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خواست اخراج جمهوري اسالمـي     
از مــراجــع بــيــن الــمــلــلــي و بــطــور              
مشخص خواست اخراج ايـن رژيـم و           

خـانـه كـارگـر و          ( مـتـرسـك هـايـش           
از سـازمـان     )   شوراهاي اسالمي كـار   

 يـك خـواسـت         (ILO)جهاني كـار       
در .   اصلي كارگران ايـران بـوده اسـت          

ســال هــاي اخــيــر بــطــور مشــخــص            

 بـراي پـذيـرفـتـن           ILOاعتـراض بـه      
جمهوري اسالمي از جانب كارگران و       
تشكل ها و محافـل كـارگـري ابـعـاد            

فـقـط   .   وسيعتري بخود گـرفـتـه اسـت        
كافي است كه به اعتراضات آنها، از         
سنديـكـاي كـارگـران شـركـت واحـد                
گــرفــتــه تــا مــحــافــل كــارگــري در              
پتروشيمي ها و ايران خودرو و كميتـه     

پيگيري و اتحاديه آزاد كارگران ايـران       
و غــيــره در حــول و حــوش ژوئــن                   

هاي اخير نگاهـي بـيـانـدازيـد تـا              سال
حـزب  .   شاهد ايـن اعـتـراض بشـويـد           
هـا قـبـل     كمونيست كارگري ايران سال  

از اين، به حضور جمهـوري اسـالمـي          

در اطالعيه جمعي از كـارگـران          
ايران خودرو آمده است كه مـديـريـت          

با برگزاري يـك     "   تصميم گرفته است    
اجتماع بزرگ در آستانه عيد فطر بـه          

 هزار نفر از كارگران ارتقاء شغلي    ١٠
كه يكي از خواسته هاي اصـلـي مـا             
كارگران براي افزايش حقوق هـا بـود           

ايــن جــمــع از كــارگــران در             "   بــدهــد
اطالعيه اي بر خواستهـاي كـارگـران          

 تيـر  ١٠ايران خودرو كه در اعتصاب      
اعالم شـده تـاكـيـد گـذاشـتـه انـد و                    

خواهان افزايش حـقـوق و دسـتـمـزد              
 هــزار كــارگــر ايــن         ٤٥بــراي هــمــه      

اطالعيه آنها را در     .   كارخانه شده اند  
اين شماره كارگر كمونيست مالحظـه      

 ميكنيد 
اولين نكته اي كه در اين تصميـم       
مديريت براي جـمـع كـردن كـارگـران             
جلب نظـر مـيـكـنـد هـمـان اهـمـيـت                  

. اعتصاب يك روزه كـارگـران اسـت            
مـديــريـتــي كــه ايـن شــركـت بــزرگ               

 
 بحران و رهايي

 

 کاظم نيکخواه

 
 يادداشت سر دبير 

 
 معماي : ايران خودرو

  هزار كارگر صنعتي٤٥بردگي 

 برگرفته از سايت اتحاد
با سالم به شما جعـفـر       :   سيما بهاري 

عضيم زاده، من سيمابهاري از راديـو       
 .شکوفه ها هستم

مـن هـم سـالم         :   جعفر عظيم زاده   
 عرض ميکنم

باتوجه بـه ايـنـکـه در         :   سيما بهاري 
مــبــارزات اخــيــر کــارگــران مســئلــه         
تشکيـل مـجـمـع عـمـومـي مسـلـه                  
مطرحي است و کارگران به اسـتـفـاده          
از ايـن ابــزار اقــدام کــردنـد و ازش                  
استفاده کردند و با توجـه بـه ايـن کـه            

شما از فعالين کارگرى هستيـد مـي          
خواستم ببينم که کال مجمع عمومي      
چـي هســت و مـنــظــور از مـجــمــع                

 عمومي چيه ؟
مـن قـبـل از         :   جعفر عـظـيـم زاده      

٤صفحه   

٢صفحه   

 
 از خواست اخراج جمهوري اسالمي 

 !از آي ال او كوتاه نمي آييم
 در حاشيه توصيه مهدي كوهستاني نژاد      

کــم نشــنــيــديــم کــه مــيــگــويــنــد         
" امريکا سرزمين فرصتهاي طـاليـي     " 

کـم فـيـلـم سـاخـتـه نشـده در                   .   اسـت 
هاليوود، که اسـاس داسـتـان فـيـلـم                

کـم شـاهـد      .   همين شعار بـوده اسـت        

نبوديم که داستـانـهـاي بـه اصـطـالح              
مستند سر هم کردند تا نشان دهـنـد           
که همه آنهايي که در ثـروت افسـانـه             
اي غرقند کساني بودنـد کـه از ايـن               

. فرصتها بـخـوبـي اسـتـفـاده کـردنـد               
شاهد هستيم بخشي از برنامـه هـاي          

 

 اهميت مجمع عمومي مشترك چندين كارخانه
 متن مصاحبه راديو شكوفه ها با جعفر عظيم زاده               

 

 ناصر اصغري 

 ياشار سهندي

 ٣صفحه 
 به مناسبت روز جهاني کودک

 ١٢صفحه  -بهروز بهاري
 بهبود وضعيت كودكان همين امروز

 ١٢صفحه    -" كودكان مقدمند    "نهاد 
 ٧-١١صفحات  -اخبار اعتراضات کارگري در ايران

 
 ٦صفحه  -از اعتصاب کارگران الستيک البرز حمايت مي کنيم 

 
 کارگران ايران خودرو در آستانه بزرگترين اجتماع کارگران

 ١١صفحه 
٤صفحه    

. اين حرف همه مـعـلـمـان اسـت             
ــراي                ــهــاســت کــه ب ــمــان ســال مــعــل

امـا  .   خواستهايشان مبارزه ميکنـنـد    
تا کنون جز وعده و جـز سـرکـوب و                 

. تهديد و فشار پاسخي نـگـرفـتـه انـد           
معلـمـا ن خـواهـان افـزايـش فـوري                  

معلمـان بـارهـا    .   حقوقهايشان هستند 
فرياد زده اند که نميخواهند زير خـط     

خواهان يک زنـدگـي   .   فقر زندگي کنند 
ميگويند کـه   .   شايسته انسان هستند  

خواهان تسهيالت الزم براي تـامـيـن          
مسکن و بهداشت و درمـان رايـگـان           

ميـگـويـنـد تـبـعـيـض بـس               .   هستند
معلمان خواهان حق تشـکـل و      .   است

حق اعتصاب و حق تـجـمـع و پـايـان            
يافتن خفقان و تـفـتـيـش عـقـايـد در                

معلمـان ايـن   .  محيط کارشان هستند 
خواستها را به اشکال مختلـف اعـالم        
کرده و الگوهاي خوبي از اعتصابـات       
با شکوه سراسري و تجمعات هـزاران         
نفره داشته و تا هم اکـنـون تـوانسـتـه            

 

 شهال دانشفر

 
 سازش و راست روي تا كجا؟

 " كانون صنفي معلمان     "در حاشيه اطالعيه   

٦صفحه   
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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 
 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com  

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com  

 ياشار سھندى
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hasan_salehi2001@yahoo.com 
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خودروسازي را به صورت يك پـادگـان         
اداره ميكند و فضاي كنترل و تهـديـد          
و فشار غـيـر قـابـل تـحـمـلـي را بـر                       
كارگران تحميل كرده، بعـد از چـنـديـن        
سال به فكر كارگـران افـتـاده اسـت و               
ميخواهد آنها را جمـع كـنـد و بـه ده                
! هزار نفر از آنها ارتقاء شغـلـي بـدهـد           

نفس اعالم همين مساله بـه مـعـنـاي            
اينست كه تنهـا زبـانـي كـه سـرمـايـه                
داران و دولـتـشـان مـيـفـهـمـنـد زبـان                   

. اعتراض و اعتصاب متحدانه اسـت       
قطعـا ايـن تصـمـيـم مـديـريـت ايـران                  
خودرو اگر هم عـمـلـي شـود بـخـودي               
خود چيزي به كارگران نخواهد رسـيـد         
مگر اين كه هميـن قـدرت اتـحـاد و                
مبارزه كـارگـران را بـاالي سـر خـود                 

اطـالعـيـه جـمـعـي از            .   احساس كـنـد   
كارگران ايران خودرو ميگويد كـه مـا         
روي خواستهاي خـود هسـتـيـم و اگـر             
بطور كامل عملي نشود به اعتـصـاب        

. و مبارزات خود ادامـه خـواهـيـم داد          
اميدواريم كه اين تصميـم و عـزم نـه               
فقط جمعي از كارگران، بـلـكـه هـمـه              

 . دهها هزار كارگر ايران خودرو باشد
بنا به گزارشهاي منتشر شده كـه         
بــازهــم در هــمــيــن شــمــاره كــارگــر                
كمونيست منعكس شـده، در هـمـيـن           
هفتـه هـاي اخـيـر مـوجـي از اخـراج                   
كارگران قديمي تر در ايران خودرو بـه          

كـارگـرانـي را كـه          .   جريان افتاده است  
سالها در ايـن كـارخـانـه زيـر فشـار                    
طاقت فرساي كار براستي مـچـالـه و            
فرسوده و عليل كرده اند، بـدون هـيـچ            
تامين و بيمه اي بـه بـيـرون پـرتـاب                  
ميكنند و بجاي آنها كارگران جديـدي       
را با شرايطي بدتر و حقوقي پايين تـر        

تجمع بيـش از هـزار     .   به كار ميگيرند  
و پانصد نفر از اين كارگـران اخـراجـي           

امـا  .   گوياي ابعاد وسيع مساله اسـت      
اخراج بيش از هـزار كـارگـر بـايـد بـا                  
عكس العمل همـه كـارگـران مـواجـه             

 هـزار    ٤٥ايران خودرو بيـش از    .  شود
نـبـايـد فـقـط كـارگـران             .   كـارگـر دارد    

اخراجي تجمع كنند بلـكـه ايـن بـراي             
كل شرايط كار و مقابله با سياستهاي       
ضد كارگري مـديـريـت ايـران خـودرو             
حياتي است كه همه كارگران دست از      
كار بكـشـنـد و بـر هـمـان حـقـوق و                       

 تـيـر    ١٠خواستهايي كه در اعتصـاب      
 . تاكيد گذاشتند، پافشاري كنند

و بــاالخــره تــاكــيــد جــمــعــي از              
كارگران ايران خودرو بر تشكل بسيـار       

 هـزار    ٤٥.   بجا و اصولي و مهم است     
كارگـر ايـن شـركـت حـق بـديـهـي و                      
طبيعي شان است كه بتوانند تشـكـل          

و قـدرت و       .   خـود را داشـتـه بـاشـنـد            
نيروي آنرا دارنـد كـه تشـكـل خـودرا                

بـدون تشـكـل هـمـيـن            .   تحميل كننـد  
شرايط پادگاني و كـار كشـنـده ادامـه            

 . خواهد يافت
آنچه آشكارا از خـالل رويـدادهـاي        
ايران خودرو بچشم ميخورد ايـنـسـت          
كه مديريت كه در واقـع شـمـاري از                
وابستـگـان حـكـومـت هسـتـنـد يـك                  
فضاي بسيار غير انساني و پـادگـانـي         

. را بر ايران خودرو تحميل كرده اسـت         
 هزار كارگر يـك نـيـروي عـظـيـم                 ٤٥

است كه براستي اين معمايي است كه       
چرا نتوانسته است با اين فشار مقابله       

و اين نشان دهنده ضعـف جـدي         .   كند
تكـه تـكـه كـردن        .   صف كارگران است  

كارگران و دادن سـرنـوشـت آنـهـا بـه                  
دست پيمانكاران متعـدد، كـنـتـرل و            
تفتيش و فشار نـيـروهـاي حـراسـت و             
مزدوران حكومتي، قـطـعـا از جـملـه             
مهمترين عواملـي اسـت كـه عـمـال               
توانسته است يك مركز بزرگ كارگري      
را به شرايط برده وار بكشانـد و خـود            
اين شرايط برده وار كار، كار سنگيـن،    
حقوقهاي پايين، تهديـد و كـنـتـرل و              
همه اينها دست به دسـت هـم داده و               
باعث شده است كه اين مركز صنعتي       
كارگري نتوانـد قـدرت خـودرا نشـان              

 تير نشان داد كـه       ١٠اعتصاب  .   دهد
مــيــشــود اعــتــصــاب كــرد و بــايــد               

. اعتصاب كـرد و نـبـايـد كـوتـاه آمـد               

سكوت كردن و در برابر فشارها كوتاه        
آمدن نتيجه اش چيزي جز اين نيـسـت         

 هـزار كـارگـر         ٤٥كه شرايطي را بـه         
تحميل كنند كه براستي قابـل تصـور          
نيست و جز بردگي نام ديگـري بـر آن             

شرايطي كـه بـاعـث       .   نميتوان گذاشت 
 كارگران جوانـي مـثـل      ٨٢شد در سال    

پيمان رضـي لـو و امـيـد اوالدي از                  
فشار كار در پاي دستگاه جان خـود را         

 ٨در عرض يك سـال    . از دست بدهند 
نفر از كارگـران قـربـانـي شـرايـط كـار                

و براي سرپـوش گـذاشـتـن بـر            .     شدند
فضــاي ضــد انســانــي كــار در ايــن                
كارخانه از اين پس مانـع درز اخـبـار             
 .مربوط به قربانيان شرايط كار شدند

 هزار نفره كـارگـري      ٤٥يك نيروي   
. نــيــروي بــراســتــي عــظــيــمــي اســت           

ميتواند كل ايـن جـامـعـه را بـه هـم                   
ســوال ايــنــســت كــه چــگــونــه          .   بــريــزد

مديريت و حراست توانسـتـه انـد ايـن             
كارگران را اينچنين به بند بكشـنـد و           
اعتراضاتشان را خفه كنند؟ دليـل آن         

 تـيـر   ١٠هرچه بوده باشد با اعتصـاب       
اين سكوت شكسته شده است و بـايـد         
كاري كرد كه نتوانند با دسيسه هايـي        
مثل تفـرقـه انـداخـتـن و بـخـشـي از                    
كارگران را ارتقا دادن و عـده اي را                 
اخراج كردن و امـثـال ايـنـهـا، دوبـاره               

راه هـمـان     .   كارگران را عـقـب بـرانـنـد         
است كه جـمـعـي از كـارگـران ايـران                   

تاكيـد  .   خودرو بر آن تاكيد گذاشته اند     
بر خواستـهـاي اعـتـصـاب پـيـشـيـن،                
آماده شدن براي اعتصابهاي بعـدي و         

و فـوري    .   متحدانه كنار هـم ايسـتـادن      
تــريــن كــار در ايــن جــهــت مــبــارزه                

 هزار كـارگـر ايـران         ٤٥متحدانه همه   
خودرو بـراي بـازگشـت بـه كـار هـمـه                 

به اميد اينكـه    .   كارگران اخراجي است  
ــارزات و                       ــب ــران خــودرو و م از اي
اعتراضات آنها بـيـشـتـر بشـنـويـم و                
جنب و جوش گسترده اي بـراي ايـجـاد     
مجامع عمومي كـارگـران و ايـجـاد              
تشكلهاي واقعي كـارگـران را شـاهـد            

 .باشيم
 

 
...  ايران خودرو  ١از صفحه    
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 3 ٩٣شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

VOA                که وقايـع و شـخـصـيـتـهـاي  
تاريخي را بررسي ميکند که تماما بـر     
اين تاکيد دارد اگر فـالن شـخـصـيـت              

به تنهايي با سرنوشـت     )   مثل راکفلر (   
ميليونها انسان بازي ميکند بـخـاطـر         

است که  "   اعجوبه اي " اين است که فرد     
از فرصتها بخوبي استفاده ميـکـنـد و          

پولش راسـرمـايـه      "   ميداند کي و کجا     
نمونه معاصرش را که با     . "   گذاري کند 

" بيل گيـتـس   " او داريم زندگي ميکنيم     
است که به تنهاي صاحب ميلـيـاردهـا         
ثروت است که ميتـوان بـا آن ثـروت،              
رفاه بخش عظيمي از مـردم دنـيـا را               

بنابه آماري از سـازمـان       .   تضمين کرد 
 ميليار دالر مـيـتـوان آب           ٤٥ملل با   

سالم، غذاي کافي،خدمات بهداشتـي،     
دفع فاضالب و آمـوزش اولـيـه بـراي              

. تمام ساکنان کره زمـيـن فـراهـم کـرد             
امــا رفــتــار ايــن اشــخــاص مــحــتــرم            
نهايتش مثل راکفلر پرداخت يک چـنـد        
سنتي به هرکه سر راهش سبز مـيـشـد          
بود؛ يا مثل بـيـل گـيـتـس تشـکـيـل                   

است، کـه ايـن نـهـايـت            "   بنياد خيريه " 
بذل و بخشش ايشان اسـت تـازه آنـهـم              
براي عوام فريبي اسـت و شـايـد هـم                 

و بـا    !   براي تضمين بهشـت در آخـرت         
تضمين اينکه جهنم را براي سـاکـنـان           

دارو " فـيـلـم      .   زنده زمين رقم مـيـزنـنـد       
با ايـن ديـالـوگ بـه            "   دسته نيويورکي 

پايان ميرسد هنگامي که شـخـصـيـت         
اصلي داستان خسته و زخمـي اسـت و          
در گورستان ايسـتـاده و رو بـه شـهـر                  

اين شهر بـر خـون       :   " نيويورک  ميگويد  
و بطور واقـعـي     . "   و عذاب شکل گرفته   

نيويورك تنها شهر جهان  نـيـسـت کـه             
اينگونه شکل گرفتـه بـلـکـه تـمـامـي               
نظامهاي طبقاتي بر اين اساس شـکـل     
گرفته و بخصوص نظام سرمايـه داري        

اين نظام چه  در زمان مـثـال          .   معاصر
رونقش و چه در زمـان بـحـرانـش جـز                 

. عذاب براي توده مردم چيـزي نـيـسـت         
انبوه ثروت که در تاريخ بشر بي سابقـه         
است يک سو، و سوي ديـگـر آن انـبـوه              
بدبختي براي توده وسيع مـردم اسـاس       

چه در رونـق  .   اين نظام را شکل ميدهد    

چه در بحرانـش ايـن نـظـام فـقـط يـک                  
هدف دارد، سـود سـرمـايـه؛ بـه هـر                    
قيمتي که ميخواهد تمام شـود، حـتـي          

 . به قيمت نابودي کره زمين
موسسات بانکي امريکا يـك در         
ــد دچــار ورشــکــســتــي                 ــان دارن مــي

و در جهان معاصـر مـا ايـن          .   ميشوند
به سرعت مانند يک ويـروس خـطـرنـاک         
در تمام کره زمـيـن مـنـتـشـر شـده از                  
غرب تا شرق عالم در بحران فرو رفتـه؛   
يکي، يکي بانکها و موسسات مـالـي       
اعـالم ورشـکـسـتـگـي مـيـکـنـنـد يـا                   
هشــدار مــيــدهــنــد در حــال نــابــودي            

ظاهرا  نيـروي مـرمـوزي، در         .   هستند
خفا درکار است که حـتـي خـداونـد از              

قـوانـيـن کـور       .   "   درک آن عـاجـز اسـت       
نيـرويـي اسـت ظـاهـرا مـافـوق               "   بازار

بشري که از کنترل بشر خارج است بـر           
اگـر تـا     .   تمام جهان دارد حکم ميرانـد     

حاال پنهاني قرباني ميگرفـت اکـنـون          
. با اعالم قبلي دارد قربانـي مـيـگـيـرد          

اين قـوانـيـن اگـر بـراي کـارشـنـاسـان                   
بورژوازي کور است، که نيست، هـمـان        
تضمين سود سرمايه است که خـود را         
بر اقتصاديـات ايـن نـظـام طـبـقـاتـي                 

تـجـلـي    " سـرمـايـه      .   ديکـتـه مـيـکـنـد        
خـود را در شـخـص سـرمـايـه            "   انساني

دار و دولتهاي سـرمـايـه داري نشـان               
براي مولتي مـيـلـيـاردرهـاي         .   ميدهد

جــهــان ايــن بــحــران نــگــرانــي ايــجــاد            
نميکند بلکه ميکوشند کـه سـرمـايـه           

ايـن  .   رقيب را مفت بـه چـنـگ آورنـد            
زمان، زمان خوش خوششان است کـه         
ميتوانند سرمايه همديگر را از چنـگ      

اگر نگـرانـي اسـت، کـه           .   هم بدر آورند  
اسـت، از  "   شورش گرسنگان" هست؛ از  

قيام توده هاي پايـيـن دسـت جـامـعـه              
 .است

 در همين چند روز اگـر بـه اخـبـار            
دقــت کــنــيــد چــنــدمــوســســه مــالــي           
ورشکسته از سوي مـوسـسـات ديـگـر           
مالي خريداري شدنـد بـا وجـود آنـکـه              

در ايـن مـيـان نـقـش              .   سودي نـدارنـد   
دولـتـهـايـي     .   دولتها بسيار جالب است   

که تا ديروز اگـر درخـواسـتـي مـطـرح               

ميشد که مثال سطح دسـتـمـزدهـا را             
افزايش دهيد فورا جيب خـالـي دولـت          
را نشان ميـدادنـد کـه آه  در بسـاط                    
ندارد که با ناله سودا کنـد، اکـنـون در            

 مـيـلـيـارد      ٧٠٠يک قلم دولت امريکا     
دالر به صورت اورژانسي ميخواهد بـه      

بـه اخـبـار      .   کـنـد  "   تـزريـق  "   موسسـات   
رجوع کنيد که دولتهاي ديگر چـگـونـه         
دست و دلباز شدند تا به قـول رئـيـس              

" دارايي بـد  "   خزانه داري دولت امريکا     
 ٤٥توجه کنيد کـه بـا           .   را جمع کنند  

ميليارد دالر کـه در بـاال اشـاره شـد                 
 را از      هـمـه سـاکـنـان زمـيـن            ميتوان  

امکانات اوليه بدون دغدغه بـي نـيـاز        
حاال تصـور کـنـيـد کـه بـا ايـن                    .   کرد

 ميلـيـارد دالر كـه قـرار اسـت                 ٧٠٠
مفت و مجاني از مالياتهاي مردم بـه      
سوي سرمايه داران كالن سرازير شود،       

 . ميتوان چه کار کرد
بحران امـا، هـمـيـشـه بـراي مـا                  
کارگران و توده تهيدسـت مـردم وجـود       

چه آن هنـگـام کـه دوران           .   داشته است 
رونق سرمايه است همه ميروند بـاالي        
منبـر کـه جـامـعـه در حـال رشـد و                       
پيشرفت و نياز به کار دارد و مـا را                
نيز به شکل موجودي مـيـبـيـنـنـد کـه              
فقط براي اين است کـه کـار کـنـد نـه                  

در آنزمان نيز زندگي ما دچـار       .   زندگي
به طور نمونه نگـاه کـنـيـد     .   بحران است 

بــه چــيــن، کــه کــارشــنــاســان بــورژوا             
ميگويند دوران رشـد خـود را دارد                

از تـلـکـه کـردن          .   بخوبي طي ميکـنـد    
کارگران در شـهـرهـاي دورافـتـاده تـا                
دسته دستـه دفـن شـدن کـارگـران در                 
معادن و همين رسوايي اخـيـر تـولـيـد             
شير خشک آلوده با وجود آگاه بودن بـه           
مســئلــه، يــک جــنــايــت تــمــام عــيــار            
سرمايه، اين از دوران رشـد سـرمـايـه             

سال که دوازده مـاه بـاشـد مـي             .   است
آيد و ميرود ما جز کار کردن نصـيـبـي         
از ايـن زنـدگـي نـداريـم در بـهـتـريـن                      
حالتش فقط حقوقمان را سـر مـوعـد            

حـال کـه بـه زعـم ايشـان                .   مـيـدهـنـد    
اقتصاد دچار بـحـران شـده جـز وعـده                
فالکت بيشتر و بيـشـتـر وعـده اي از                
دهان سياستمداران طبقه سرمايـه دار        

همه  تحليلگرانشان و     .   بيرون نمي آيد  

روساي دولتها يکصدا ميگـويـنـد کـه          
ايـن را    .   فاجعه هنـوز در پـيـش اسـت           

هـم  هشـدار        "   پرزيدنـت بـوش  "   جناب  
 ٧٠٠داده تــا کــنــگــره بــا پــرداخــت              

 ٧٠٠اين   .   ميليارد دالر موافقت کند   
ميليارد دالر مسـلـم اسـت از جـيـب                
جناب بوش پرداخت  نمي گردد؛ بلکـه        
ــا آن                         ايــن پــول مــردم اســت کــه ب
ميخواهند همان موسساتي که مـردم       
رابه روز سيـاه نشـانـده انـد را نـجـات                  

در ايران زلزله بم ،آخرين فاجعـه       .   دهند
بـراي يـک لـحـظـه فـرض              (   طبـيـعـي      

ميگيريم فقط دست طبيعـت در کـار           
در انــدونــزي ســونــامــي، در            ! )   بــوده

امريکا طوفان کاترينا يا طـوفـانـهـاي          
پي در پي امسال در يک آن همـه چـيـز              

اما تا حاال شنيديـد يـا        .   را نابود کرده  
جايي خوانديد که يکي از دول محـتـرم      
يک قلم کوچک از اين خاصه خـرجـيـهـا           

اين بحرانها ظـاهـرا     .   انجام داده باشند  
نهـايـتـش يـک       !   همچين بحران نيستند  

رقم ميليون دالري تخصيص ميدهنـد      
که آنهم نيروهاي رده پـايـيـن تـر بـايـد                
سهم شان را سـرراه از آن بـردارنـد تـا                  

آسـيـب   "   شايد اگر چيزي ته آن ماند به        
پـرداخـت   "   ديدگـان فـجـايـع طـبـيـعـي             

دولت اسالم که شرم را خـورده       .   (   کنند
و حيـا را قـورت داده در هـمـان اوج                   
فاجعه زلزـلـه بـم هـمـه چـيـز را بـاال                       

 ).کشيد
را "   بحـران " نظام سرمايه داري اين     

نيز پشت سر خواهد گـذاشـت امـا بـه              
قيمت فالکت و فالکت بيشتر کارگران       

امـا يـکـراه      .   و توده مـردم تـهـيـدسـت         
ديگر نيز براي پشت سر گذاشـتـن ايـن        
بحران است و اساسـا بـحـرانـي بـه نـام                

بيـش از يـک      .   نظام سرمايه داري است   
" قوانين کـور  " قرن و نيم پيش مارکس        

اين جامعه را شکافته، و قوانـيـن کـل            
جامعه بشري در طول تاريخ را بررسـي        
کرده و بدرست بيان داشته کـه اسـاس            
جوامع تاکنونـي بـر تضـاد طـبـقـاتـي               

نـظـام طـبـقـاتـي         .   استـوار بـوده اسـت        
سرمايه داري وجودش يعني بحران بـرا       

بـحـرانـهـاي     " ي توده مردم تهيدسـت؛ و      
که دچار آن ميشود فـاجـعـه     "   اقتصادي

بايد بـراي رهـايـي از          .   در فاجعه است  

. بحران، اين نظام را سرنـگـون سـاخـت          
بايد اساس توليد جامعه را بـر اسـاس           

براي اينـکـار   .   نياز جامعه سازمان داد   
بايد انقالب سوسياليستي را سـازمـان       
داد و قدرت سياسي را به کف آورد و            
از دست سـرمـايـه دار جـمـاعـت ايـن                 

روشــنــفــکــران و        .   قــدرت راگــرفــت      
کارشناسـان بـورژوازي هـمـه کـف بـه                

انــقــالب يــعــنــي     " دهــان آوردنــد کــه          
، اما خشونت ذاتي اين نـظـام    " خشونت

را عــيــن رونــد طــبــيــعــي بــازار آزاد              
خشونتي که حـتـي  حـيـات            .   ميدانند

کره زمين را تهديد ميکنـد را نـديـده              
ميگيرند اما اگر مردمي به جان آمـده      
از فقـر و خشـونـت روزمـره جـامـعـه                   
طبقاتي سرمايه داري در فکر قـيـام و           
سازمان دادن انقالب براي برچيدن ايـن       
خشونت مطلق باشند از اينکار برحذر       

و بــرخــي شــان پــرده دري           .   مــيــدارنــد
ميکنند و رسما اعالم مـيـکـنـنـد کـه             

 !ضد انقالبند
 براي رهايي بي هيچ شک و شبهـه       
اي طــبــقــه کــارگــر بــايــد در حــزبــش              
متشکل باشد تا اين کار عظيم بشـري        

و ايـن حـزب        .   را به سـرانـجـام رسـانـد         
مــوجــود اســت، حــزب کــمــونــيــســت           

جامعه ايران اکنون بيشتر از      .   کارگري
هر جاي ديگر جهان آماده شکل گيري       
يک انقالب سـوسـيـالـيـسـتـي اسـت و                
شکل گيري اساس جامعـه بـر اسـاس            

بي شـک ايـن        .   نياز زندگي مردم است   
واقعه مهم  تمام جهان را تحـت تـاثـيـر            

وچهره جـهـان را      .   خود قرار خواهد داد   
سـي سـال     .   تغيير اساسي خـواهـد داد     

تالش و مبـارزه در بـدتـريـن شـرايـط                  
براي اينکه نشان داده شود که رهـايـي         
ممکـن  اسـت و هـمـيـن امـروز هـم                     
ممکن است؛ اين است نـفـس وجـودي           

سـقـوط  دولـت اسـالمـي             .   اين حـزب  
سرمايه بوسـيلـه انـقـالب کـارگـران و               
توده تهديست مردم راه به هـمـه مـردم           
جهان نشان خواهد که براي رفع بـحـران       

. شـد "   فـاجـعـه   " حتما نبـايـد مـنـتـظـر             
ميتوان گفـت کـه بـحـران اقـتـصـادي                
کنوني جهـان سـرمـايـه داري وظـيـفـه               
حزب را سنگينتـر و عـاجـلـتـر کـرده                 

 .*است
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 4  ١٣٨٧ مهر٤   کارگر کمونيست

در نشست هاي بين المللي اعـتـراض        
كرده است و در ژوئن گذشته كـمـپـيـن          
وسيعي براي رساندن صداي اعتـراض      
كــارگــران ايــران بــه گــوش شــركــت              

 را   ILOكنندگان در ايـن نشـسـت            
بــطــور .   ســازمــان داد و جــلــو بــرد             

مشخص در دو سـه سـال گـذشـتـه                  
همزمان با نشستهـاي ايـن سـازمـان            
فعاالنه كمپين راه انـداخـتـه و حـتـي              
فعالين حزب در كنفرانس وارد شـده          
اند و حرف خـود را بـه گـوش هـمـه                   
نمايندگان رسانـده انـد و بـا پـخـش                 

هاي اعتراضي كارگران در بـيـن           نامه
نمايندگان، از بلندگوي ايـن نشـسـت          
استـفـاده كـرده و صـداي اعـتـراض                 
جامعه را به گوش نمايندگان و دسـت        

 .اندركاران اين نهاد رسانده است
قصد اين يـادداشـت تـوضـيـح و             

آنچه مرا بر آن    .   تكرار آن اخبار نيست   
داشت كه در اين باره اين يادداشـت را       
بــنــويســم، نــوشــتــه اي از مــهــدي               
كوهستاني نژاد است كه در آن رسـمـا          
خــواســتــه اســت كــارگــران از ايــن                

وي در نوشته   .   اعتراض دست بكشند  
ضـرورت ارتـبـاط      " اي تحـت عـنـوان        

جنبش كارگري ايران با نهادهاي بيـن       
در ايـن    :   " مي نويسد"  المللي كارگري 

مقطع طرح خواسـت اخـراج ايـران از            
 ILOمــنـظـورشــان     ( ايـن سـازمـان         

پيشنهاد اصولي نيست بـلـكـه       )   است
بايد بجاي نـمـايـنـدگـان غـيـرواقـعـي               
كارگري از وجود نمايندگان الترناتيـو      
واقـعــي كــارگـري صــحـبــت شــود و              
حمايت جدي از ايـنـكـار بـراي طـرح              
مسائل و مشكالت واقعـي جـنـبـش          
كارگري ايران در دوره حاضر در نـبـود      
نهادهاي مناسب بين المللي از ايـن          
امكان بايد به بهترين وجهي استفـاده       

ايشان نه در پاراگرافهـاي قـبـل    . " شود
از اين توصيه و نه بعد از آن دلـيـلـي               

" غيـراصـولـي بـودن      " براي نشان دادن    
امـا روشـن     .   اين خواست نداده اسـت     

است كه رسما دارد جواب كارگران و         
حزبشان، حزب كمونيست كارگري را      

حتي زماني نه چـنـدان دور     !   مي دهد 
اتحاد بين المـلـلـي در        " دوستانش در   

 هـم "   حمـايـت از کـارگـران در ايـران               
 برگزار مي   ILOآكسيون جلوي دفتر    

كردند و خـواهـان اخـراج جـمـهـوري                
واقعا .   اسالمي از اين نهاد مي شدند     

اين مي تواند براي هـر كسـي، حـتـي             
دوستان سياسي مهدي كـوهسـتـانـي         
نژاد جاي سئوال باشـد كـه چـرا نـمـي             
شـود در عـيـن حـالـي كـه خـواهـان                    
حضور نمايندگان واقعي كارگـران در       
چنين نشستي بود، در عين حـال بـه            
اين نهادها فشار آورد كه رژيـمـي كـه       
ســه دهــه اعــتــراضــات كــارگــري را            
سركوب كـرده، رهـبـران و فـعـالـيـن                 
كارگري را زندان، تبعيد و اعدام كرده       
است؛ رژيمي كـه كـل كـارگـران ايـن               
جامعه را زير خط فقر نگه داشـتـه و           

ها   دستمزد بخش زيادي از آنها را ماه      
ها نمي پردازد؛ رژيمي كه در آن         و سال 

زن انسان محسوب نمي شود؛ رژيمي      
كه بقاء خود را در اعـدام هـر روزه                  
جوانان مي بيند؛ و هزار و يك مسئله        
ديــگــري كــه هــر انســان بــاشــرف و              
امروزي را متحير خواهد كرد، چنيـن       
رژيمي بايد از يك نهاد بيـن الـمـلـلـي             

 ! اخراج شود؟
مهدي كوهستاني نژاد مي گويـد   
كه خـواهـان فـرسـتـادن نـمـايـنـدگـان                 
آلترناتيو واقـعـي كـارگـري بـه جـاي                
مطالبه اخراج جمهوري اسـالمـي از          

ILO   ايـن  " مـي گـويـد كـه            .    باشـيـم
نمايندگان مي روند آنجا و وضـعـيـت         
طبقه كارگر را به اطالع نـمـايـنـدگـان            

و خـانـه     .   در كنفرانـس مـي رسـانـنـد         
كـارگـري هــا را ســر جــايشـان مــي                
نشانند؛ كه اگر آنها خواستند چـيـزي          
بـگـويـنــد ايـن نـمــايـنـدگـان واقـعــي                 
كارگري بلند مي شوند و جوابشـان را        

اما اين را هـم نـبـايـد از          ."   مي دهند 
عليرضـا ثـقـفـي، كـه        .   ايشان پذيرفت 

نماينده مهدي كوهستاني نژاد اسـت        
و با پا در مياني كنگره كار كانادا كه        
مهدي كوهستاني نژاد از كـارمـنـدان         
بلند پايه آن است، به نشست سـاالنـه           

ILO  اما عليرضـا ثـقـفـي        .    مي رود
در گزارش خود كه بسيار جـلـوتـر از             
نوشته مهدي كوهستاني نژاد منتشر     
شده بود، مي گويد كه به گفـتـه گـاي           

، تـحـت فشـار         ITUCرايدر، دبيـر     
جمهـوري اسـالمـي ايشـان را فـقـط               

 بـدون حـق     (visitor)بعنوان مهمان   

بايد از   .   حرف زدن دعوت كرده بودند    
مهدي كوهستاني نژاد پرسيد واقـعـا        
! اين همه سياه بازي بخاطر چـيـسـت؟        

اين دودزه بـازي اي كـه ايشـان بـا                    
عليرضا ثقفي راه انـداخـتـه انـد در                
خدمت چه اهدافي اسـت؟ اگـر كسـي          
نداند الاقل اين دو نفر كه مي دانـنـد            
فعالين كارگري و ديـگـر مـخـالـفـيـن             
اپوزيسيـون زيـادي مـي آيـنـد و بـه                  
عنوان مهمـان در جـاي مـخـصـوص             

ها مي نشينند و در سـاعـات            مهمان
تنفس و در وقـت مـنـاسـب هـم بـا                    
فعالين كارگري و نمايندگان اتحـاديـه     
هـا تـمـاس مـي گـيـرنـد و مسـائـل                     
كارگري در ايران را با آنها مطرح مي        

در ثاني فعال كارگـري اي كـه           .   كنند
مسئله اش هم واقعا جنـبـش كـارگـر           
باشد منتظر نمي ماند تـا در جـلـسـه        

ILO            بيايد و با سران اتحاديه هـا و 
دولـتـهـا تـمـاس بـگـيـرد كـه دولـت                     
جمهـوري اسـالمـي چـه بـالئـي سـر                  

مسـالـه   .   كارگران ايـران آورده اسـت          
مهم كه مهدي كوهستاني نميخواهد     
متوجه شود اينست كه نـفـس اخـراج           
نمايندگان جمهوري اسالمـي از يـك          
نهاد بين المللي يك قدم مهم جنـبـش         
كارگري و جنبش اعتراضي در ايـران        

روشن است كـه آي ال       .   را جلو ميبرد 
او هم به همين سادگيها تن به چـنـيـن          
خواستي نميدهد امـا وقـتـي كـه مـا             
بتوانيم به كمك كارگران و تشكلـهـاي        
كــارگــري در ســطــح جــهــان چــنــيــن            
كمپيني را عـمـلـي كـنـيـم، دنـيـا را                  
متوجه كارگران ايران و خـواسـتـهـاي           
آنها نموده ايم و ايـن بـراي امـروز و                 
آينده مبارزه كـارگـران بسـيـار مـهـم              

همانطور كه كمـپـيـن گسـتـرده         .   است
براي اخـراج جـمـهـوري اسـالمـي از                
سازمان ملـل نـقـشـي بسـيـار مـهـم                 

 . ميتواند داشته باشد
نمي دانم انگيـزه واقـعـي ايـنـهـا              
چيست، و نمـي دانـم چـه وابسـتـگـي             

اما اين تبلـيـغـات و        .   حزبي اي دارند  
اين تالشها زير ضـرب خـارج كـردن              
جــمــهــوري اســالمــي از زيــر فشــار             
اعتراضات است و يـك سـنـت جـان               

است كـه طـبـقـه       "  توده ايستي"سخت  
 .*كارگر ايران با آن بخوبي آشناست

 

 
١از صفحه  ...  از خواست اخراج جمهوري   

اينکه به اين سوال معين جواب بدهـم        
ميخواستم توضيـح مـخـتـصـري در            
مورد موقعـيـت کـارگـران در نـظـام                

چـرا کـه فـکـر          .   سرمايـه داري بـدهـم      
ميکنم که مجمـع عـمـومـي در هـر               
جايي که کارگر در کشمکـش خـودش        
با نظام سرمايه داري بکـار مـيـگـيـرد       
اساسا ناشي از اين مـوقـعـيـت اسـت             
يعني با توجه به موقعيت فـرودسـتـي         
که دارد باالخره متوسل مـيـشـود بـه            

در نظام سرمـايـه     .   ابزارهاي مختلفي   
داري با توجه بـه ايـنـکـه کـل ثـروت                 
اجتماعي در دست يک اقليت ناچيزي      
متمرکز شده و اين اقليـت نـاچـيـز بـا            
قدرت اقتصاديـش تـمـام اهـرمـهـاي             
قدرت در جامعه را در دسـت خـود               
متمرکز کرده و در دست خودش دارد    
از قـبـيـل دولـت ،قـوه قضـا ئـيـه ،                      
نيروهاي مسلح ، مقننه ، پـلـيـس ،              
براي اينکه کارگر بـتـوانـد از حـقـوق              
خودش بعنوان اکثريت عظيم مردم از      
حقوق انساني خـودش دفـاع بـکـنـد              
هيچ ابزاري در دست خودش نـدارد و          
ناچاراست که در مقابل ايـن اقـلـيـت             
متحد بشود تا متحـدانـه بـتـوانـد از              

 .حقوق انساني خودش دفاع کند 
ايــنــجــاســت کــه بــحــث مــجــمــع         
عمومي مطـرح مـيـشـود و مـجـمـع               
عمومي اهميت پيدا ميکند و کارگر       

 ١٠ نفره و     ٥منفرد و کارگر در جمع      
نفره هيچ مقاومتي در مقابـل دولـت          
ها و کارفرما نـدارد يـعـنـي کـارگـر                 
منفـرد در مـقـابـل کـارفـرمـا بـراي                   
کوچکـتـريـن حـق خـودش مـغـلـوب                
قدرت کارفرما است و نـمـيـتـوانـد از             
حقوق خودش دفاع کند و کـارفـرمـا            
براحتي ميتواند او را اخراج بکند ويا       

و .   دستمزدش را پـايـيـن نـگـه دارد               
اساسا کارگر قادر نيست بعنوان فـرد        
برود اعتراض بکند و بگـه دسـتـمـزد            
من پـايـيـن اسـت يـا بـه اخـراجـش                     
اعتراض بکند چرا کـه قـوانـيـنـي در              
حمايت کارگر و چـيـزى کـه حـقـوق                 
انساني کارگر تضميـن بشـه نـدارد و            
تمام قوانين موجود متضمن تـامـيـن        
حقوق کارفرما است و بـديـن مـعـنـا              
مجمع عمومـي بـعـنـوان ظـرفـي کـه               
کارگر بتواند در آنجا متحد بـاشـد و            

از منفرد بودن در بياد اهمـيـت پـيـدا            
مجمع عمومـي واقـعـيـتـي         .   ميکند  

است که وقتي کـارگـر بـتـوانـد جـمـع                
شود و بـا هـم بـاشـنـد و مـثـال در                        

 کـارگـر     ٢٠٠ و يا    ١٠٠کارخانه اي     
با هم باشند براحـتـي مـيـتـوانـنـد از                
حقوق خودشان دفاع کرده و در مقابل       
کارفرما بايستند و شـورو جسـارت            
پيدا ميکنند دور هم جمع ميشونـد و        
احساس قدرت ميکنند قادرميشوند    
تمام خواستهـا و حـرفـهـايشـان را در             
مقابل کارفرما بزنند و حرفهايشان را      

در صورتـي کـه کـارگـر       . يکي بکنند  
بعنوان يک فرد قادر باينکار نيست و    
اينکه مجمع عمومي بعنوان ظـرفـي        
بويژه در سالهاي گذشته با تـوجـه بـه             
اينکه تشکلهاي عمومـي مـتـعـارف          
کارگري در ايران وجود ندارد بـعـنـوان         
يک ظرف مـتـحـد کـنـنـده کـارگـران                  
مطرح شده و بـويـژه در اعـتـراضـات              
کارگران مـورد اسـتـفـاده در طـبـقـه                 

 .کارگران ايران است 
با بحثهايي که در مورد مـجـمـع        
عمومي کردم کارگر احسـاس قـدرت        
ميکند و ميتواند در مقابل کارفرمـا       
حرف خودش را بزند ، از طرف ديـگـر          
کارگر خودش يعني نـايـبـي نـدارد و             
براحتي خواسـت خـودش را مـطـرح              
ميکند و کسي از طرف کارگر حـرف     
نميزند ، نماينده اي وجـود نـدارد ،               
کارگران خودشان در تجربه مـبـارزات       
خودشان در واقع به اين رسيده انـد و            
اين بحث از جانب مـتـفـکـران زيـادي          

تــوده كــارگــر وقــتــي      .   مــطــرح شــده      
خودش خواستش را مطرح نميکنه و        
يا نماينده اش مستـقـيـم مـيـرود در               
مقابل کارفرما از طرف  کارگر قـرار          
ميگيرد کارفرما ميتواند براحتي از       
پس اين نمـايـنـده بـر بـيـايـد گـاهـي                    
نماينده را کارفرما تطميع ميکـنـه و          
گاهي ميتواند رعـب و وحشـت در              
ميانشان ايجاد بکند تا نمـايـنـده هـا           
قــادر نشــونــد از حــقــوقشــان دفــاع             

وقتي کارگر مجمع عـمـومـي       .   بکنند
برگزار ميکند همه کارگران در مقابل      
کارفرما حرفشان را ميزنند و به ايـن          
معنا يک ظرف بسيار متحد کننـده و        

 
 ...  اهميت مجمع عمومي 

 

١از صفحه   



 5 ٩٣شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و کارگر کمونيست 
 !آشنايانتان برسانيد

در .   قوي  در شـرايـط حـاضـر اسـت               
عين حال در شـرايـطـي کـه امـروزه                 
تشکلهاي کـارگـري در ايـران وجـود             
ندارد قابل دسترس ترين ظرف متحد      

 .شدن کارگرها است 
کارگران بدرست متوجه شـدنـد و      
در منـاطـق مـخـتـلـف از سـالـهـاي                   
گذشته مجامع عـمـومـي را بـرگـزار             
ميکنند بـراي ايـنـکـه بـتـوانـنـد در                  
مقابل کارفـرمـا از خـودشـان دفـاع               

اما واقعيت اين است مجـمـع     .   بکنند
عمومي در ايران امروزه به يک شـيـوه         
و فرم عادي در مراکز کارگري تبديـل        
نشده که کارگران کـارخـانـه بـيـايـنـد               

. هفته اي يکبار دور هم جمع بشـونـد         
نه تنها در شرايط بحرانـي بـلـکـه در              
شرايط عادي هم دور هم جمع بشونـد        
و مجمع عمومي تشکيل بـدهـنـد و           
مشکالت خودشان را بررسي بکنند،      
ببينند و بحث كنند كه کارفرمـا چـه           

به اين مـعـنـي      .   باليي سرشان مياورد  
اما بـا تـوجـه بـه            .   هنوز جا نيافتاده  

تجارب سالهاي گذشته و تالشـى کـه          
از سوي فعاليـن کـارگـري وکـارگـران            
پيشرو ميشود امروز مجمع عمومي     
دارد نقش کليدي تري پيدا ميکند و         
دارد ظــرفــى مــيــشــود کــه کــارگــر              
بصورت فرا کارخانه اي و کـارگـران            
چــنــديــن کــارخــانــه کــه مســائــل و              
مشکالت مشابهي دارند بتوانند در       
اين ظرف متـحـد شـده و از حـقـوق                  

 .خودشان دفاع بکنند 
 

به يـک نـکـتـه خـيـلـي          :   سيما بهاري 
جالب اشاره کـرديـد ايـنـکـه مـجـمـع                
عمومي به يک ظرف فراکارخـانـه اي          
تبديل شده ما شاهد همچين نـمـونـه           
اي در شهر سنندج بوديم اين تـجـربـه           
را براي ما بگوييد كـه كـال چـگـونـه               

 . مي بينند
 
واقــعــيــت ايــنــســت کــه ايــن              :   ع. ج

گامهاي اوليه ايـن حـرکـت اسـت و                
کارگران سنندج همينطور که خودتان     
گفتيد يک بخـش پـيـشـرو از طـبـقـه                
کارگران در ايران هسـتـنـد و اخـيـرا                

اقدام به بـرگـزاي مـجـمـع عـمـومـي                 
کـارگـران مـثـال پـرريـس در               .   کردند

جريان هستيد اعتصاب کردنـد بـراي        
اينکه کارفرما دستمزدشان را نـداده         
بود و کارگران نساجـي کـردسـتـان در          
اعتراضات مداوم بسر مـيـبـردنـد در         

و هـمـچـنـيـن        .   ظرف سالهاي گذشتـه   
تـمــام  .   کـارگـران فـرش غـرب بـافـت             

مسائل و مشکالت آنها يـکـي بـوده           
يعني از يکطرف دستمزد نگرفتنـد از     
طرف ديگر خطر اخراج باالي سرشـان       
قـرار دارد و ايـن وضـعـيـت ايـجـاب                
ميکرد که آنها دور هـم جـمـع شـده                 
وبتوانند بطور متحـد انـه از حـقـوق              

هـيـچ ظـرفـي       .   خودشان دفاع بکنـنـد    
مناسب تر از مجمع عمومـي نـبـوده          
که اينها دور هم جمع بشونـد و حـول         
مسائـل مشـتـرک خـودشـان مـتـحـد               
شوند و بتوانند بحث بکـنـنـدو هـيـچ             

 .ظرفي بهتر از اين وجود نداشت 
من يک توضيحي در رابـطـه بـا             
مجمع عمومـي بـدهـم از نـظـر مـا                  
مجمع عمومي چيزي جز اين نيـسـت        
که کارگران دور هم جـمـع بشـونـد و                
راجع به مسائل و مشکالت خودشان      
تصميم بگيرند و آنجا تصميم بگيرند      
که در مقابل کارفرما چه بـکـنـنـد از             
مــجــمــع عــمــومــي مــمــکــن اســت            
برداشتهاي ديگري بشود و شـايـد از           
نظر خيلـي از کـارگـران کـه تـا حـاال                 
تجربه اينکار را نداشتند اين مـجـمـع         
عمومي کار بسيار پيچيـده و مـثـل            
بقيه سيستم بوروکراسي بنظر بـيـايـد         

. که در نظام سرمايه داري وجـود دارد       
در رابطه با نهادها و تشکلهـا شـايـد            
کــارگــران بــعــضــا فــکــر کــنــنــد کــه             

نه مجـمـع عـمـومـي         .   اينجوري است 
اساسا همين است کـه کـارگـران دور            
هم جمع ميشوند و آنـجـا حـرفـهـاي               
خودشان را يکي ميکنند و خـودشـان        

. خواستهايشان را مطـرح مـيـکـنـنـد          
اين در واقع همان است کـه مـا راجـع            

در تـمـام     .   به آن صحـبـت مـيـکـنـيـم           
کارخانه و حتي جـاهـايـي  مـمـکـن                 
است کارگران اين مجمع را بـگـذارنـد         

دور هـم جـمــع بشــونـد و صــحـبــت                 
ولي بصورت  .   بکنند، تصميم بگيرند  

تعريف شده اي شايد اينکار را نکـرده        
اما بشکل ديگر که بنظر مـن      .   باشند

آالن در خيلي از کارخانـه هـا اتـفـاق              
مــيــافــتــد کــارگــرانــي کــه اعــتــراض         
ميکنند طبعا دور هم جمع ميشـونـد        
و تصميم ميگـيـرنـد کـه اعـتـصـاب               
بکنند يا نه و اعتصاب را کـي تـمـام             
بکنند و اين مسله گسـتـرش خـيـلـي            

اما تا آنجايي   .   زيادي پيدا کرده است   
که بما مربوط ميشـود بـه کـارگـران             
ايران و کارگران پيشرو بـايـد ايـن را              
سمت و سو بدهيم و مجمع عـمـومـي          
را در يک سطح باالتـري بـعـنـوان يـک             
ظرف مـتـحـد کـنـنـده کـارگـران جـا                  

 .بياندازيم 
بنظر من تشکل کارگري و حـتـي        
شوراي کارگري در واقع همان مجمـع       
عمومي است که کـارگـران دور هـم              
جمع شـونـد وآنـجـا تصـمـيـم گـيـري                  

شورا از نظر ما اسـاسـا آن           .   ميکنند
چهار تا نماينده اي نيست که انتخاب       
ميشوند همان مجمع خودش شورا و      
شوراي کارگري و تشـکـل کـارگـري             

 .است 
در جامعه يک نگاه بوروکـراتـيـک         

. نسبت تشکل کـارگـري وجـود دارد          
مثل ساير نهادهاي سرمايه داري کـه       
گويا بايد يک عده اي باشند و دفتر و        
دستکي باشـد يـک عـده اي آن بـاال                 
باشند و تصميم بـگـيـرنـد بـقـيـه هـم                 
گوش بکنند يک سيستم بوروکـراسـي       
اينجوري از تشکلهاي کارگري بعضـا     

در صـورتـيـکـه      .   در اذهان وجـود دارد    
 . بنظر من اصال اينجوري نيست

در واقع مجمع عمومي ظـرف و         
. ابزار متحـد کـنـنـده کـارگـرهـاسـت              
. مجمع عمومي چيزي جز اين نيست      

اينستکه مجمع عمومي به اين معنا      
بنظر من امروزه نه تنها در اين شکل        

. که در اشکال ديگر بروز پيدا ميکند      
به لحاظ دخالت دادن افکار عمومـي       

حـتـي در     .   كارگران مطـرح مـيـشـود       
سطـح ديـگـر کـارخـانـه هـا بـرگـزار                    
ميشود و نمونه اخير مجمع عمومـي       

. بود کارخانه سنندج بـرگـزار کـردنـد          

بهرحال اين دوسـتـان در صـدد ايـن                
هستند که اين مجمع عمومـي تـداوم        

 .و گسترش پيدا بکند 
از شهر سنندج و حتي فـراتـر در          

مـا  .   منطقه غرب در ساير نقاط ايران  
بهرحال اين را جـلـوي پـاي خـودمـان            
گذاشتيم که اين مجامـع را گسـتـرش        
بدهيم تا نماينده هاي کارگري بـه ايـن    
ترتيب، رهبران کارگران به اين ترتيب      
دستشان را در مجـمـع عـمـومـي در              
دست هم بـگـذارنـد بـلـکـه بـتـوانـنـد                  
اعتراضات متحدانه اي را سـازمـان          

چرا که تا االن بـطـور واقـعـي            .   بدهند
اعـتـراضـات کـارگـران مــنـفـرد يــک               
کارخانه مثال يک کـارخـانـه مـعـيـن              
آنطور که بايد و شـايـد بـا تـوجـه بـه                   
درنده خـويـي سـرمـايـه داري ايـران                 
جواب نداده بعضا به خواسـتـهـايشـان         
رسيده اند ولي خـب در اکـثـر مـواقـع              
کارگران با توجه به ايـنـکـه در ايـران              
بالفاصله دولت بـدون رودربـايسـتـي           
بالفاصله و فوري پشت کارفرما قـرار       
مــيــگــيــرد کــارگــران بصــورت يــک            

کارخانه قادر نيستند يا بـهـتـر اسـت            
بگويم خيلي سخت است برايشان کـه     
بتوانند به حقوق خودشان دست پـيـدا         

اينستكه که امـروز ضـرورت       .   بکنند
اينکه اين ظرف متحد شدن کـارکـران     
از يک کارخانـه فـراتـر بـرود در بـيـن                 

. کارگران مطرح بشود مبرم تر اسـت        
بين کارگران سنندج کـه ايـن گـام را             
برداشتند اين مطرح است و ما هم بـه       
نوبه خودمان تالش ميکنيم کـه ايـن          
ظرف را در همه نقاط ايران ببريـم تـا            
بتوانيم يک چـيـز بـزرگـتـري را بـراي                 
اعتراضات متحدانه تر و بـزرگـتـري           

به جز اين راه ديگـري      .   سازمان بدهيم 
همانطور که اشاره کردم دولت     .   نداريم

خيلي عريان پشت کارفـرمـاهـا قـرار           
دارد، اداره کار پشت کارفرمـاسـت و         
کارگران يک کارخانه امروزه آنچنانکه     
بايد و شايد قادر نيستند از خودشـان        

اين باعث مـيـشـود كـه         .   دفاع بکنند 
مجمع عـمـومـي چـنـديـن كـارخـانـه                

 . ضرورت فوري پيدا ميكند
 با تشکر از شما : سيما بهاري

 : آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است
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 ٢٧٥٠٠  سيمبل ريت 
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توجه جامعه را به خواستـه هـاي خـود             
جلب کنند و به يک مرکز ثقلي تـبـديـل            

مبارزات معلمان ادامـه دارد و         .   شوند
مـعـلـمـان     .   خواستهايشان پـابـرجـاسـت      

همواره از هر فرصتي براي تجمع کـردن       
استفاده کـرده و هـرگـاه فـراخـوانـي بـه                  
تجمعي بوده است وسيعا شرکـت کـرده          
و شعارها و خواستهاي خـود را فـريـاد             

معيشت منـزلـت حـق مسـلـم            .   زده اند 
 سال گذشت پـول نـفـت مـا       ٢٨.   ماست

از جمله شعارهاي مـعـلـمـان        .   کجا رفت 
در تجمعات اعتراضي شان بـوده اسـت          
که در واقع جوهر چکـيـده اعـتـراضـات            

 .کل جامعه است
اگر كسي اين خواستها و ايـن چـنـد      
مورد اعتراض چند سال اخير معـلـمـان         

" كـانـون صـنـفـي مـعـلـمـان              " را با آنچه    
دنبال ميكند مـقـايسـه كـنـد مـتـوجـه                
ميشود كـه ايـن كـانـون بـهـيـچ وجـه                      
نماينده معـلـمـان نـيـسـت و هـمـچـون                   
ترمزي بر سر راه حركت معلمـان عـمـل       

امسال با بازگشـايـي مـدارس        .   ميكند
كاري كه اينها كـرده انـد ايـنـسـت كـه                  
همزمان با تالش معلمان بـراي بـرپـايـي          
روز جهاني معلم كفش و كاله كرده انـد          
و رفتـه انـد بـا دو نـمـايـنـده مـجـلـس                       
اسالمي قـرار مـالقـات گـرفـتـه انـد و                 
افتخار ميكنند كه با اينهـا بـه تـوافـق            
رسيده اند كه هر دو طرف تند رويهـايـي     

يــعــنــي هــم مــعــلــمــان كــه         .   كــرده انــد  
خواستهايشان مثل افزايش حـقـوقـهـاي        
زير خط فقـر و مسـكـن و تـبـعـيـش و                   
امثال اينها را مطرح كـرده انـد و هـم                 
دولـت كــه مـعــلــمـان را دســتـگــيــر و                  
سركـوب و بـازداشـت و اخـراج كـرده                   

واقـعـا چـه      ! !   است، تند روي كـرده انـد         
 ! سازش شرم آوري

ماجرا اينگونه است كه امسال نيـز       
با بـازگشـايـي مـدارس مـعـلـمـان بـه                    
استقبال سازمانـدهـي اعـتـراض بـراي             

در ايـن مـيـان         .   خواستهايشـان رفـتـنـد     
بــعــنــوان "   کــانــون صــنــفــي مــعــلــمــان       " 

سخنگوي معلمان جـلـو افـتـاده و در                
جســتــجــوي مــالقــات و رايــزنــي بــا               
مقامات دولت و مجلس و غـيـره و بـا             
پــيــش کشــيــدن دوبــاره طــرح نــظــام                

 طـبـق     ، و غـيـره          ،هماهنگ حقوقهـا  
معمول تالش كرد خواستهاي معـلـمـان        

را طبق معمول به مـجـاري قـانـونـي و               
پــاســکــاري بــيــن مــجــلــس و وزارت              

مـتـاسـفـانـه      .   آموزش و پرورش بكشاند   
واقعيت اينگونه است كه معـلـمـان هـر            
بار با اعتراضي گسـتـرده بـيـرون آمـده              

 اعــتــراضــاتــي بــرپــا داشــتــه و               ،انــد
 اما در فقدان يـک       ،فشارهايي آورده اند  

 ،تشکل واقعي و راديـکـال بـراي خـود            
کانون صنفـي مـعـلـمـان زمـام کـار را                  
بدست گرفته و با اعـالم ايـنـکـه بـرويـد               
منزل تا ببينيـم نـتـيـجـه مـذاکـرات و                  
بررسي طرح در مجلس به کجـا خـواهـد         

 عمال همچون ترمزي در مقابـل       ،کشيد
ادامه اعتراضات معلمان قـرار گـرفـتـه          

بدين ترتيب محدود نگاهداشتـن     .   است
مبارزات معلمان به چـهـارچـوبـه هـاي             
قانوني عمـال اعـتـراضـات آنـان را بـه                

 . حالت فرسودگي کشانده است
از جمله کانون صـنـفـي مـعـلـمـان               

بــراي تــحــت کــنــتــرل نــگــاه داشــتــن               
 ١٢ در        ،اعــتــراضــات مــعــلــمــان          

ارديبهشت امسال تـحـت عـنـوان روز              
 معلمان را بـه جـمـع شـدن در                 ،معلم  

مرقد مطهري و خانعلي فراخوانـد و يـا          
در بحث بر سر انتخابات بـدنـبـال پـيـدا              
کردن راهي براي کشانـدن مـعـلـمـان بـه             
ائتالف با مشارکت و اصـالحـگـرايـان            
درون حکومت و رفتن پشت انتـخـابـات      

بـحـدي كـه      .   مجلس اسالمـي بـر آمـد         
بهشتي از سران اين کانون گامي هـم بـه    
پيش گذاشت و بحث بـر سـر کـانـديـد                 
بودن او به جنجالي در درون کـانـون و               
دور شدن معلمان از اين تشکل کشـيـده         

 فشـار    ،اما عليرغم همه ايـنـهـا     .  . شد
 سطـح پـايـيـن حـقـوقـهـا و                 ،باالي کار 

گراني هر روزه قيـمـت هـا و راديـکـال                 
موجود در مـيـان مـعـلـمـان هـمـواره                    
فضاي اعتراضي را در ميان آنـان بـاال            
نگاه داشته است و هـمـواره مـتـرصـد                
پيدا کردن فرصتي براي بيان اعـتـراض          

 . و مبارزه شان بوده اند
در ادامه ايفاي اين نقش اسـت کـه           
باز امروز ما شـاهـد اطـالعـيـه اخـيـر                 
دبيرخانه تشکل هاي صنفي مـعـلـمـان          
وکانـون صـنـفـي مـعـلـمـان از وقـايـع                     
مربوط به جريان دستگيري سـران ايـن           

در ايـن    .    شهريور هستـيـم  ٢٧کانون در  
اطالعيه ضمن گـزارش از چـگـونـگـي             

 نـفـر از سـران           ٦٠ماجرا و قرار تجمع     
 ٥اين کانون به منظور تـدارک مـراسـم             

 ،روز جهـانـي مـعـلـم       )    مهر١٤( اکتبر  
در جلسه اي در منـزل      " گفته ميشود كه    

يکي از آنان در محدوده فـلـکـه چـهـارم              
تهرانپارس و ايستگاه متروي در دشـت      

 و قرار حضور کـاظـم   ،)   علم و صنعت( 
جاللي نمـايـنـده مـجـلـس اسـالمـي و                 
مخبر کميسيون امنيت مـلـي در ايـن            

روشن ميشود که قـرار بـعـدي         . . "   جلس
آنها بحث و گفتگو با حاج بـابـايـي  از               
اعضاي هيئت رئيسه مجلـس و دبـيـر            

 ٢٧مجلس در   کميته مشترک دولت و     
شهريور بوده است که نيروي انتظامي      

 نـفـر    ٤٠در محل حاضر شده و حدود       
 . از آنان را بازداشت ميکند

سپس در ادامه اطالعـيـه بـعـد از             
ــاجــرا                 ــرح م ــه ش ــي ــزارش اول  از    ،گ

برخوردهاي بعضا خوب و بعضا بـد بـا           
معلمان و از اينـکـه نـيـروهـاي پـلـيـس                 
امنيت و سربازان و درجه داران نـيـروي           

مـوظـف بـه      " انتظامي ضـمـن ايـنـکـه            
امـا تسـلـيـم       "   اجراي دستـورات بـودنـد      

 سـخـن     ،متانـت مـعـلـمـان مـيـشـدنـد              
ميگويد و آخر کل لب مطلب را بـيـان             

آنهم ماجراي ديدار با  حـاجـی        .   ميکند
بابایی عضو هيئت رئـيـسـه مـجـلـس             
هفتم و رئيس فراکسيون فرهنگيـان در         
روز بـيــسـت و هـفـتــم يـعــنـي فــردای                   

در .   دستگيري تعدادي از معمان اسـت       
اينجا نيز به گفته اطالعيـه کـانـون دو              
طــرف صــحــبــت هــاي مــبــســوطــي              

و به گفته ايـن حضـرات هـر              .   ميکنند
دو طرف بر تعامل بيشتر و اجتناب از          
برخوردهاي تند و نسـنـجـيـده تـاکـيـد                
مـيـکـنـنـد و راضـي از سـازشـي کـه                      

 ١٥ حـاج بـابـايـي         ،صورت گرفته است  
آذر را وعده ميدهـد و حضـرات سـران            

 ٤اين کانون به گفته خودشان بـعـد از               
ساعت مذاکره بـا يـک مشـت وعـده و               
وعيد و قول و قرار بر اينکه دسـت از پـا          

" نـتـيـجـه    "  جلسه بـه   ،خطا نخواهند کرد  
يعني تجمع بي تجـمـع صـبـر          .     ميرسد

 .  آذر١٥كنيد تا 
در يک کالم کانون صنفي معـلـمـان        
در پيشگاه نماينده مجلس اسالمـي از         
جانب معلمان امضا داده يـا پـذيـرفـتـه             
است كه طرح خواستهاي برحق معلمـان       

اي در حد اخراج و دستگـيـري   "  تندروي" 
و ضــرب و شــتــم مــعــلــمــان تــوســط                

واقـعـا   .   نيروهاي سركوبگر بـوده اسـت        
کانون صنفي معلمـان بـا   .   شرم آور است  

تاکيد بر اينکه دو طرف از برخوردهـاي        
 در واقـع       ،تند اجتناب خـواهـنـد کـرد         

دولت را خاطر جمع کردند کـه امسـال             
اعتصاب و اعتراضي در کار نـخـواهـد        

روز جــهــانــي مــعــلــمــي در کــار            .   بــود
ــود       ــخــواهــد ب ــال خــود              .   ن ــي ــه خ و ب

ميخواهند بار ديـگـر مـعـلـمـان را بـا                  
 .وعده سه ماه ديگر به منزل بفرستند

معلمان ايـن وعـده هـا را نـمـي                   
مـعـلـمـان گـوشـشـان بـه ايـن                  .   پذيرنـد 

گزارش دبـيـر   .   سازش ها بدهکار نيست 

خانه کانون صنفي مـعـلـمـان بـرگـه اي               
ديگر در بي اعتبار اين کانون و سـران             

معلمان راديکال بايـد    .   سازشکار آنست 
همه جا کـانـون را بـدسـت          .   جلو بيفتند 

اعالم کنند که هـيـچـکـدام از            .   بگيرند
ايـن حضـرات کـه بـه نـمـايـنـدگـي از                      

 سـخـنـگـوي       ،معلمان سخن ميگويـنـد    
و اعالم کنـنـد کـه        .   واقعي آنان نيستند  

 اکتبر روز جهاني معلم روز اعتـراض        ٥
آنــهــا خــواهــد بــود و از هــم اکــنــون                  
قطعنامه و بيانيه خود را به مـنـاسـبـت           

 
...  سازش و راست روي  ١از صفحه    

 کارگران اتحاد، اتحاد، اتحاد
 از اعتصاب کارگران الستيک البرز 

 حمايت مي کنيم 
 

همکاران و هم طبقه اي هاي ما در کارخانه الستيک البرز نزديک به سـه مـاه           
اين دوستان مدت پنج ماه اسـت هـمـچـون مـا                 .   است در اعتصاب بسر مي برند     

کارگران نساجي کردستان و پرريس و فرش غرب بافت و کارگران دهها و صـدهـا           
کارخانه ديگر در شهر صنعتي قزوين و شمال و جنوب کشور دستمـزدي دريـافـت                  

 . نکرده اند
اين وضعيت در پرداخت دستمزدها در شرايطي بر ما کارگران تحـمـيـل شـده                  
است  که تورم و گراني مايحتاج زندگي بيداد ميکند و  ما درمانده تر از هميـشـه       

ما شرمنده همسر و فرزندان خود هسـتـيـم    .   براي گذران زندگي دست و پا مي زنيم 
و تالمات روحي جانکاه و جبران ناپذيري تمام هستي مـا را در خـود فـرو بـرده                         

فرزندان خرد سال مان هر روزه شاهد دستان خالي مـا هسـتـنـد و حسـرت                       .   است
 . نگاه شان چونان تيري کشنده قلب ما را مي شکافد

اما انگار نه انگار که صدها هزار خانواده کارگري و فرزندان خردسال شان در               
اين کشور، در جهنمي به نام زندگي در حال له شدن زير پنجه هاي فقـر، و تـبـعـات          

 . خرد کننده روحي ناشي از آن هستند
 

 دوستان و همکاران گرامي در کارخانه الستيک البرز 
راستش، اين وضعيت تا کنون دل هيچ مسئولي را بـدرد نـيـاورده اسـت، نـه                    
تنها بدرد نياورده است  بلکه ادارات کار و ساير نهادهاي مسئول با سردواندن مـا                
و بند و بست هاي اينجا و آنجا با کارفرمايان، خود شريک برپايـي چـنـيـن جـهـنـم                  

اين وضعيت تمـام روزنـه هـاي         .  طاقت فرسايي براي ما و خانواده هايمان بوده اند 
احتمالي برون رفت از اخراجها، دستمزدهاي زير خط فقر و عدم پرداخـت آنـهـا را               
بر روي ما بسته و هيچ راهي جهت خالصي از آن برايمان باقـي نـگـذاشـتـه اسـت،               

 . مگر نيروي متحدمان
اتحاد و تشکل ما تنها ضامن پايان دادن به اين زندگي فالکت بـار اسـت و               
ما با حمايت قاطعانه از اعتصاب شما، شما هم طبقه اي هايمان را در السـتـيـک            

به اتحاد و   . . .   البرز، نيشکر هفت تپه، ايران خودرو، شهر صنعتي قزوين و ساوه و           
 . يکپارچگي براي رسيدن به خواست هايمان دعوت مي کنيم

 
: درد ما يکي است و راه خـالـصـي از آن نـيـز يـک راه بـيـشـتـر نـدارد                                   !   دوستان

 اتحاد،اتحاد، اتحاد 
مجمع عمومي نماينده هاي کارگران نساجي کردستان، کارخانـه شـاهـو، شـرکـت                

 ريسندگي پرريس و شرکت فرش ماشيني غرب بافت 
6/7/1387  

  منتشره از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران 

٧صفحه   



 7 ٩٣شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

اعتصاب در صنايع فلزي 
 ايران

كارگران در مجمع عمومـي خـود         
 به ادامه اعتصاب راي دادند

 
 ٢٦بنا به خبري كه روز سه شنبـه        

شهـريـور مـاه بـه حـزب كـمـونـيـسـت                     
كــارگــري رســيــده اســت، اعــتــصــاب            

 ايران كـه    ٢كارگران صنايع فلزي شماره     
 شهريور ماه شـروع شـده بـود،            ١٦روز  

كــارگــران ايــن   .   هـمــچــنـان ادامــه دارد       
 نفـر هسـتـنـد،        ٣۵٠شركت كه بيش از     

هر كدام يك تا يك و نيم ميليون تومـان          
حقوق معوقه طلبكارنـد كـه مـجـمـوع             

در .    ميليـون اسـت     ٤٩٧طلب كارگران   
از سـال    :   خبر رسيده به حزب آمده است     

 تا کنون كارگران بـارهـا بـر عـلـيـه                ٨٥
عــدم پــرداخــت دســتــمــزدهــاي خــود             
اعتراض کرده و پيگيـر ايـن مـوضـوع              

 بدنـبـال اعـتـراض       ٨٦در سال . بوده اند 
کارگران دولت کميته بحراني تشـکـيـل         
داد و براي راه اندازي شرکت وامـي بـه             
کارفرما داد که از محـل آن حـقـوق دو              

هاي بهمـن     ماه و نيم کارگران، يعني ماه     
 پـرداخـت     ٨٦ و فرورديـن      ٨٥و اسفند   

اما کارگران کماکان بـابـت حـقـوق         .   شد
 آذر و دي و نـيـمـي از                 ،ماههاي آبان 

کـارخـانـه در      .   بهمن را طلبکار ماندنـد    
.  دو باره راه انـدازي شـد    ٨٦ارديبهشت  

به کـارگـران گـفـتـه شـد بـراي ايـنـکـه                      
کارخانه راه بيفتد طلبهاي قبلي آنها را         
دولت ميدهد كه باعث شد کارگران بـه          

اما مساله حقوق   .   کار خود ادامه دادند   
. هاي معوقـه هـمـچـنـان تـداوم يـافـت                

مديريت مرتب کـارگـران را بـه دولـت               
حواله ميدهد و کارگران بـيـن دولـت و             

در .   کــارفــرمــا پــاســکــاري مــيــشــونــد        
تيرماه امسال بود کـه کـارگـران دو               ٦

ماه به مديـريـت الـتـيـمـاتـوم دادنـد و                   
خواهان پاسخگويي به خواسـتـهـايشـان        

.  شهريور آخرين مهلـت بـود    ١٥.   شدند
در اين روز ابتدا کارگران بـه مـديـريـت              
اخطار کردند و بعد در درون کـارخـانـه             

وقتي مـديـريـت بـه مـيـان             .   جمع شدند 
کـارگــران آمــد کــارگــران بــه عــالمــت            
اعــتــراض مــتــفــرق شــدنــد و اعــالم               

اعتصاب کردند و همانجا گـفـتـنـد کـه             
مـجـمــع عــمـومـي خـود را تشــکـيــل                 
ميدهند و براي ادامه اعتراضـشـان در          

مـديـريـت    .   جمع تصميم خواهند گرفـت    
که اعتراض کارگران را مشاهده کـرد از        
تــرس گســتــرش ايــن اعــتــراض فــورا             
سرويس هاي اياب و ذهاب کارگـران را         
قطع کرد تا کارگران در منزل بمانـنـد و         

کـارگـران تصـمـيـم        .   به کارخانه نيـايـنـد     
گرفتند با کمک و اتحاد يکديگـر و بـا              
استفاده از راههاي ديگـر بـه کـارخـانـه              
بيايند و تجمع و اعتراض خود را ادامه        

 ١٦بـديـن تـرتـيـب از شـنـبـه                   .   بدهند
شهريور اين حرکـت اعـتـراضـي ادامـه             
دارد و کارگران اعالم کرده انـد کـه تـا               
وقتي پاسخ نگيـرنـد بـه اعـتـراضـشـان               

در ادامه اعـتـراض      .   ادامه خواهند داد  
كارگران، نيروي انتظامـي بـه کـارخـانـه          
آمد و کارگران را تهديد کرد اما بعد از    
مواجهه با اتحاد کارگران محل را تـرک         

 . کرد
: در ادامه اين گـزارش آمـده اسـت          

اين کارخانه در منطـقـه شـادآبـاد قـرار              
دارد که کارخانجـات ديـگـري نـيـز در               

يک نگرانـي مـديـريـت        .   آنجا واقع است  
تسري اين حرکـت بـه شـرکـت صـنـايـع                

 و ديگر کارخانـجـات در        ١فلزي شماره   
مشكالت صنايـع فـلـزي       .   منطقه است 

 بـعـد از خصـوصـي سـازي             ٨٤از سال  
روي کار آمـدن احـمـدي نـژاد شـدت                 و

 ٨٢ کـمـيـتـه بـحـران              ٨٦سـال    .   يافت
ميليون اعـتـبـار بـه ايـن دو شـرکـت                     

 ٥٠.   داد)   ٢ و       ١صــنــايــع فــلــزي         ( 
ميليون به شرکت صنايع فلـزي دو داده          
شد که از محل آن حقوق دو مـاه و نـيـم             

 نفر از کـارگـران   ٣٠٠.   کارگران داده شد  
 نفر بـاقـي   ٧٠٠.  قراردادي اخراج شدند  

 ١ نفر در صنايع فلزي       ٣٥٠ماندند که   
 مشـغـول    ٢ نفر در صنايع فلزي      ٣٥٠و  

 . بکارند
بنابه گزارش ديـگـري كـه از ايـن               

اعتصاب به حزب رسيده است، در ايـن         
ده روز کـه از اعـتـصـاب دور جـديـد                     
کارگران ميگذرد کسي پاسخي به آنـهـا        

 شـهـريـور جـلـسـه            ٢٠روز .   نداده اسـت  

. کميته بحران با مديريت تشکـيـل شـد      
اما نتيجه اين جـلـسـات چـيـزي بـراي                 

اكنـون کـارگـران      . کارگران در بر نداشت 
اند که بـعـد از         متوجه اين موضوع شده   

اينهمه جلسـه و قـول و وعـده اتـفـاقـي               
 شهريـور  ٢٤روز يکشنبه .   نيفتاده است 

عده اي از کارگران بسيـجـي شـروع بـه              
صحبت در مـيـان کـارگـران کـردنـد و                 

 مـاه    ٢٠گفتند كه ما اشتباه کرده ايـم،    
 ماه ديگر نيـز صـبـر         ٢صبر کرده ايم و     

اين عده با اين صـحـبـت هـا       .   ميکرديم
شروع به ايجاد تفرقه در ميان کـارگـران         
کردند؛ اما با هوشياري کـارگـران فـورا           
مجمع عمومي کارگـران در کـارخـانـه             

در مــجــمــع عــمــومــي      .   تشــکــيــل شــد  
صحبت شد که کارگـران بـايـد مـتـحـد             
بمانند، بحث کنند و به نتيجـه بـرسـنـد            
که شيوه درست کدام است و بعـد از آن             
راي مجمع عمومي مـبـنـاي کـارشـان             

 . باشد
بر طبق ايـن گـزارش در مـجـمـع                 

عمومي تصميم بر اين شد کارگـران بـه          
مديريت التيماتوم دهـنـد کـه اگـر تـا                 
يکماه ديگر حقوق معوقه آنها پـرداخـت    

 دوباره دسـت از کـار خـواهـنـد               ،نشود
ايـــن تصـــمـــيـــم كـــارگـــران          .   کشـــيـــد

صورتجلسـه شـد و بـه امضـاي هـمـه                  
 کارگر شاغـل در ايـن کـارخـانـه             ٣٥٠

امـا  .   رسيد و به مديريت ابـالغ گـرديـد          
تـا  .   باز از پاسخ مديريـت خـبـري نشـد            

 شـهـريـور    ٢٦اينکه صبح روز سه شنبه      
ماه کارگـران ايـن شـرکـت از سـاعـت                  

 صـبـح تـجـمـعـي            ١٠هشت و نيم تـا         
ــد           ــا کــردن ــرپ کــارگــران  .   اعــتــراضــي ب

مقابل کارخانه جمع شدند و بـعـد         ابتدا  
 که مـحـل      ١بطرف صنايع فلزي شماره     

دفتر مديـر کـل گـروه صـنـايـع فـلـزي                    
 دقيقه با صـنـايـع        ١٠فردمنش است و    

 فاصله دارد راهپـيـمـائـي        ٢فلزي شماره   
وقتي كارگران به آنجا رسـيـدنـد      .   كردند

نگـهـبـان شـرکـت از تـرس پـيـوسـتـن                     
 به جـمـع     ١کارگران صنايع فلزي شماره  

بدين .   اين کارگران، در کارخانه را بست     
 ٢ترتيب کارگران صنايع فلـزي شـمـاره           

مـاشـيـن    .   همانجا پشـت در نشـسـتـنـد         
هايي که از آنـجـا عـبـور مـيـکـردنـد                    

عــالقــه پــرس و جــو           مـوضــوع را بـا       
نيروي انتظامي از قـبـل در          .   ميکردند

بعالوه اينکه با توجـه     .   محل حاضر بود  
به اين اعتراضات روز قبل به کـارگـران          

 پنج کيلو برنـج و       ١صنايع فلزي شماره    
ده کيلو مرغ داده بودند که آنجـا را آرام         

کـارگـران صـنـايـع فـلـزي             .   نگـاهـدارنـد   
 در تـجـمـع خـود در آنـجـا                    ٢شمـاره    

پالکاردهايي بصورت نـوشـتـه بـر روي            
مقوا داشتند که بر آنهـا ايـن شـعـارهـا             

مـا  " .   " مـا انسـانـيـم      :   " نوشته شـده بـود     
ظلم بـه  " .   " ما حق حيات داريم   " .   " آدميم

اينهمـه ظـلـم      ". "گرسنه ايم". "ما تا کي 
حدود ساعـت دوازده بـود کـه           " .   تا کي 

مسئول امـنـيـت آمـد و از کـارگـران                   
خواست در کـارخـانـه جـمـع شـدنـد تـا                  

. مــديــريــت بــه کــارگــران پــاســخ دهــد           
کارگران بصورت راهپيمايي به کارخانه     

در آنجا گفته شـد دو نـمـايـنـده              .   رفتند
دو نـفـر از        .   براي مـذاکـره بـفـرسـتـنـد            

نمايندگان کارگران با مديريت مـذاکـره        
مديريت به نمايندگان کـارگـران     .   کردند

 ماه فرصت دهيـد تـا پـاسـخ       ٦گفت که  
پاسخ نماينـدگـان كـارگـران ايـن            .   دهيم

بود کـه امـکـان نـدارد و کـارگـران بـه                    
بعد از آن      .   هيچوجه اين را نمي پذيرند    

گفتند بسيار خـوب بـرويـد بـه مـيـان                  
کارگران و بگوييد که ما حاضريـم ايـن           

 مـاهـه هـمـراه بـا           ٦طلب را به اقسـاط      
بـعـالوه ايـنـکـه        . حقوق ماهانه بپردازيم 

. سرويس کارخانه بـه راه خـواهـد افـتـاد           
اين نشست تا بعد از ساعت دو ادامـه            
داشت در حاليکه کارگران سـاعـت دو            

اما کارگران گفتند تـا  .   تعطيل ميشدند 
مذاکرات تمام نشود به منزل نخواهـنـد        

نمايـنـدگـان کـارگـران بـه مـيـان                .   رفت
کارگران رفتند و پيشنهاد مـديـريـت را          

امـا کـارگـران      .   به کارگران اعالم کردند   
و باالخره اينکه کارگران بـار      .   نپذيرفتند

ديگر بر تصميم مجمع عمومي کـه در          
آن گفته بودند يکماه مهلت ميدهنـد و          
اگر حقوقهايشان پرداخت نشود دوبـاره        

. اعتصاب خواهند کرد تاکيد گذاشتند     
بدين تـرتـيـب کـارگـران قـرار شـد بـا                      
اولتيماتومي يکماهه، از روز شنبـه بـه          

 . سرکارشان بازگردند
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از           

اعتصاب متحدانـه كـارگـران صـنـايـع             
فلزي ايران قاطعانه حمايت مي كـنـد و         
از همه كارگـران و خـانـواده هـايشـان و               
مردم و بويژه کـارگـران صـنـايـع فـلـزي                

 مي خواهـد كـه از اعـتـراض            ٢شماره  
حـزب از كـارگـران         .   آنها حمايت كنـنـد    

ميـخـواهـد كـه تصـمـيـمـات خـود را                    
همچنان در مجمع عمومي خود اتخـاذ       

. کنند و اتحاد خـود را حـفـظ کـنـنـد                  
تصميمات تاکنون کارگران در مـجـمـع         
عمومي يک نقطه قوت مـهـم کـارگـران           
صنايع فلزي بوده است کـه مـي تـوانـد              
الگوي كارگران ديگـر مـراكـز كـارگـري           

 . باشد
 زنده باد مجمع عمومي  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ١٣٨٧شهريور ٢٨ -٢٠٠٨سپتامبر١٨
 

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران

اعـالم کـنـنـد کـه           .   اين روز اعالم کنند   
حـکـم اعــدام فـرزاد کـمـانـگـر مـعـلــم                    

فوري اززندان آزاد    و  کامياران بايد لغو    
اعالم کنند کـه تـمـامـي پـرونـده         .  شود

هاي تشـکـيـل شـدن بـراي مـعـلـمـان                   
 باطل شـود و احـکـام             ،معترض بايد 

تبعيد و اخراج و زندان براي آنـان لـغـو             
که حـق تشـکـل و         .   اعالم کنند.   گردد

تجمع و اعتصاب را حـق مسـلـم خـود            
ميدانند و معلمان راديکال و معترض      
براي بدست گرفت کـانـون هـاي خـود               
جلو بيفتند و نگـذارنـد کـه ايـنـگـونـه                

عليرغم اراده و خواست معلمان زد و          
بـگـويـنـد کـه مـا خـواهـان                .   بند شود 

افــزايــش مســتــقــيــم و قــابــل تــوجــه              
ديگر منـتـظـر    .   دستمزدهايمان هستيم 

حـقـوق مـا       .   نظام هماهنگ نـيـسـتـيـم       
و بـديـن    .   بايد حداقل  دو ميليون باشد     

ترتيب پرچمدار مبارزه بـراي افـزايـش          
همـچـنـيـن بـر روي           .   دستمزدها شوند 

ــجــاد                 ــگــر خــواســتــهــاي خــود اي دي
 ،تسهيالت الزم براي  تاميـن مسـکـن        

بهداشـت و درمـان رايـگـان و ديـگـر                  
 . *خواستهايشان شوند

 
...  سازش و راست روي  ٦از صفحه    



 8  ١٣٨٧ مهر٤   کارگر کمونيست

 
اعتراضات كارگران کاغذسازي 

 پارس هفت تپه 
کــارگــران کــاغــذســازي پــارس کــه روز             
ــبــه ســوم مــهــر درمــقــابــل                 چــهــارشــن
فـرمـانــداري تـجــمـع کـرده بـودنــد، روز                 

 مهر در مـحـوطـه کـارخـانـه          ٤پنجشنبه  
تجمع کردند و  به تصميـم بـه تـعـطـيـلـي                

روز ســوم   .   کــارخــانــه اعــتــراض کــردنــد      
 نـفـر از کـارگـران            ٨٠٠مهرمـاه حـدود      

شرکت کاغذ سازي پارس هفت تـپـه در            
اعتراض به اعالم تعطيلي اين شرکـت بـه    
مدت دوماه و عدم پرداخت حـقـوق سـه             
ماه خود در مقابل فرمانداري شهرسـتـان        

کـارگـران کـه هـيـچ           .   شوش تجمع کردند  
 ،پاسخي از مقامات مسئول نـگـرفـتـنـد         

 -اهــواز   جــاده  تصــمــيــم بــه بســتــن            
. انديمشک گـرفـتـه و جـاده را بسـتـنـد                   

همزمان تعداد ديگري از کارگران، جـاده        
ويژه رفت و آمد از هفت تپـه بـه شـرکـت                
هاي نـيـشـکـر، کـاغـذ سـازي و حـريـر                      

  .را مسدود کردند خوزستان
   

شركت کارگران اعتصاب  
 اکتشافات نفت فلور 

کـارگـران اکـتــشـافــات نــفـت فـلــور              
.  ماه است حقوق نگـرفـتـه انـد           ٤کازرون  

دو ماه قبل با اعـتـصـاب خـود مـوفـق                  
شدند حقوق ماههاي بـهـمـن، اسـفـنـد و             
فرورديـن را از حـلـقـوم کـارفـرمـا بـيـرون                 

اما کارگران براي دريافـت حـقـوق        .   کشند
ماههاي ارديبهشت بـه بـعـد دسـت بـه                 

 مـهـر     ٢روز سه شـنـبـه        .   اعتصاب زدند 
مامـوريـن انـتـظـامـي چـنـد کـارگـر را                     
دستگير کردند اما در مقابـل اعـتـراض           
. کارگران مجبور بـه آزادي آنـهـا شـدنـد              

کارگران با تداوم اعتصاب خـود ايـن بـار       
نيز موفق شدند حقوق دو مـاه ديـگـر را              

اعـتـصـاب و اعـتـراض           .   وصـول کـنـنـد      
کارگران اکتشافات براي دريافت حـقـوق         
ماههاي تير، مرداد و شـهـريـور ادامـه               

ــصــاب               .   دارد ــک روز اعــت ــران ي ــارگ ک
مــيــکــنــنــد و روز بــعــد مشــغــول کــار               

در ايـن شــرکـت قــراردادهــا          .   مـيــشـونــد  
موقت و يکماهه است و سـطـح حـقـوق               

 ٦ ساعت کـار، از         ١٢کارگران در ازاي   
 هـزار تـا        ١٨٠ عصر، بـيـن         ٦صبح تا   

 هــزار تــومــان در مــاه             ٣٥٠نــهــايــتــا    
 .ميباشد

 
 ايران صدراي بوشهر

کارگران ايران صدراي بوشهر بـيـش       
ازيک سـال اسـت بـه دلـيـل آنـچـه کـه                      

مي نامـنـد   "   تغيير ساختار" کارفرمايان  

 کارگر بخش عايق کاري ٣٠٠
 عسلويه در ١٠ و ٩در فازهاي 

آستانه اخراج و آسيب ديدگي 
 يکي از آنان 

بـنـا بـر          -) به نقل از سايـت اتـحـاد        ( 
خبرهاي دريافتي توسط اتـحـاديـه آزاد          
ــران شــرکــت                ــارگ ــران، ک ــران اي کــارگ

زير مجموعه شرکت   ( پيمانکاري عايق   
 عسـلـويـه    ١٠ و   ٩در فازهاي   )   رامشير

ايـن  .   قرار است به تدريـج اخـراج شـونـد          
 هـزار    ١٥کارگران با دستـمـزد روزانـه           

تومـان و بصـورت روز مـزد در ايـن                    
شرکت مشغول بکار هستنند و تـعـداد          

 . نفر است٣٠٠آنان 
در همين حال يکي از کارگـران ايـن         
شرکت به نام نجم الدين پرتو شب پـنـج            

 شهريور حين خروج از     ٢٨شنبه مورخه   

حمام خوابگاه به زمين خورده واز ناحيه       
 .پيشاني به شدت زخمي گرديد

ايــن کــارگــر بــه عــلــت ضــعــف                
جسماني شديد که در مـيـان کـارگـران              
عسلويه بيداد ميکند و نبود روشنـايـي        
در حمامها و راهـروهـا تـعـادلـش بـهـم              
خورده و حين سقوط بـر زمـيـن بـا يـک                
بلوک سيماني برخورد نموده و از ناحـيـه          
پيشاني دچار آسيب ديدگي شديدي شد      
و تالش همکاران او بـراي بـنـد آوردن                
خونريزي با استفـاده از زيـر پـيـراهـنـي               

نتيجه اي نداد و کـارگـران نـاچـار          ...   و  
شدند او را روي دست گرفته و به دفـتـر             
رئيس خوابگاه ببرند تا با اسـتـفـاده از             
ماشين، نجم الدين را بـه بـيـمـارسـتـان             
منتقل کنند اما رئيس خوابگاه از خود       

سلب مسؤليت نمود و با وجـود تـعـداد            
زيادي از ماشينهاي شرکت در محوطـه      
پارکينگ خوابگـاه، از دادن مـاشـيـن              
بــراي رســانــدن وي بــه بــيــمــارســتــان               

و نهايتا همکـاران نـجـم      .   خودداري کرد 
الــديــن بــا پــافشــاري زيــاد يــکــي از                
رانندگان را راضي کردند تـا وي را بـا               
مسؤليت همکارانش بـه بـيـمـارسـتـان             

 .  برساند
الزم به يـادآوري اسـت مسـئـولـيـن             
شرکت عايق عـالوه بـر نـرسـانـدن ايـن                
کارگر به بيمارستان از تـقـبـل هـزيـنـه                
درمان وي نيـز امـتـنـاع کـرده اسـت و                  
همکاران او ناچار شده اند با جمع آوري          
پول هـزيـنـه مـداواي نـجـم الـديـن را                      

 .پرداخت کنند

 ٢٠٠٠اعتصاب و تجمع بيش از 
 نفر از كارگران نيشکر هفت تپه 

 مـهـر كـارگـران          ٤روز پنجشنـبـه      
نيشكر هفـت تـپـه بـراي دومـيـن روز                  
متوالي در اعتراض به دو مـاه حـقـوق             
معوقه خود و احضار فريدون نيکوفر و         

 و ساير خواستهـاي خـود       ،بهروز نيکوفر 
دست از کار کشيدند و از ساعت هـفـت          
و نيم صبح در مقابل دفـتـر مـديـريـت               

تعـداد كـارگـران شـركـت           .   تجمع کردند 
كننده در اعتراضات و تجمـع ايـن روز            

فريـدون  .    نفر ميرسيد٢٠٠٠به بيش از    
نــيــکــوفــر و بــهــروز نــيــکــوفــر کــه بــه              
دادگستري احضـار شـده بـودنـد امـروز            

ــازجــوي وزارت               تــوســط مــحــمــدي ب
اطالعات مورد بازجويي و تـوهـيـن و            

براي ايـن دو کـارگـر        .   اتهام قرار گرفتند  
پرونده سازي شده و قرار است در شعـبـه          

.  دادگاه مورد محاکمـه قـرار گـيـرنـد           ١
بنا به اين گزارش، يعقوب شفـيـعـي در            
اين چند ماه به کارخانه مراجعـه نـکـرده        
و در تهران بسر ميبرد و خطر تعطـيـلـي           
کارخانه همچنـان کـارگـران را نـگـران               

کارگران خواهان پايان دادن     .   کرده است 
به پرونده سـازي و احضـار هـمـکـاران                 
خود، پرداخت فوري دو مـاه حـقـوق و               
مزاياي معوقه، افزايـش حـق مسـکـن،           

 .  حق بدي آب و هوا و حق غذا هستند

 مذاکـره  اين تجمع اعتراضي بدنبال  
اي با نمايندگان کارگران صورت گرفـت       

 هـزار    ١٣و حق مسکن کـارگـران بـه              
 هـزار  ٤٢تومان و حق بدي آب و هوا به         

تــومــان افــزايــش يــافــت امــا ســايــر                
. خواستهاي کارگران بـي جـواب مـانـد           

کارگران اعالم کرده انـد کـه اگـر سـايـر               
خواستهايشان از جمله پـرداخـت فـوري          
حقوق معوقه پاسخ داده نشود و تهـديـد         
و فشار بر روي فريدون نيکوفـر و بـهـروز          
ــه                    ــد، دســت ب ــاب ــر ادامــه ي ــکــوف ــي ن
 . اعتراضات گسترده تري خواهند زد

 

درگير مبارزه اي گسترده با طـرح هـاي           
در هـمـيـن رابـطـه        .   کارفرما مي باشنـد   

تاکنون چندين اعتـصـاب و تـجـمـع و                
کـارگـران مـي      .   اعتراض برپا کرده انـد     

گويند با اين طرح هـا کـارفـرمـا قصـد               
بيکار سازي کـارگـران بـدون پـرداخـت              

در طول ماهـهـاي     .   بيمه بيکاري را دارد   
گذشتـه کشـمـکـش مـيـان کـارگـران و                 

بـر  .   کارفـرمـايـان ادامـه داشـتـه اسـت              
اســاس آخــريــن اخــبــار و گــزارشــات               
استانداري بوشهر بامعرفي کارگران بـه        
اداره کار بوشهر بـراي دريـافـت بـيـمـه                 

بـديـن   .   بيکاري مـوافـقـت کـرده اسـت             
 کارگر ايـن کـارخـانـه قـرار        ٦٥٠ترتيب  

است در طول مدت زماني که اين طـرح         
به اجرا گذاشته مي شود، بيمه بيکـاري        

همچـنـيـن کـارفـرمـاي         .   دريافت نمايند 
اين کارخانه ظاهرا ضمانت داده اسـت          
که کارگران بعد از پايان طـرح تـغـيـيـر               

. ساختار دوباره بر سرکارشان بـرگـردنـد         
تـغـيـيـر     "   کارگران مي گويند کـه طـرح         

بـدون اطـالع کـارگـران و از               "   ساختـار 
طرف کارفرما و صاحبان اين کـارخـانـه         
در خال اجرا شدن است و ايـن احـتـمـال              
وجود دارد که کارگـران بـعـد از پـايـان                
مدت يک سال از دريافت بيمه بـيـکـاري          

 .بالتکليف شده و عمالبيکار شوند
 

 کارخانه چيني رويال سمنان
 کـارگـر کـارخـانـه           ٢٠٠نزديگ بـه     

چيني رويال سمنان نـزديـک بـه سـه مـاه                
است که حقوق، عيدي و پاداش دريـافـت         

کارگران به اين امـر مـعـتـرض       .   نکرده اند 
بوده و اواسـط شـهـريـور مـاه بـراي نـقـد                 
کردن دستمزدهايشان دست به اعتصـاب      

در پاسخ به اعـتـراضـات کـارگـران         .   زدند
کارفرما و مديريت اعالم کرده اند که بـه      

از سـوي    "   عـدم پـرداخـت اعـتـبـار        " دليل  
بانک ها  قادر به پرداخت دسـتـمـزدهـاي             

الزم بـه    .   معوقـه کـارگـران نـمـي بـاشـد              
توضيح است که اکثر کارگران اين واحـد          
توليدي قراردادي بـوده وبـارهـا بـه اداره              
کار اعتراض کرده اند که تا کنون جوابـي         

کـارگـران اعـالم      . به آنها داده نشده اسـت       
کرده اند که براي دريـافـت حـقـوق هـاي                 
معوقه شان به اعتـراضـات خـود ادامـه             

 . خواهند داد
 

" فالت پارس"اعتصاب کارگران 
 کرمانشاه ادامه دارد

 
کارگـران شـرکـت فـالت پـارس در                

اعتراض به عدم پرداخـت دسـتـمـزدهـاي           
خود  از اواسط شهـريـور مـاه دسـت بـه                  

کارگران بيش از شـش    .   اعتصاب زده اند  
ماه هست که دستمزدي دريافـت نـکـرده           

شرکت پترو شيمي هرسين کـه ايـن           .   اند
کارگران برايش کار مي کنند از دادن هـر         
گونه پاسخي به درخواسـتـهـاي کـارگـران          

 ٢٠٠اين شـرکـت        .   خودداري کرده است  
کارگر دارد و در زمينه شازه هاي بتـونـي          

الزم بـه تـوضـيـح     . کار و فعاليت مي کند 
است که کارفرمـا  از کـارگـران خـواسـتـه              
است که به اعتصاب خود پايـان  بـدهـنـد        
که کارگران اعالم کرده انـد تـا پـرداخـت              
کامل دستمزدهايشان دست از مبارزه و        

 . اعتراض بر نخواهند داشت
 

اعتراض کارگران شرکت گاز 
 استان کرمانشاه 

به گزارش آژانس ايران خبر روز سـه           
 مهر کارگـران قـراردادي شـرکـت       ٢شنبه  

گاز استان کرمانشاه در اعتراض بـه سـه           
ماه دستمزد پرداخت نشده خود و وعـده           

 ،و وعيد هاي بي اساس مقامات اسـتـان     
   .دست به تجمع اعتراضي زدند

تجمع اعتراضي كارگران 
 كارخانه رول كارتن ساوجبالغ 

به گزارش آزانس ايران خـبـر در پـي             
پــلــمــپ كــارخــانــه رول كــارتــن تــوســط             

 كـارگـران ايـن         ،دادگستري سـاوجـبـالغ     
كارخانه با تجمع در مقابـل دفـتـر مـديـر             
كارخانه خواستار رسيدگي و بازگشت بـه       

رئـيـس اداره مـحـيـط           . كـار خـود شـدنـد       
زيســت ســاوجــبــالغ در مصــاحــبــه اي             

شـهـرداري و شـوراي شـهـر             : تصريح كرد 
هشتگرد در پي اعتراض شـهـرونـدان بـه            
خروجي فاضالب و بـوي بـد نـاشـي از                  
پســاب ايــن كــارخــانــه بــه دادگســتــري             
شهرسـتـان شـكـايـت كـرده بـودنـد ايـن                    
شكايـت مـوجـب تـعـطـيـلـي و پـلـمـپ                      

جـواد نـيـك كـار       .   كارخانه رول كارتن شد   
 شـهـريـور      ٢٣اين كارخانه از روز   :   افزود

ماه تعطيل و تا زماني كه سيسـتـم دفـع             
فاضالب آن با اسـتـانـداردهـاي مـحـيـط              
زيست هماهنگي نداشته باشد تـعـطـيـل          

كارخانه رول كارتـن يـكـي از           .   مي باشد 
كارخانه هاي بزرگ كـارتـن سـازي اسـت           
. كه از ضايعات كاغذاستفـاده مـيـكـنـد           

 نـفـر كـارگـر       ٤٠٠اين شركت صنعتي با    
. در شهر صنعتي هشتگرد فـعـال اسـت           

دولت در قبال کار اين کارگـران مسـئـول            
 .*اين خواست کارگران است. است
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 شهريـور کـارگـران کـارخـانـه            ٣١روز  -
پرريس سنندج در ادامه اعتراضـاتشـان       
و بر اساس دادخواسـتـي کـه روز پـنـج              
شنبه گذشته بـه اداره کـار داده بـودنـد             

نماينده کارفرماي اين کارخانه به اداره      ،
کار فرا خوانده شد و جلسه مشترکي بـا         
حضور نماينـده کـارفـرمـا، مسـئـولـيـن             
اداره کـار و نـمـايـنـده هـاي کـارگـران                     

 . پرريس برگزار شد
در اين جلسه کارفرما براي مقـابلـه        
بــا اعــتــصــاب کــارگــران، از طــريــق               
دستکـاري در  قـراردادهـاي کـارگـران               
تالش نمود وانمود کنـد قـرار داد ايـن              
کارگران به پايان رسيده است و بر همين        
مبنا بـا طـرح نـبـود مـواد اولـيـه در                     

 نفر از کـارگـران     ٣٥کارخانه اعالم کرد    
 . را تمديد قرارداد نخواهد کرد

نمايندگان کارگران  نيز با توجه بـه     
نبود قرار داد مابين کارفرما وکـارگـران       
در ماههاي گذشته، اعـالم کـردنـد ايـن           
کارگـران هـمـگـي دائـمـي مـحـسـوب                  
ميشوند و در ادامه بر دريافت سه مـاه           
از دستمزد خود تاکيد کـردنـد و اعـالم          
نمودند کارفرما حقـوق عـدم اسـتـفـاده             
کارگران از مـرخصـي هـايشـان را در                

 بـايـد بـر اسـاس            ٨٦ و      ٨٥سالهـاي    
دستمزد کنونـي پـرداخـت کـنـد نـه بـر                  

  . ٨٦ و ٨٥مبناي دستمزدهاي سال 
الزم به يادآوري است در طول مدت ايـن        
جلسه، کارگران پرريس در مقابـل اداره         
کار تجمع کرده بودند و در پايان جلـسـه          
مقرر شد هيئت تشخيص اداره کـار روز        

 راي خـود       ٨٧ مهر ٢سه شنبه مورخه  
را در مورد دادخواست کاررگان پرريـس     

 . صادر کند
 
 شهريـور کـارگـران    ٢٨روز  پنج شنبه   -

کارخانه پرريـس در مـقـابـل اداره کـار               
در ايـن تـجـمـع          .   سنندج تجمع کردند     

اعتراضي کارگران بـه پـيـشـنـهـاد اداره             
 بــا تــوجــه بــه اذعــان            ،کــار ســنــنــدج   

مسئولين اين اداره در نـاتـوانـي از فـرا           
خواندن کارفرماي پرريس به اداره کـار،        
دادخواستي را از کارفرما به اداره کـار           

 شـهـريـور      ٣١دادند تا بر اساس آن روز       
کارفرما را بهجلسه هيئت تشخيص که      
با شرکت نماينده هاي کارگـران بـرگـزار          

 . خواهد شد بکشانند
 

 شهريور کارگران پرريس بـراي  ٢٦روز  -
سومين روز متوالي در مقابل اداره کار       

 . سنندج دست به تجمع زدند
 صـبـح     ٩اين تجمع که از سـاعـت         

 دقـيـقـه ادامـه          ٣٠/١٣شروع شد تا     
امــروز کــارگــران پــرريــس در           .   داشــت

مقابل جمع آوري پـالکـاردهـا تـوسـط              
ماموران نيروي انـتـظـامـي قـاطـعـانـه               
ايستادگي کردند و تـا پـايـان تـجـمـع                  
موفق شدند پـالکـاردهـاي خـود را بـه                

مردمي که حوالـي اداره      .   دست بگيرند 
کار سنندج در رفت و آمد بودند بـا ديـد       
پالکاردها با کارگران ابراز همبسـتـگـي        

 . ميکردند
تجمع مسئوليـن اداره کـار         اين  در  

طي تماس تلفني با کارفرمـا و مـذاکـره          
اي کـه بـا وي انـجـام دادنـد از طـرف                     

وي :   کارفرما به کارگـران اعـالم کـردنـد         
آخر شهريور دو مـاه از دسـتـمـزدهـاي                
معوقه را پرداخت خواهد کـرد و از قـول          
کارفـرمـا از کـارگـران خـواسـتـنـد تـا                    
دستگاهها را آماده توليد کـنـنـد و تـا              

امـا  .   آخر شهريور بر سـر کـار نـيـايـنـد              
کارگران اين وعده را قـبـول نـکـردنـد و               
اعالم نمودند ما همچنان به اعـتـصـاب         
و اعتراض خود ادامه خـواهـيـم داد و              
تنها در صورت پـرداخـت سـه مـاه از                 
دستمزدهايمان در آخـر شـهـريـور مـاه،             
دستگاهها را آماده توليد کرده و کار را        

 . از سر خواهيم گرفت
 
 شهريور  مسئولين اداره کـار  ٢٥روز    -

همچون روز قبل از آن  تالش کردنـد کـه       
کارگران اعتصاب خود را بشکنند و بـر        
سر کار بازگردند اما کـارگـران کـه سـه              
ماه است دستمزدي دريافت نکرده اند و       
در فقر و نداري طاقت فرسايـي زنـدگـي           
ميکنند اعـالم کـردنـد مـا فـقـط در                   
صورت دريافت دستمزدهايمـان بـر سـر         

در ايـن تـجـمـع          .   کار باز خواهيم گشت   
لباس شخصي ها چندين بـار عـلـيـرغـم           
مقاومت کارگران پالکاردهـاي آنـان را          
از دست شان گرفتند و پاره کـردنـد امـا       
کــارگــران بــطــور مــرتــب بــا نــوشــتــن             
پالکاردهاي تازه اي، آنها را بدست مـي        

 . گرفتند
 صـبـح     ٩اين تجمع که از سـاعـت         

شروع شده بود تـا پـايـان وقـت اداري                  

ادامه داشت و مسئوليـن اداره کـار در            
پايان وقت اداري براي رو در رو نشدن با         
کارگران معتـرض از در پشـتـي اداره               
خارج شدند و کارگران پالکـاردهـايشـان        

 . را بر درب اداره کار چسباندند
 
 صـبـح     ٣٠/٨ شهريور از ٢٤در روز   -

کارگران کارخانـه پـرريـس و کـارگـران               
فرش غرب بافت دوشادوش هـمـديـگـر           
در مقابل اداره کـار سـنـنـدج دسـت بـه                

در اين تجمع کـارگـران هـر        .   تجمع زدند 
دو کارخانه پالکاردهايـي را در دسـت            
داشتند و خواهان رسيدگي به خـواسـت       

 . هاي خود شدند
در ايـن روز اداره کـار حـکـم هـيـئـت                      
تشخيص را بـه کـارگـران فـرش غـرب                
بافت ارائه کرد که بر اساس آن در قـبـال           
اخراج تمامي کارگران بـه هـر کـدام از              

 مـاه    ٢آنان به ازاي هر سال سابقـه کـار        
 . سنوات در نظر گرفته شده است

در اين حـکـم، اداره کـار در يـک                  
تباني آشکار با کارفرکا، راي صادره را        
حاصل توافق کارگر و کارفرما نـامـيـده         

کارگران با مشاهده ايـن تـبـانـي       . است  
آشکار بشدت به اين مسئله مـعـتـرض           
شده و راي صادره را قاطعانه رد کـردنـد          
و اعالم نمودند ما خواستهايمان را در         
صورت اخراج براي صدور راي مکتوب      
کرده و داده ايـم، کـجـاي ايـن حـکـم                      
خواست ما را در نظر گرفتـه اسـت کـه              

نوشـتـه ايـد ايـن          )   يعني اداره کار( شما
حــکــم بــر اســاس تــوافــق کــارگــران و               

در ادامه ايـن    .   کارفرما صادر شده است   
کشمکش يکي از نماينده هاي مجـلـس        
طي صحبتي تلفني بـا نـمـايـنـده هـاي               
کارگران به آنان اعالم کرد مسئله آنـهـا           
را روز پنج شنـبـه در اداره صـنـايـع و                   
استانداري مطرح خواهد کـرد و بـراي             
بازگشت بـه کـار آنـان تـالش خـواهـد                  

 . نمود
همچنين در ايـن تـجـمـع رئـيـس                 
حراست و رئيـس اداره کـار بـه مـيـان                  
کارگران آمدند و با کارفرمـاي پـرريـس           
طي يک تماس تلفني صحبت کردنـد و          
اعالم نمودند کارفرما بابـت اعـتـصـاب         
کارگران خسارت ميخواهد و در ادامـه        
ــرريــس                 ــران پ ــد کــارگ ــمــودن تــالش ن
اعتصاب خود را شکسته و بر سـر کـار        

اما کارگران پرريس در مقابـل      .   برگردند
اظهارات کارفرما مبنـي بـر پـرداخـت            
خسارت به کارفرما، شديـدا مـعـتـرض          
شده و اعالم کردند اين کارفرماست کـه        
دسـتــمـزدهــاي مــا را بــاال کشـيــده و                 
خسارتهاي مـادي و مـعـنـوي جـبـران                
ناپذيري بر ما و خانواده هـايـمـان وارد             
ــز                              ــا واريـ ــا تـ ــت و مـ آورده اسـ
دستمزدهايمان به حساب دستگاهها را     

در ايـن تـجـمـع          .   روشن نخواهيـم کـرد     
کارگران پرريـس بـر روي پـالکـاردهـاي             

ما خواهان پـرداخـت     :   خود نوشته بودند  
 ،دستمزدهاي معوقـه خـود هسـتـيـم               

زنـدگـي     –تشکل حق مسـلـم مـاسـت            
فقر عمـيـق    –انساني حق مسلم ماست  

 ترين و بدترين نوع خشونت است 
فرزندان کارگران فرش غرب بـافـت        
که امـروز هـمـراه پـدران خـود در ايـن                   
تجمع شرکت کرده بودنـد پـالکـاردهـاي        

پـدران مـا حـق      :   زير را در دست داشتند 
مـا بـه       –خودشان را مـي خـواهـنـد               

مدرسه مي رويم، پول نـداريـم وسـايـل             
 . مدرسه بخريم

نيروهاي انتظامي و امـنـيـتـي در            
تجمع  کارگران فـرش غـرب بـافـت و                 
پرريس حضور وسيع داشتنـد و تـالش            
کردند تا کارگران پالکاردهاي خـود را          
در دست نگيرند اما کارگران مقـاومـت        
کرده و مـوفـق شـدنـد گـاه و بـيـگـاه                        

 . پالکاردهاي شان را باال ببرند
در اين روز  يکي از مـامـوران لـبـاس                 
شخـصـي تـالش کـرد طـيـب مـاليـي                   
سخنگوي اتحاديه را که به تنهـايـي در           
ماشيـن خـالـد سـواري نـايـب رئـيـس                   
اتحاديه آزاد ايـران ايـران نشـسـتـه بـود               
بربايد و به نقطه نا معـلـومـي مـنـتـقـل             
کند اما وي مـوفـق شـد در يـکـي از                    
چهارراهها از ماشين پياده شده و خـود          

کـارگـران   .   را از دست وي خـالص کـنـد          
نيز که با کمي تاخير متوجـه مـوضـوع           

شده بودند بالفاصله اعتراض کـردنـد و         
مامور مزبور ناچار شد ماشـيـن خـالـد           
سـواري را بـرگـردانـد و در ادامـه بـا                      
اعتراض و تالش کارگران گوشي همـراه       

 . وي را نيز تحويل کارگران بدهد
کارگران پرريس پس از پايان اين تجـمـع         

ــرگــزاري         ٣٠/١٣در ســاعــت         ــا ب  ب
مجمعي تصميم گرفتند فـردا نـيـز در              

 . مقابل اداره کار دست به تجمع بزنند
 شهريور کارگران پرريـس بـا     ٢٢روز    -

برگزاري يک مجمع عمومي در کارخانه      
مسائل و مشکالت خـود را بـه بـحـث              
گذاشتند و ضـمـن تـاکـيـد بـر ادامـه                    
اعــتــصــاب تــا رســيــدن بــه خــواســت              
هايشان، نامه اي را تنظيم کـردنـد کـه             
قرار است فردا آنرا به اداره کار، نماينـده         
هاي مجلس استان در مجلـس شـوراي          

در اين نامـه  .   اسالمي و کارفرما بدهند   
کارگران پرريس ضـمـن طـرح خـواسـت             
هاي خود اعالم کرده اند چنانچه تـا روز         

 شهريور به خواست  ٢٤يکشنبه مورخه   
هاي آنان رسيدگـي نشـود در مـقـابـل                
اداره کـار سـنـنـدج دسـت بـه تـجـمـع                      

 . خواهند زد
کــارگــران پــرريــس در ايــن نــامــه            
خواست خود را پـرداخـت سـه مـاه از                 

و )   بـا شـهـريـور مـاه          ( دستمزدهايشان  
پرداخت حقوق عدم استفاده کارگران از        

 ٨٥ و   ٨٦مرخصي هايشان در سالهاي     
 . اعالم کرده اند

 شهريور نيز از    ٢١اين کارگران روز    
اول صبح تجمع داشتند و نماينـده اداره        
کار به کـارخـانـه آمـد و تـالش نـمـود                    

. کارگران به اعتصاب شان خاتمه دهنـد      
اما کارگران مـتـحـدانـه اعـالم کـردنـد               
کارفرما دسـتـمـزد مـا را بـدهـد مـا                     
بالفاصله به اعتصـاب خـاتـمـه داده و               

ايـن  .   دستگاهها را روشن خواهيم کـرد       
سـاعـت   مذاکره بدون هيچ نتيجه اي در       

 . * خاتمه پيدا کرد٣٠/١٣

 
 اعتراضات کارگران پرريس سنندج ادامه دارد

 تا دريافت دستمزدهايمان دستگاهها را آماده توليد نخواهيم کرد       

 

 عکس هايي از تجمعات اعتراضي کارگران پرريس 

 
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيديک دنياي بهتر 
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 ٨٧ شـهـريـور       ٢٦امروز مورخه   
دومين مجمع عمومي نماينده هـاي        
کارگران کارخانه هاي سنندج بـرگـزار       

در اين مجمع که نمـايـنـده هـاي           .   شد
منتخب مجامع عـمـومـي کـارگـران          
کارخانـه هـاي نسـاجـي کـردسـتـان،               
شاهو، ريسنـدگـي پـرريـس و فـرش               
غرب بافت شرکت داشتند، نـمـايـنـده         
هاي شرکت کننـده حـول مسـائـل و               

مشکالت موجود در اين کارخانه هـا    
 .به بحث و تبادل نظر پرداختند

اين مجمع کـه دومـيـن مـجـمـع              
نماينده هاي کارگران کـارخـانـه هـاي           
فوق بود پس از بحث و تبادل نظر مـا          
بين نمـايـنـده گـان حـول مسـائـل و                   
مشکالت مشترک، تصميمات زير را     

 :اتخاذ کرد
 

ــيــانــيــه حــمــايــتــي از               -١ صــدور ب
اعتصاب کارگران الستيک الـبـرز از          

 طرف کارگران اين کارخانه ها
 
تالش براي انتشار اين حمايـت و     -٢

تصميمات مجـمـع در رسـانـه هـاي               
 رسمي کشور

 
کارگران کارخـانـه هـاي شـرکـت              -٣

کننـده در ايـن مـجـمـع، در صـورت                

رسيـدن کـارگـران هـر کـدام از ايـن                    
کارخانـه هـا بـه خـواسـت هـايشـان،                
حــمــايــت خــود را در حــد تــوان از                 
کارگران سـايـر کـارخـانـه هـا ادامـه                 

 .خواهند داد
در پايان اين مجمع نماينده هـاي        
شرکت کننده بر اهمـيـت و ضـرورت            
گسترش و ادامه مـجـمـع عـمـومـي              
نمايندگـان کـارگـران کـارخـانـه هـاي              
سنندج و گسترش آن به سـايـر نـقـاط            

 . تاکيد کردند

اتحاديه آزاد کارگران ايـران تـداوم     
اين مجمع و گسترش اين سنـت را بـه      
کارگران ساير کارخانه ها در سـراسـر          
کشور يک گام حياتـي بـراي تشـکـل             
يابي کارگران و مبـارزات مـتـحـدانـه           
آنان براي رسيدن طبقه کارگر ايران بـه        
مــطــالــبــات انســانــي اش ارزيــابــي           
ميکند و با تمام توان براي گسـتـرش       

 .آن خواهد کوشيد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ٨٧ شهريور ٢٦ 

 ٨٧ شـهـريـور         ٣١امروز مورخـه     
جلسه مشترکي در ساختـمـان بـيـنـيـاد             
مستضعفان با شرکت رئـيـس بـنـيـاد،             
يکي از نماينده هاي اسـتـان کـردسـتـان          
در مجلس شوراي اسالمي و دو نفـر از           
نماينده هاي کارگران نساجي کردسـتـان       

 . برگزارشد
الزم بــه يــادآوري اســت بــدنــبــال              
تجمعات روزمره کارگران نسـاجـي  در         
مقابـل اسـتـانـداري، کـرمـي نـمـايـنـده                 
استان کردستـان از کـارگـران نسـاجـي              
خواست تا با دخالت وي مشـکـل خـود           

را از طريق مذاکره با رئيس بنيـاد حـل            
به همين دليل کارگـران نسـاجـي        .   کنند

پس از آن تجمعي را برگزار نکـردنـد تـا            
 . اينکه امروز اين جلسه برگزار شد

در اين جـلـسـه رئـيـس بـنـيـاد بـه                    
نــمــايــنــده هــاي کــارگــران اعــالم کــرد            
نساجي کردستان راهـي جـز تـعـطـيـلـي             
ندارد و بايد تعطيل بشود وي در ايـن              
راستا اعـالم کـرد قـرار داد کـارگـران                  
موقت اين کارخانه که امروز بـه پـايـان            
رسيده است تمديد نخواهد شد و بنـيـاد          
آنان را با پرداخت سه ماه و نيم سـنـوات     

 هزار تـومـان بـه ازاي هـر            ٦٠٠بعالوه  
در ايـن    .   سال سابقه اخراج خواهد کـرد       

مذاکره در رابطـه بـا کـارگـران رسـمـي                
کارخانه نساجي کردستان نـيـز، رئـيـس         

 مـاه  ٦بنياد اعالم نمود اين کارگران تـا    
آينـده در کـارخـانـه مشـغـول بـه کـار                     
خواهند بود و سپس بتدريج بازنشسـتـه        

 . خواهند شد
در ادامه اين جلسه مشـتـرک  در              
رابطه با دستمزدهاي معـوقـه کـارگـران          
توافق گرديد طي چند روز  آينده، بنيـاد         
صد ميليون تومان به حساب کـارخـانـه         

واريز کند تا دو مـاه از دسـتـمـزدهـاي               
 . معوقه کارگران پرداخت شود

نمايـنـده هـاي کـارگـران نسـاجـي                
کردستان نيز در اين مذاکره در رابطه بـا         
عدم تمديد قرارداد کارگـران مـوقـت و            
ساير شرايط اعالم شده از سـوي رئـيـس          
بنيـاد مسـتـضـعـفـان اعـالم نـمـودنـد                   
کارگران نساجي کردستان فقط خواهـان      
استمرار کار در کارخانه هسـتـنـد و بـه              
اين ترتيب اين مذاکره بدون هيچ نتيجـه        
اي در زمينه اسـتـمـرار کـار کـارگـران                 

 . پايان پذيرفت

اتحاديه آزاد کارگران ايران دادن وعـده          
بازنشستگي به کارگران رسمي نساجـي      
کردستان را، تالـشـي از سـوي بـنـيـاد                 
مستضعفان براي جلوگيري ازحـمـايـت         
کارگران رسمي از کـارگـران قـرار داد               
موقت ارزيابي ميکند و بـي تـرديـد در           
صورت خارج شـدن کـارگـران قـرارداد              
مــوقــت از صــف اعــتــراض کــارگــران           
نساجي کردستـان، دسـت بـنـيـاد بـراي              
تعطيلي کـارخـانـه و اخـراج کـارگـران                 
رسمي بازتر خواهـد شـد و بـنـيـاد در                  
چنين شرايطي به وعده خود مـبـنـي بـر        

 
 جلسه مشترک نماينده هاي کارگران نساجي کردستان و يکي از نماينده هاي مجلس با رئيس بنياد مستضعفان در تهران بدون نتيجه پايان گرفت 

 
 دومين مجمع عمومي نماينده هاي کارگران کارخانه هاي سنندج برگزار شد 

 و   ۸ شهريور ساعـت      ٣٠روز شنبه   
 دقيقه كارگران فرش غرب بـافـت در          ۳۰

ادامه اعتراضات خود يك بـار ديـگـر در        
كـارگـران   .   كار تجمع كـردنـد      مقابل اداره 

پرريس نيز با شركت خود در اين تـجـمـع          
. از كارگران غرب بافت حـمـايـت كـردنـد           

كـــارگـــران در مـــقـــابـــل اداره كـــار                    
پـالكـاردهــايـي در دسـت داشـتـنــد كــه                 
: مطالبات و اعتراضشان را بيان ميگـرد     

، " مـرگ ،فسـاد ، فـقـر    ، بيكاري ،اخراج  " 
، " ما خواهان بازگشت به كـار هسـتـيـم            " 
مـا خـواهـان      " ،   " آيا كاركر انسان نيست   " 

، " گرفتن حقوقهاي معوقه خود هسـتـيـم         
از جمله شعارهاي كارگران بـود كـه        . ..   و

. توجه مردم را به خـود جـلـب مـيـكـرد                 
كارگران هر دو كارحانه فرش غرب بافـت        
و پرريس در كنـار هـم و مـتـحـدانـه تـا                     

 دقيقه تـجـمـع شـان را          ۳۰ و ۱۲ساعت  
شعبانـي مسـئـول حـراسـت         .   ادامه دادند 

اداره كار به مـيـان كـارگـران آمـد و بـه                    
مـا  .   كارگران گفت نبـايـد شـلـوغ كـنـيـد              

كـارگـران    .   دنبال خواسته هايتان هستيـم    
اعالم كردند ما خواسته هـايـمـان روشـن           
اســت بــازگشــت بــه كــار و پــرداخــت                  

 .دستمزدهاي معوقه بايد عملي بشود
اين تجمع پس از آن صـورت گـرفـت          
که هفته گذشته يکـي از نـمـايـنـده هـاي              
مجلس شوراي اسالمي استان کردسـتـان      
قول داده بود تا پيگير خواسـتـهـاي آنـان             
باشد و روز پنج شنبه گذشـتـه قـرار بـود              
نتيجـه پـيـگـيـريـهـاي خـود را بـه ايـن                       

امـا بـنـا بـر اظـهـار              .   کارگـران بـگـويـد      
 وعـده هـاي        ،کارگران فرش غرب بـافـت     

وي چيزي جز تالش براي سر دوانـدن آنـان          
به همين دليل کارگران فرش غـرب       .   نبود

در اين روز بـار ديـگـر تـجـمـع خـود در                     
مــقــابــل اداره کــار ســنــنــدج را از ســر                 

 . گرفتند
بدنبال اين تجمع اعتراضي در ايـن          
روز اداره کار راي خـود را بـه کـارگـران                  

اين سومين بار است که اداره   .   ابالغ کرد 
کار در بـاره ايـن کـارگـران مـبـادرت بـه                  

بار اول  و پـس از              .   صدور راي ميکند  
 روز از اخراج اين کارگران اداره کـار            ٢٠

راي بازگشت بکار براي آنان صـادر کـرد           
و اين کارگران  پس از بازگشت به مـحـل           
کار با کمـک نـيـروي انـتـظـامـي تـوسـط                  
. کارفرما از کارخانه بيرون رانده شـدنـد            

و بدنبال آن  کارگران فـرش غـرب بـافـت              
. دوباره اعتراضـاتشـان را ادامـه دادنـد             

پس از آن اداره کار در يک تباني آشـکـار             
  راي به اخراج ايـن کـارگـران          ،با کارفرما 

در قبال دريافت دو ماه  سنوات بـه ازاي            
اين راي پـس از         .   هر سال سابقه کار داد 

آن صـادر شـد کـه اداره کـار قـول داد                       
مسئله باز گشت بکارده نفـر از آنـان را               

 در حکـم خـواهـد    ٨٧در اول فروردين ماه  
اما هيئت حـل اخـتـالف اداره           .   گنجاند

کار سنندج در تباني با کـارفـرمـا هـيـچ              
توجهي به خواست اين کارگـران نـکـرد و           
فقط خواست کارفرما را در حـکـم خـود             
لحاظ نمود که بشـدت مـورد اعـتـراض             
کارگران قرار گرفت و در ادامـه  در روز           

 شهريور اداره كار يك بار ديگر حـكـم   ٣٠
بـر  .   كتبي خود را به كارگران اعـالم كـرد         

اساس اين حكـم كـارگـران فـرش غـرب                
مـقـابـل هـر سـال              ماه حقوق در   ٢بافت  

 نفـر از آنـهـا          ۱۰كار دريافت ميكنند و     
ميتوانند از اول سال آيـنـده بـه صـورت                

اما كارگران ايـن    .   قراردادي سر كار بروند   
حكم ظالمانه دولـت و كـارفـرمـايـان را                

قبول نكردنـد و اعـالم كـردنـد خـواهـان                
پرداخت دستمزدهاي معوقـه و بـازگشـت        
. به كار همه كارگران اخـراجـي هسـتـنـد             

حکم ديگري صادر  کرد که فرق چندانـي         
 . با احکام قبلي ندارد

 ١٧کارگران فرش غرب بافت که تا        
 خـواهـان     ،سال سابقه کار دائـمـي دارنـد        

بازگشت بکار اوليه خود هستنـد و راي           

 
  به اعتراضات خود ادامه ميدهندكارگران فرش غرب بافت 

 

آزادي غالمرضا غالمحسيني   
 از زندان را شادباش ميگوييم

بـه گـزارش سـنـديـکــاي کـارگــران              
 غالمرضا غالمحسينـي    ،شرکت واحد 

عضو  اخراجي ايـن سـنـديـکـا کـه در                  

دستگير و روانـه زنـدان     ٨٧ تير ٤تاريخ  
 شهريور  ٢٦اوين شده بود روز سه شنبه       

 بـا قـرار وثـيـقـه             ١٨/٣٠ ساعت   ٨٧
 .  ميليون توماني آزاد شد١٠٠

 

 
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد



 11 ٩٣شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

بـا اتـمـام تـعـطـيـالت              -آژانس ايران خبر  
اجباري تابستاني در ايران خودرو و شروع  
مجدد روال کاري از دوم شهريور ماه موج 
جديدي از اخراجـهـا و اسـتـخـدام جـديـد                

در .   کارگران قراردادي شـروع شـده اسـت          
همان روزهاي اول شـروع بـه کـار مـجـدد             

. ايران خودرو صدها کارگر اخـراج شـدنـد         
تقريبا اخراجها شامل همه قسـمـتـهـا بـه             

بـخـشـي از      .   عناوين  مختلف شـده اسـت     
اخراجها را کارگران قديمي و  قـراردادي           

همزمان در بخشهـائـي     .   تشکيل ميدهند 
مانند ايران  خودرو ديزل و ايتکو پرس و           
ايساکو و غـيـره صـدهـا کـارگـر جـديـد                    
قراردادي با حقوق پائين استخدام و جهت 
آموزش و جايگزيني با کارگران اخـراجـي        

 . مشغول به کار شده اند
شرکتهاي مجموعه صنعتي ايران        

خودرو کارگرانشان را از طريق شرکتهـاي       
تـعـويــض   .   پـيـمـانـي تـامـيـن مـيـکـنــنـد                

شرکتهاي پيماني    يا تجديد قرارداد بـا            
آنها با يک سيستم تصفيه و اخراج هـمـراه          

مضـافـا ايـنـکـه اخـراج کـارگـران                .   است
قديمي تر که صدمات سالها کار شاق را     

خـودشـان   .   باخود دارند نيزدر جريان است    
تسـويـه   " نام اين بـخـش از اخـراجـهـا را                  

 ! گذاشتند" کارگران فرسوده و ناراضي
اخيرا ايران خودرو کارتهاي ورود بـه         
شرکت کارگران بـخـشـي از شـرکـتـهـاي                 

مديـران بـخـشـهـاي        .   پيماني را گرفته اند   
مختلف ايران خودرو با شرکتهاي پيماني      
مختلفي وارد قرارداد دور جديد شدنـد و          
دراين رونـد قـرار اسـت تـعـداد بسـيـار                     

روزهاي .   بيشتري را بيکار و اخراج کنند       
 ٢٨ و      ٢٧چهـارشـنـبـه و پـنـجـشـنـبـه                  

شهريورماه کارگـران عـمـال اخـراج شـده              
ايران خـودرو کـه از طـريـق شـرکـتـهـاي                    
پيماني دراستخدام ايران خودرو بودنـد در       
محوطه پارکينگ سـرويسـهـاي شـرکـت            

 . اجتماع کردند
تعداد کارگران روز چهارشنبه بـيـش         

نفر و روز پـنـجـشـنـبـه حـدود                  ١٠٠٠از  
هر کارگري که در ليست .    نفر بود  ١٥٠٠

جديد استخداميها است کارتش را پـس          
ميدهند و هر کارگري که کارتش را پـس          

. نميگـيـرد مشـمـول اخـراج شـده اسـت                  
مسئولين شرکت و نگهبانـي و حـراسـت          
تالش دارند به کارگران بقبوالنند که دليل 
اين اقدام تغييرات فني و تغيير کـارتـهـا            
است در صورتي که مثل روز روشن اسـت    
که دروغ ميگويند و هدف اخراج گسترده       
کارگراني است که ايران خودرو با شـرکـت         
پيماني شان تجديد قرارداد نکرده و يا اگر 
کرده بـه تصـفـيـه بـخـشـي از کـارگـران                       

چـون تـعـدادي از         .   مبادرت کـرده اسـت       
کارگراني که کارتشان را پس نگرفتند در       
استخدام همان شرکتي بودند کـه بـخـشـي          
از هــمــکــارانشــان کــارت خــود را پــس               

 . گرفتند
اين سيـاسـت ضـد کـارگـري اخـراج               
دسته جمعي کارگران پيماني همراه با لغو 
قرارداد بـا شـرکـت پـيـمـانـي مـربـوطـه،                   
شمشـيـر از دسـت دادن کـار را بـاالي                      
سرکارگران گـرسـنـه گـذاشـتـه و نـوعـي                   

محافظه کاري را که قابل درک هم هسـت         
حقيقت اما اين اسـت      .   تشديد کرده است  

که تجديد پروسه سازمان کـار در ايـران              
خودرو، چه آنجا که تغييرات تکنولوژيـک     
مانند استفاده از روباتها در قسمـتـهـائـي          
مانند ايتکوپرس صورت گـرفـتـه و چـه               
آنجا که هدفش را گسترش توليد با هدف       
رقابت در بازار جهاني قرار داده است، بـه         
استخدام بيشتر کارگر و ايجاد يک شرايط 

ــاز دارد                    ــي ــي کــار ن ــادگــان ــمــامــا پ . ت
استخدامهاي دور جديد و اجـبـاري شـدن           
مطلق اضافه کاريهاي طوالني و روزهـاي   

هدف ايـنـهـا    .   تعطيل اين را نشان ميدهد    
تصفيه کـارگـران قـديـمـي و مـبـارز از                     
يکطرف و استخـدام کـارگـران جـديـد بـا                
شرايط سـخـت تـر و بـه قـول خـودشـان                      

ايــن تــجــديــد ســازمــان       .   اســت"   مــطــيــع" 
مشخصا در ايران خودرو هدفي جز ايجاد 
فضائي مختنق در محيط کار، دستـمـزد        
کمتر، تشديد استثمـار کـارگـر و کسـب               

 . سودهاي نجومي ندارد
کارگران ايران خودرو درايـن شـرايـط         

يـا بـايـد در      :   دو راه بيشتر پيش رو ندارند   

مقابل اخراج وسيع همکارانشان سـکـوت       
کنند ويا به شرايط بسيار سخت تر و برده 

 . وارتري را تن دهند
*** 

طبق خبر ارسالي به ايمـيـل کـانـون             
مدافعان حقوق کـارگـر روز پـنـجـشـنـبـه                

ــر از         ۱۶۰۰ حــدود        ۲۸/۶/۸۷ ــف  ن
کارگران اخراج شده ايران خودرو در محل        

 .پارکينگ اين شرکت تجمع کرده اند
اين تجمـع اعـتـراضـي، واکـنـش بـه               

شـرکـت   .   اخراج آنان توسط کارفرمـا بـود       
ايران خودرو و شرکت هاي وابسته به آن از 
جمله ايفا چيکار، پـارس پـاکـان، تـهـران              
پاکو، ايسيکو به بهانه ي اضافه داشـتـن           
نيروي کار اقدام بـه اخـراج ايـن کـارگـران               
کرده است، در حالي کـه از طـرف ديـگـر              
کارگران را وادار به انجـام اضـافـه کـاري              

 .نموده است
حراست ايـران خـودرو کـارت هـاي               
کارگران اخراج شده را از آنان گرفته اسـت          

از ايـنـو     .   تا نتوانند به شرکت وارد شـونـد   
اين کارگران امروز تجمع خود را در محل 

 .پارکينگ برگزار نمودند

آگاهي اتـحـاد وتشـکـل رمـز پـيـروزي                  
 ماست

هر گونه اخراج کارگران را محـکـوم مـي            
 کنيم

 امنيت شغلي حق مسلم هر کارگر است
 

 دوستان و همکاران گرامي
بنابر گزارشهـاي رسـيـده مـديـريـت             
تصميم گرفته است که در آسـتـانـه عـيـد              
فطر به يکـي ازقـول داده در اعـتـصـاب                

 تير وفا کـرده و بـا بـرگـزاري يـک                    10
 هزار نفر از کارگـران     ١٠اجتماع بزرگ به    

ارتقاء شغلي کـه يـکـي از خـواسـتـه اي                 
اصلي ما کارگران براي افـزايـش حـقـوق            

 .ها بود بدهد
ما تصميم مديريت را به فـال نـيـک           
گرفته وخواهان بـر آروده سـاخـتـن ايـن                 

ولي در اين مورد سـوال       . تصميم هستيم   
  هزار نفر١٠مي کنيم چرا براي 

 ١٠آيا مـگـر ايـران خـودرو فـقـط                  
هزارنفر کارگر دارد پـس بـقـيـه هـيـچـي                 

 حقي در اين افزايش حقوق ندارند 
نه دوسـتـان افـزايـش حـقـوق بـايـد                   

شامل همه کارکـنـان ايـران خـودرو چـه                
کارگر و چه کارمند چه رسمي و چه غـيـر           
رسمي و چـه پـيـمـانـکـار وچـه روز مـزد                  

 .هستند شود
همانطوريکه اطالع داريد کـارگـران        
شرکتهاي پيمانـکـاري و روزمـزد گـروه              
شغلي ندارند پس چطـوري مـي تـوانـنـد              

 .ارتقاء شغلي بگيرند 
نه دوستان ما خواستهـاي خـودمـان       

 تير اعـالم کـرده و روي آنـهـا                 ١٠را در   
پافشاري مي کنيم اعتصـاب مـا فـقـط             

 براي ارتقائ يک گروه شغلي نبود 
ما فريب نمي خـوريـم واجـازه نـمـي              
دهيم اجتماع ما کارگران کاله تبليغـاتـي        
براي ديگران باشد ما روي خواسته هـاي         

 تـيـر مـي ايسـتـيـم و                 ١٠تصويب شده   
 .کوتاه هم نمي آيم

اولين خواست ما خـروج نـيـروهـاي            
نظامي و حراست از سالنها مي باشد تـا          
زماني که جوپادگانـي در شـرکـت حـاکـم         
است کارگران نمي توانند حرفـهـاي خـود       

 .را بزنند
دوم خــواسـت اسـاســي مــا ايـجــاد              

دوستـان تـا     .   تشکل آزاد و مستقل است    
ما تشکل نداشته باشـيـم نـمـي تـوانـيـم                
حرفهاي خـودرا بـزنـيـم و کسـي هـم بـه                    
حرفهاي تک تک ما توجـه نـخـواهـد کـرد             
واگر کسي هم حرف زد کارش با حراسـت      
است ولي تشکل مي تواند به نماينـدگـي    
از ما کارگر ان هم حرف بـزنـد و هـم در                  

 رسيدن به خواسته يمان به ما کمک کند 
ما از مديريت مي پرسيم چرا اجـازه        
برگزاري انتخابـات را نـمـي دهـد طـبـق               
کدام قانون ايجاد تشکل بـراي بـيـش از             

آقـاي  .    هزار کارگر غير قانونـي اسـت     ٤٥
باقري معاون منابع انساني شرکـت مـي         

کــارگــران بــراي بــيــان خــواســتــه           . گــويــد
 هايشان از مجراي قانوني استفاده کنند 

ما مي پرسيم آقاي باقـري مـجـراي           
 قانوني کدام است 

در شرکتها و کارخانجـات کـارگـران         
فقط از طريق تشکلهاي خود مي تواننـد        
حرفهاي خودرا بزنند ما خواهـان ايـجـاد          
تشکل هستيم و آقاي باقري بايـد در ايـن          
اجتماع به ما بگويـد چـرا جـلـو ايـجـاد                  

 .تشکل را گرفته است

سومين خواسته اصلي ما امـنـيـت          
وجود شرکتهاي پيمانکـاري  .  شغلي است 

و وجود قـرار دادهـاي مـوقـت امـنـيـت                 
شغلي ما را تهديد مي کـنـد مـا هـيـچ                 
امنيت شغلي نداريم روزانه دهها تـن از           
دوستان کارگر به بهانـه هـاي مـخـتـلـف               

به اين وضـعـيـت بـايـد            . اخراج مي شوند  
خاتمه داده شود شرکتهاي پـيـمـانـکـاري           

کارگران اخراجي بـايـد      . بايد منحل شوند  
ســر کــار بــرگــردنــد و هــمــه کــارگــران                 

 .قراردادي استخدام شوند
 دوستان و همکاران گرامي 

ما يکبار ديـگـر اهـم خـواسـتـهـاي               
 تير آن را     ١٠خودمان راکه در اعتصاب     

تصويب کرده ايم اعالم مي کـنـيـم و بـه               
مديريت مي گويم ما فريـب ارتـقـاء يـک            
گروه شغلي را نمي خوريم ما خواهان بـر           
آورده ســاخــتــن خــواســتــه هــاي خــود                

 تـيـر اعـالم      ١٠که در اعتصـاب    . هستيم
 کرديم 
 

 خواستهاي کارگران 
ازادي تشکلهاي کارگري عـدم ورود          -١

 حراست به سالنها
 
لغو اضافه کاري اجباري و برداشـتـن          -٢

 سقف اضافه کار عادي
 
 حق بهره وري( افزايش حق آکورد  -٣
 

افزايش حقوقها متناسب با افـزايـش        -٤
 قيمتها درکشور

 
بازگشت کارگران اخراجي ولغـو قـرار      -٥

دادهــاي مــوقــت و اســتــخــدام رســمــي             
 کارگران

 
جلو گيري از گسـتـرش شـرکـتـهـاي               -٦

پيمانکاري و انتقال کارگران آن بـه خـود            
 شرکت

 
شرکت نمايندگان کارگران در کميتـه        -٧

 مشاعل طبق بندي 
 
شرکت نمايندگان کارگران در کمـيـتـه        -٨

 تشخيص کارهاي سخت و زيان آور
 
کاهـش فشـار کـاري بـا اسـتـخـدام                    -٩

 نيروهاي جديد
آزادي تحصيل ولـغـو بـخـشـنـامـه              -١٠

 محدويت ادامه تحصيل
 جمعي از کارگران ايران خودرو

  
 کارگران ايران خودرو در آستانه بزرگترين اجتماع کارگران

 براي رسيدن به خواسته هاي خود نه فريب مي خوريم و نه کوتاه مي آيم           
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در کنار انباشت ميـلـيـاردهـا دالر           
امــکــانــات مــادي مــوجــود         ،ثــروت    

 متاسفانه  ،وپيشرفت هاي عظيم علمي   
هنوز شاهد افزايش آمار تعداد کودکان      

 ، کودکان بازمـانـده از تـحـصـيـل             ،کار
کودکاني که از کوچکتريـن امـکـانـات           

 بـازي    ، درمـان       ، بـهـداشـت     ،رفاهـي   
وتفريح بي بهره اند، و كودكان خيابـانـي         

 .هستيم 
در ايــران آمــار تــعــداد کــودکــان             
خياباني به دو برابر افزايش پـيـدا کـرده            

در حالي که اين کودکان به همراه       .   است
والدين و يا سرپرستهـايشـان سـاعـاتـي            
بيش از گذشته در مراکـز تـولـيـدي ويـا          
خدماتي کارمي کننـد و بـراي تـامـيـن             
مخارج زندگي زيـر خـط فـقـر در روز                 

 سـاعـت مـجـبـورنـد کـار                ۱۸بيش از   
بر اساس گـزارش سـازمـانـهـاي            .   کنند

مدافع کودکان تعدادي از اين کـودکـان          
 شـب بـه کـار           ۱۰ صبح تا  ۴از ساعت   

سبزي پاک کردن بسته بندي و مـونـتـاژ          
بازي مشغول هستـنـد     -قطعات اسباب 

که بخشي از هزينه هاي زندگـيـشـان را           
 .تامين کنند

در هميـن جـامـعـه کـمـي آنـطـرف                
کوهي انباشته از ثروت از نان وگـوشـت          

تا انواع اسبـاب بـازيـهـا کـه        ... . وبرنج و 
اين کـودکـان حـتـي در رويـاهـايشـان                  

ايـن  .   تصورش را نـدارنـد وجـود دارد             
جامعه نه تنها اسـانـي نـيـسـت بـلـکـه                  

 ، کارتن خـوابـي    ، گرسنگي   ،هرروز فقر 
 بــانــدهــاي مــافــيــائــي         ،تــن فــروشــي    

زندگـي  .   موادمخدر را بازتوليد ميکند   
امروزي کودکان در نظام سرمايـه داري         

ننگ بشريت ممتـدن اسـت بـايـد ايـن                
 .جامعه را دگرگون کرد

براي سـازمـان دادن يـک جـامـعـه               
 مرفه وآزاد از اين جـهـنـم          ، مدرن ،برابر

 ،سرمايه داري وخالصي ازاين وضعيت    
از يـک    .   امروز همه چيـز مـهـيـا اسـت            

طرف وجود ثروت عظيم اجـتـمـاعـي و            
ــگــر                   ــعــمــات مــادي واز طــرف دي ن

 يـک    ،وجودحزب کمونيسـت کـارگـري        
ــشــرو       ــي ــي           ،حــزب پ ــرق ــت  مــدرن وم

 امـکـان خـالـصـي از ايـن                 ،وقدرتمند
 . نکبت وبدبختي را ميتواند فراهم کند

با پيوستن به ايـن حـزب و صـف                
انسانيت ممتـدن هـمـيـن امـروز بـايـد                
جـامــعــه اي ســازمـان داد کـه در آن                   
بالفاصله مطالبات زير بعنوان قانون به      

 :  اجرا گذاشته شود
 

لغو کار کودک در تمـامـي اشـکـال              -۱
 .آن 
 
 ،بهرمندي از بيـمـه هـاي فـراگـيـر               -۲

 آمـوزش رايـگـان         ، درمـان   ،بهداشـت   
 .براي همگان 

 
پرداخت بيمه بيکاري متناسـب بـا          -۳

سطح زندگي مـرفـه بـراي تـمـام افـراد                 
 .جامعه 

 
پرداخت کمک هزيـنـه بـه تـمـامـي                -۴

کودکان مطابق با استانـداردهـاي بـيـن           
 .المللي و رايج در جوامع پيشرفته 

 
ــراي                -۵ ــهــاي امــن ب ــجــاد مــکــان اي

نگهداري بچه هائي که والدين آنـهـا از         
هم جدا شـده و هـر بـچـه اي کـه بـي                        

 .سرپرست تلقي ميشود
 
کودکان عليرغم ميل خود بـه دنـيـا      -۶

 تمامي کودکـان بـايـد بـدون            ،مي آيند 
 ، خـانـواده   � مذهـب  ،انتصاب به مليت  

 .بايد تحت حمايت قانون قرار بگيرند 
بايد متـحـد شـويـم و بـا مـبـارزه                   
متـحـدانـه خـود جـامـعـه انسـانـي را                    

 ۲۰۰۸ سپتامبر ۲۸. سازمان دهيم 

 
 به مناسبت روز جهاني کودک

 بهروز بهاري

هيچگاه در تاريخ جامعـه  بشـري،         
زندگي كودكان با اين همه كمبود، ايـن         
همه سختي، اين همه مصيـبـت و ايـن           
همه دوگانگي در كنار كوه عظيـمـي از         
ثروت، تمدن و امكانات شـگـرف بـراي          

هـيـچـگـاه     .   زندگي روبـرو نـبـوده اسـت          
همچون امروز زندگي صدها مـيـلـيـون           
كودك در سطح جـهـان بـا مـخـاطـرات               

در قـلـب ايـن         .   جدي مواجه نبوده است   
دنياي پيشرفته، كودكان محـرومـتـريـن         

. بخش اين جـامـعـه جـهـانـي هسـتـنـد                
صدها ميليون كودك هر چند كـه زنـده           
اند اما در بدترين شرايط زيستـي بسـر           
ميبرند و روزانه هزار هـزار از آنـان در               

 . سكوت پرپر ميشوند
گــرســنــگــي، بــي مســكــنــي، بــي         
دارويي، كار طاقت فـرسـا، تـوهـيـن و               
تـحـقـيـر و فـرودسـتـي در جـامـعـه و                       
خانواده، سواستـفـاده هـاي جسـمـي و               
جنسي، جنگ، دست درازي مذاهب و        
دهها موردي كه به چشم ديده نمـيـشـود         
زندگي كودكان را كـامـال بـه نـابـودي                
كشانده و مـرگ دهـهـا كـودك در هـر                  

 . دقيقه عمق اين فاجعه را نشان ميدهد
مسبب ايـن وضـعـيـت سـيـسـتـم                  
سرمايه داري و دولـتـهـاي حـافـظ ايـن               

. نظام در تمامي نـقـاط دنـيـا هسـتـنـد              
دولتهايي كه بر  كاستي هـا و شـرايـط              
زيستي كودكان كامال واقفند و مرگ و       

در .   مير كودكان را تنهـا نـظـاره گـرنـد             
اكثر كشورها كـمـتـريـن بـودجـه هـاي                 
دولتي براي زندگي كودكان اخـتـصـاص        

كودكان فـرامـوش شـدگـان        .   يافته است 
در مبارزه با محروميتهـاي اجـتـمـاعـي          
هستند و همين دولتها بوجود آورنـده و         
استمرار دهـنـده وضـعـيـت نـابسـامـان               

 . فعلي اند
اما در ايـران وضـعـيـت کـودکـان                

جمهوري اسـالمـي در      .   فاجعه بار است  
كنار فقر و محروميت شديد، با قوانيـن        
اسالمي و فرهنگ منحطش زندگي را        
براي كودكان صد چنـدان دشـوار كـرده            

دختران نه ساله را بالغ مي نـامـد      .   است
. و حجاب اسالمي بر سرشان مـيـكـنـد       

كودكان را اعدام ميكند و يا سـالـهـاي            
سال در سياهچالهايش زنداني ميكنـد،      

آموزش و پرورش را مملو از خرافات و          
مهمالت اسالمي كرده است، كودك را        
جزو احشام بشمار مياورد و هيچ حق و      
حقوق انسانـي را بـراي كـودكـان قـائـل               
نيست و كال زندگي كودكان و نوجوانان       
را با قوانين اش بـه نـابـودي كشـانـده                  

در كنار اين مصائب ميـلـيـونـهـا          .   است
كودك تنها به دليل فـقـر والـديـن شـان               
خارج از چرخه تحصيلـي قـرار دارنـد و             
مجبورند در سخـتـتـريـن شـرايـط كـار               
كنند تا كـمـك خـرجـي بـراي خـانـواده                  

چندين ميليون كـودك نـان آور          .  باشند
خانه هستند و به شكـل وحشـيـانـه اي              

 .توسط كارفرمايان استثمار ميشوند
اما در ميان اين هـمـه سـيـاهـي و               
مشقات روزنه هاي اميد فـراوان اسـت           
بويژه در ايران جنبـش دفـاع از حـقـوق               
كودكـان پـرتـوان در اعـمـاق جـامـعـه                   
ميجوشد كه گوشـه هـايـي از آنـرا در                 
برگزاري مراسمهـاي روز كـودك و يـا               
جشــن هــايــي بــراي شــادي كــودكــان،            

مدافعين حقوق كـودك در ايـن       .   شاهديم
مــراســمــهــا نــظــام ســرمــايــه داري و               

سياستـهـاي كـودك سـتـيـز جـمـهـوري                 
اسالمي را به نقد مي كشند و خـواهـان          

 .زندگي بهتري براي كودكان ميشوند
از جـملـه در        )   مـهـر  ١٦(  اكتبـر    ٨

ايران روز جهاني كودك ناميده ميشود،      
بايد اين روز را در ابعاد هر چه باشـكـوه           

بـايـد در ايـن روز           .   تري جشن بگيـريـم    
مساله كودك را به مساله كل جـامـعـه            

بايد حول خواستهاي روشن و     .   بدل كنيم 
انساني مان، مردم هر چه بـيـشـتـري را             

  :گرد آوريم
تحصيل رايگان و اجباري بـراي هـمـه    _   

 كودكان
 

جدايي كامل مذهـب از آمـوزش و            _   
مدرسـه جـاي فـراگـيـري عـلـم              .   پرورش
 .است

 
تامين وسايل آموزشي و دادن يـك            _   

 وعده غذاي گرم به همه دانش آموزان
 

لغو آپارتـايـد جـنـسـي كـودكـان در                _   
 مدارس

 
ممنوعيت هر نوع تنبيه جسـمـي و           _   

 روحي در مدارس
 

امور پزشكـي بـراي كـودكـان بـايـد                _   
رايگان باشد، در تمامي مـدارس بـايـد           
 درمانگاهي مجهز وجود داشته باشد

 

تامين زندگي شاد و مرفع براي هـمـه   _   
 كودكان، 

 
ممنوعيت اعدام، شكنجه و زنـدانـي       _   

 كردن كودكان
اين خواستها قابل اجرا و عـمـلـي             

امكانات مادي آن در جـامـعـه            .   است
ثروتمند ايران موجود است، كافي است      
كه بخشي از چپاول هـا در جـمـهـوري                
اسالمي به امـر كـودكـان اخـتـصـاص               

 . يابد
اما اين خواستها تنهـا بـا نـيـروي              
فشار ما قـابـل تـحـقـق اسـت، نـجـات                 
دهنده كودكانمان تنها نيروي متـحـد و         
متشكل خود ماست بـا بـرگـزاري روز            
كودك اين اتحاد و همبستگي را عميـق    
تر و گسترده تر كنيم، با برپـايـي جشـن        
هاي باشكوه در روز كودك، شادي را بـه         
ميان كودكان بياوريم و همزمان امـيـد          
به تغيير و زندگي بهتر را هر چه بيشـتـر    
تقويت كرده و جنبش دفـاع از حـقـوق               

بـهـبـود    .   كودك را به خيابانها بكشانـيـم      
  .وضعيت كودكان همين امروز

  "كودكان مقدمند"نهاد 
 ١٣٨٦ مهر  ٢٠٠٨سپتامبر 
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