند تجمع را تمام كننـد     
از جوانان سنندج كـه در مـحـل تـجـمـع             
كارگران حاضر شده و خـواسـتـه بـودنـد             
عكس و فيلم بگيرنـد بـوسـيلـه لـبـاس               
شخصيها و نيروهاي انتـظـامـي مـورد           
حمله قرار گرفتـنـد و بـا كـتـك كـاري                   

بعد از   .   دوربينهاي آنها را ضبط كردند    
پاك كردن عكسها دوربينها را به آنـهـا           

  دقـيـقـه         ٣٠ و   ١٢ساعت  .   پس دادند 
هنگاميكه كارمندان استانداري بعد از     
تعطيلي كار ميخواستند سوار سرويـس      
خود شده و به خانه برگـردنـد، كـارگـران             
پالكارد خود را بلند كرده و براي جـلـب            
توجه آنها خواسته هاي خود را تـكـرار            

كــارگــران نســاجــي اعــالم      .   مــيــكــردنــد
كردند اين تجمعـات را تـا رسـيـدن بـه                

 ٢١روز   .   مطالباتشان ادامه ميـدهـنـد     
شهريور کارگران نساجي کـردسـتـان از           

 صبح در مقابـل اسـتـانـداري           ٩ساعت  
 .کردستان دست به تجمع زدند

در اين تجمع کارگران پارچه نوشتـه       
و پالکاردهاي متعددي را بـا خـود بـه              

بـر روي ايـن پـالکـادهـا           .   همراه داشتند 
عالوه بر خواست دستمزدهاي معوقـه و       
استمرار کار  شعارهايي نيـز از قـبـيـل              

" نـان و کـار     " -"لغو قراردادهاي موقت" 
 .به چشم ميخورد... و

در حــرکــت اعــتــراضــي ايــن روز             
نماينده هـاي کـارگـران بـا اقـبـال پـور                   
مسئول سياسي امـنـيـتـي اسـتـانـداري             

در ايـن ديـدار        .   کردستان ديدار کـردنـد    
 مـيـلـيـون      ٥٠٠اقبال پور اعالم کرد که      

بدهي کارخانه را بـه وزارت دارايـي بـه             
 ميليون تومان کاهش داده اند که       ١٥٠

در صورت پرداخت آن از سوي کارفرمـا        
و گردش حساب از سـوي وي، وام دو               
ميلياردي در اختيار کارخانـه نسـاجـي          

در برابر اين سخنـان     .   قرار خواهد گرفت  
يکي از نمايندگان استـان کـردسـتـان از          
کارگـران نسـاجـي خـواسـت کـه بـراي                  

 شهـريـور    ٢٦پيگيري مطالبات شان تا     
ماه به آنها فرصت دهند تـا بـراي لـغـو               
انحالل نساجـي کـردسـتـان و پـرداخـت              
دستمزد کارگـران تـالـشـي را صـورت               

بدون ايـنـکـه بـراي حـل قـطـعـي                 .   دهد
بـه  .   مسئله به کـارگـران تـعـهـدي دهـد             

گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايـران  او           
گفته است تمـام تـالش خـود را بـراي                 

بـه  .   تحقق اينکـار انـجـام خـواهـد داد              
همين دليل احتمـاال کـارگـران نسـاجـي         

 شهريور در مقـابـل      ٢٦کردستان تا روز    
استانداري تـجـمـع نـخـواهـنـد کـرد و                   
چنانچه تا اين روز کاري صورت نگيـرد        
دامنه اعتـراضـات خـود را گسـتـرش               

در اين تجمـع اعـتـراضـي         .   خواهند داد 
نيروهاي امنيتـي و انـتـظـامـي حضـور             
داشتند و در پايان ايـن تـجـمـع کـه در                 

 دقيقه صورت گـرفـت      ٣٠ و   ١٣ساعت  
نيروهاي گارد ويژه اقدام بـه جـمـع آوري           
پالکاردهاي کارگران کردند و آنهـا را بـا         

 .خود بردند
 

كارخانه تجمع اعتراضي  
  :ريسندگي پرريس

 
 شهريور در حدود ساعت     ١٧صبح  

 ظهر نماينده هاي کارگران پـرريـس     ١١
نامه ي اعتراضي کارگـران مـبـنـي بـر              
رسيدگـي بـه  وضـعـيـت خـود را بـه                       

و قـرار کـه         .   استاندار و اداره کار دادنـد     
 شهريور صبح مسـئـولـيـن بـه             ١٨روز  

کارخانه بروند و با کارگران در کارخـانـه         
 شــهــريــور    ٢٠روز   .     صــحــبــت کــنــنــد   

نماينده هاي کارگران پرريس بـه دعـوت        
اداره کار در جلسه رسيدگي به شکـايـت     

ايـن  .   شان از کارفـرمـا شـرکـت کـردنـد             
جلسه با شرکت نماينده هاي کـارگـران،      
نماينده کارفـرمـا، رئـيـس حـراسـت و                
رئيس و معوان اداره کار تشکيـل شـده           

 .بود
در اين جلسه کارگران خـواسـتـهـاي          
خود را مطرح کردند و نماينده کارفرمـا        
ضمن موافقت با خواستهاي آنان اعـالم       
کرد کارگران بايد تعهد بدهند که ديگـر        
دست به اعتصاب نخواهنـد زد و  مـي            

 روز   ٨بايستي بابت ضـرري کـه طـي             
اعتصاب و تعطيلي کـار بـه کـارفـرمـا            

در مقابل  .   خورده است،خسارت  بدهند   
اين پيش شرطها نمايندگان کارگـران بـا        

قاطعيت  اعالم کـردنـد کـه مـا هـيـچ                  
اين کارفرماست کـه    .   تعهدي نمي دهيم  

دستمزد ما کارگران را پرداخت نـکـرده          
است و باعث شـده کـه مـا دسـت بـه                     

ما مـرغ و بـرنـجـي را       .   اعتصاب بزنيم 
که دو ماه پـيـش مـي تـوانسـتـيـم بـا                      
دريافت بموقع دستمزد خـود بـا هـزار              
تومان بخريم االن بايـد بـا دو هـزار و                 
پانصد تومان بـخـريـم و اگـر قـرار بـر                   
پرداخت خسارت باشد اين کارفرماست     
که دو ماه از دستمزدهـاي مـا را بـاال                
کشيده است و بايد خسـارت پـرداخـت            

 . کند
در ادامه اين جلسه نمـايـنـده هـاي            
کارگران پس از گفـتـن حـرفـهـاي خـود                
معتـرضـانـه جـلـسـه را تـرک کـرده و                      
عليرغم اصرار مسئولين کـار در آنـجـا          
نمانده و به کارخانه برگشتند و گـزارش          

پـس از    .   جلسه را بـه کـارگـران دادنـد             
گزارش نماينده هـا، کـارگـران پـرريـس             
شديدا نسـبـت بـه خـواسـت کـارفـرمـا                  
معترض شدند و متحدانه بـر خـواسـت           
خود پاي فشرده و ضمن رد قـاطـعـانـه              
خواستهاي ضد انسـانـي کـارفـرمـا بـر              
ادامه اعتصاب تا رسيـدن بـه خـواسـت           

كـارگـران ايـن      .   هايشان تاکيـد نـمـودنـد      
 ١٣٨٧ شــهــريــور      ١٨كــارخــانــه روز      

مجمـع عـمـومـي خـود را در مـحـل                    
 نـفـر     ٥و در آن    .   كارخانه برگزار كردند 

. را به عنوان نماينده انـتـخـاب كـردنـد             
كارگران اعتصابي نامه اي در اعتراض      
به وضعيت خود تنظيـم کـردنـد و قـرار              

 شهـريـور تـوسـط        ١٩گذاشتند که روز      
نمايندگان خود آنرا  تحويـل اداره کـار             
سنندج دهند و خـواسـتـهـاي خـود را                 

كارگران در ايـن مـجـمـع        .   پيگيري کنند 
اعالم کـردنـد کـه در صـورتـيـكـه بـه                     
خواست هايشان جواب ندهـنـد، عـالوه         
بر ادامه اعتصاب اقدامات ديگـري را         

کارگران در   .   در دستور خود ميگذارند 
نامه خود بر خـواسـتـهـاي زيـر تـاکـيـد                 

 :گذاشتند
ممنوعيت مرخصي هاي اجـبـاري       -١

که از سـوي کـارفـرمـايـان بـر کـارگـران                 
 تحميل ميشود

دريافت دو مـاه از دسـتـمـزدهـاي               -٢ 
 معوقه

دريافت حقوق مدت مرخصي كـه         -٣ 

حق كارگران بوده است و در سـالـهـاي              
 از ايـن مـرخصـي اسـتـفـاده              ٨٦ و   ٨٥

 .نكرده اند
 شــهــريــور  نــمــايــنــدگــان         ١٩روز   

کارگران نامه اي را كه روز قبـل تـوسـط          
کارگران نـوشـتـه شـده بـود  و حـاوي                     

 بـه اسـتـانـداري و            ،مطالبات آنان بود  
مسئولين ايـن ادارات       .   اداره كار بردند  

 شـهـريـور  بـه            ٢٠وعده دادند که روز    
كارخانه پرريس بروند و با كارگـران وارد     

 .مذاكره شوند
 ١٣اعتصاب کارگران پرريس روز       

شهريور در پي تصميـم کـارفـرمـا بـراي            
فرستادن كارگران به مرخصي اجـبـاري         

کارفرمـا عـلـيـرغـم گـذشـت             .   آغاز شد 
شش روز اعتصاب كارگران تا كنون بـا       

بي توجهي كامل جوابي بـه اعـتـراض            
طـبـق گـزارشـات       .   کارگران نداده اسـت    

قبلي مديريت کارخانه هـمـان روز اول           
اعتصاب ناچار شد بخشنامه مرخصي     
اجباري را از روي تابلو اعالنات بـردارد        
و اعالم كند كه اين تصمـيـمـي درسـت             

ايـن در حـالـي اسـت كـه                .   نبوده است 
كارفرما قبال اعالم كرده بـود بـه دلـيـل        
كمبود مواد خام در كارخـانـه كـارگـران          

امـا در مـورد        .   بايد به مرخصي برونـد    
پرداخت دو ماه دستـمـزدهـاي مـعـوقـه             

الزم بـه    .   کارگران سكـوت كـرده اسـت         
توضيح است كه قراداد كاري كـارگـران          
پايان يافته است و كارفرما حـاضـر بـه             

اعـتـراض کـارگـران       .   تمديـد آن نـيـسـت      
 .پرريس سنندج ادامه دارد

 
  نساجي کردستان و پرريس در سنندج ،  اعتراضات کارگران در  فرش غرب بافت

 داوود رفاهي
 

پيروزي كارگران شركت اتومبيل 
  سازي رنو و نيسان در برزيل

 تن از كارگران شركـتـهـاي        ٤٠٠٠
اتومبيل سـازي رنـو و نـيـسـان روز                  

 روز   ٤ سـپـتـامـبـر بـعـد از                 ۵جمعه  
اعتصاب تصميم به بازگشت بـه كـار         

 ١٣ايـن كـارگـران خـواهـان             .   گرفتند
درصد افزايش دستمزد شده بودند كـه        

 ١٠,١باالخره با تن دادن مديريت بـه         
درصد موافقت كردند و كارهاي خـود        

همزمان اعـتـصـاب      .   را از سر گرفتند   
 كارگر شركت اتومبيل سـازي     ٤٢٠٠

فــلــوكــس واگــن نــيــز بــراي افــزايــش            
دستمزدهايشان وارد پـنـجـمـيـن روز             

 درصـد    ١٠تاكنون مديريت بـا        .   شد
اضافه دستمزد اين كارگـران مـوافـقـت      
كـرده اســت ولــي كــارگــران خــواهــان            
درصد باالتري هستند و اعـالم كـرده           
انــد كــه بــه اعــتــصــاب خــود ادامــه              

هفته گذشته نيز كارگران    .   خواهند داد 
شركتهاي جـنـرال مـوتـورز، هـونـدا،               
تويوتا و مرسدس بنز كـه در حـومـه               
شهر سائوپائلو پايتخت بـرزيـل واقـع           

 درصـد    ١٨شده اند، بـراي افـزايـش             
. دستمزدهايشان دست از كار كشيدند    

اين اعتصابات در شركت رنو و نيسان       
تاكنون باعـث افـت تـولـيـد بـيـش از                 

 دستگاه اتومبيل و در شـركـت   ٣٢٠٠
 ٤٠٠٠فلوكس واگـن نـيـز بـيـش از                 

 .دستگاه شده است
شايد ذكر اين نكته اهميت داشته      
باشد كه تعداد زيـادي از شـركـتـهـاي              
اتومبيل سازي بدليل نيروي كار ارزان      
در برزيل، در سالهاي اخيـر كـارخـانـه            
هاي خود را به اين كشور منتقل كـرده       

 . اند
 كارگر ٢٧٠٠٠اعتصاب 

  كارخانه بوئينگ آمريكا
بدنبال پايان مدت قرارداد دسـتـه       
جمعي كارگـران كـارخـانـه بـوئـيـنـگ               

 سـپـتـامـبـر و بـي              ١آمريكا در روز     
نتيجه ماندن مذاكرات اتـحـاديـه ايـن           
كارگران با مـديـريـت كـارخـانـه بـراي               

 درصـد از ايـن       ٨٠تأمين شغلي آنها،    
ــه                    كــارگــران در يــك رأي گــيــري ب
اعتصاب رأي دادند و خواهـان تـوقـف         

. كار تا رسيدن به خواستهايشان شدنـد   
 نـيـمـه     ١٢اين اعتصاب كه از ساعـت       

 سپتامبر شروع شـده     ۵شب روز جمعه    
 كارگر مي شـود  ٢٧٠٠٠است شامل   

، Kansasكــه در كــارخــانــه هــاي              
Oregon                و Washington 

كــارگــران .   مشــغــول بــكــار هســتــنــد       
خواهان گنـجـانـدن تـأمـيـن شـغـلـي،                 
پوشش درماني، مـزايـاي حـقـوقـي و             
بــازنشــســتــگــي در قــرارداد جــديــد             

گفته مي شود خسارت ناشي     .   هستند
 ميليـون دالر  ١٤٨از اين اعتصاب به   
 .در روز مي رسد

١٧از صفحه   
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 زنده باد سوسياليسم 

آرامـش دعـوت کـردنـد و مـتـعـاقـبــا                   
. کــارگــران را بــه داخــل اداره بــردنــد               

نمايندگان کارگران بـا رئـيـس اداره و               
ديگر مسئولين به مذاکره نشسـتـنـد و           
ايوبي رئيس کارخانه هم در اين جـلـسـه          

در ايـن نشـسـت ابـتـدا کـارگـران                 .   بود
خواستهاي خود را به مسـئـولـيـن اداره            
کار و ايوبي رئيس کارخـانـه، بـه شـرح              

 : زير بيان کردند
 ١٠خواستهاي  کارگـران در بـاره           

 :نفر از کارگران به شرح زير بود
پرداخت حقوق و مـزايـاي ايـام           -١

 تـا  ٨٧ تيـر  ١بالتکليفي آنان از مورخه     
زمان صدور راي قطعي از سـوي اداره            

 کار توسط کارفرما
 

پرداخت مابه الـتـفـاوت دسـتـمـزد               -٢
کارگران نسبت به بيمه بيکاري از سـوي       
کارفرما در طول دوره اتصـال آنـان بـه               

 بيمه بيکاري
 
تعهد محضري کارفرما به کارگران       -٣

و اداره کار مبني بر بازگشت بکار آنـان         
 بـر سـر کـار          ٨٨ فروردين   ١در مورخه   

 اوليه تا دوران بازنشستگي 
 

 نفر ديگـر از    ٥خواست کارگران در باره  
 :کارگران اخراجي

 
به توافق رسيدن کارگران و کارفرما        -١

 در مورد سنوات و مزايا در قبال اخراج
 
پــرداخــت حــقــوق و مــزايــاي ايــام             -٢

 تا  ١/٤/٨٧بالتکليفي آنان از مورخه   
زمان صدور راي قطعي از سـوي اداره            

 کار توسط کارفرما
 
بکار گرفتن اين کارگـران از سـوي             -٣

 اداره کار و ثبت آن در حکم قطعي
 

در صورتي که با اين خـواسـتـهـاي            
  نـفـر        ١٥کارگران موافقت نـکـنـنـد،           

کارگر حکم بازگشت به کار را خواستـار    
اداره کار گفته بود که مـي     .   خواهند شد 

 نفر را به سر کار بازگردانـد و           ١٠تواند  
 نـفـر ديـگـر بـايـد اداره کـار،                    ٥بـراي   

بـر  .   کارفرما و کارگران به توافق برسـنـد      
سر مسئله اشتغال کارگران شرايط خود      

 نفر بطور مشخص کـه       ٥ و   ١٠را براي   
در جلسـه   .   فوقا ذکر شد مطرح کرده اند     

 نفر را به سـر کـار         ٧کار فرما گفته بود     
باز مي گرداند و به بقيه براي يـک سـال             

 ماه بيمه مي دهد که کارگران قـبـول           ٢
در ضمن بـه کـارگـران گـفـتـه               .   نکردند

 آنها را بـا بـيـمـه          ٨٨بودند که اول سال     
بيکاري مي فرستند که کارگران قـبـول          

 نفر بـه سـر       ١٠نکردند بکه با بازگشت     
کار موافقت مي کنند به شرط ايـنـکـه           

 نفر باقيمـانـده     ٥بطور کتبي بنويسند و     
هم اداره کار تعهد کتبي بدهد که آنـهـا            

نـتـيـجـتـا      .   را به کار جديد اشتغـال دهـد       
اينکه کارگران به اداره کار تا روز شنبـه         

 شهريور مهلت دادند که اگر طـبـق           ٢٣
خواستهاي آنها نتيجه ندهـد، دسـت بـه          
راهپيمايي و تشديد اعـتـراضـات خـود          

 شـهـريـور طـبـق           ٢١روز  .   خواهنـد داد  
قرار قبلي کارگران فـرش غـرب بـافـت              
جهت گرفتن راي هيئت حل اختالف بـه        

 .اداره کار سنندج مراجعه کردند
کارگران غرب بـافـت اعـالم کـرده             
بودند چنانچه در اين روز راي اداره کـار     
صــادر نشــود و در صــورت صــدور                 

 ،چنانچه در تباني با کـارفـرمـا بـاشـد              
اعتراضات خود را تشديد خواهند کـرد       
به همين دليل هيئت حل اختالف اداره         
کار تحت فشار کارگران قادر نشـده بـود         

در پـي ايـن        .   راي خود را صادر نمايد       
وضعيت و با تجمع کارگران فرش غرب       
بافت در مقابل اداره کار، ايـن کـارگـران          
بدنـبـال تـوهـيـن رئـيـس هـيـئـت حـل                      
اختالف با او درگير شدند و در نـتـيـجـه            
اعتراض شديد آنان مسئـولـيـن نـيـروي           
انتظامي،  اداره اطالعـات و حـراسـت            
اداره کار به ميان کـارگـران آمـده و و                  
اسدي رئيس اداره کار را پايين آوردند و        
در ميان کارگران و مردمـي کـه جـمـع               

 رئيس اداره کـار را مـورد            ،شده بودند 
بازخواست قرار دادنـد و اعـالم کـردنـد             
اخبار اين کارگران در همـه جـا پـخـش              
شده است و شما مسئول اين وضـعـيـت       
هستيد و از وي خـواسـتـنـد فـورا راي                 
بازگشت به کـار بـراي کـارگـران فـرش                
غرب بافـت صـادر کـنـد و چـنـانـچـه                     
کارفرما بر بازگشت بکار کـارگـران تـن          
ندهد بايد خواست هاي آنان را بـر آورده      

بدين ترتيب با در خواسـت رئـيـس         .   کند

حراست اداره کار، کارگـران  در مسـجـد      
اين اداره جمع شدنـد و جـلـسـه اي بـا                   
شرکت سه نفر از نماينـدگـان کـارگـران،          
کارفرما، حراسـت و رئـيـس اداره کـار              

 .تشکيل شد
کارفرما در اين جلسه اعـالم کـرد           
من در حال حاضر نميتوانم کارگـران را          
بر سر کار برگردانم اما ميتوانم آنـان را           

 ١٠به بيمه بيکاري مـتـصـل کـنـم و                  
 بـر    ٨٨ فروردين    ١نفرشان را در تاريخ     

بدنبال اين صحبتهـا  .   سر کار باز گردانم   
از ســوي کـارفــرمـا،  نــمـايــنـده هــاي                  
کارگران خـواسـتـهـاي خـود را اعـالم                 
کردند و اداره کـار ضـمـن پـذيـرش ايـن             

 ٢٣خواستها قرار شد روز شنبه مورخه       
شهريور راي خود را بر اساس آن صـادر           
کند و چنانچه از سوي کارفـرمـا مـورد            
پذيرش قرار نگيرد راي بازگشت بـکـار          

 .براي کارگران صادر کند
کــارگــران غــرب بــافــت در طــرح            
خواستهاي خود اعالم کرده اند پرداخت      

 کارگر بايـد    ١٥حقوق و مزاياي تمامي     
بصورت نقدي صورت بگيرد و چنانچـه        
اين خواستها مورد توافق کارفرما قـرار       
نگيرد هر پانزده نفر کـارگـران خـواهـان            

  . بازگشت بکار هستند
تجمعات اعتراض کارگران 

 نساجي  کردستان 
طبق اخـبـار رسـيـده بـه كـمـيـتـه                    

 ١٢كردستـان حـزب روز سـه شـنـبـه                   
 کــارگــران نســاجــى        ۱۳۸۷شــهــريــور    

کردستان در مقابل در كارخانه تجمع و      
كـارگـران روز     .   اعالم تـحـصـن كـردنـد          

دوشنبه مبارزات اين دوره خود و نتايـج    
آنرا بررسي كردند و تصميم گرفتند كـه          
براي رسيدن به مطـالـبـاتشـان بـا بـرپـا                
كردن چادر در مقابل كارخانه تحصـنـي        

روز سـه شـنـبـه ايـن             .   را اعالم كـنـنـد      
تصميم اجرا و بـراي ادامـه كـاري ايـن               
اقدام صندوق كمـك و حـمـايـت مـالـي               

تـعـدادي از كـارگـران          .   سازمـان دادنـد    
معترض به منظور تامين نياز روزهـاي       
تحصن هر كدام مبلغ معيـنـي بـه ايـن              

كارگـران بـا آغـاز       .   صندوق واريز كردند  
تحصن در مقابل كارخانه اعالم كـردنـد        

بعد از چنـد روز اگـر مـطـالـبـاتشـان از               
جانب كارفرما و يا اداره كار بي پـاسـح           
بماند، ادامه تحصن و تجمع اعتراضـي       
خـود را در مـقـابـل اسـتـانـداري ادامـه                

كارگران همچنين از مـردم    .   خواهند داد 
و همـه كـارگـران خـواسـتـه انـد كـه از                     
مبارزات و مطالبات كارگران نسـاجـي      

تراكتهايي به اين منظـور  .  حمايت كنند 
براي جلب حمايت كارگران و مردم شهـر    

 . سنندج توزيع شده است
 شــهــريــور کــارگــران ايــن         ١٧روز   

 بعد از در مـقـابـل        ٣کارخانه در ساعت    
استانداري تجمع كـردنـد و خـواسـتـار               
حضور كـارفـرمـا و مسـئـولـيـن بـراي                  

. جوابگويي به خـواسـتـهـايشـان شـدنـد            
كارفرما اعالم كـرده بـود كـه كـارگـران              
بايد تسويه حساب كـرده و بـا پـذيـرش              

. بيمه بيكاري به كار خود پايـان دهـنـد           
 بعـد از ظـهـر در            ٧كارگران تا ساعت    

مقابـل اسـتـانـداري مـانـدنـد و بـدون                    
در ايـن    .   رسيدن به نتـيـجـه بـرگشـتـنـد           

تجمع کارگران  با مديرعامل كـارخـانـه         
در تماس بودند و او نيز گفتـه بـود كـه                
كارخانه را خواهد بسـت و جـوابـگـوي              
خواست كارگران مبني بر بازگشـت بـه          
كار و گرفتن حقـوقـهـايشـان نـيـسـت و                
تعطيلي كامل كارخانه را اعـالم كـرده           

كــارگــران نــيــز از ايــن مســئلــه              .   بــود
عصباني شده و تصميم گرفتند كـه بـه            

كـارگـران در     .   تجمعاتشان ادامه دهـنـد    
ادامـه اعـتـراضـات خـود بـه مـنـظـور                  
بازگشت به كار و دريافت دستمـزدهـاي        

 شـهـريـور بـاز هـم در                ۱۸معوقه روز   
. مــقــابــل اســتــانــداري تــجــمــع كــردنــد        

 صبح تجمـع خـود     ٨كارگران از ساعت   
 دقيقـه اقـبـال      ٣٠ و ٨را آغاز و ساعت  

پور معاون سياسي استانداري در تجمع      
اين مـقـام دولـتـي          . كارگران حاضر شد 

اعالم كـرد كـه مسـايـل و مشـكـالت                 

كارگران را به دفتر رياست جـمـهـوري و           
در .   وزارت اطالعات مـحـول مـيـكـنـد          

عين حال كه به كارگـران گـفـت حـق بـا             
شما است و بايـد خـواسـتـه هـاي شـمـا                 

كارگران در مقابـل اعـالم     .   بررسي  شود  
كردنـد كـه چـرا مـقـامـات دولـتـي و                      
كارفرما حقوق ما را پايمال ميكننـد و       
كسي هم خود را موظف به جوابگـويـي         
نميداند؟ معاون سـيـاسـي فـرمـانـداري            
جوابي براي كـارگـران نـداشـت و ايـن                 

.  ادامـه داشـت       ١٤تجمع تـا سـاعـت          
كارگران اعالم كردنـد كـه هـر روز در                 

 . مقابل استانداري تجمع خواهند كرد
مجمع كارگران نسـاجـي تصـمـيـم            
گرفت كه از همه كارگران ديگر مـراكـز           
كارگري كه مشكالت مشابـهـي دارنـد         
بخواهند تجمعاتشان را يكـي كـنـنـد و           
هماهنگ براي رسيـدن بـه مـطـالـبـات              
خود اعتراض را بـا قـدرت بـيـشـتـري                 

كارگران قـرار گـذاشـتـنـد           .   ادامه دهند 
براي پيگيري خواستهايشان هر روز در        
مقابل استانـداري بـه تـجـمـعـات حـود               

 .ادامه دهند
 شهريور کارگـران نسـاجـي      ١٩روز  

کردستان  دوباره در مقابل اسـتـانـداري          
كارگران پالكـارد بـزرگـي       .   تجمع كردند 

مـا كـارگـران      :   " كه روي آن نوشته بودند    
نساجي خـواهـان اسـتـمـرار بـه كـار و                   
" پرداخت حقوقهاي معوقه خود هستيـم     

نيروي انـتـظـامـي و          .   در دست داشتند  
لباس شخصيها كارگران را زيـر كـنـتـرل          
خود داشتند و مرتب تالش مـيـكـردنـد          
كه كارگران را متفرق و بـه آنـهـا فشـار               

. مي آوردند كه تجمعشان را تمام كننـد       
آنها به كارگران گفتند كه ضـد انـقـالب           
ميخـواهـد از ايـن تـجـمـع شـمـا سـو                      

بـا ايـن حـرفـهـا           . . .   استـفـاده كـنـد و            
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تجمعات اعتراض كارخانه    
 :فرش غرب بافت

 ١٩كارگران فرش غرب بـافـت روز        
 در مـقـابـل         ٨ ساعت   ١٣٨٧شهريور  

كــارگــران .   اداره كــار تــجــمــع كــردنــد           
پالكاردهايي در دسـت داشـتـنـد و تـا                

 دقـيـقـه ايـن تـجـمـع               ٣٠ و ١٥ساعت  
هيچ كـس از مسـولـيـن            .   ادامه داشت 

دولتي و كارفرما حاضر نشد جوابـي بـه         
كـارگـران بـراي ايـنـكـه            .   كارگران بدهد 

مقامات دولتي را ناچار به پاسخ گويـي     
 صــبـح در       ١٠راس سـاعـت          -كـنـنـد   

حاليكه پالكاردها را در دست داشـتـنـد         
 ١٠.   خيابان جلـو اداره كـار را بسـتـنـد           

دقيقه بعد از بستـن خـيـابـان نـيـروهـاي            
انــتــظــامــي وارد مــذاكــر شــدنــد و از              

. كارگران خواستند كه خيابان را نبندنـد      
امـا كــارگــران اعــالم كــردنــد كــه مــا               
مطالباتي داريم و كسي جوابگو نيست      
بنابر اين ما اين كار را مـيـكـنـيـم كـه                 

مقامات دولتي ناچار بـه جـوابـگـويـي             
به دنبـال مـقـاومـت كـارگـران و              .   شوند

ادامه بستن خيابان فرماندهـي نـيـروي          
انتظامي ناچارا به محل آمد و كارگران       

كـارگـران   .   را بـه آرامـش دعـوت كـرد             
اعالم كردند كه ما دو خواست بـر حـق           
داريم و دولت و كارفرمـا بـايـد بـه مـا                  

گـفـتـنـد مـا خـواهـان             .   جـواب بـدهـنـد     
بازگشت به كار و پرداخت دستمزدهـاي        

 .معوقه خود هستيم
اداره كار هم به كارگران اعـالم كـرد         

كـه   شـهـريـور         ٢١كه تا روز پنجشنبه      
تصميم اداره كار كتبـي بـه آنـهـا ابـالغ               

كـارگـران در     .   ميشود تـجـمـع نـكـنـنـد          
اعتراض به اين تصـمـيـم اداره كـار و                 
كارفرما گفتند هـر روز بـه تـجـمـع و                   
اعتراض خود ادامـه مـيـدهـنـد و تـا                  

 دقيقه تـجـمـعـشـان را        ٣٠ و١٥ساعت  
در تداوم اين اعـتـراضـات      .   ادامه دادند 

 ٢٠کارگران قـرش غـرب بـافـت  روز                 
شهريور به شوراي شهر سننـدج رفـتـه و        

رئيس شوراي اين شهر را بـا خـود بـه                 
اداره کار آوردند و در مذاکراتي که بـيـن     
رئــيــس شــوراي شــهــر و حــراســت و                 
مسئولين اداره کار و نمانيـده کـارگـران          

 شـهـريـور      ٢١ قرار شـد روز     ،بعمل آمد 
. راي حل اختالف به کارگران داده شـود    

کارگـران اخـراجـي فـرش غـرب بـافـت                
اعالم کردند که چنانچه راي هيئت حـل         
اختالف حقوق آنان را در نظر نگـيـرد و            
به نفع کارفرمـا راي بـدهـد تـجـمـعـات                

. اعتراضي خود را تشديد خواهنـد کـرد       
در اين تجمع اعتراضي طبـق مـعـمـول            
نيروهاي انتظـامـي رژيـم نـيـز حضـور                
داشتند و کارگران فرش غرب بافـت تـا          

 به تجمع خـود در مـقـابـل              ١١ساعت  
اداره کــار ادامـه دادنــد و ســپـس بــه                  
استانداري کردستان رفته و با در دسـت      
داشتن پـالکـارد بـه تـجـمـع کـارگـران                   

بـا آمـدن     .   نساجي کردستان پيـوسـتـنـد      
کارگران اخراجي فرش غرب بـافـت بـه            
مقابل استـانـداري، کـارگـران نسـاجـي             

کردستان به آنان خوش آمـد گـفـتـنـد و             
کارگران هر دو کارخانه دوشـادوش هـم          
به تجمع خود در مـقـابـل اسـتـانـداري                

 . ادامه دادند
پس از حضور کارگران فـرش غـرب        

 نـمـايـنـده       ،بافت در مقابل اسـتـانـداري     
آنان به داخل استانداري رفت و ضـمـن             
طرح مسائل و مشکـالت کـارگـران بـه            
مسئولين استـانـداري اعـالم کـرد کـه              
نماينده اسـتـانـداري در اداره کـار بـه                   
کارگران گـفـتـه اسـت کـارگـران را بـه                    

نيروهاي انتظامي  ميدهد تا در مقابل        
وي اعـالم    .   استانداري  با باتوم له کنند    

کرد بگوئيد بيايند ما را له کنند، مگر       
. ما چيزي جز حـق مـان مـيـخـواهـيـم                 

کارگران فرش غرب بافت همچنين روز       
 شهريور  در مقابـل اداره         ٢١پنجشنبه  

کار تجمع کـردنـد و خـواسـتـار پـاسـخ                  
مسئولين به حق و حقوق عـنـوان شـده             

ــد      ــودن ــح      ١٠ســاعــت      .   خــود ب  صــب
مسئوليـن اداره کـار کـارگـران را بـه                   

ايــن مــجــمــع از مــطــالــبــات و                
مبارزات کارگـران السـتـيـک الـبـرز و                

 !نيشکر هفت تپه حمايت كرد
طبق گـزارشـي كـه اتـحـاديـه آزاد               
کارگران ايران منتـشـر كـرده اسـت بـه                
فراخوان ايـن اتـحـاديـه اولـيـن مـجـمـع                 
عمومي نمايندگان کـارگـران کـارخـانـه           
هاي پرريس، نساجي کردسـتـان، فـرش         
غرب بافت، شرکت قطعات فـوالدي و          

. کارگران آجرپزي در سنندج برگـزار شـد       
طبق خبري كه به كميته كردستان حزب       
رسيده است نمايندگان كارگـران شـاهـو         
هم از تصميمات اين مـجـمـع حـمـايـت              

 . كرده اند
نمايندگان کارگران اين کارخانه هـا      
در اين مجمع حول مسائل و مطالبـات        
مشترکشـان بـه بـحـث و تـبـادل نـظـر                    

از .   پرداختند و تصـمـيـمـاتـي گـرفـتـنـد             
تـالش بــراي    :   جـملـه ايـن تصـمـيـمـات            

تشكيل مـجـامـع نـمـايـنـدگـان ديـگـر                 

مراكز كارگري در سطح استـان و كشـور      
اين مجمع تصمـيـم گـرفـتـه          .   بوده است 

است كه براي ملحق شدن نـمـايـنـدگـان             
کارگران ساير کارخانه هـا در سـنـنـدج             
بكوشد و در سطح کشـور تـالش كـنـد              
ابعاد اين نـوع فـعـالـيـت مـتـحـدانـه را                  

 . گسترش دهد
بر اساس گزارش منـتـشـر شـده از             
طرف اتحاديه آزاد كارگران، مسـائـلـي          
که در اين مجمع مـورد بـررسـي قـرار                

 : گرفته است عبارتند از
خــواســت پــرداخــت دســتــمــزدهــاي        -١

 معوقه
 
استمرار کار کارگران کارخانـه هـاي         -٢

 در معرض تعطيلي
 
خواست لغو قـراردادهـاي مـوقـت           -٣ 

 کار
 
 خطر اخراج روز افزون کارگران  -٤

مجمع نمايندگان كارگران كارخانـه     

هاي نامبرده تصميم گرفته است كه در         
راســتــاي مــحــکــم تــر کــردن روابــط               
نمـايـنـدگـان کـارگـران کـارخـانـه هـاي                  
ســنــنــدج و اســتــحــکــام روابــط ايــن               
نمايندگان با اتحاديه آزاد کارگران ايران      

 . بکوشد
در ايـن مـجـمـع قـرار شـده اسـت                   
فعالين اتحاديـه آزاد کـارگـران جـلـسـه              
مشترکي را با کارگران شرکت قطـعـات        
فوالدي سنندج بـراي آشـنـايـي هـر چـه               
بيشتر آنان با چـگـونـگـي تـالش بـراي                
 . دستيابي به مطالباتشان برگزار کنند

مجمع عمومي نمايندگان کارگران    
حمايـت و هـمـبـسـتـگـي خـود را بـا                       
اعتصاب و مطالبات کارگران کارخانـه      
هاي الستيک البرز و نيشکر هفت تـپـه           
اعالم كرده و از اتحاديه آزاد کـارگـران            
ايران خـواسـتـه اسـت بـراي گسـتـرش                  
مجمع عمومي نمايندگان کـارگـران در        
سراسر کشور بويژه کـارگـران السـتـيـک            

 . البرز و نيشکر هفت تپه بکوشد
 !رفقاي كارگر

تصــمــيــم و تــالش كــارگــران و                 
نمايندگانشان در چندين مركز كارگـري       
در سنندج، به منظور تشكيل مـجـمـع           
عمومي نماينـدگـان ايـن مـراكـز قـدم                
مهمي در سير تشكل يـابـي و اتـحـاد              

مـا تشـكـيـل مـجـمـع             .   كارگري اسـت   
نمايندگان كارگران در سنندج را به همه       
فعالين و دسـت انـدركـاران ايـن اقـدام                

ايـن اقـدام     .   كارگري تبريك مـيـگـوئـيـم       
آگاهانه و كارساز كارگران سنندج، يـك        
قدم مهم در راستاي تحقق خـواسـتـهـاي        
خود و تالشـي ارزشـمـنـد بـراي اتـحـاد                

جنـبـش مـجـمـع        .   جنبش كارگري است  
عمومي و تشكيل مجمـع نـمـايـنـدگـان           
چنـديـن مـركـز كـارگـري در سـنـنـدج                    
الـگــويــي پــيــشــرو و تــالــشــي بســيــار            
ارزشمند است كه ميتوانـد سـرمشـقـي           

ما همـه  .   براي همه مراكز كارگري باشد    

كارگران سنندج را فراميخوانيم كـه بـا           
تشكيل مجمع عـمـومـي و انـتـخـاب               

. نمايندگان خود به اين مجمع بپيوندنـد      
اين الگو اگر در سـطـح اسـتـان و كـل                 
كشور گسترش يابد ميتوانـد كـارگـران          
را از اين پراكندگي و بي تشكلي نجات        

در عين حال نمايندگان كـارگـران        .   دهد
با اتـكـا بـه هـمـه اعضـاي مـجـامـع                      
عمومي مراكز كارگري، ميتـوانـنـد بـا           
احساس قدرت و همبستگـي طـبـقـاتـي          
خود، بيش از پيش در جـهـت تـحـقـق                 

رفـقـاي   .   مطالبات كـارگـري بـكـوشـنـد         
كارگر بـا گسـتـرش جـنـبـش مـجـمـع                    
عمومي در همه مراكز كارگـري تـالش          
كنيم كه ابـعـاد مـجـامـع نـمـايـنـدگـان                  

 . كارگران را هم گسترش دهيم
كميته كـردسـتـان حـزب كـمـونـيـسـت                 

 كارگري ايران
 ٢٠٠٨سپتامبر ٧ -٨٧ شهريور ١٧
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