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جنبش اتحاديه اي در اروپـا در               
هـم  .   موقعيتـي تـدافـعـي قـرار دارد            

چنين در يك بحران عميق سياسـي و          
  حـال    در   .   ايدئولوژيک فرو رفته اسـت    

هاي کارگـري قـادر بـه          حاضر اتحاديه 
ايفاي نقش خود به مثابه مـدافـعـيـن            
بــالواســطــه مــنــافــع اقــتــصــادي و             

از .   اجتماعي اعضاي خود نـيـسـتـنـد        
ها و صنايع عقب نشـيـنـي          همه بخش 

تريـن    جنبشي که زماني قوي   .   اند  کرده
و با نـفـوذتـريـن جـنـبـش در دنـيـاي                    

داري بعد از جـنـگ جـهـانـي               سرمايه
آشـکـارا سـرگـيـجـه            دوم بود، امروزه    

گــرفــتــه و بــدون افــقــي روشــن در                 
گيري جديد اجتماعي و سياسي       جهت

طـنـز   .   خود دچار تـرديـد شـده اسـت            
ــه در آن اســت کــه هــمــان                     مســئل

هـــا و      هـــا، تـــحـــلـــيـــل          تـــئـــوري
هائي کـه در دوران بـعـد از                 سياست

 بودند، امـروزه   داده جنگ به آن قدرت     
ايـنـك   .   شديدا دست و پا گير شده انـد       
قــرارداد " مــيــراث ايــدئــولــوژيــک             

جنبش اتحاديه اي را بـه          "   اجتماعي
  .برد بيراه مي

 تهاجم نئوليبرالي
پشت اين وقايـع، تـغـيـيـرات بـي            
وقفه نئوليـبـرالـي جـوامـع مـا قـرار                 

گرچه اين پروسه موضوع بحـث      .   دارد
اين نوشته نيست، اما اجازه دهيد كه       

. فقط به چند نكته مهم اشاره بكنـيـم        
 ســال گــذشــتــه، بــا فشــار           ٢٠طــي   

عظيمي از جانب نيروهاي نئولـيـبـرال        

جـراحـي   " حكومت اسالمي طرح    
اش را با تصويب شدن در    "   اقتصادي

ايـن  .   مجلس اسالمي رسـمـيـت داد         
 راي موافق ١٢٧ دي با ١٠طرح روز   

بـا يـك بـررسـي          .     به تصويب رسـيـد     
ســاده اقــتــصــادي و بــه اصــطــالح               

ميتوان نشـان داد كـه         "   كارشناسانه" 
اقتصاد كنوني ايران تاب تحمل ايـن        

اين اقتصاد  .   شوك اقتصادي را ندارد   
دچار بحران ركود و تـورم هـمـزمـان              

و اين طرح يك شـوك تـورمـي         .   است
امـا  . شديد را بر اقتصاد وارد ميكند 

جمهوري اسالمي تمام تالشش را بـر     

اين گذاشته است كـه بـا ايـن شـوك                 
ركود اقتصادي مزمن در ايـران را از         
طريق صاف كردن راه بـراي سـرمـايـه          
داران و با هدف فعال شـدن سـرمـايـه             
گذاريهاي گسترده بشكند و از ايـن           
طريق بر مشـكـل و مـعـضـلـي كـه                   
گريبان حكومـت را از ابـتـداي روي             

آنـچـه   .   كار آمدنش گرفته فـائـق آيـد          
اينجا ميخواهم به آن بپردازم اينسـت       
كــه چــرا عــلــيــرغــم ايــنــكــه تــمــام               

ايـران در    "   كارشـنـاسـان اقـتـصـادي        " 
 

 کارگران کاغذ سازي کارون شوشتر 
 يک گام به پيش  در جدال براي زندگي      

 

 

 
تالش مرگ و ": جراحي اقتصادي

  زندگي توسط حكومت اسالمي

٤صفحه   
٣صفحه   

 
 ميراث ايدئولوژيک قرارداد اجتماعي : طبقه کارگر اروپا

 
 نوشته اسبيورن وال  

 محمد كاظمي و ناصر اصغري  : ترجمه

 
 ! دستگيري فعالين كارگري را محكوم مي كنيم

نامه کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي به سازمانها و  
  ١٤ و ٢صفحه  -نهادهاي انساندوست در سراسر جهان

 آقاي اژه اي ، بگذار قلبم بتپد : نامه اي از فرزاد کمانگر 
    ١٦صفحه

 کارگران عقب نمي نشينند
با سعيد ترابيان عضو مسئول روابط عمومي        "  روز" مصاحبه 

    ١٣صفحه   -سنديکاي کارگران شرکت واحد        
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

 ٨-١٢صفحات    
 

 ٧صفحه  - مبارزه مستمر در يونان
 

 نامه حمايتي فدراسيون سنديكاهاي هلند از منصور اسانلو 
 و دو خبر از اعتراضات کارگري در سطح جهان

 ٨صفحه 

 از ايران-اکبر پويا فر 
 

کــارگــران کــاغــذ ســازي کــارون          
شوشتر به جدال براي زندگـي مصـم و      

در هـمـيـن      .   پيگير ادامـه مـيـدهـنـد        
راستا کارگران چنديـن بـار بـه سـيـد               
محمد  سادات ابراهيمـي  نـمـايـنـده               
شهرستان  شوشتر در مجلس شـوراي       
اسالمي اولتيماتوم دادند مـبـنـي بـر           
اينکه چنانچه بـه خـواسـت کـارگـران             
رسيدگي نشود،  کارگـران و خـانـواده          

هايشان در مـقـابـل دفـتـر ريـاسـت                  
جمهوري  و مجلس دست بـه تـجـمـع             

وي ضـمـن در      .   اعتراضي خواهند زد  
خواست هاي مکرر خواهان مهلت از      
کارگران شد و قول داد کـه مشـکـل               
کارگـران را در مـجـلـس پـيـگـيـري                   

 ٦خواهد کرد تا اينکـه بـاالخـره روز             
سـتـاد   "  خبـر از تشـکـيـل            ٨٧آبانماه  

بررسي و رفع مشکـل کـاغـذ سـازي             
توسط وزير صنايع و معادن     "     کارون  
کارگران که گوششان از اين وعده      . داد

و وعيدها و دروغگوئي هـا  پـر شـده            
است تصميم به تجمع اعـتـراضـي در          
مسير سفر دور دوم  احمدي نـژاد بـه             
 استان خوزستـان در اهـواز گـرفـتـنـد           

 آذر مـاه       ٢٦کارگران  روز سه شنبه      .
 صـبـح در تـرمـيـنـال               ٦از سـاعـت      

مسافربري شهرستان شوشتر حضـور       
بهم رساندند و  با اتوبوس و وسـائـل             
شخصي  سواري راهي اهواز شدند  و        
با حمل پالکاردهاي اعتراضي کـه از        

٤صفحه    
   کمپين اعتراضي کارگران براي خواست افزايش دستمزدها

 
 آدم چند منظوره -  يادادشتهاي يک کارگر

 ١٥صفحه 

 ٦صفحه -ياشار سهندي از ايران

 کاظم نيکخواه     

 بخش اول 
 بخش اول 
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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
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

درج .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست
مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد 

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

در چند روز اخير جمهـوري اسـالمـي           
دست به يورشي جديد به فـعـالـيـن و              
رهبـران کـارگـري زده و تـعـدادي را                 

در همين رابـطـه      .   دستگير کرده است  
  ، عصــر   ٢ ديــمــاه ســاعــت          ٧روز   

ابراهيم مددي نايب رئيس سنديکـاي      
کارگران شرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي             
تهران و حومـه  تـوسـط مـامـوريـن                 
لباس شخصي جمهوري اسـالمـي بـا         
حضور نيروي انتظامي دستگيـر و بـه        
مکان نامعلومي منـتـقـل گـرديـد و             
عـلـيــرغـم پـيــگـيـري هـاي اعضــاي               

 هنـوز از مـحـل نـگـهـداري         ،سنديکا
ايشان هيچ گونه اطـالعـي بـه دسـت             

مـوارد ديـگـر ايـن          .   نيـامـده اسـت         
 :دستگيري ها به قرار زير است

 
 روز   ،بنا به گزارشات منتشر شـده       -
 ديـمـاه، حـراسـت كـارخـانـه ايـران                 ٢

خودرو بيـژن امـيـري عضـو كـمـيـتـه                
هماهنگي براي ايجاد تشـكـل هـاي           
كارگري و از كارگران اين كارخانـه را          
دستگير و بـه نـيـروهـاي امـنـيـتـي                   

همچنين در همان شـب و  .   تحويل داد 
هنگام يورش نيروهاي حكومتـي بـه         
خانه بيژن اميري، محسن حـكـيـمـي           
عضو كانون نويسندگـان ايـران و از             
فعالين كميته هماهنگي كه در خـانـه        

بـنـا بـه      .    نيز دستگير گـرديـد     ،او بود 
خبري كه خانواده و وكـيـل مـحـسـن              
حكيمي در اختيار رسانه ها قرار داده     
اند، در حال حاضر محسن حکيمي و       

 اوين زنداني   ٢٠٩بيژن اميري در بند     
 .مي باشند

 
 بنا بـه خـبـر ديـگـري         ، ديماه٣روز   -

انجمن دفاع از زندانيان سـيـاسـي        " كه  
در اختيار سايتهـا    "   و حقوق بشر ايران   

ــيــروهــاي اداره                قــرار داده اســت، ن
 بـخـتـيـار     ،اطالعات استان كردستـان   

رحيمي را كه سال گذشته چند ماهـي        
را در زندانهـاي جـمـهـوري اسـالمـي              
گذراند و مدت زمان زيـادي نـيـسـت            
كه آزاد شده است، بار ديگر دستگـيـر       
 . كرده و به مكان نامعلومي مي برند

 ديماه نيز نيروهاي امنـيـتـي        ٤روز    -
به منزل پدرام نصرالهي فعال کارگري      
و عضو کميته هماهنگي براي کـمـک        

هاي کارگري  حـملـه           به ايجاد تشکل  
کرده و او را دستگير و بـرخـي امـوال             

طـبـق   .   شخصي وي را با خـود بـردنـد       
اين خبر نيروهاي امنيتي به تعـقـيـب          
تعدادي ديگر از فـعـالـيـن كـارگـري               
پرداخته و با تماس تلفني از خـانـواده         
هايشان خواسته اند كـه خـود را بـه                
اداره اطالعات مـحـل زنـدگـي خـود             

 .معرفي كنند
 نـفـراز     ٦اين درحاليسـت کـه بـراي             

اعضاي سنديکاي شـرکـت واحـد بـه            
 سـعـيـد      ،اسامي يـعـقـوب سـلـيـمـي          

 عـلـي زاده        ، عطا باباخانـي   ،ترابيان
  و داود    ، عباس نژند کودکي   ،حسين

 مـاه حـبـس         ١٤ تـا       ٦رضوي بيـن     
تعليقي صادر شد ه است و مـنـصـور           
اسانلو يکسال و نـيـم اسـت کـه در                  

 ٣٠همچـنـيـن روز     .   زندان بسر ميبرد  
 نفر از اعضـاي هـيـئـت مـديـره           ٥آذر  

سنديکاي نيشکرهفت تپه، بنامهـاي     
علي نجاتي، فريدون نيکوفـرد،قـربـان       
عليپور،جليل احمدي ومحمد حيدري    
مهردردادگاه دزفول مـورد مـحـاکـمـه         
قرار گرفتند کـه احـکـام آنـهـا هـنـوز                
صادر نشده است و ابراهـيـم گـوهـري            
يکي ديگـر از کـارگـران سـنـديـکـاي               
شرکت واحد نيز کـه در تـاريـخ مـورد            
بازجويي قرار گرفته بود منتظر حکـم       

 .خود هستند
اين دستگيريها و اين محاکمـات   
و پرونده سازي هـا بـراي فـعـالـيـن و                
رهبران کارگري در شرايطـي صـورت         
ميگيرد کـه جـنـبـش اعـتـراضـي در               

 خصوصا مبارزات کـارگـران      ،جامعه
در ايران هـر روز گسـتـرش بـيـشـتـري              

 مي يابد و کارگران 
بيش از هر وقـت بـر حـق مسـلـم              

 حق تشکل و برخورداري از يک       ،خود
 .زندگي انساني تاکيد دارند

با انعکاس سريع خبر اين دستگـيـري        

 فدراسيون جهاني کارگـران حـمـل     ،ها
 ديـمـاه     ٧و نقل طي اطالعيـه اي در         

اعتراض خود را نسبت به دستگـيـري        
ابـراهـيـم مــددي و ديـگـر فـعـالـيــن                   

هــمــچــنــيــن .   کـارگــري اعــالم داشــت      
کــنــفــدراســيــون ســراســري کــارگــران         

دسـتـگـيـري     )   تي يـو سـي    ( انگلستان  
ابراهيم مددي و محسن حکيمـي   را         

 . محکوم کرد
کميته مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان            

 �سياسي دستگيري ابراهـيـم مـددي       
بيژن امـيـري، مـحـسـن حـكـيـمـي،                  
بختيار رحيمي و پدرام نصـرالـهـي را           
به شدت محکوم ميکند و خـواهـان           
آزادي فوري و بدون قيد و شـرط آنـان            

 . از زندان است
ــراي آزادي              کــمــيــتــه مــبــارزه ب
زندانيان خواهان لغو تمامـي احـکـام          
صادر شده براي کارگران شرکت واحـد   

 لغو  پرونده هاي تشکيل شـده بـراي          ،
کارگران نيشکر هفـت تـپـه و آزادي              
فوري و بدون قيـد و شـرط تـمـامـي                 

 .زندانيان سياسي است
ــراي آزادي              کــمــيــتــه مــبــارزه ب
زندانيان سياسي کارگران و همه مردم      
را به مبارزه مـتـحـدانـه بـراي آزادي               
کارگران دستگير شده و همه زندانيـان       
سياسي و بـه مـبـارزه عـلـيـه رژيـم                    
ــتــکــار جــمــهــوري اســالمــي             جــنــاي
فراميخواند و از تمامي سازمـانـهـاي        
انساندوست و آزاديـخـواه در سـراسـر            

 انتظار دارد که ضمن محکـوم       ،جهان
 اقـدامـي     ،کـردن ايـن دسـتـگـيـريـهـا           

عاجل و اضطـراري بـراي آزاد شـدن              
فــوري و بــدون قــيــد و شــرط ايــن                  
دستگيرشدگان از زنـدان و مـتـوقـف            
شدن تـهـديـدات رژيـم اسـالمـي بـر                  
فعالـيـن و رهـبـران کـارگـري را در                   

  .دستور خود بگذارند
کميته مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان            

 سياسي
 
  ٢٠٠٨ دسامبر ٢٧-١٣٨٧ دي٧

 
 !دستگيري فعالين كارگري را بشدت محكوم مي كنيم

 تمامي دستگير شدگان بايد فورا آزاد شوند       

 
  http://free-zendaniseyasi.blogspot.com 
   shahla_daneshfar@yahoo.com - 0098 777 98 98 968  
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را تکثير کنيد و آنرا بدست کارگر کمونيست  
 !دوستان و آشنايانتان برسانيد

مورد اثرات ويران كنـنـده ايـن طـرح             
هشدارهاي جدي ميدهنـد، و حـتـي           
مهره هاي مـهـمـي از حـكـومـت از                 
جمله الريجانـي رئـيـس مـجـلـس و                
احمد توكلي رئيـس مـركـز پـژوهـش             
هاي مجلس و غالمرضا مصـبـاحـي        
مقدم رئيس كـمـيـسـيـون ويـژه طـرح               
تحول و كميسيون اقتصادي مجـلـس        
و شماري ديگر از اين قبيل بشدت بـا      
اين طرح مخالفت مـيـكـنـنـد، و از               

تكانهاي شـديـد    " و  "   بحران اجتماعي " 
در اثر اين سياست هشدار     "   اجتماعي

ميدهند، جمهوري اسالمـي مصـمـم        
شده است كـه ايـن طـرح را بـه اجـرا                   

 بگذارد؟ 
در واقع حكومت اسالمي با ايـن       
طرح دارد به جنگ و مـرگ و زنـدگـي        

جمهوري اسـالمـي     .   اش دست ميزند  
ميداند كه براي سرپا ماندن بـايـد بـه            
فضاي مزمن و طـوالنـي جـنـگ بـا               

بـايـد   .   كارگران و مـردم پـايـان دهـد            
نشان دهد كه مردم اين حـكـومـت را         

. پذيرفته اند و به آن تمكين كـرده انـد         
بايد به فلج و بحران اقتصادي مـزمـن         

جمهوري اسالمي بـا ايـن     .   پايان دهد 
طرح قرار است يا در نظر دارد تـا ديـر    
نشده گام اساسي را در ايـن جـهـت                

اين طرح قرار است اقـتـصـاد        .     بردارد
را تماما ليبراليزه كند و دسـت دولـت         
را از اقتصاد كوتاه كند و تمام فعل و         
انفعاالت اقتصادي را به عهـده بـازار      

و از   .   و به همت سرمايه دارن بگذارد     
اين طريق فضاي امن و پـرسـودي را            
براي سرمايه داران فراهم آورد كـه بـا           
فراغ بال به سوي بازارهاي اقتـصـادي        

اين يعني تالـشـي و     . ايران روي آورند 
تقاليي جدي براي به سرانجام رساندن      
جنگي كه طي سـي سـال روي كـار                
بودن حكومت بـا كـارگـران و مـردم              
جريان داشته اسـت و بـه سـرانـجـام                  

ايـن يـعـنـي تـالش و             .   نرسيده اسـت  
تقاليي براي ايـنـكـه ايـن حـكـومـت               
كارگـران و مـردم را بـه پـذيـرش و                     
تمكين به حكومت و شرايط سياسـي       

ايـن  .   و اقتصادي موجود مجبور كند    
جنگ قرار است با ايـن طـرح تـمـام                

 . شود
 

اين حكومت پس از يـك انـقـالب         
سر كار آمد و از همان ابتدا سـرمـايـه           
ها و شركتها و كارخانه هاي بسيـاري       
را كـه مصـادره شـده بـود در دسـت                  

ناچار شد زيـر فشـار فضـاي            .   گرفت
انقالب و توقعات كـارگـران و مـردم            
تعهداتي را بپذيرد و با سوبسيـد يـك         
سري كاالها و خدمات با تـورم چـنـد           

در دوره   .   صد در صدي مقابلـه كـنـد        
رفسنجاني و در فضـاي سـركـوب و             
كشتارهاي بعد از پـايـان جـنـگ بـا               
عراق، طرح خصوصي سـازي هـا بـه            
اجرا گذاشته شد و بخـش اعـظـم ايـن            
كارخانجات و مراكز اقتصادي تحـت      
عنوان خصوصي سازيـهـا بـه ابـواب            

و "   آقـازاده هـا    " جنبي حـكـومـت و           
. سرمايه داران خصوصي واگذار شـد       

در دوره خاتمي نيز كمابـيـش هـمـيـن            
حتي كل بازار كـار    .  روند ادامه يافت 

و استخدامها و رابطه با كـارگـران در      
اخــتــيــار شــركــتــهــاي خصــوصــي و          
پــيــمــانــكــاران واگــذار شــد و دولــت           
تعهدي حداقل را هم در قبال كارگران       

در نـتـيـجـه ايـن        .   بعهده نگرفته اسـت   
سياست در چند سال اخـيـر تـاكـنـون            
چندين ميليون نفر از كارگران بيـكـار        

طبقه كارگر ايـران تـكـه تـكـه           .  شدند
شده در برابر سرمايه داران قرار گرفت       
و ضربه سنگيني را متحمل شـد كـه           
تــازه دارد از زيــر آن كــمــر راســت                  

" جـراحـي اقـتـصـادي       " طرح   .   ميكند
ادامه همان سياست و در واقـع گـام             
آخر همان سياست خصوصي سازيـهـا      
و ايجاد يك اقـتـصـاد تـمـامـا غـيـر                  
دولــتــي بــا نــرخ اســتــثــمــار بســيــار             

هدف ايجاد بهشتـي امـن و     .   باالست
در .   پرسود براي سرمايه داران اسـت        

واقع ميتوان گفت اين طـرح مـوبـمـو            
سياست بانك جهاني و صنـدوق بـيـن        
المللي پـول اسـت كـه دارد بـه اجـرا                  
گذاشته ميشود تا سـرمـايـه داران و            
قطبهاي سرمايه داري جهانـي را بـه           
كشيدن دست مرحـمـت بـر سـر ايـن                

 . حكومت بكشاند

 
 طرحي با يك پاي شكسته

ــا طــرح جــراحــي                 ــاســت ي ســي
اقتصادي جـمـهـوري اسـالمـي سـال             

. گذشته بطور مشخـص مـطـرح شـد           
. اما عمر اين طرح بيش از اينهـاسـت      

در واقع روي كار آمدن بـانـد احـمـدي            
نژاد و اژه اي و پورمحمـدي و شـركـا             

، با هـدف مشـخـص ايـن       ٨٤در سال   
شايـد خـيـلـي هـا           .   طرح انجام گرفت  

بياد داشته باشند كـه احـمـدي نـژاد               
قــبــل از رســيــدن بــه حــكــومــت و                
بالفاصله بعد از آن بـارهـا از لـزوم                 

و تحول اقتصادي   "   جراحي اقتصادي " 
و بردن پول نفت به سر سفـره مـردم و              

و "   شفاف سازي صنعت نفت و گـاز         " 
و "   مبارزه بـا مـافـيـاي اقـتـصـادي              " 

او در واقـع       .   امثال اينها سخن گفـت    
همين طرح را از همان ابتدا در جـيـب          

جمهوري اسالمي ميـدانسـت     .   داشت
و ميداند كه چنين شوكـي كـه بـقـول              
الريجاني در همان قدم اول هزينـه هـر         

تا چهارصد هـزار تـومـان در           " فرد را   
افزايش مـيـدهـد، و بـقـول يـك               "   ماه

كارشناس اقتصادي حكومت بـاعـث      
تعطيل بسيـاري از مـراكـز تـولـيـدي              
كوچك و گسـتـرش بـيـكـارسـازيـهـا                
خواهد شد، آن هم در ادامـه فضـاي             
في الحـال فـالكـت بـار كـنـونـي، بـه                  
سركوب خونين و حكومت نظامي و        

بـانـد   .   فضاي رعب و سكون نياز دارد   
احمدي نژاد بعنوان تنها نيـروي درون     
حكومت كه اين ظرفيت را بـيـش از            
همه دارد و كارنامه روشنـي در ايـن            
زمينه داشت از ته ليست جلو كشيده       

يك مشت جنايتكار حرفه اي و      .   شد
تير خالص زن و كشتار گر و شكنجـه        
گر و به مفهوم دقيق كلـمـه جـالد بـه               
همراه سپاه پاسداران و اوبـاش و اراذل        
به سـر كـار كشـيـده شـدنـد تـا يـك                       
حكومت نوع پينوشـه و سـوهـارتـو و        

اين هـا    .  صدام در ايران را پياده كنند 
و "   احـيـاي خـط امـام         " آمدنـد و از         

و ســيــاســت امــام      "   ارزشــهــاي امــام  " 
سخن گفتند و مـنـظـورشـان دقـيـقـا               

 و ٦٠همين بود كه ميخواستند سـال       
 يعني سياه تـريـن دوره تـوحـش              ٦٧

حكومت اسالمي را در ايـران دوبـاره         

اما هنوز بسر كار نيامده     .   احيا كنند 
شورشهـاي شـهـري      .   شكست خوردند 

در همان آستانـه سـركـار آمـدن ايـن                
حكومت به جريان افتـاد كـه نـمـونـه              
شاخصش شورش چندين روزه مـردم         
مهاباد در اعتراض به قتل يـك جـوان         

بيشترين اعـتـصـابـات       .   در زندان بود  
كارگري براي گرفته حقوقهاي معوقـه      
و مقابله با اخراجهـا در ايـن دوره بـه              

اعتراضات دانشجـويـي    .   جريان افتاد 
مهم و گسترده اي در همين دوره بـه             
جريان افتاد و جناب سرجالد يـعـنـي          
احمدي نژاد را مجبور به غلـط كـردم      

دوره سه چهار سالـه حـكـومـت       .    كرد
احمدي نژاد را ميتـوان دوره زيـر پـا              
گذاشتن آشكار قـوانـيـن و مـرزهـاي             
جــمــهــوري اســالمــي تــوســط مــردم         

در اين حـكـومـت اعـتـصـاب         .   ناميد
ممنوع است اما هرروز بعضا چندين      
اعتصـاب كـارگـري صـورت گـرفـتـه              

در ايــن حــكــومــت تشــكــل           .   اســت
ممنوع است اما كارگران و بخشهـاي       
مختلف مردم آشكارا دارند متشكـل     

ابـراز عـقـيـده       .   به ميـدان مـي آيـنـد          
ممنوع است اما مردم حرفشـان را بـا         
صداي رسا اعـالم مـيـكـنـنـد و بـه                   

. سرتاپاي حكومت اعتراض ميكنند   
. دانشگاهها در جوشش و الـتـهـابـنـد         

كار بجايي رسيده كه حكومت رسـمـا        
راه بـيـنـدازد     "   مانور ناجا " مجبور شد   

بـحـرانـهـاي     " تا خودرا براي مقابله با        
" و چالشـهـاي اجـتـمـاعـي         "   اجتماعي
شعارهاي دانشجويـان در    .   آماده كند 

ــاشــيــســت                 ١٦  آذر امســال كــه ف
سيد علي پينوشـه ايـران     "بروگمشو و  

بـه بـهـتـريـن وجـهـي             "   شيلي نمـيـشـه    
شكست سياست بـازگشـت بـه سـال             

 .  را بيان كرد٦٧ و ٦٠
آنچه ميخواهم بگويم اينست كـه      

" جراحي اقتصـادي  " طرح يا استراتژي    
في الحال يك پايه مهـم خـود را كـه                
ايــجــاد فضــاي رعــب و حــكــومــت            

.  نظامـي اسـت از دسـت داده اسـت               

بحث بـر سـر ايـن نـيـسـت كـه ايـن                       
. حكومت ديگر قدرت سركوب نـدارد   

يا دست به تهاجمات ديگري نخواهـد       
در واقع جنگي در جامعه جـريـان        .   زد

دارد كـه عـلـيـرغـم تـعـرض بـيـشـتـر                   
حكومت، در همين دوره وزنه اش بـه          

صـداي  .   سود مـردم چـرخـيـده اسـت            
. اعتراض در جـامـعـه بـلـنـد اسـت                 

اعـتـراض بـه گــرانـي و فـقـر بـويــژه                    
پـاي اصـلـي ايـن          .   ميـلـيـونـي اسـت       

اعــتــراضــات را هــم اعــتــراضــات             
خـود ايـن     .   كارگران تشكيل مـيـدهـد    

اعتراضات فضا را براي مقابله مردم       
با سياستهاي سركوبگرانـه حـكـومـت        
عليه زنان و دانشجويان و بـخـشـهـاي          

. مختلف مردم مهيا تـر كـرده اسـت           
اكنون حكومت در آستانه انتـخـابـات        
ريــاســت جــمــهــوريــش قــرار دارد و            
جناحهاي مختلف حكومت به دلـيـل       
همين ناكامـيـهـاي حـكـومـت بـانـد               
احمدي نژاد و سپاه پاسداران، از كنار       

اما خـامـنـه      .   زدن آن سخن ميگويند   
اي آشكارا به حمايت از آن برخاسته و        
تلويحا اعالم كرده است كـه در دور             
آتي هم  همين باند را سـر كـار نـگـه                 

اين به معناي اينـسـت   .   خواهد داشت 
كه او مـيـخـواهـد دور آتـي حـيـات                   
جمهوري اسالمي را به جنگ و گـريـز     

جـراحـي   " با مردم بـراي اجـراي طـرح            
سوال اينـسـت    .   تبديل كند "   اقتصادي

كه آيا در فضاي پر التهاب كنونـي در   
جامعه آيا جمهوري اسالمي متيواند     
كوچكترين چشم اندازي براي پيـروزي      
و موفقـيـت ايـن طـرح را در بـرابـر                    
خويش ببيند؟ و آيـا حـتـي شـرايـط                
اقتصادي و بحران جهانـي اقـتـصـادي      
جنبه اقتصادي آنرا هم با موانع جدي       
تري نسبت به قـبـل مـواجـه نـكـرده                 

در اين زمينـه و اسـتـراتـژي            . . است؟  
مقابله با حكومت در ايـن مـورد در            

.  شماره بعدي سخـن خـواهـيـم گـفـت             
 ادامه دارد..
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سرمايه داري دست بـه    .   مواجه بوده ايم 
حمله زده و شاهد تغيير توازن قوا بـيـن            

الـبـتـه كـه       .   كار و سـرمـايـه بـوده ايـم              
شركتهاي چـنـدمـلـيـتـي در رأس ايـن                 

قــرارداد .   " تــحــوالت قــرار داشــتــه انــد        
بين كار و سرمـايـه بـعـد از             "   اجتماعي

جنگ، و سياست همزيستي مسـالـمـت        
آميز بين اتحاديه ها و كـارفـرمـاهـا بـه            

قطب سرمايـه از ايـن         .   هم خورده است  
قرارداد اجتماعي عقب نشسته و بطـور       
فزاينده اي سيـاسـتـهـاي خصـمـانـه اي                
عليه كارگران مـتـشـكـل را در پـيـش                 

 .گرفته است

هاي شركتهاي چندمليتـي و        تالش
نوكران سياسي شـان بـراي تشـديـد و                 
نهادينه كردن اين مـوقـعـيـت تـازه بـه                 
دست آمده در قدرت خود، اجزاء مـهـم           

اين امر عـمـدتـا       .   اين تغييرات هستند  
از طريق مؤسسات بين الـمـلـلـي چـون              
سازمان تجـارت جـهـانـي و قـدرتـهـاي               
منطقه اي چون اتحاديه اروپا مـتـحـقـق          

از آنـجـا كـه ايـن نـهـادهـا                  .   شده است 
نسبت به دولتهاي مـحـلـي و اسـتـانـي               
كمتر دموكراتيك هستند، مؤثرترين و       
مفيدترين نهادهائي براي نهادينه كردن     

 .قدرت كئوپراسيوني هستند

تحليل زير بر اساس ايـن بـرداشـت           
 است که اتحاديه اروپـا امـروزه کـانـال              
نهادينه کـردن الـگـوي اجـتـمـاعـي و                  

. اقتصادي نئـولـيـبـرالـي در اروپـاسـت             
هاي مـنـطـقـه      ساير نهاد  اتحاديه اروپا و 

اي و فراملـي بـر اسـاس تـوازن قـواي                  
شده اند و قابل تـغـيـيـر،          جديد بنا نهاده  

دمـوکـراتـيـزه شـدن و شـکـسـت دادن                   
مگر ايـنـکـه کـارگـران قـادر                نيستند؛

شوند توازن قوا را به نفـع خـود تـغـيـيـر               
الزمه ايـجـاد چـنـيـن تـغـيـيـري               .  دهند

بسيج قدرت تـوده اي و طـبـقـه كـارگـر                
است كه وظـيـفـه دراز مـدت جـنـبـش                 

 .اتحاديه اي است
 

 شرايط جديد، سياست کهنه   
 

متاسفـانـه امـروزه بسـيـج قـدرت                
طبقه کارگر پروژه جنبـش اتـحـاديـه اي           

تـنـاقضـي کـه طـبـقـه             .   در اروپا نيست  
کارگر با آن روبروست اين اسـت کـه در             
ــيــکــه آن فضــاي اقــتــصــادي و                  حــال

اي کـه اتـحـاديـه در آن بـايـد                    سياسي
فعاليت کند به شـدت تـغـيـيـر يـافـتـه                  

ها همـان سـيـاسـت         است، اغلب اتحاديه  
. قرارداد اجتماعي را دنبال مي کـنـنـد          

معـروف شـده     "   جهاني شدن"آنچه كه به  
است را نه نتيجه يک استراتژي آگاهـانـه         
و رابطه تازه و توازن قدرت بيـن کـار و              
سرمايه، بلکه بيشتر به صـورت نـتـايـج          

ضروري تغييرات تکنيکي و سازمـانـي       
استداللي شبيه بـه حـرفـهـاي          .   ميدانند

گفـت    مارگارت تاچر که بي شرمانه مي     
" . آلــتــرنــاتــيــو ديــگــري وجــود نــدارد          " 

گويند که الزم است همان سـيـاسـت           مي
قرارداد اجتماعي را از سطح مـلـي بـه             

. سطح منطقه اي و جهاني منتقل کنيم      
بــا "   ديــالــوگ اجــتــمــاعــي    " مــتــدشــان    

سازمانهاي کـارفـرمـايـي و نـهـادهـاي              
دولتي و فرادولتي، کمپين هايـي بـراي          

هـاي کـار        معرفي رسـمـي اسـتـانـدارد          
مانند مقررات سازمـان جـهـانـي کـار           ( 

ILO                 كه شـامـل مـمـنـوعـيـت کـار
اجباري، تضمين حق تشکل و قـرارداد         

 
... ميراث :   طبقه کارگر اروپا ١از صفحه    

 

قبل بهمين منظور تهيه کرده بودنـد  در   
مسير سفر  احمدي نژاد جلوي مصـلـي        
 .نرسيده به چهار راه آبادان تجمع کردند

ماموران انتظامـي و امـنـيـتـي بـا             
جلوگيري از حضور کارگران با پـالکـارد         
و نوشتن  اسامي سه  تن  نـمـايـنـدگـان            
کارگران معترض جهت ديدار با احمدي      
نژاد، پالکاردهاي کـارگـران را ضـبـط             

 نمايندگان کارگران موفق شـدنـد      .کردند
 وزيـر    ٥در کميته بحران که متشکل از     

منجمله وزير نفت بود حضور يـابـنـد و            
مشکالت کارگران را مطرح و خواستار      

کــارگــران پــس از        . رســيــدگــي شــونــد     
بازگشت به شوشتر بـعـد از ظـهـر روز                

  نـيـز بـا           ٨٧ آذر مـاه        ٢٧چهارشنبه  
پرپائي تجمع اعتراضي  قصد ورود بـه          
سالن مسجد آل طيب که مشاور رئيـس     
جمهور در آنـجـا حضـور يـافـتـه بـود                    
راداشــتــنــد کــه از ورود آنــان بشــکــل               
جمعي ممانعت شـد امـا نـمـايـنـدگـان               
کارگران توانستند به داخل سالن رفته و       
اعتراض خـود را بـه مشـاور رئـيـس                   
جمهور  اعـالم نـمـايـنـد و خـواسـتـار                    

روز .   رسيدگي به مشـکـالتشـان شـونـد         
 آذر ماه  نيـزکـارگـران بـه             ٢٨پنجشنبه  

تجمع اعـتـراضـي جـلـوي فـرمـانـداري               
  .دست زدند

کارگران که هر روز بر سـر کـار در              
 و   ٨کارخانه حاضر ميشوند در ساعت     
  ٨٧نيم  صبح  روز شنبه هفتـم ديـمـاه               

بدنبال سخنرانـي اهـانـت آمـيـز ربـانـي                
مدير عامل شرکـت ، وي را بـهـمـراه                  
ملکي رئيس امور اداري و جـانشـيـن             

مديريت و  فالح مدير امـور مـالـي از              
کارخانه بيرون انداختند و خـودروهـائـي         

. راکه در اختيارشان بود از آنان گرفتـنـد        
بدنبال اين اقدام کارگران ميگويند ايـن       
دومين بار است که از غارت و چـپـاول         
ــانــي و                  ــه تــوســط رب امــوال کــارخــان
همدستانش در هيئـت مـديـره شـرکـت             

 روز بـعـد         .جلوگيري بعمـل مـي آورنـد       
 ديماه سه نفر از نمـايـنـدگـان          ٨يکشنبه  

کارگران با خواست بـاز گشـت بـکـار و              
ادامه کار شرکت و ساير مطـالـبـاتشـان          

عـلـي   .   به فرمانداري مـراجـعـه کـردنـد           
اصغر قوچـانـي فـرمـانـدار شـهـرسـتـان                
شـوشـتـر خـبـر از مصـوب شـدن بــاز                    
گرداندن کارخانه بـه بـانـک صـنـعـت و                
معدن در دور دوم سفر استانـي هـيـئـت            

 .دولت  و راه اندازي کارخانه  داد
 

 كارگران ميسوزند اما نميسازند
 مـاه  ٢١کارگران و خانواده هايشان  

اسـت کـه  از شـمــول بـيـمــه تـامـيــن                       
اجتماعي خارج شده اند و فاقد دفتـرچـه         
بيمه بـوده و هـيـچـگـونـه  دسـتـمـزدي                   
دريافت نکرده اند و بـا فـقـر و نـداري                   

براي تاميـن   .   دست و پنجه نرم ميکنند    
مخارج معيشتي و ادامـه تـحـصـيـل               
فرزندانشان نا گزير از قرض و قـوـلـه و              
بعضا فروش لوازم مـنـزل و فـرش زيـر               

کارگران که از داشـتـن   .   پايشان  شده اند   
دفترچه هاي درماني تامين اجتـمـاعـي        
مــحــروم شــده انــد خــود وهــمــســر و                 
فرزندانشان اغلب بـخـاطـر بـي پـولـي                
ناچار از تحمـل درد و رنـج نـاشـي از                   

بعضي از کـارگـران بـه        .   بيماري هستند 
بيماريهاي رواني مهلکي دچار شده انـد       
و حتي يکي از کارگران جانش را در اثر         
بيماري و ناتواني در پـرداخـت هـزيـنـه              
هاي سرسام آور درمانـي از دسـت داده            

يکي ديگر از کـارگـران در اثـر               .   است
فشار و ناراحتي  مبتال بـه ريـزش مـو              

تني چند از کارگران مبـتـال        .   شده است   
به از دست دادن مشاعر و راه رفتن  بـا             

اينـهـا و بسـيـاري          .   پاي برهنه  شده اند    
موارد ديگر عوارض  ناشي از تحـمـيـل        
شديدترين شرايط ضد انساني وفـقـر و           
فالکت مفرط، قطع دستمزدها و عـدم          
برخورداري از حداقل حـقـوق پـايـه اي               
براي زندگي مـنـجـملـه بـيـمـه تـامـيـن                  

عـلـيـرغـم      .   اجتماعي به کارگـران اسـت      
تـحـمـيـل ايـن شـرايـط طـاقـت فـرسـا                      
کارگران تسليم جنگ فرسايشي دولـت        
و کارفرما نشدند و تجمعات اعتراضـي     
متعـددي در مـقـابـل مـراکـز رژيـم در                 
محل نظير فـرمـانـداري، اداره کـار و                
اســتــانــداري در اهــواز و هــمــچــنــيــن             
راهــپــيــمــائــي  بــا شــکــوه در ســطــح                
خيابانهاي شهر ستان شوشتر و بر پائـي        
تجمع اعتراضي جلـوي دفـتـر ريـاسـت             
جمهوري در تهران در دو نوبت سـازمـان       

طي اينمدت بر خـواسـت هـاي           .   دادند  
برحق خود پافشاري کردند و بـا وجـود            
مواجه شدن با سرکوب و ضـرب و شـتـم      
توسط گارد رئيس جمهوري در تهـران و        
نيـروي انـتـظـامـي در اهـواز مـقـابـل                    
استانداري که به مصدوميت تعدادي از      
کارگران و تحمل درد و رنـج نـاشـي از               
اسپري گاز فلفل انجاميد بـه مـبـارزه و            
استقـامـت  خـود ادامـه دادنـد و از                      

 .پاننشستند
 کارخـانـه کـاغـذ        ٨٣در سال          
 ميلـيـارد تـومـان ارزش          ٦٢سازي  که  

گذاري شـده بـود از طـريـق سـازمـان                    
آتـيـه   " خصوصي سازي با داللي شرکـت       

 مـيـلـيـون       ٩٥تنها با مـبـلـغ         "   دماوند
تومان نقد و تعدادي چک   بـه شـرکـت               

. سرمايه گذاري استقالل واگـذار گـرديـد       
 ٢٣٠اقدامي که موجب بالتـکـلـيـفـي            

مدير عامـل   .   کارگر اين کارخانه گرديد   
ايــن شــرکــت کــه عــلــيــرغــم مــمــنــوع            

بودن  در دوبي بسر ميبرد تـا    ! !   الخروج
کنون به تعهدات خود عـمـل نـکـرده و              
تصميم به اخراج کارگران گرفت کـه بـا            
اعتراض و مقاومت و مبـارزه کـارگـران         

مانع اصـلـي در چـپـاول            .   روبرو گرديد 
کارخانه توسط کارفرما و عوامل ريز و       
درشت حکومتي، کارگـران و خـانـواده           
هايشان بودند که طي ايـن چـهـار سـال              
دست از مـبـارزه نـکـشـيـدنـد و اجـازه                   
ندادند اموال شرکت توسط کارفـرمـا و          
عوامـل حـامـي او درهـيـئـت مـديـره                    
شرکت و اسـتـانـداري و سـايـر مـراکـز                  

 . دولتي را  به تاراج ببرند
فشــار مــبــارزاتــي  بــي امــان               
کارگران  مـوجـب شـد کـه بـاالخـره                   
دولت تصميـم بـه فسـخ قـرارداد بـا                 
کارفرمـا و بـازگـردانـدن مـالـکـيـت                 
کارخانه به بانـک صـنـعـت و مـعـدن               

مشکل کارگران اما مالکيت    .   بگيرد
خصوصي يا دولتي و بانـک نـبـوده و            

کـارگـران کـاغـذ سـازي کـه              .   نيسـت 
اکنون موفق شده اند به بـالتـکـلـيـفـي            
وضعيـت اشـتـغـال خـود وعـدم  راه                  
اندازي کارخانه پايان دهند  در اوليـن        

قدم بعدي خواهان تـامـيـن شـغـلـي،              
دريافت غرامت نپرداختـن دسـتـمـزد          

 ماه و بر قراري فوري بيـمـه   ٢١بمدت  
تامين اجتماعي و تحـويـل دفـتـرچـه            
هاي بيمـه و احـتـسـاب ايـن مـدت                  

. بعنوان سـابـقـه بـيـمـه  مـيـبـاشـنـد                   
کارگران طي اينمدت از طـريـق طـرح          
دعوي و شکايت موفق شـده انـد کـه          

بازگشت بکار خود را از اداره کـار       حکم  
و تامين اجتماعي شهرستـان شـوشـتـر           
دريافت کنند و هـر روز در مـحـل کـار               

بدين تـرتـيـب خـواسـت         .   حاضر شده اند  
هاي کارگران عالوه بر حقانيت بر پـايـه           

رگـزاري  بـ .   ي قانوني نيـز اسـتـوار اسـت         
مــجــمــع عــمــومــي ظــرف اتــحــاد و               
همبستگي کارگران در مقابـل تـوطـئـه          
هــاي دولــت و کــارفــرمــا و عــوامــل               

اطالع رسـانـي و جـلـب تـوجـه                 . اوست
رسانه ها و خبر گـزاريـهـا و مـردم در                  

گـرد  محـل  و حضـور اعـتـراضـي در                
همائي هاي مسئوليـن رژيـم والـزام بـه              
قرار دادن مشکالت و مطالباتشـان در        
دستور کار آنان يکي از عوامل  مـهـم             
در ادامه کاري و موفقيت مبـارزاتشـان        

يک عامل مهم ديگرو رمـز       .   بوده است 
اتحاد و تحکيم روحيـه مـبـارزه جـوئـي             
کارگران، بر پائي مجمع عمومي و گرد       
هم آمدن و تصميم گـيـري جـمـعـي در                

تـعـاونـي    " محل کار وهمچنين در محل      
و يـا  پـارک آزادگـان             "   مسکن کارگران 

عليرغم مزاحمت نيروي انـتـظـامـي در          
برخي موارد  است و بايد بطور مـنـظـم            

 ادامه يابد

 
١از صفحه  ...  کارگران کاغذ سازي   
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دسته جمعي، ممنوعيت تـبـعـيـض در           
و گنجـانـدن   )   امر استخدام هم مي شود 

هـاي بـيـن الـمـلـلـي و                  آنها در قـرارداد   
سازمانهاي تجارتي و همچنين تعقـيـب    

هـا در       مسئوليت اجتماعي کـمـپـانـي        
قبول استانداردها و توافق با كـمـپـانـي            

اما اين مقـررات  .   ست  هاي چندمليتي ا  
داوطلبانه، غيراجباري و غيرقابل اجـرا       
هستند كه توسط خـود كـمـپـانـي هـاي             

آنها تا بـحـال     .   چندمليتي وضع شده اند   
هيچ تأثير قابل مشـاهـده اي بـر روي               
رفتار كمپاني ها نداشته اند و بـه نـظـر            
ميرسد هدف اصلي شان خنـثـي كـردن           
تصور عـمـومـي مـنـفـي بسـيـاري از                   
كمپاني هـاي چـنـدمـلـيـتـي در افـكـار                 

 .عمومي است
" ديالوگ اجتـمـاعـي   " اين استراتژي   

مستقل از يـک تـحـلـيـل مشـخـص از                 
توازن قوا و بـدون درک ضـرورت بسـيـج            
طبقه و نيروي مردمي براي تـغـيـيـرات          

اگر بخواهـيـم    .   شود  اجتماعي دنبال مي  
اوضــاع جــاري و بــحــران ســيــاســي و              
ايدئولوژيك طبقه کارگر را درك كـنـيـم،         
بايد در تاريخ جـنـبـش کـارگـري اروپـا               
دقيق شويم و مشخصا تـاريـخ قـرارداد           

اش غلو    اجتماعي را که اين همه در باره      
شود، از نزديك مـورد تـوجـه قـرار                مي
 .دهيم

 سازش تاريخي کار و سرمايه 

طي قرن بيستم، جنبـش اتـحـاديـه           
تدريج به نـوعـي      اي در اروپاي غربي به     

در .   سازش صلح آميز با سرمايه رسيـد      
 و در زمـانـي کـه جـنـبـش               ۱۹۳۰دهه  

اتحاديه اي مشغول بسـتـن قـرادهـا بـا              
سـازمـانــهـاي کـارفــرمـايـي بـود، ايــن               
ســازشــهــا بــراي نــخــســتــيــن بــار در                

هايي از اروپا، بخصـوص اروپـاي          بخش
پروسه مشابـهـي    .   شمالي رسميت يافت  

بعد از جـنـگ جـهـانـي دوم در بـقـيـه                     
 .اروپاي غربي به پيش رفت

اين قرارداد اجتماعي بيـن نـيـروي            
هايي را سـاخـت کـه          کار و سرمايه پايه   

موجب پيدايش دولـت رفـاه و بـهـبـود               
. ها و شرايط کـار شـد         تدريجي دستمزد 

در مقايسه با دوره اي که بـا جـنـگ و                
تقابل سرمايه و نيروي کـار مشـخـص             

شد، جوامع وارد دوره اي از صـلـح              مي
اجتماعي مانند مذاکـرات دوجـانـبـه و          

و )   کارگر، کارفرمـا، دولـت     ( سه جانبه   
از آنـجـا کـه ايـن          .   سياست توافق شدند  

هـاي مـهـمـي در             آورد سياست به دست 
زمينه رفاه و دستمزدها و شـرايـط کـار            
منجر گرديـد، مـورد حـمـايـت وسـيـع                

در نـتـيـجـه       .   طبقه کارگـر قـرار گـرفـت        
هـاي ضـد        تر و بـخـش      کارگران راديکال 

داري جنبش کـارگـري بـتـدريـج             سرمايه
بدين تـرتـيـب، تـحـت         .   منزوي گرديدند 

تاثير اين سياست، جنبش کارگري غير       
سـيـاسـي و غـيـرراديـکـال و جـنـبــش                    

از .   اتحاديه اي نيز بوروکراتيـزه گـرديـد         
ايــنــجــا بــود کــه احــزاب ســوســيــال                 
دموکرات بعنوان نقش تاريخي و بـراي         
اجراي اين سازش طبقاتي وارد صـحـنـه      

تعجب آور نيست که مشـکـالت       .   شدند
هـا در مشـکـالتـي کـه                فعلي اتحاديه 

احزاب سوسيال دموکرات با آن روبـرو           
 .شوند هستند، منعکس مي

تشخيص اين مساله مهم است کـه       
مشارکت اجتمـاعـي کـار و سـرمـايـه                

هـا و       نتيجـه قـدرت واقـعـي اتـحـاديـه             
کـارفـرمـايـان و       .   جنبش کارگري اسـت    

سازمانهايشان به اين نتيجه رسيدند که      
هـا     قـادر بـه شـکـسـت دادن اتـحـاديـه                

هـا را   مجبور بودند که اتحاديه.  نيستند
به عنوان نمايندگان کارگران بپذيرنـد و        

بـعـبـارت ديـگـر،        .   با آنها مذاکره کننـد  
سازش مسالمت آميز بين نيروي کار و        
سرمايه متکي بـر يـک جـنـبـش قـوي                 

عامل ديگر ايـن سـازش         .   کارگري بود 
اين بود کـه در دوره بـعـد از جـنـگ                      
جهاني دوم، سرمايه داري براي بيش از       

 سال از رشـد اقـتـصـادي قـوي و                    ۲۰
اين امـر امـکـان    .   پايداري برخوردار بود  

تقسيم  ثروت اجتـمـاعـي  بـيـن کـار،                  
سرمـايـه و رفـاه عـمـومـي را فـراهـم                     

 .ساخت
يكي از اجزاء تعيين كننده قرارداد      
اجتماعـي، كـنـتـرل مـلـي سـرمـايـه و                   

كنترل سرمايـه قـانـون روز        .   بازارها بود 
توافقات بيـن نـيـروي    .  همه كشورها بود 

كار و سرمايه، منظم و مسالمـت آمـيـز     
در محدوده مرزهاي ملـي انـجـام مـي             

يك نتيجه مهم اين موضوع اين      .   گرفت
شد كه اتحاديه ها شديدا محوري ملـي        

انترناسيوناليسم در جنـبـش     .   گرا بيابند 
اتحاديه اي بتدريج به نوعي ديپلمـاسـي     

نـظـيـر    ( مابين نهادهاي بيـن الـمـلـلـي             
ILO (            و حتي بـه انـواع مـتـفـاوتـي از

توريسم اتحاديه اي، با ارتبـاط بسـيـار           
ضعيف و يا بي ربط به نيازهـاي آنـي و         
مصالح اعضا تبديل گرديد؛ گرچه يـك        
سري از لفاظي هاي سياسي در مـورد           

دست نخـورده بـاقـي      "   انترناسيوناليسم" 
 .ماندند

عليرغم لفاظي هـاي اتـحـاديـه هـا         
ــســم و                   ــي ــال ــون ــاســي ــرن ــت در مــورد ان
سوسياليسم، معناي قرارداد اجتماعـي     
براي جنبش اتحاديه اي، گردن گذاشتـن      
قطعي بر نظم كاپيتـالـيـسـتـي تـولـيـد،               
مالكيت خصوصي بر وسائل تـولـيـد و          
حق كارفرما در هدايت پروسه و فرايـنـد         

براي دست يافـتـن بـه رفـاه و              .   كار بود 
بهـبـود شـرايـط كـار، اتـحـاديـه هـاي                    
كارگري در عوض متـعـهـد شـدنـد كـه               
آرامش در محيط كار را تضمين كنـنـد        
و مــحــدوديــت بــر مــذاكــرات بــر ســر              

اگـر  .   دستمزدها را نيز تـأمـيـن كـنـنـد             
بخواهيم خالصه كنيـم، دولـت رفـاه و              
بهبود تدريجي شرايط زندگي، امـوري        
بودند كه جـنـبـش كـارگـري بـا چشـم                    
پوشيدن از پروژه سوسياليسـتـي كسـب         

امروزه مي توانيم ايـن نـتـيـجـه را        .   كرد
بگيريم كه ايـن يـك دسـتـاورد كـوتـاه                  
مدتي بر متن يك شرايط ويژه تاريـخـي          
بود كه باعث غيرسياسي شدن و از بين        

 .رفتن راديكاليسم طبقه كارگر شد
هاي مهم ايـن دوره          يکي از ويژگي  

وجود يک نظـام اقـتـصـادي رقـيـب در                 
اتحاد جماهير شوروي و اروپـاي شـرقـي         

همانطور که اريک هـابـزبـام مـورخ       .   بود
" عصـر افـراطـهـا      " انگليسي در كتـاب       

اشاره ميکند، اين مساله در تـن دادن            
داران غربي بـه ايـن سـازش،            سرمايه

بر اساس همين سازش بـود      .   کليدي بود 
هاي رفـاهـي      ها و نهاد    که مهمترين رفرم  

در طي سه دهه بعد از جـنـگ جـهـانـي               
بـعـبـارت    .   دوم در غرب بوجـود آمـدنـد        

ديگر، جنبش راديکاليزه شده اي که از         
اجــتــمــاعــي دهــه    -بــحــران اقــتــصــادي   

 و دوران جنگ بيرون آمـده بـود،   ۱۹۳۰
با استراتژي آگاهانه اي از سوي سرمايه       

سرمايـه داران خـود     .  داران روبرو گرديد 
وارد قرارداد اجتماعي شـده  "   داوطلبانه" 

هـاي     و تسـلـيـم بسـيـاري از خـواسـت                
اجتماعي و اقتصادي کارگران شدند تـا       

دسـت آورنـد و           فرصت بـيـشـتـتـري بـه         

احساسات سوسياليستي را در جـنـبـش      
امـروز وقـتـي بـه          .   کارگري فروبنشانند 

كل پروسه نگاه ميكنيم بايـد بـگـويـيـم          
داران کـامـال        که اين استراتژي سرمايـه    

 .است آميز بوده موفقيت
يك اثر جانبي مهـم و قـابـل تـوجـه             
اين سازش طبقاتي، انشعابي تـنـد در            

شـرايـط خـريـد و          .   جنبش كارگري بـود   
فروش نيروي كار از طـريـق مـذاكـرات             
جنبش اتحاديه اي به پيش مـي رفـت؛            
در حاليكه امور مربوط به بـيـمـه هـاي            
اجتماعي براي بيكاران توسـط احـزاب         
سوسيال دمكـرات در پـارلـمـان رتـق و              

ايـن خـود بـاعـث ظـهـور              .   فتق ميشـد  
نگرشي محدود و اكـونـومـيـسـتـي در              
جنبش اتحاديه اي شد، امري كه امـروز   

در .   اتحاديه ها را تضعيـف مـي كـنـد            
حاليكه احزاب سوسيال دمكرات حتـي      
از سياست رفرميستي گذشته خود نـيـز        

 .دست كشيده اند
 

ايدئولوژي قرارداد 
 اجتماعي

 
طي دوره قرارداد اجتماعي به نظر          

ميرسيد اين استراتژي شرکتها جـنـبـش        
بـراسـاس   .    بـود     کارگري را کـور کـرده        

تجربه واقعي بيست سال بهبود دائم در      
شرايط کار و زندگي، درک عمومـي بـر           
اين بود که راهي بـراي دسـتـيـابـي بـه                  
پيشرفت اجتماعي و تـقـسـيـم نسـبـتـا               
عادالنه ثروت ميان مردم عـادي، بـدون        
مبارزه طبقاتي و درگيـري اجـتـمـاعـي            

ايـن طـور تصـور         .   بدست آمـده اسـت       
ميشد که جامعه سرمايه داري به درجه       

. باالتري از تمـدن دسـت يـافـتـه اسـت                
ظاهرا از طريـق اصـالحـات تـدريـجـي              
جنبش کارگري موفق شده بود کـنـتـرل           

. دمکراتيک  بر اقتصاد را افزايش دهـد       
سـرمــايـه داري بــدون بــحـران بــه يــك                 

تصور ميشـد  . ( واقعيت تبديل شده بود 
هاي اقتصـادي مشـابـه     ديگر بحران )   که

، بيکـاري گسـتـرده،       ۱۹۳۰بحران دهه   
محنت اجتماعي و فالکت بـراي مـردم          

هـمـه نـمـودارهـاي        .   پيش نخواهد آمـد    
بـراي  .   اجتـمـاعـي رو بـه رشـد بـودنـد                 

بسياري در جـنـبـش کـارگـري ايـن راه                 
رفرميستي به سوي سوسياليسم بـود و        

 !همه مي ديدند که کارآيي دارد
اين دستاوردهاي واقعي اجتمـاعـي    
پــايــه مــادي ايــدئــولــوژي مشــارکــت            

هـنـوز هـم در           اجتماعـي هسـتـنـد کـه        
بوروکراسي اتحاديه اي اروپـا عـمـيـقـا             

شخصـا اولـيـن بـار          .   ريشه دوانده است  
وقتي با آن مواجه شـدم کـه در اوايـل                 

 در دوره مقدمـاتـي مـرکـز          ۱۹۸۰دهه  
آموزش کنفدراسيون اتحاديه هاي نـروژ      

آنجـا ايـن بـحـث و ايـن                .   شرکت کردم 
که از مشخصه هـاي        ارزيابي را شنيدم  

قـرن بـيـسـت کشـمـکـش               يك سوم اول   
شديد ميان کـار وسـرمـايـه، از جـملـه                 
اعتصاب عمـومـي، بسـتـن كـارخـانـه              

، (lockout)تــوســط كــارفــرمــايــان         
پليس و ارتش عليه کارگـران    استفاده از 

سازمانيافته و كارگران اعتصابي بـوده        
دوره ويرانگري بوده که در پـايـان         .   است

طبقـه کـارگـر را بـه              ) ٣٠اواخر دهه   ( 
بنـا بـه ايـن         .   ( جايي نرسانده بوده است   

تنها زماني که اين سيـاسـت       )   ارزيابيها
كشــاكــش و جــدال رهــا شــد، وقــتــي               
اتـحـاديـه هـاي کـارگـري مسـئـولـيـت                  

واقـعـي     اجتماعي پذيرفتند، پـيـشـرفـت      
در شکل شرايط بهـتـر کـار، دسـتـمـزد               
باالتر و رفرمهـاي اجـتـمـاعـي بـدسـت               

عبـارتـي ديـگـر نـتـيـجـه ايـن                   به.   آمد
ميشـود كـه كشـمـكـش كـارگـران بـا                    
صاحبکاران مخرب است و مـذاکـرات         

راه   اجتماعي مسـالـمـت آمـيـز تـنـهـا               
اين آموزشي بود که در مرکز      .   پيشرفت

 آموزش اتحاديه کارگري حتي تـا اوايـل       
 .شد  تدريس مي۱۹۸۰دهه 

ارزيابي فوق آن موقع اشتباه بود و         
امـا در پـي        .   اکنون هـم اشـتـبـاه اسـت         

قرارداد اجتماعي، نـتـايـج ايـن           انفصال
 اشتباه براي جنبش اتحاديه اي وخيم تـر  

آنچه را اين تحليل پـوشـيـده      .   شده است 
نــگــه مــي دارد ايــن اســت کــه                          

در عرصه    دستاوردهاي جنبش کارگري  
رفاه و شـرايـط کـار در دوره سـازش                    
طبقاتي پـس از جـنـگ جـهـانـي دوم،                 

. نتيجه كشمكش دوره قبـل از آن اسـت         
تغيير توازن قـوا      پيشرفت تنها به علت  

به سود نيروي کار در پـي درگـيـري و                 
مـبـارزه طـبـقـاتـي           مقابله با سرمايـه و    

از ( هاي اول قـرن بـيـسـت               حاد در سال  
بـه  .   شـد   مـيـسـر   )   جمله انقالب روسـيـه    

عبارت ديگر، مبارزات طبقاتي حـاد،        
هاي مذاکرات صلح آميـز دوره        دستاورد

 ادامه دارد ...بعد را ميسر کرد
برگرفته از  مانتلي رويوشماره 

 ) ٢٠٠٤ژانويه 

 
... ميراث :   طبقه کارگر اروپا ٤از صفحه    



 6  ١٣٨٧ دي ١٩ کارگر کمونيست

 ياشار سهندي
 

ايــن را   »   ! بـد کــه نـمــي گــذره         «   
کارگر که سـنـي     .   سرپرست کارگاه گفت  

بـفـرمـا چـاي       !   نـه «   : ازش گذشته گفت  
« :   مـهـنـدس ادامـه داد         »   ! مهـنـدس  

" چايت را خـوردي بـرو کـمـک غـالم                   
مـن  .   اين که نـمـيـشـود      «   :   کارگر گفت 

گـاهـي سـر ايـن          .   کارم معلـوم نـيـسـت      
شما هـم کـه        .   کارم، گاهي سر اون کار    

هــمــه بــچــه هــا را بــيــرون کــرديــد و                  
ميخواهيد که من جاي چند نـفـر کـار             

شمـا کـار     «  :مهندس ادامه داد»  کنم
مـا ايـنـجـا       .   به اين حرفها نداشته باش    

شما االن   .   آدم چند منظوره ميخواهيم   
کـه بـيـکـار نشـسـتـيـد و چـاي مـيـل                       

» ! ميکنيد خب بـرو کـمـک هـمـکـارت         
من مـيـگـم نـره شـمـا             «   :   کارگر گفت 

کـار مـن     !   مـهـنـدس   !   ميگويد بـدوش   
مشخصه، قرار نيست هـر دم سـر يـک             

« :   مهندس ادامـه داد      »   . کاري باشم 
؟ مـن بـايـد         ! کي اين قرار را گـذاشـتـه        

تعيين کنـم کـه کـي چـکـار کـنـه يـا                       
امـا  !   البته شما «   : کارگر گفت »   شما؟

من حرفم اينه روزي کـه آمـدم ايـنـجـا                
گفتند فالني تراشکاري بـلـدي؟ گـفـتـم          

. بله، گفتنـد کـارت تـراشـکـاري اسـت             
ديگه نگفتند هر وقت بيکـار شـدي يـا           
کارت کم شد برو جوشکاري، بعـد بـرو           
دستگاهها را تعمير کن؛ بعد نمي دانـم        

مـهـنـدس    »   . برو کف مستراح را بشور    
اينـجـا هـمـه بـايـد آچـار               «  :ادامه داد 

هر کاري ازش خواستند    .   فرانسه باشند 
بـبـيـن    «   :   کـارگـر گـفـت      »   . انجـام بـده   

. مهندس من حوصله جر و بحث نـدارم       
مـن کـارم مشــخـصـه هــمـان کـار را                   

. به کار ديگري دسـت نـمـيـزنـم        .   ميکنم
شما وظيفه ات بـراي دسـتـگـاه تـراش               

: مهندس ادامـه داد      »   . کار جور کني  
!تو براي من وظيفه تعيين ميکـنـي       «   

؟ من گفتم ما اينجا آدم جند منـظـوره          
سياست کاري مـا بـر ايـن           . ميخواهيم
بـبـيـن مـيـتـونـي بـا ايـن                  .   قرار گرفته 

کـارگـر   »   . شرايط کار کني، بسمـه الـه      
من براي شما وظيفه تـعـيـيـن          «   : گفت
. من ميگم شش تا دست نـدارم      .   نکردم

يک کار را بيشتـر نـمـي تـوانـم انـجـام                   

بـحـث   «   : مهنـدس ادامـه داد       »   . دهم
تمام است؛ چايت را کـه خـوردي بـرو                

کـارگـر کـه      »   . جوشکاري کمـک غـالم     
خودش را آماده کرده بود يک چاي داغ          
بنوشد و بعد پشت بـنـدش سـيـگـاري               
بکشد به فراغ دل؛ چاي نخـورده دو تـا            
سيگار خرج خودش کرد و چاي را کـه            
از دهن افتاده بود به روي زمين پاشاند        

 . و درد دلهايش را پيش غالم برد
اگر پاي حرف کارفرمـا بـنـشـنـيـد             
اولين چيزي که خواهد گفت از زير کـار         
در رفتن کارگر اسـت و چـطـور کـارگـر            

بـراي  !   سعي ميکند از زير کار در بـرود       
همين کار روز وشـبـش ايـن اسـت کـه               
نقشه بکشد که از يک کارگر چـه جـوري     

به شمـا بـا آمـار و            .   کار بيشتر بکشد  
ارقام ثابت خواهد کرد يـک کـارگـر در             

تـا  !    دقيقه اسـت   ٤٠ايران کار مفيدش  
چند سال پيش مثالش کـارگـر ژاپـنـي            
بود اما جديدا کارگر چيني برايش شده       
مثال که چطـور يـک دقـيـقـه را تـلـف                     

ايشان براي شما جمع و تفريـق  !   نميکند
خواهـد کـرد و نشـان خـواهـد داد از                    
زماني که کارگر پاي بـه درون کـارگـاه             
ميگذارد چطور وقت تلـف مـيـکـنـد و            
بسيار دقيق نشان خواهـد داد کـه يـک             
چــاي خــوردن نــيــم ســاعــت را هــدر                

او البته قسم حضرت عـبـاس         .   ميدهد
خواهد خورد که سرمايـه اش را مـفـت           
به چنگ نياورده و براي آن عرق ريخـتـه        
و خدا نکند که روزي هم خودش کارگـر         
بوده باشد داستانها خواهـد گـفـت کـه             
چطور آچار فرانسه بوده و هر کاري کـه           
ميگفتند با جان و دل انـجـام مـيـداده              
اصال منتظر نـمـي مـانـده کـه بـه او                    

خـودم بـرا ي        «   .   بگويند که چکار کن   
 » !خودم کار جور ميکردم

آخرين نظريـه   »   آدم چند منظوره  « 
پردازي او نيست اما آخرين لفظ جديـد        

يک کارگر بايد همه کـار  .   کارفرما است 
از نظر ايشان معنـي نـدارد کـه            .   بکند

در چشـم    .   يک نفر، يک کـار را بـکـنـد            
کارفرما کارگر موجودي مـوذي اسـت         
که هر دم نـقـشـه مـيـکـشـد کـه يـک                        

براي هميـن چـهـار    .  جورهايي کار نکند 
وقتي مـيـبـيـنـد       .   چشمي مواظب است  

که کارگري براي لحظه اي آرام نشـسـتـه      

فـوري  .   گوشه اي، جگرش پاره ميشـود     
او .   ميگردد تا کاري برايش فراهم کنـد      

وقتي ميبيند کـه کـارگـر تـراشـکـاري              
قطعه کاري را بـه دسـتـگـاه بسـتـه و                    
دستگاه بنابه شرايط کار آرام آرام دارد        
ميتراشد از اينکه ميبيند کارگر تکيـه       
به دستگاه داده نگران ميشود کـه چـرا           

( ! ! ) همين چنـد دقـيـقـه را او بـيـکـار                
واي بـه حـالـي کـه آن               .   ايستاده اسـت  

دستگاه قطعه اي نـداشـتـه بـاشـد کـه                 
 !بتراشد

 کارگر اسمش رويـش اسـت بـايـد            
مدام در حال کار باشـد و کـارفـرمـا از           
زير سنگ هم شده کار بـرايـش فـراهـم              

« ! ميکند تا مبادا او تـن پـرور شـود             
باد به پشت آدم بخورد که ديـگـر نـمـي           

کـارفـرمـا امـا هـر           .   » ! تواند کار کـنـد    
کالمي را همين جـوري بـه زبـان نـمـي               
آورد بــلــکــه مــانــنــد يــک ديــپــلــمــات             
کارکشته ميداند که از کلمات چـگـونـه         

» آدم چـنـد مـنـظـوره          «   . استفاده کنـد  
اصطالح من در آوردي نـيـسـت بـلـکـه              
همه نيت کارفرما و اين سيستم کثيـف        

مـعـنـي    .   سرمايه داري را نشان ميدهد    
بشري آن اين است که از يک نفر تـا جـا             

مهـم نـيـسـت او          .   دارد بايد کار کشيد   
بشود، بـراي کـي مـهـم            .  تلف ميشود 

 است؟ 
 

 ؟!فايده اش چيه
 

يک کوشش عظيمـي در کـار اسـت          
که نشان دهند که جنبش کارگري ايـران        

در کدام کشـور    .   به جايي نخواهد رسيد   
دنيا سراغ داريد که جنبش کـارگـري و            
اعتصابات کارگري در زمان حـال يـک           
پاي معادالت سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي               
جامعه باشد جز ايران؟ و بهمـان نسـبـت          
از جانب عده اي سعي مـيـشـود نشـان              
دهند که کارگـران و جـنـبـش کـارگـري               

برخي که خود را کـاسـه       !   عددي نيستند 
داغتر از آش ميپندارند و مـانـنـد يـک              
مبصر بد اخـالق و بـد عـنـق ظـاهـر                     
ميشوند و هر کوشش و تالش کـارگـران       

در اين جهنم سرمايـه کـه بـوسـيلـه             ( را  
يک دولت وحشي و هـار سـازمـان داده             

. مـيـدانـنـد    »   بي ثمـر «   را )     شده است 
فايـده  «   مدام برزبانشان جاري است که      

ظاهرا چون همان اول و در   »   ؟! اش چيه 
هر اعتصاب و اعتراض کارگري پـرچـم      
سرخ سوسياليسم البته به روايت ايشـان       

باال نمي رود پس همه تـالـشـهـا کشـک              
 .است

 حــاال مــاجــرا چــيــســت؟کــارگــران       
بخشهاي مختلف در يک اقـدام بـجـا و             
بموقع و الزم  طـومـاري را مـنـتـشـر                   

تـامـيـن يـک       «   : کردند و بيان کردند که    
زندگي شرافتمندانه و انسانـي حـق مـا          
کارگران و تمامي مزد بگيران اسـت و           
اين خواستي است که مـا بـا امضـاي               
اين طومار مصـرانـه بـر آن پـاي مـي                  

و بـاز کسـانـي کـه خـود را                »   فشاريـم 
مثال کمونيـسـت مـيـدانـنـد در مـقـام                 

پـا بـه مـيـدان          "   دفاع از طبقـه کـارگـر       " 
امـا  ! )   نيت البته خيـر اسـت      ( گذاشتند  

دوستي خاله خرسه را به تمـام و کـمـال              
 ! به نمايش گذاشتند

سياوش دانشور در مطلبي ضـمـن         
اينکه ازاين حرکت  اعالم حمايت کـرده         

سياست نـوع  خـانـه         « اما اين روش را     
دانسته و بيان کرده ايـن نـيـز      »   کارگري

خب نـمـيـشـود       !   راه به جاي نخواهد برد    
اسم خود را کمونيـسـت گـذاشـت و از                
افزايش دستمزد کارگران حمايـت نـکـرد       
اما اين يک تعارف از سر اجـبـار اسـت              
چون ايشان کال اين اعـمـال را بـيـهـوده               

ايشان پرسيدنـد کـدام حـرکـت          .   ميداند
؟ اگـر    ! واقعي پشتوانـه ايـن کـار اسـت           

کسي خـود را کـمـونـيـسـت مـيـدانـد                    
واعتراضات هر روزه کارگران در ايـران        
را نمي بيند معلوم نيسـت چـه چـيـز را             

شما خودتان را از ته پيـراهـن        .   مي بيند 
هم بيرون کنيد که اعتصابات کـارگـران         
در چند سال گذشته نشانـش دهـيـد بـاز         
هم نخواهد ديـد، چـون نـمـي خـواهـد                  

ايشان در مقام يـک کـارشـنـاس          .   ببيند
غير حرفـه   «   مبرز فرمودند اين حرکت     

جمـعـهـاي بـي       « و از طرف  !   است»   اي
و جـاي ديـگـر اشــاره           !   اســت»   هـويـت  
مثال معلوم نيست کـه     »   بدوا«   کردند  

چه تعداد از کـارگـران هـفـت تـپـه ايـن                  
از ايشـان    !   بيانيه را حمايـت مـيـکـنـنـد         

بايد رسما عذر خواهـي کـرد کـه قـبـال               
! . . . رفراندم رسمي بـرگـزار نشـده اسـت           

چند نقطه گذاشتم که ادامـه نـدهـم امـا            
بايد به ايشان همين يک قـلـم را يـادآور              
شوم که در انتخابات سنديـکـاي هـفـت           

 هزار نـفـر      2تپه در يکي و دوماه پيش       
 ...! شرکت کرده بودند

راستش اما مـن ديـگـر حـوصـلـه               
ندارم بيشتر از ايـن بـه بـقـيـه نـوشـتـه                     

ــردازم      ــپ ــر             ! ايشــان ب ؟ امــا کســي اگ
ميخواهد از زندگي اش سـيـر شـود و               
همه تالشهاي که تاکـنـون شـده را بـي               
ثمر بداند و كمابيش مثل خـود ايشـان            
در درماندگي كـامـل فـرو رود، بـرود                
نوشته ايشان را تا آخر بخواند که تـحـت      

کمپين افزايش دسـتـمـزدهـا و         « عنوان  
. مـنـتـشـر شـده اسـت           »   چند مالحظـه  

خيلي جالب اسـت و بـي نـهـايـت غـم                   
انگيز که انسانهاي کمونيستـي کـه دو           
سال پيش در صف ما قرار داشـتـنـد و              
هر اعتصاب کوچک را يک قـدم بـزرگ             
در جنبش کارگري ميدانستنـد، امـروز        
اين اقدام بزرگ و از نظر مـن مـهـم را                 

ميشمـارد كـه     "   غير حرفه اي  " يک اقدام   
حـقـيـقـتـش را        .   به جايي نخواهد رسيـد    

بخواهيد ما گوشمان از اين حرفـهـا پـر            
کمونيستهاي ديگري هـم بـودنـد        .   است

که خواستند کار ديگري کـنـنـد ايشـان            
هم بي وظـيـفـگـي خـودشـان در قـبـال                  
کــارگــران را بــه گــردن خــود کــارگــر                 
انــداخــتــنــد و تــرجــيــع بــنــدشــان شــده            

کارگران دستشـان بـه کـاله خـودشـان               " 
و ايشـان نـيـز دارنـد            ". است كه با نبرد 

مقدمات يک کار ديگر را مـيـچـيـنـنـد             
يا شايد هـم چـيـده انـد، خـدا عـالـم                  (  

براي اينکار بايد اول کـارگـر را        ! )   است
نوميد کنند که راه به جـايـي نـخـواهـد               

وقتي که دبير يک تشکيـالتـي کـه           .   برد
خودش را کمونيست هم ميـدانـد بـيـان            
ميکند کـه جـمـهـوري اسـالمـي جـان                 
سخـت تـر از ايـن حـرفـهـا اسـت کـه                        
سرنگون شود و البد براي همين نـامـش         

شـهـرام   »   مـا هسـتـيـم    « را پاي حرکت  
همايون هست؛ بـايـد يـکـي ديـگـر از                  

هـيـات   « همان تشـکـيـالت و عضـو               
آن  کمپين افزايش دستمزدها را       »   داير

بيهوده  شمارد و به صراحت اعالم کنـد         
كه اين بيانيه افزايش دستمزدها مانـنـد        
نود و نه درصد ديـگـر از هـمـيـن نـوع                   

بلـه ديـگـر تـا          .   كارها بي ثمر ميباشـد    
وقتـي شـهـرام هـمـايـون هسـت ديـگـر                  

 !کارگر اين وسط چکاره است
بهرحال من مرده و شما زنـده، فـردا         
روزي هم که در ايـن مـمـلـکـت پـرچـم                   
سوسياليسم کوبيده شود بـاز هـم ايـن              
مبصـران بـهـانـه پـيـدا مـيـکـنـنـد کـه                     
بگويند که بي فايده اسـت، اصـال دروغ        

صبر کنيـد بـزودي     !   ميگوييد نه.   است
     *.شاهدش خواهيد بود

  

 
 يادادشتهاي يک کارگر  

 آدم چند منظوره
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 شــب شــشــم       ۹حــدود ســاعــت      
، الـــکـــســـيـــس     ۲۰۰۸دســامـــبـــر      

ــس            ــولـــيـ ــگـــورپـ ــريـ  Alexis)گـ
Grigoropoulos)  ۱۵      ســالــه در 

منطقه اگزارچيا آتن به ضرب گـلـوـلـه        
او بي رحمانه و بي دلـيـل   .   بقتل رسيد 

الـکـسـيـس     .   در خيـابـان کشـتـه شـد           
قرباني حکومتي شـد کـه بـه قصـد                
سرکوب هر مخالفتـي و بـراي ابـقـاي           
نظم اجتماعي حاکـم ، مـرتـبـا و بـي              
محابا و بـدون تـرس از مـجـازات،                
گستاخانه زور خـود را بـکـار مـي                  

اجرا کننده اين قتل مشـخـص        .   گيرد
 ساله بنام اپامي نـاداس  ۳۷يک افسر   

کارکانيس بود که به کمک يک يا چند        
نفر از همدستان خود مجازات مـرگ       
را بر يک پسـر غـيـر مسـلـح و بـدون                  
دفاع دلخواهانه و يک جانبه تحـمـيـل         

شــايــد کــارکــانــيــس و هــم           .   کــردنــد
پالكيهايـش فـکـر مـي کـردنـد کـه                  
بخاطر موقعيت شـغـلـيـشـان مـورد             

.   . . . سوء ظن مردم قرار نمي گـيـرنـد         
شايد آن افسر پليس فکر مي کرد کـه         
مرگ يک نوجـوان در مـيـان آنـهـمـه                 
ــدگــي روزمــره در                ــگــري زن وحشــي
خيـابـانـهـاي يـکـي از شـلـوغـتـريـن                   

و يـا    .   شهرهاي اروپا گم خواهـد شـد       
احتماال فکر مي کرد که عمل او بـا            

ولي .   تاريکي شب مستور خواهد شد    
مردم بزودي حقيقت امر را مـتـوجـه            

پليس در صحنـه بـا ادعـاي           .   شددند
دفاع از خود در مقابـل حـملـه سـعـي             

. کرد عمل تير اندازي را توجيه کـنـد          
اما شواهد در صحنه در تنـاقـض بـا            
ادعاي پليس در گزارشـات روزنـامـه          

و به محـض آنـکـه شـاهـديـن         .   ها بود 
صحنه پيش قدم شدند و حقيقت امـر        

را آشکار نمودند مـردم غصـه دار و             
 .عصباني متوجه قضيه شدند

صداي تفـنـگـي کـه الـکـسـيـس               
جوان را از پـاي در آورد حـقـيـقـتـا                     
صدايي بود که در سراسر دنيا شنيـده        

 . شد
وقتي که خبر قتل الکسـيـس در          
سراسر آتن پيچيد، خشم به حق مـردم        
يونان راهگشاي مخالفـت جـمـعـي و          

در هفتم دسـامـبـر      .   عمل توده اي شد   
دانش آموزان به خيابان آمدند تـا در         
مقابـل دسـت درازيـهـاي پـلـيـس و                  

قـتــل  .   حـکـومــت تــظـاهــرات کــنـنــد         
الکسيس نقطه اي بود که در آن کاسه        
صبر هزاران هـزار دانـش آمـوزي کـه           
قــبــال از فســاد حــکــومــت، از بــي              
عدالتي در مورد بودجه دانشگـاهـهـا        
و کمپين خصوصي کردن تحصيـالت      

. عالي بخشم آمده بودنـد لـبـريـز شـد            
اعتراضات توده اي در مقابل هرگونه      
سرکوب جديـد و قـديـم بـا تـرس و                    
خشونت از جانـب حـکـومـت يـونـان              

حکومتـي کـه بـراي         .   مواجه ميشود 
سرکوب هر مخالفـتـي سـريـعـا وارد             

نيـروهـاي پـلـيـس از           .   عملي ميشود 
طريق تحريـک کـردن و بـکـارگـيـري                
نيروهاي افراطي تظاهرکـنـنـدگـان را         
مورد تعقيب و حـملـه قـرار داده و                  
باعث ايجاد درگيري و خشـونـت در           

 .خيابانهاي آتن مي شوند
مــردم يــونــان بــا آمــدنشــان بــه             
خيابانها در سراسر کشور اتحاد خـود       
را بـا دانـش آمـوزان در آتـن نشـان                   

، Patrasدر شـــهـــرهـــاي          .   دادنـــد
Naupolio   ،Thessaloniki   و ،

چندين شهر ديگـر، دانـش آمـوزان و            
کارگران به تـظـاهـرات حـمـايـتـي در               

مقابل حکومتي پرداختند که بخاطر     
بي لياقتي و خودخواهي خود منزوي      

چنين ابراز حمايتي فقط بـه      .   شده بود 
يونان محدود نميشد بلکه شهـرونـدان       
بــه حــمــايــت از مــردم يــونــان در                   
خيابانهاي آلمان، ايتـالـيـا، شـوروي،          
اسپانيا، دانمارک و هلند بـه خـيـابـان           

حــتــي مــردم تــرکــيــه ،کــه           .   آمــدنــد
حکومتشان تاريخا با حکومت يونان     
اختالف دارد، به حـمـايـت از مـردم               
يونـان در مـبـارزه اشـان عـلـيـه بـي                    

 .عدالتي اقدام به تظاهرات کردند
مدياي سرمايه داري در پـوشـش      
خبري خود و در انـتـخـاب اخـبـار از               
وقايع يونان بسيار يـکـجـانـبـه عـمـل             

تــلــويــزيــونــهــاي اصــلــي    .   کــرده اســت  
خوشحال در نشان دادن ساخـتـمـان و           
ماشينهايـي کـه در حـال سـوخـتـن                 
هستند؛ اما به ندرت ردپاي پـلـيـسـي        
را نشان مي دهنـد کـه بـا رفـتـارش                 

. منجر به چنـيـن وقـايـعـي مـيـشـود              
حتي در روز يادبود الکسيس، پليـس       
به اذيت و آزار سوگوارانـي کـه بـطـور            
مسالمت آميز در مـراسـم عـزاي او             

از ايـن    .   حرکت ميـکـردنـد پـرداخـت        
گذشته، شواهد عکـسـبـرداري نشـان         
ميدهد که ماموران پليـس، بـعـضـي          
هايشان مجهز به بـاتـون، در مـيـان              
تظاهرات نفوذ کرده و وانمود کـردنـد          
که دانش آموز هستنـد و درنـتـيـجـه              
ديگران را بـه نـاآرامـي و خشـونـت                 

بـديـن طـريـق ايـن           .   تحـريـک کـردنـد      
فرصت را در اختيـار حـکـومـت قـرار         
دادند که تظاهرکنندگان را به عـنـوان        
افرادي بي مالحظـه و مـتـمـرد جـلـوه             

 . دهد
داستان واقعي که در خيابانهـا و         

دانشگاههاي يونان در جريـان هسـت        
توسط مدياي مترقي و مستقل و هم       
چنين از طريق فورم ها و شبکـه هـاي          

مـتـاسـفـانـه      .   اينترنتي نقل شده اسـت    
اين درست است که از زمان بـه قـتـل             
رســيــدن الــکــســيــس خشــونــت در             

ولـي  .   خيابانهاي يونان رخ داده اسـت      
هر موقع که مـردم بـراي بـه مصـاف             
کشــيــدن ســرکــوبــگــران خــود بــه پــا           
خواسته اند، بـه نـدرت اوضـاع آرام               

هـمـان طـوريـکـه        .   باقي مانـده اسـت     
بارها به درسـتـي گـفـتـه شـده اسـت                  

 ".انقالب مهماني شبانه نيست"
ــرخــالف آرزوهــاي مــقــامــات           ب
دولتي، تظاهرات در آتـن و سـراسـر              
يونان فروکش نکرده است و با وجـود          
سرکوب پليس و کمپين حمايت شـده        
از طرف دولت بر عليه دانش آموزان،       
در دهــم دســامــبــر يــک اعــتــصــاب            
سراسري بر عليه تخلفـات پـلـيـس و             
دولــت فــراخــوان داده شــد تــا بــراي              
کارگران سراسر يونان فرصتي فـراهـم        
آورد كـه اتـحـاد خـود را بـا دانـش                     
آمـوزان و بـر عـلـيـه دولـت بـه گـل                      

اتـحـاديـه    .   نشسته يونان نشـان دهـنـد      
ــوان                   ــه عــن هــاي دانــش آمــوزي ب
پيشتازان اين کار وارد صحنه شده و         
زحمت نقشه کشيدن و سازمـان دادن         

. اعـتـصــاب را بـه عـهـده گـرفــتـنــد                 
ــن                     ــان دو روز و مــدرســي ــم ــل مــع

. دانشگاهها سه روز اعتصاب کردنـد     
حتي اتحاديه کارمـنـدان دفـتـري در            

بــنــگــاهــي از    ( کــمــســيــون رقــابــت        
، در نـهـم دسـامـبـر          ) وزارتخانه مالي 

اقدام به يک اعتـصـاب سـه سـاعـتـه                
ــد  ــاريــخ        .   کــردن  دســامــبــر     ۱۸از ت

تظاهـرات بـا اشـتـيـاق شـديـدي در                  
سراسـر يـونـان، از قـلـعـه تـاريـخـي                    

Acroplis        تا دروازه هـاي پـارلـمـان
 .يونان ادامه دارد

در طول قرن گذشته، مردم يـونـان        
ســرکــوب و وحشــيــگــري را در                    
شديدترين شکل ممکن تحمـل کـرده         
اند و هر بـار بـا روحـيـه و اراده اي                     

از سـالـهـاي      .   مصمم پيروز شـده انـد      
ددمنشانه دوران ديکتاتوري متاکس    
تا تجاوز و اشغال توسط فاشيسـتـهـا         
در زمان جنگ جهاني دوم تا قوانـيـن         

مـردم   Military Juntaبي رحمانه   
يونان تحت رهبري کارگران و دانـش          
آموزان، در مقابـل ظـلـم ايسـتـادگـي            
کرده و زور را با زور جواب داده اند و            
هر بار به مقابلـه بـا بـي عـدالـتـي و                  

اوضاع و احـوال  .   استثمار پرداخته اند 
حاضر کـه ريشـه در آتـن داشـتـه و                   
همچون شعله آتشي در سراسر يـونـان         
گسترش يافته، يک فصل جديـدي در        

 مبارزه مستمر مردم يونان است
 ۲۰۰۸سامبر د

 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

 Mike)مايك بسلر 
Bessler)     

 محمد کاظمي  :   ترجمه
 

مايـك بسـلـر      :   توضيح مترجم 
يك كمونيست آمريكائي است كـه      

خــودش را دوســتــدار مــنــصــور            
او يـكـي از        .   حكـمـت مـي دانـد         

مــديــران اصــلــي ســايــت آرشــيــو          
http//:مـــاركســـيـــســـتـــهـــا،      

org.marxists.www ،

از مهمترين و پر مراجعـه كـنـنـده           
مـايـك   .   ترين سايت چپ دنيـاسـت     

ــراي كــارگــر                   ــوشــتــه را ب ايــن ن
كمونيست نوشته و در يـادداشـتـي        
كه همراه اين نوشته فرستـاده بـود،     

اين نوشتـه بـراي مـن      :   " نوشته بود 
اهميت خاصي دارد، چرا كه حزب      
كمونيست كارگري، مردم يونان و      

محل زندگي رفقائي ( شهر تورنتو   
جايگـاه  )   كه با ايشان تماس دارند    

مي گويد كـه    . "   خاصي برايم دارند  
ارتباط نـزديـكـي بـا دوسـتـان و                 
اعضاي خانواده اش در يونان دارد     
و مسائل آنجا را از نزديك دنـبـال          

كــمــك رفــيــق    بــدون   .   مــي كــنــد   
عباس گويا اين ارتباط امكـان      

 .پذير نمي بود

  
  مبارزه مستمر در يونان
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 داوود رفاهي
نامه حمايتي فدراسيون 

 از (FNV)سنديكاهاي هلند 
 منصور اسانلو

 
فدراسيون سنديكاهـاي هـلـنـدي         
كه بيش از يك ميليون عضـو دارد در     
يك اقدام جالب نامه اي تهيه كـرده و           

 كارگران خواستـه اسـت تـا بـا             ۀاز هم 
امضــاء ايــن نــامــه خــواهــان آزادي            

متن نامـه بـه     .   منصور اسانلو بشوند  
 .اين شرح است

 
منصور اسـانـلـو را زنـده نـگـه                

 داريد
رهبر سنديكـاي كـارگـران ايـران،        
منصور اسانلو هنـوز زنـده اسـت؛ و              
اين بدليل توجه افـكـار عـمـومـي و               

ولـي  .   رسانه هاي گروهي بـوده اسـت         
 ساله چـگـونـه      ٤٨حال و روز اسانلوي     

. مي گذرد، خود سئوال بزرگي اسـت        
در دستگيـري قـبـلـي او زبـانـش را                  

 .بريدند
 

 حمايتتان را نشان دهيد
چون زنده مانـدن اسـانـلـو رئـيـس            
هيئت مديره رانـنـدگـان اتـوبـوس در             
تهران فقط و فـقـط مـديـون افـكـار                  
عــمــومــي مــردم اســت، فــدراســيــون         

 هـمـگـان     (FNV)سنديكاهاي هلند   
را فرا مي خواند كه حمايت خود را از     

كمك كنيد تـا    .  آزادي وي اعالم كنند 
يك فشار بين المللي بـر رژيـم ايـران               
وارد آوريم و اسانلو را از زندان بـدنـام            

 .رجايي شهر آزاد كنيم
 .هر يك امضاء مي تواند مؤثر باشد

 
ترجـمـه از مـتـن هـلـنـدي از داوود                    

 رفاهي 
 

 كارگر  ١٠٠٠اعتصاب بيش از    
 در فرودگاه هنگ كنگ

 تن از تعـداد كـل     ١٠٠٠بيش از  

 كارگر فرودگاه هنـگ كـنـگ         ٣٠٠٠
 دسامبر به مـدت سـه          ٢٧روز شنبه   

ساعت دست از كار كشيدند و باعـث        
.  پــرواز شــدنــد     ٨٠تــأخــيــر حــداقــل      

اعتراض ايـن كـارگـران بـه تصـمـيـم                
مديريت براي تقليل پاداش آخر سـال         

مديريـت فـرودگـاه در       .   به نصف است  
ابـتــدا تصــمــيــم داشـت هـيــچــگــونــه            
پاداشي به كـارگـران نـپـردازد، ولـي               
وقتي با اعتراض كارگران مواجه شـد       
موافقت خود را با پرداخت نصـف آن          

اين كارگران فعال تصميـم     .   اعالم كرد 
به تعويق اعتراض خود گـرفـتـه انـد؛             
چون مديريت فرودگاه قول داده اسـت         

 ژانويه با مسئولـيـن اتـحـاديـه           ۵روز  
براي دستيابي به يك توافق به مذاكـره     

مسئولين اتحاديه كـارگـران     .   بپردازد
گفته اند چنانچه مذاكره بـه نـتـيـجـه              
مطلوبي نرسد، اعتصاب خـود را از          

 ٢٠٠٨ دسامبر ٩.سر خواهند گرفت
 

اعتصاب بيش از صد هزار       
 ماهيگير در هندوستان

 
ــر                   ــيــش از صــد هــزار كــارگ ب

 شـركـت     ۵١ماهيگيـر مـتـعـلـق بـه             
ــه                 ــقـ ــطـ ــنـ ــري در مـ ــيـ ــگـ ــيـ ــاهـ مـ

Nagapattinam            در ايــــالــــت 
Tamil Nadu   هندوستان بـه مـدت 

ايـن  .   سه روز دسـت از كـار كشـيـدنـد           
 ژانويه  ٤اعتصاب كه از روز يكشنبه      

شــروع شــد بــمــدت ســه روز ادامــه               
خواسـت اعـتـصـابـيـون لـغـو              .   داشت
هـاي پـرداخـت شـده بـانـكـي بـه                     وام

ماهيگيراني كه در اثر سونامي اخيـر       
خسارت ديده اند، پرداخت بالفاصـلـه       
غرامت به خانواده هايي كه يـكـي از           
اعضايش در سونامي مفقـود شـده و         
رفع تبعيض بين ماهيگيران مـحـلـي        

هاي كشتـيـرانـي       و ماهيگيران شركت  
 ٢٠٠٩ ژانويه ٦.اعالم شده است

 
 نامه حمايتي فدراسيون سنديكاهاي هلند از منصور اسانلو 

 و دو خبر از اعتراضات کارگري در سطح جهان

طــبــق گــزارش بــيــژن مــهــدوي            
خـبـرنــگـار کــانـال جـديــد، کـارگــران              

(کارخانه الستيک سازي گلد استون        
gold stone   (                  ــع در  ٥واقـــ

کيلومتري شهر اردبـيـل، بـا تـجـمـع              
اعتراضي خـود در روز اول ديـمـاه                 
کارفرما و دولت را مـجـبـور کـردنـد              

 رفيق اخراجي شان را به سر کار       ١٩٤
 . برگردانند

در اطالعيه هاي قبـل بـه اطـالع          
رسانديم که کارگـران السـتـيـک گـلـد              
ــه                    اســتــون از اول آذرمــاه دســت ب
اعــتــصــاب طــوالنــي و تــجــمــعــات           
اعتراضي زدنـد و بـيـانـيـه اي حـاوي             

 مـاده  ١٦خواستهاي مهم آنها کـه در       
تنظيم شده بود بصورت يـک تـومـار            
امضا کردند و بـه مسـئـولـيـن ارائـه               

افزايش پايـه حـقـوق، رسـمـي            .   دادند
کردن کارگران موقت، امنيت شغـلـي       
و حق انتخاب نمـايـنـدگـان خـود، از              

. جمله خـواسـتـهـاي کـارگـران اسـت              
کارگران در تجمع اعتراضي خـود در         

 آذر بــا تــوجــه بــه قــول و                  ١٧روز   
قرارهائي که به آنـان داده شـد تـا اول             

در .   ديماه به کارفرما مـهـلـت دادنـد           
اين فاصله مديريت بـه بـهـانـه انـجـام             
برخي تعميرات کارخانه را بسته نگـاه     

 نـفـر     ٢٠٠ آذر حدود    ٣٠روز  .   داشت
از کارگران جمع شدند و قـرار و مـدار      

 ديـمـاه کـه قـبـال             ١تجمع براي روز     
. اولتيماتوم داده بودنـد گـذاشـتـه شـد          

ــي                 ١روز     ــت ــران وق ــارگ ــاه ک ــم  دي
ميخواستند به کارخانه بروند متوجـه      

 ٤ سرويـس فـقـط         ٩شدند به به جاي     
کـارگـران بـا      .   سرويس کـار مـيـکـنـد        

ماشين شخصـي و بـه شـکـل هـاي                 
. مختلف خود را به کارخانه رسانـدنـد    

در آنجا متوجه شدنـد کـه مـديـريـت              
 نفر را بعنوان اخـراجـي        ١٩٤اسامي  

بدنبال اين موضوع   .   اعالم کرده است  
کارگراني کـه وارد کـارخـانـه نشـده                
بودند به طرف استـانـداري رفـتـنـد و              

از .   درمقابل استانداري تجمع کـردنـد     
 کارگر ايـن کـارخـانـه حـدود             ١٥٠٠
ــفــر در تــجــمــع مــقــابــل                ١٠٠٠  ن

اسـتـانـداري شـرکـت داشـتـنــد، امــا               
بتدريج کارگران کارخـانـه سـيـمـان و             
کارگران خدمـات شـهـرداري نـيـز در             
مقابل استانـداري دسـت بـه تـجـمـع               
زدند و مـردمـي کـه شـاهـد تـجـمـع                   
کارگران بودند به کارگران پيوستند و       

 نـفـر     ٣٠٠٠جمعيت مـعـتـرض بـه            
اين تـجـمـع از اوايـل صـبـح                 .   رسيد

 صـبـح     ١١شروع شد و تـا سـاعـت             
ــروي          .   ادامــه داشــت     ــي ــيــس و ن ــل پ

انتظامي در محل حضور داشـت امـا        
. جرات مقابله با کارگـران را نـداشـت         

با اسکورت مـديـريـت را بـه مـحـل                 
تجمع آوردند کـه جـواب کـارگـران را             

ترس مسئـولـيـن و نـيـروهـاي             .   بدهد
انتظامي از کشيده شدن اعتراض بـه         
شهر و پيوسـتـن مـردم بـه اجـتـمـاع                  

از .   کــارگــران کــامــال مشــهــود بــود         
کارگران خواسته شـد بـراي شـنـيـدن              
صحبت مديريت به حيات استانداري     

با فشـار    .   بروند که در خيابان نباشند    
کارگران مديريت عقب نشست و همه      

 کارگر اخراجـي بـه سـرکـارشـان        ١٩٤
کارگران اعالم کردنـد کـه       .   بازگشتند

 ١٦به کليه خواستهاي آنها در بيانيـه        

ماده اي بايد پاسـخ داده شـود و در               
صورتي که به اين خواستها رسيدگـي       
نشود، تجمعات اعتراضي خود را از       

 . سر خواهند گرفت
طبـق ايـن گـزارش، تـعـدادي از              
کارگران فيلمي از گزارش کانال جديد      
درمورد اعتراض قبلـي آنـهـا تـهـيـه              
کرده و بـه کـارخـانـه آورده بـودنـد و                   

 . درمورد آن صحبت ميکردند
تــجــمــع هــمــزمــان بــا کــارگــران          
اعــتــراضــي ســيــمــان و خــدمــات               
شهرداري و پيوستن مردم بـه تـجـمـع            
اعتراضي کارگران يک حقيقـت مـهـم       

مـردم آمـادگـي      .   را خاطر نشان کـرد     
حمايت از مبـارزه بـحـق کـارگـران را              
دارند و اين يکي از نقاط قوت مـهـم            
اين اعتراض و يک عامل مهم عـقـب         

روي .   نشيني دولت و مـديـريـت بـود           
. اين نقطـه قـوت بـايـد حسـاب کـرد               

بويژه تجمع همزمـان کـارگـران چـنـد             
کارخانه فضاي دخالـت و پـيـوسـتـن             

گـام  .   مردم را بيشتر فراهـم مـيـکـنـد         
ديگري کـه بـايـد تـوسـط کـارگـران                  
برداشته شـود از يـکـطـرف بـرگـزاري              
منظم مجمع عـمـومـي و از طـرف                
ديگر تالش پيگير براي حضور فـعـال        
همسران کـارگـران و سـايـر اعضـاي              
خـانــواده هــاي آنــهــا در تــجــمــعــات            

جمـهـوري اسـالمـي       .   اعتراضي است 
قادر به مقابله با تجمعات متـحـدانـه         

. کارگران و خانواده هـايشـان نـيـسـت          
چنين تجمعاتـي بسـرعـت در شـهـر               
ميپيچد و مردم زيادي را به حـمـايـت          

 . از آن ميکشاند
 

 
 ترس از شلوغ شدن شهر دولت را به عقب نشيني واداشت   

  کارگر اخراجي الستيک اردبيل با مبارزه کارگران به سر کار برگشتند١٩٤

 
کارخانه سيمان سردار بوکان    
کارگران خود را به مرخصي     

 بدون حقوق فرستاد 
کارخانه سـيـمـان سـردار بـوکـان              

 کارگـر خـود     ٣٠٠ نفر از ٢٤٠حدود  
 دي بمدت دو هفـتـه بـه          ٣را از تاريخ    

مــرخصــي اجــبــاري بــدون دســتــمــزد         
عـلـت ايـن امـر از ســوي               .   فـرسـتــاد  

مسئولين کارخانه نبود بودجـه اعـالم     
کارخـانـه سـيـمـان سـردار            .   شده است 

 کـيـلـومـتـري شـهـر           ٣٥بوکان کـه در     
ــه                  ــوکــان قــرار دارد يــک کــارخــان ب

کــارفــرمــاي ايــن     .   خصــوصــي اســت   
کارخانه از اواخـر تـابسـتـان امسـال              
دســتـــمــزدهـــاي کــارگـــران را بـــا                
تــاخــيــرپــرداخــت کــرده اســت و ايــن           
کارگران دسـتـمـزد آذر مـاه خـود را                 

 .طلبکار هستند
اکثريت کارگران اين کارخانـه بـا         
قراردادهاي موقت يک مـاهـه و سـه             
ماهه مشغول بکار هستنـد و فـقـط            

تعداد کمي از آنان داراي قراردادهـاي       
بـنـا   .   شش ماهه و يکساله مي باشند   

بـر اظــهــار کــارگـران ايــن کــارخــانــه             
مرخصي اجباري دو هفته اي احتماال      
تا سال جديد طـول بـکـشـد و اعـالم                
فقط دو هفته مرخصي اجباري بـدون      
دستمزد صـرفـا از سـوي کـارفـرمـا                 
تالشي بوده است براي جـلـوگـيـري از           

اين .   اعتراضات کارگران اين کارخانه   
موضوع مـورد اعـتـراض کـارگـران              

 زنده باد سوسياليسم  .است

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد
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بنا به اخبار منتشر شده، نـزديـك        
به هزار تن از كارگران كارخـانـه هـاي           
فرنخ، مه نخ و نازنخ قزوين روز شنبـه         

 ديماه در جاده بـيـن الـمـلـلـي ايـن                  ٧
استان تجمع كرده و خواهان پـرداخـت        

 ماه دستمزد پـرداخـت نشـده خـود             ٣
در اين اعتراض كارگـران بـراي      .   شدند

ساعاتي جاده را مسدود كرده و اقدام       
اخـبـار   .   به آتش زدن الستيـك كـردنـد        

منتشره حكايت از ايـن دارد كـه ايـن            

اعتراض بدون نتيجـه خـاصـي پـايـان           
يافت و مسئوالن اين واحد صنـعـتـي          
پرداخت حقوق كـارگـران را بـه سـال               

 .آينده واگذار كردند

 
 كارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ قزوين  جاده بين المللي را بستند

بنا به اخبار منتشـر شـده، بـيـش از                
 تن از كارگران مجتمع صنعتـي  ٣٠٠

شمال غرب تبريز كه تـولـيـد كـنـنـده               
قــطــعــات خــودرو مــي بــاشــد، در               
اعتراض به پرداخت نشـدن حـقـوق و            
دستمزد خود و همچنين حق بيـمـه و           
بي توجـهـي مسـئـوالن بـه مسـائـل                 

بهداشتي و رفاهي كارگران، دست از        
كار كشيدند و در كارخانـه دسـت بـه             

بـه گـفـتـه       .   تجمـع اعـتـراضـي زدنـد          
كــارگــران ايــن كــارخــانــه فــعــالــيــت           
مطلوبي داشته و مشكلي در فـروش         
محصوالت خود ندارد و در نـتـيـجـه            
پرداخت نكردن دستمزد كارگران هيچ     

 . توجيهي نميتواند داشته باشد
بنا به گفته كارگران اين اولـيـن بـاري            
نيست كه كارگران خواهان رسـيـدگـي        
به مطالبات خود شده اند اما هر بـار      
جز وعده از كـارفـرمـا چـيـز ديـگـري                

كـارگـران اعـالم      .   دريافت نكـرده انـد     
كرده اند كه تـا رسـيـدگـي كـامـل بـه                 

 
 اعتراض كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز

 آذرمـاه    ٢٩بنا به خبري كه روز        
به حزب رسيده است، پـس از مـاهـهـا           
اعتراض و تجمعات مکرر کـارگـران         
اين شرکت و بدنبال دو روز تجمـع پـي      

 ٢۵ و ٢٤در پي كارگران در روزهـاي       
آذرماه، دو ماه از هـفـت مـاه طـلـب               
کـارگــران الســتــيــک الــبــرز بــه آنــهــا            

طبق خبري که اتحـاديـه      .   پرداخت شد 
آزاد کارگران منتشر کرده است پولـي        

 ٨که بـه کـارگـران پـرداخـت شـده،                    

درصد از دو ماه دسـتـمـزد كـارگـران              
كارگـران عـالوه بـر ايـن            .   كمتر است 

 ماه دسـتـمـزد       ۵هشت درصد، هنوز    
خود را از اين شركت طـلـب دارنـد و              
نگران از دست دادن کـار خـود نـيـز                

به كارگران وعده داده انـد         .   ميباشند
كه با تحويل گرفتن کارخانـه تـوسـط          
دولت و انتخاب هيئت مديـره و ديـر          
عامل كارخانـه تـوسـط يـک هـيـئـت               
ــه مشــكــالت كــارگــران              ــتــي، ب دول

 .رسيدگي خواهد شد
پرداخت دو ماه حـقـوق مـعـوقـه             
حــاصــل مــبــارزه هــرروزه کــارگــران           

. اسـت )   کـيـان تـايـر      ( الستيک البـرز     
حاصل تجمعات کارگران در کارخانـه      

. و مقـابـل نـهـادهـاي دولـتـي اسـت                 
حاصـل اتـحـاد کـارگـران و مـجـمـع                  
عمومي و تصميمات جمعي کارگران     
است و تنها با ادامه مبارزه متحدانه       
است که کارگران ميتوانند بقيه طلـب       

 
 كارگران الستيك البرز دو ماه از هفت ماه دستمزد معوقه خود را گرفتند

طــبــق گــزارش يــوســف بــهــمــنــي         
 آذرمـاه    ٢٥خبرنگار کانال جديد، روز     

بار ديگر کارگران بازنشسته ذوب آهـن       
اصفهان که اينبار خانواده هايشان نيـز       
آنها را همراهي ميکـردنـد، دسـت بـه             
تــجــمــع اعــتــراضــي زدنــد و اتــوبــان             

 . اصفهان شهر کرد را مسدود کردند
کارگـران بـازنشـسـتـه ذوب آهـن               
خواهان افزايش حقوق بازنشستگـي و        
همسان سازي حـقـوق خـود بـا سـايـر                 

در تجمع قـبـلـي      .   بازنشستگان هستند 
 آذر فرماندار به مـيـان    ١٢خود در روز    

کـارگــران آمــد و قــول رســيــدگــي بــه               
بدنبـال ايـن   .  خواستهاي کارگران را داد 

 ، جلسه اي با نماينده فرمانـدار      ،تجمع
نمايندگان کارگران و مدير ذوب آهـن          
برگزار شد و به کارگران اعالم شـد کـه            
مابه التفاوت حقوق بازنشستگي آنـهـا       

. طي چند مرحله پرداخت خواهـد شـد         
وقتي نمايندگان کارگران ايـن تصـمـيـم         
را به کارگران گزارش دادنـد، کـارگـران         
پرداخت مرحله اي طلب هاي خـود را          

نپذيرفتند و به اعـتـراض خـود ادامـه             
 نـفـر از        ١٥کـارگـران سـپـس          .   دادنـد 

نمايندگان خود را به دفتر احمـدي نـژاد    
فرستادند که به آنها گفته شد که اقـدام         
خواهد شـد ولـي ايـن نـيـز وعـده اي                    

 . توخالي بود
 ٥طبق گزارش يوسف بـهـمـنـي،            

سال قبل در مـورد هـمـاهـنـگ سـازي              
 مـيـلـيـارد       ٣٨حقوق کارگران، حدود     

تــومــان بــه صــنــدوق بــازنشــســتــگــي          
کارگران واريز شده بود امـا ايـن پـول               
توسط مسئولين مختلف و با بـنـد و            
بستهائي باال کشيده شد و به کـارگـران     

بدنبال اعتراضـات کـارگـران    .  داده نشد 
قرار شد طرح همسان سازي حـقـوقـهـا           

 به اجرا گذاشته شـود امـا           ٨٦از سال   
کــارگــران بــه    .   بــاز هــم خــبــري نشــد          

 ٢٥اعتراض ادامه دادند و در تجـمـع          
ديماه اولتيماتوم دادند که چنانـجـه تـا          
آخر ديماه بنا به وعده داده شده پـاسـخ            
داده نشود، بار ديگر دست بـه تـجـمـع             

 . اعتراضي خواهند زد

 
کارگران بازنشسته ذوب آهن و خانواده هايشان جاده 

 اصفهان شهر کرد را بستند

طبق گزارشي که به کانال جـديـد          
رســيــده اســت، ســاعــت يــازده شــب           

 ديماه، در منطقه زرين شهر    ٨گذشته  
اصفهان انفجار مهيـبـي روي داد و             

.  نفر کشته برجاي گذاشت    ١٢حداقل  
تعدادي از اجساد قربانيان هنوز پيـدا       

انفجار در بخش مهـمـات   .   نشده است 
کارخانه شيميايي صنايـع دفـاع روي        

انفجار به حـدي قـدرتـمـنـد       .   داده است 

بود که شهر زرين شـهـر و شـهـرهـاي               
اطراف را به لرزه درآورد و بـرق بـخـش           
عمده  اي از زرين شهـر قـطـع شـد و             

 .مردم را وحشت زده کرد
پرسنل ايـن کـارخـانـه کـه حـدود              

 نفر ميباشند نيمي نظامي و       ١٢٠٠
نيمي کارمند هستند و چند روز قبـل        

 نفر از پرسـنـل آن اخـراج شـده               ٢٠٠
شايعات زيـادي در مـورد ايـن              .   اند

تـا ايـن لـحـظـه           .   انفجار جريـان دارد    
دولت نه از علت انـفـجـار خـبـر داده              

شـايـعـات    .   اسـت و نـه از مـحـل آن               
زيادي درمـورد عـلـت ايـن انـفـجـار                 

ميگويند يـک عـلـت آن          .   جريان دارد 
قديمي بودن مواد منفجره و ايـمـنـي           

زمـان دريـافـت      .   پايين آن بوده اسـت     
 ٨(  دسامبـر  ٢٨خبر، عصر يکشنبه    

 )١٣٨٧ديماه 

 دي  کـارگـران کـارخـانـه             ١٢روز  
مــهــيــا مــان در اعــتــراض بــه عــدم               

 مـاه از دسـتـمـزدهـايشـان             5پرداخت  
 7دست از کار کشيده و از سـاعـت                

صبح با تجمع در مـقـابـل اداره کـار                 
شاهين شهر اصفهان خواهان رسيدگي     

ايـن کـارخـانـه     . به مطالبات خود شدند 
وابسته به شرکت مهـيـا گـاز اسـت و                

ــر دارد             150حــدود      ــر کــارگ ــف .  ن
 5کارفرماي اين کارخانـه  در طـول               

ماه گذشته عـالوه بـر عـدم پـرداخـت                
دستمزدهاي کارگران، بيمه آنان را رد         
نــکــرده و ايــن کــارگــران از ديــگــر                   

. . . امکانات از قبيل سرويس، غـذا و      
بـنـا بـر گـزارش          .   نيز محروم بوده انـد     

 در ايـن روز پـس از               ،سايت اتـحـاد    
 بالفـاصـلـه نـيـروهـاي          ،تجمع کارگران 

انتظامي و لباس شخصـي در مـحـل            
حاضر شدنـد و پـس از گـفـتـگـو بـا                      

کارگران قرار شد آنان در محوطه اداره      
کار بـه تـجـمـع خـود ادامـه دهـنـد و                     
نماينده هـايشـان جـهـت مـذاکـره بـا                   
مسئولين اداره کار به داخل ساختـمـان     

پس از اين تـوافـق نـمـايـنـدگـان             .   بروند
کارگران به مذاکره با مسئـولـيـن اداره           
کار پرداختند و طي اين مذاکره توافـق        

 دي جلسـه اي در       ١٦شد روز دوشنبه  
فرمانداري شاهـيـن شـهـر بـا حضـور                
نمايندگان کارگران و کارفرمـا و اداره          
کــار بــرگــزار گــردد و طــي آن  بــه                      

ايـن  .   مطالبات کارگران رسيدگي شود   
 صبح ادامه يافت    ١١تجمع تا ساعت    

و عليرغم وعده هاي داده شـده بـراي              
رسيدگي به مطالبات آنـان،  کـارگـران          

 دي و تـا         ١٦اعالم کـردنـد تـا روز             
رسيدن به مطالباتشان بـه اعـتـصـاب            

 . خود ادامه خواهند داد
 

تجمع اعتراضي کارگران کارخانه مهيا مان مقابل اداره 
 کار شاهين شهر  اصفهان

 
 گزارشي از انفجار در زرين شهر اصفهان 

 نفر از    ٣٠٠ دي بيش از     ١٢روز  
كارگران مجتمع صنعتي شمال غـرب     

) توليدكننده قطعـات خـودرو     ( تبريز  
به دليل نبود نـقـديـنـگـي، پـرداخـت                
نشدن حقوق و دستمزد و حق بيـمـه و            
توجه نكردن به مسايل بـهـداشـتـي و            

رفاهي كارگران با تجمع در كـارخـانـه         
نـپـرداخـتـن     .   دست از كـار كشـيـدنـد          

دستمزد فشـار سـنـگـيـنـي بـر روي                  
کارگران وارد کـرده اسـت و بـنـا بـه                   
گزارشها اين موضوع بـعـضـا بـاعـث          
بروز اختالفات خانوادگـي در مـيـان           

كـارگـران مـجـتـمـع         . آنان شـده اسـت       
صنعتي شمـال غـرب تـبـريـز اعـالم               

اند تا رسيدگي كامل و پـرداخـت            كرده
حقوق معوقه به اعتصاب خود ادامـه     

 . خواهند داد

 
  کارگر مجتمع صنعتي شمالغرب تبريز دست از کار کشيدند ٣٠٠
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روز   کارگران نيپـگ هـمـدان کـه از                

بيستم آذر ماه  در اعتراض به چـهـار           
ماه عدم پرداخت دستمزدهايشان در       
اعتصاب بسر مي برند به اعـتـصـاب         

در ايـن مـدت        .   خود ادامه ميدهـنـد    
مســؤلــيــن شــرکــت و پــتــروشــيــمــي          
هگمتانه مرتبا تالش بـه سـردوانـدن           
کارگران داشته و زير فشـار کـارگـران           

 ٥مديريت کارخانه قول داد کـه روز           
دي دستمزدهاي معوقه آنان پـرداخـت    

 .خواهد شد
کارفرماي شرکـت نـيـپـک بـهـانـه            
نپرداختن دستمزد کـارگـران را عـدم           
پرداخت  صورت وضعـيـت کـارهـاي           
انجام شده تا کنوني ايـن شـرکـت از              
سوي  پتروشيمي هـگـمـتـانـه اعـالم              
کرده بود و گفته بود کـه بـايـد ابـتـدا                
کارفرمـاي اصـلـي پـول بـه حسـاب                 
شرکت نيپک واريز کند تا اين شـرکـت     
دستمـزدهـاي کـارگـران را پـرداخـت              

کارگران اين شرکـت بـه وعـده      .    نمايد
ــرداخــت                  ــر پ ــنــي ب ــب ــت م ــري مــدي

 دي گوش نـداده     ٥دستمزدهايشان در   
روز .   و به اعتصاب خود ادامه دادنـد    

 دي  نه تنها دستمزدهـاي مـعـوقـه            ٥
 بلکه مديريـت  ،کارگران پرداخت نشد  

به آنان  اعالم کرد هيچ پولـي در کـار      
نــيــســت و کــارگــران بــايــد بــه ســر                

 . کارهايشان باز گردند
بدنبال اين وضعيت کارگران  بـه        
خشم آمده و به دفتـر شـرکـت نـيـپـک             
حمله برده و آن را در مـحـاصـره خـود              
گرفتند و ضمن پـافشـاري بـر ادامـه             

 تصميم گرفـتـنـد کـه         ،اعتصاب خود 
 دي درب ورود و خروج      ٩روز دوشنبه   

 . پتروشيمي را مسدود کنند
 

 دي کارگران تصميم خود را       ٩روز    -
عملـي کـرده و درب ورود و خـروج                 

در پـي ايـن     .   شرکت را مسدود کردند   
اقــدام ، کــارفــرمــا از اداره کــار و                  
نيروهاي انتظامي درخـواسـت کـمـک         

 . کرد و آنان را به محل آورد
نيروي انتظامـي و نـمـايـنـدگـان             
اداره کار که خـود را در بـرابـر عـزم                  
کارگران براي گرفتن دستمزدهـايشـان      
ديدند با آنان وارد مذاکره شده و قـول           

 دي    ١١دادنــد روز چــهــارشــنــبــه             
دستمزدهاي آنـان  را از کـارفـرمـا                  

کارگران اعالم داشتند که تـا      .   بگيرند
وقتي دستمزدهايشان پرداخـت نشـود      

و .   به اعتصابشان ادامه خواهنـد داد      
 دي مـديـريـت بـقـول            ١١چنانچـه در    

خود عمل نکند اعتراض خود را بـا            
اشکال گسترده تري به پيش خواهـنـد        

 . برد
صبـح روز يـازدهـم دي بـه جـاي                    -

 حـراسـت     ،پرداخت دستمزد کـارگـران    
شرکت پتروشيمي هگمتانـه از ورود         
کارگران به داخل شرکـت جـلـوگـيـري            
کـرد و هـمـيـن امـر بـاعـث شـد کـه                      
کارگران شرکت نيپک براي دومين بار      
درب اصلي ورود و خروج پتروشيـمـي        
هگمتانه در همدان را بستـه و از ورود    
و خروج ماشين آالت جلوگيري کننـد       

 . و کارخانه به حالت تعطيل درآمد
ساعت هفت و نيم صبح اين روز         
کارگران بر اساس قـرار قـبـلـي قصـد            
ورود به شرکت داشتند که با ممانعت       

از .   حراست پتروشيمي مواجه شـدنـد      
 ٤همين روز کارگران در اعتراض بـه          

ماه دسمزد پرداخت نشده خـود اقـدام      
پـس از ايـن        .   به بستـن جـاده کـردنـد        

اقدام کارگران نـيـروي انـتـظـامـي در              
اما کـارگـران     .  محل حضور پيدا کرد 

حاضر به پايان دادن به اعتراض خـود         
نشدند و تا ساعت يک بعد از ظهر بـه          

 . اعتراض شان ادامه دادند
در اين روز مديريت بـه کـارگـران           

 دي دسـتـمـزدهـا       ١٢وعده داد که در   
کارگران عليرغم  .   پرداخت خواهد شد  

تهديد و وعده و وعيـده هـا تصـمـيـم               
 دي در صـورت         ١٢گرفتند که روز     

عدم پرداخت دستمزدهايشـان دوبـاره       
 . درب اصلي شرکت را مسدود کنند

 دي همچنين تـعـدادي      ١١روز    -
از کارگران در حالي که همکـارانشـان        
مشغول به مسدود کردن درب اصلـي       
پـتـروشــيـمـي هـگـمــتـانـه بـودنــد بــه                 
دادگســتــري ايــن شــهــر مــراجــعــه و           
شکايتي را بر عليه کارفرما تسـلـيـم           

 . دادگاه کردند
 دي کـارگـران شـرکـت         ١٢روز    -

نيپک همدان که قرار بود بار ديگر در       
اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از       
دســتــمــزدهــايشــان درب اصــلــي               
پتروشـيـمـي هـگـمـتـانـه را مسـدود                 

  قبل از ايـن اقـدام تصـمـيـم                  ،کنند
گرفتند با مـراجـعـه بـه اسـتـانـداري                 
همدان مطالبـات  خـود را در آنـجـا               

 . مطرح نمايند
بر اساس ايـن تصـمـيـم نـمـايـنـده              
هاي کارگران نـيـپـک بـه اسـتـانـداري               
مراجعه کردند و طي نشستي کـه  بـا        
حضور استاندار، نماينده صـنـايـع و           

  ،نـمـايـنـده اداره کـار،بــرگـزار گــردي             

کارفرماي پتروشيمـي هـگـمـتـانـه بـه            
پرداخت يک صد ميليون تومان بابـت       
حقوق کارگران و مدير پـروژه شـرکـت          
نيپک نيز به پرداخت باقي مطـالـبـات         
کارگران متعهد شدند و قرار شد ايـن         

 دي طـي       ١٦امر تا روز دوشـنـبـه            
صورت گيرد و صورت جلـسـه آن بـه          

 .  امضا ي حاضرين درآمد
بدنبال اين تعهد کتبـي کـارگـران         

 از برپايـي اعـتـراضـي       ،شرکت نيپک  
امــا اعــالم   .   شــان مــنــصــرف شــدنــد     

داشتند که عليرغم وعده وعيد هـاي        
  تا پرداخت مـطـالـبـاتشـان      ،داده شده 

به اعتصاب خـود هـمـچـنـان ادامـه               
 . خواهند داد

 دي  کارگـران شـرکـت       ١٦روز    -
ــافــت يــک مــاه از                     ــا دري ــيــپــک ب ن
دستمزدهاي معوقه، در اعتـراض بـه        
عدم پرداخت تمامـي مـطـالـبـاتشـان           
ساختمان مديريت را بـه مـحـاصـره              

 خود در آوردند 
شرکت پتروشيمي هـگـمـتـانـه و            

که روز   )   شرکت نيپک ( پيمانمکارش  
 دي زير فشار اعتراض     ١٢چهارشنبه  

 کـتـبـا     ،کارگران در استانداري همدان   
متـعـهـد بـه پـرداخـت چـهـارمـاه از                    
دستمزدهاي معوقه کارگـران تـا روز          

 در ايـن       ، دي شده بودنـد ١٦دوشنبه  
روز تنها  يک مـاه از دسـتـمـزدهـاي               
معوقه ايـن کـارگـران را  پـرداخـت                  

 . کردند
اين پرداخت از محل مـبـلـغ يـک           
صد ميليون توماني صـورت گـرفـت          
که پتروشيمي هگمتـانـه آنـرا تـعـهـد              

اما شرکت نيپک علي رغـم      .   کرده بود 
 به تـعـهـد      ،آنکه کتبا متعهد شده بود    

خود عمل نکرد و اعالم نـمـود هـيـچ             
 . پولي براي پرداخت به کارگران ندارد

با پيش آمـدن ايـن وضـعـيـت و                
گستاخي مديران شـرکـت نـيـپـک در             
پاسخگويي به خواست هاي کارگران،     
آنان خشمگينانه ساختمان مـديـريـت        

 ايـن روز بـه          ٤شرکت را تا سـاعـت       
محاصره خود در آورده و اجازه خـروج        

 . به کارکنان را ندادند
در پايان اين اعـتـراض کـارگـران           

 دي مـاه  ٢١اعالم کردند از روز شنبه  
اعتراضات خود را با شدت بيشـتـري        

 . ادامه خواهند داد
الزم به ياد آوري اسـت بـه عـلـت              
فشـارهـاي مـالـي مـوجـود بـر روي                  

 دي تـعـدادي از          ١٦کارگـران، روز       
کارگران غير بومي اقدام بـه تسـويـه            
حساب از شرکت کردند و بـه هـمـيـن             
دليل بخش زيادي از مبلغ يـک صـد            
ميليون توماني کـه در ايـن روز بـه                

 صرف تسـويـه      ،کارگران پرداخت شد  
حساب شرکت نيپک با ايـن دسـتـه از           

 . کارگران گرديد

 
 يکماه اعتصاب و مبارزه کارگران نيپک همدان در اعتراض

  ماه دستمزد معوقه خود٤ به 

 

 
 کارگر ٥٠٠تجمع اعتراضي 

سرب و روي زنجان عليه 
 اخراجها

 کـارگـر     ٥٠٠ دي   ٩روز دوشنبه   
اخراج شرکت سرب و روي زنـجـان در         
مقابل اين شرکت تجمع اعتراضي بـر       
پا کـرده و خـواسـتـار رسـيـدگـي بـه                    

 نفـر از    ٥٠٠اين  . وضعيت خود شدند  
كارگران شركت سرب و روي ايران در         

.  دو ماه اخير از کار اخـراج شـده انـد             
مدير مجتمع بزرگ صنعتي سـرب و        

روي زنجان که اين بار با بهانه بـحـران          
جهاني دست به اين اخراج هـا زده و          
چندين خط توليد را مـتـوقـف کـرده             

کارگران علت تعطيلي کارخانه    .   است
را دزدي هــاي مــديــريــت و فــروش              

 . تجهيزات و زمين شرکت ميدانند
بنا به گزارش ها شركت اقتـصـاد        
مهر ايرانيان وابسته به موسسه مالي      
و اعتباري مهر که زير مجموعه سپا        
ه پاسداران و بسيج اسـت سـهـامـدار             

 .عمده اين شرکت مي باشد
 

دادگاه پنج نفر از اعضاي 
هيئت مديره سنديکاي نيشکر 

 هفت تپه برگزار شد 
 

پنـج تـن   1387 آذر 30امروز  
ازاعضاي هيئت مـديـره سـنـديـکـاي            
نيشکرهفـت تـپـه، بـنـامـهـاي عـلـي                
نــجــاتــي،فــريــدون نــيــکــوفــرد،قــربــان      
عليپور،جليل احمدي ومحمد حيدري    
ــول               ــاه دزفـ ــل دادگـ ــحـ ــردرمـ ــهـ مـ

 صـبـح     9در سـاعـت        .   حاضرشـدنـد  
جلسه دادگاه برگذارشد و درسـاعـت          

آقــاي .  بــه پــايــان رســيــد          20و11
فخرالدينـي وکـيـل پـرونـده درپـايـان               
جلسه اعالم کردکه دادگـاه درهـفـتـه            
آينده حکم فعالين کارگري هفـت تـپـه         

وبا اميـدواري   .   را به او ابالغ مي کند     
ازنتيجـه دادگـاه گـفـت کـه احـتـمـال                 

الزم .  تن بسيارزياد است   5برائت اين   
به ذکراست که دراين جـلـسـه دادگـاه           
مسئله جديدي عنوان نشـد و هـمـان            

وعنوان جـرم هـم        .   موارد پارسال بود  
تبليغ عليه نظام جمـهـوري اسـالمـي           

 . مي باشد
امافعالين کـارگـري هـفـت تـپـه             
بابيان اينکه هـيـچـگـونـه جـرمـي را               
مـرتــکـب نشــده انــد، درعـيــن حــال              
ازدادگاه محتـرم تـقـاضـا دارنـد کـه                
براساس انصاف و داد به پرونده  انـهـا          

 . رسيدگي کند
 

هيئت مـديـره سـنـديـکـاي کـارگـران               
 نيشکرهفت تپه 



 11 ٩٨شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 آذر کارگران صـنـايـع      ٣٠روز شنبه   
فلزي شماره دو در اعـتـراض بـه عـدم                 
پرداخت دستمزدهـاي خـود، در مـحـل            
صنايـع فـلـزي شـمـاره يـک کـه دفـتـر                      
مديريت در آنجا واقع شده است تـجـمـع          

همـه کـارگـران در ايـن تـجـمـع                .   کردند
يکي از مـزدوران سـپـاه       .   شرکت داشتند 

پاسداران به آنـجـا آمـد و کـارگـران را                  
تهديد کرد و درگيري شد و کـارگـران او        

کارگـران هـمـچـنـيـن يـک          .   را کتک زدند 
کانکس را در صنايع فلـزي شـمـاره يـک        

مـديـريـت کـارگـران را           .   واژگون کردنـد  
تهديد کرد و کارگران از کارخانه خـارج          
شدند و قرار ادامه اعتراض را بـراي روز     

 . يکشنبه گذاشتند
 نفر از   ٢٠٠روز يکشنبه اول ديماه  

 نفر کارگر صنايـع فـلـزي      ٣٥٠مجموع  
شماره دو درمقابل برج نگين در مقابـل        
پارک ساعي که متعلق به مديريت ايـن         

کـارگـران   .   کارخانه است، تجمع کـردنـد     
مــوفــق نشــده بــودنــد کــه ســايــر                       
همکارانشان را براي اين حـرکـت خـبـر             

در محل مردم و صاحبان مـغـازه   .   کنند
هاي زير برج نيز که صاحب قبلـي آنـان            
کارفرماي همين شرکت بـوده و ظـاهـرا           
سر خريداران آن کـاله گـذاشـتـه و پـول                 
زيادي بـه جـيـب زده اسـت، کـارگـران                  
صنايع فلـزي را مـورد حـمـايـت قـرار                  

از تــجــمــع کــارگــران عــکــس            .   دادنــد
. ميگرفتند و مـحـل شـلـوغ شـده بـود              
. روبروي اين محل بـانـک قـرار داشـت              

پليس از ترس حمله کارگـران بـه بـانـک              
در هـمـيـن مـوقـع           .   محل را گرفته بود   

بيان الحق يکي از مديـران شـرکـت بـه              
کارگران گفته بود من ميروم اداره کـار         
شما نيز به آنجـا بـيـائـيـد تـا صـحـبـت                   

کارگران به اداره کار رفـتـنـد امـا           .   کنيم
متوجه شدند که بيان الحق دروغ گـفـتـه          

اين موضوع کارگران را بـيـشـتـر       .   است
کـارگـران قـرار ادامـه          .   عصبانـي کـرد    

حرکت را گذاشتند و به خانه هاي خـود           
 ديماه تعـدادي از     ٢روز دوشنبه   .   رفتند

کارگران در کارخـانـه طـومـاري امضـا            
کردند مبني بر اينکه بايد متحد عـمـل    
 . کنند و بر خواستهايشان تاکيد کردند

در هــمــان هـنــگـام چــنـد نــفــر از                 

کارگران، محل دفتر مسکونـي اصـلـي        
شرکت در مقابـل بـيـمـارسـتـان طـوس               
چهار راه مطهري را پـيـدا کـرده و بـه                   

هـمـه   .   کارگران در کارخانه خـبـر دادنـد         
کارگران فورا خـود را بـه ايـن مـحـل                    

در مـحـل هـمـسـايـه هـا بـا                   .   رساندند
. کــارگــران هــمــکــاري مــيــکــردنــد               

همسايگان به کارگران گفته بـودنـد کـه           
افرادي که در اين دفتر هسـتـنـد مـواد              
سوختي قاچاق ميکنند و همسـايـه هـا         
بـه چشـم مشـکــوکـي بـه آنـهــا نـگــاه                     

بـيـش از سـيـصـد نـفـر از                  .   ميکـنـنـد   
کارگران آنجا بودند و به مـردم تـوضـيـح       
ميـدادنـد کـه چـرا جـمـع شـده انـد و                        
دستمزدهاي تـعـويـق افـتـاده خـود را                  

اعضاي مديـريـت نـيـز بـه            .   ميخواهند
مردم ميگفتند به اينها نزديک نشـويـد          

مردم امـا فـعـاالنـه     .   اينها اشرار هستند  
کــارگــران .   بــه کــارگــران کــمــک کــردنــد        

تصادفا ماشين بيان الحق را که در آن           
نزديکي بود گرفـتـنـد و چـنـد نـفـر از                    
همسايه ها نيز به کارگران براي گـرفـتـن        

کارگران بيان الـحـق را         .   او کمک کردند  
بيان الـحـق     .   گرفتند و به کارخانه بردند    

. وانـمـود کـرد حـالــش خـوب نـيـســت                 
در و   .   کارگران او را بـه بـهـداري بـردنـد           

ديوار کارخانه را کارگران با پالکـارد پـر         
کرده بودند و در حين تجمـع و حـرکـت              
بين صنايع فلزي شماره يـک و دو نـيـز               
پالکاردهاي خود مبني بر دستمزدهـاي      

پـلـيـس    .   پرداخت نشده را همراه داشتند    
به محل آمد و به کارگران گـفـت شـمـا               
حق نداريد بيان الحـق را نـگـهـداريـد و               

. گــروگــانــگــيــري غــيــر قــانــونــي اســت        
کارگران هم گفتند نـدادن دسـتـمـزدهـا             
غيرقانوني است و بـيـان الـحـق بـايـد                  

کارگـران پـلـيـس را بـه             .   محاکمه شود 
. داخل راه ندادنـد و درهـا را بسـتـنـد                  

سرانجام دو پليس را راه دادند و بعـد از           
آنها تعدادي لباس شخـصـي و پـلـيـس              

. همه جا نيروي مسلح بـود      .   وارد شدند 
. مرتب کارگـران را تـهـديـد مـيـکـردنـد             

ميگفتند بيـان الـحـق را بـدهـيـد مـا                   
بازداشتش مـيـکـنـيـم و او را دادگـاه                  

کارگران گفتند او را       .   محاکمه ميکند 
تحويل نميدهيم قاضي بيايد هميـن جـا       

. در کارخـانـه او را مـحـاکـمـه کـنـنـد                    
 کارگر در کـارخـانـه         ٢٠٠خالصه شب   

خوابيدند و بيان الحق را هم نگذاشتـنـد         
 . از کارخانه خارج شود
 ديـمـاه از طـرف          ٣صبح سه شنبه    

دفتر قضايي که قرار بوده حـکـم بـدهـد             
آمدند که بـيـان الـحـق را از کـارگـران                   

. تحويل بگيـرنـد و بـه دادگـاه بـبـرنـد                  
کارگران قبول نکردند و اعالم کردند کـه   

. دادگاه را همين جـا تشـکـيـل دهـيـد                
ــه کــارگــران گــفــت شــمــا                    ــيــس ب ــل پ
نمايندگانتان را بفرستيد تـا در دادگـاه           

فـردمـنـش مـديـر کـل            .   شرکت کـنـنـد     
صنايع فلزي نيز در دادگاه اسـت و هـر             
دو را دادگاهي خواهيم کـرد و جـواب              

هم نمايندگان کارگـران  .   شما را ميدهيم 
و هم نمايندگـان شـوراي اسـالمـي بـه                
محل دادگاه رفتند و دادگاه در غـيـاب           
بيان الحق برگزار شد امـا نـمـايـنـدگـان              

فـقـط   .   کارگران را به دادگـاه راه نـدادنـد         
نمايندگان شوراي اسـالمـي بـه دادگـاه            

ســپــس نــمــايــنــدگــان شــوراي       .   رفــتــنــد
اسالمي بـا راي دادگـاه بـه کـارخـانـه                   
برگشتند با ژستي که گويا کار مـهـمـي          

حکـم دادگـاه از ايـن           .   صورت داده اند  
قرار بود که به هـر کـارگـر صـد هـزار                    
تومان بدهند و کارخانه نيز راه انـدازي         

سرويس ها نيز از روز بعد شـروع          .   شود
کارگران با شنيدن اين حکم     .   به کار کند  

از دادگاه و از شوراي اسـالمـي بشـدت            
در ابتدا فضا متـشـنـج       .   عصباني شدند 

. کارگران در نمازخانه جمـع شـدنـد     .   شد
يکي از کارگران سرش را ميکوبيد کـه          

يکـي ديـگـر گـريـه           .   با اين پول چه کنم    
بيان الحق همچنان در گروگـان      .   ميکرد

پليس به داخـل کـارخـانـه         .   کارگران بود 
آمد و گفت کـه بـايـد بـيـان الـحـق را                      
تحويل دهيد و  حکم دادگاه الزم االجرا        

. ولـي کـارگـران قـبـول نـکـردنـد               .   است
پليس به کارگران گفت اگر قبول نکنيـد         
گارد ضد شورش به کارخانه مي آيـد و           

کارگران گفتند شما قصـد    .   او را ميبرد  
حل مشکل ما را نداريد شمـا طـرفـدار            

چند ماه حقوق به مـا       .   کارفرما هستيد 
اين آيا غير قانوني نـيـسـت؟         .   نداده اند 

سرانجام کارگران تصميم گرفتنـد بـيـان         

 . الحق را تحويل پليس بدهند
کارگران اعـالم کـردنـد کـه بـراي                
پـيــگــيــري خــواســتــهــايشــان دســت بــه          
تجمعات بيشتري خواهنـد زد و هـمـه             

مـبـارزه   .   طلبهايشان بايد پرداخت شـود    
. کارگران صنايع فلـزي دو ادامـه دارد           

يادآوري ميکنم کـه مـبـارزه کـارگـران              
صنايع فلزي براي گرفـتـن طـلـب هـاي               

 شــروع شــده و از            ٨٥خــود از ســال         

شهريور ماه امسال مدام ادامه داشته و       
در ماههاي آبـان و آذر چـنـديـن تـجـمـع               
اعتراضي توسط کارگران سازمان داده       

در تجمع کـارگـران در مـاه            .   شده است 
آذر، کارگران شرکت واحـد و رانـنـدگـان           
کاميون که در مـحـل تـجـمـع حضـور                 
داشتند با ايجاد راهبندان از کـارگـران           

دي ٣.   صنايع فـلـزي حـمـايـت کـردنـد              
١٣٨٧ 

 
 گزارش بهرام، خبرنگار کانال جديد  از صنايع فلزي شماره دو در تهران 

 کارگران صنايع فلزي کارفرما را گروگان گرفتند  و خواهان  محاکمه
  او در کارخانه شدند

 

 شاپور احساني راد
دوازدهم دي ماه هشتاد و شش روز اتحاد کارگران 

 پروفيل ساوه گرامي باد 
بي شک روز چهار شنبه دوازدهم دي ماه هشتاد و شش روزي تاريخي بـراي               

روزي که کارگران به طور خودجوش متحد و   .   ما کارگران پروفيل ساوه ميباشد    
يکصدا خروشيدند و يکصدا فرياد بر آوردند که دو نفر از نماينده هاي مـا بـايـد         
بر سر کار برگردند و بدون يک ذره عقب نشيني از مطالبات خـود بـه پـيـروزي                        

آنـروز  .   رسيدند و همگي با هم سر افراز و پيروزمندانه بر سـر کـار بـازگشـتـنـد                
ترفندهاي مدير کارخانه موثر واقع نشد و کارگران تحت تاثـيـر ايـن تـرفـنـدهـا               

 :  قرار نگرفتند و فقط خواست خود را تکرار کردند
 روز پيروزي کارگران مبارکباد . زنگنه، فوالدوند حمايتت مي کنيم 

 
خواست امروز ما کارگران يکصدا، حقـوق، عـيـدي، پـاداش حـق مسـلـم                       

 ماست
 همکاران گرامي

به خوبي ميدانيم که در اين روزها کارفرما به بهانه هاي واهي و با تـهـديـد        
و ارعاب و اخراج و با دير پرداخت کردن حـقـوق مـاهـيـانـه، نـدادن مسـاعـده،                           
جابجايي هاي تحقير آميز کارگران از اين واحد به آن واحد، جلوگيري از آوردن                  

و نـدادن    )   شـش مـاه اول       (   حتي لقمه صبحانه از درب نگهباني، ندادن عـيـدي         
فشار همه جـانـبـه اي را بـه کـارگـران و                       )   شش ماه اول  ( پاداش افزايش توليد  

خانواده هاي آنها وارد کرده است و تعدادي از کارگران بدليل اينکه تحـمـل ايـن               
همه حقارت و ستم را نداشتند از کارخانه رفتند و تعداد بي شماري از آنان نـيـز                    

ولي هـمـه     .   مورد غضب کارفرما قرار گرفته و از کار خود اخراج و بيکار شدند            
کارگران يقين دارند که همچون دوازدهم دي ماه هشتاد و شش مـيـتـوانـنـد بـا                       

حقوق، عيـدي، پـاداش حـق مسـلـم              "   اتحاد و انسجام خود يک بار ديگر فرياد         
 .را سر دهند" ماست

 ريشه کن باد استثمار
 زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران

يازدهم دي ماه هشتاد و شش، شاپور احساني راد نماينده اخراجي کارگران            
 نورد و پروفيل ساوه و عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران

 منتشره از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران
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بدنبال صدور راي بـازگشـت بـکـار           
کــارگــران پــرريــس و مــکــلــف کــردن              
کارفرما به پرداخت دستـمـزدهـاي ايـام           

 ايـن حـکـم مـورد           ،تعليق اين کارگران  
شکايت کارفرماي شرکت پرريس قـرار        

بر اسـاس شـکـايـت کـارفـرمـا               .   گرفت
ديوان عدالت اداري جمهوري اسـالمـي        
حکم توقف اجراي اين حـکـم را صـادر             

در نتيجه  اکنون بـايـد اداره کـار           .   کرد
سنندج در ديوان عدالت اداري  از راي           
هيئت حل اختالف اين اداره دفـاع کـنـد          
و تا زماني که دفاعيه اداره کار سننـدج        

 ديـوان عـدالـت راي            ،به ديوان نـرسـد     
نهايي خـود را در مـورد شـکـايـت و                    
خــواســت کــارفــرمــاي پــرريــس صــادر          

 .نخواهد کرد
به اين تـرتـيـب کـارگـران پـرريـس                

قرباني بوروکرسـي حـاکـم شـده انـد و                 
عليرغم صدور راي قطعي و الزم االجرا        
از سوي هيئت حل اخـتـالف اداره کـار             
سنندج بـه نـفـع آنـهـا، بـدون دريـافـت                    
 . دستمزدي همچنان بالتکليف هستند

از سوي ديگر کارفرماي پرريـس بـا    
استفاده از اين فـرصـت و تـنـگـنـاهـاي                
مالي شديد کارگران در صدد بـر آمـده            
است از طريق تباني با نـادر مـحـمـدي           
رئيس روابط کار اداره کـار سـنـنـدج و               
فرستادن پيغام و پسغـام بـه کـارگـران،             
آنـان را بـدون پـرداخـت دسـتـمـزد ايـام                   
بالتکليفي و با قرار داد يکماهه بر سـر          

در اين ميان مسئـولـيـن       .   کار بازگرداند 
اداره کار نيز کـارگـران پـرريـس را بـه                   
کوتاه آمدن در برابر کارفـرمـا تـرغـيـب             

امـا کـارگـران پـرريـس در              .   کرده است 
ادامه مبارزاتشان اعالم داشتند که در        
مقابل اين وضعيت کـوتـاه نـخـواهـنـد              

در نتيجه اين وضـعـيـت کـارگـران        .   آمد
کارخانه پرريس بعد از ماهها اعتـراض        

 همچـنـان در سـرگـردانـي و              ،و مبارزه 
فشار شديد مالي بسر مـيـبـرنـد و در                
ميان ادارات و مـقـامـات مـخـتـلـف                  

 .دولتي پاسکاري ميشوند
تحت چنين شرايطي ما شاهد دور        
تازه اي از مبـارزات کـارگـران پـرريـس              

 دي کارگران پـرريـس در     ٣روز  .   هستيم
اعــتــراض بــه عــدم پــاســخــگــويــي بــه            
خواستهايشان عليرغم بـارش بـاران از          

 صبـح در مـقـابـل اداره کـار               ٩ساعت  
اين تجـمـع   .   سنندج دست به تجمع زدند    

در .    ادامـه داشـت       ٣٠/١٤تا ساعت   
ايــن روز کــارگــران پــرريــس هــمــچــون            
روزهاي ديگر  خـواهـان پـاسـخ فـوري                
اداره کار سنندج به ديوان عدالـت اداري        
بودند و عليرغم بوروکراسي موجود کـه       
تهيه نامه و ارسال آن به ادارات ،  تـا               

 اين کارگـران بـا       ،يک ماه طول ميکشد   
اعتراض و پيگيري قاطعانه خود موفق      
شدند پس از چهار روز از دريافـت نـامـه         
ديوان عدالت توسط اداره کار سنـنـدج،         
اين اداره را ناچار بـه پـاسـخـگـويـي بـه                 
ديوان عدالت اداري بکننـد و جـوابـيـه              
اداره کار سنندج به ديوان عدالت ارسـال    

 .شد
در اين روز ماجرا بـه ايـن صـورت             

 ظـهـر بـه         ١٢اتفاق افتاد که سـاعـت          
کارگران پرريس اعالم شد کـه  پـاسـخ               

اداره کار به ديوان عـدالـت ارسـال شـده            
است و آنان بايد به تجـمـع خـود پـايـان                

اما کـارگـران دسـت از تـجـمـع                .   دهند
نکشيده و تعدادي از آنهـا بـراي کسـب          
اطالع از صحت موضوع به اداره پسـت        

اما در کـمـال تـعـجـب            .   مراجعه کردند 
متوجه شدند نامه ارسال نشده اسـت و         
نادر محمدي مسئول روابط اداره کـار           
سنندج که در ميان کارگران به تباني بـا       

 به آنهـا  بـه          ،کارفرمايان مشهور است  
بــا فــاش شــدن        .     دروغ گــفــتــه اســت       

 ،موضوع و اعتراض شـديـد کـارگـران           
محمدي ناچار شد  نامه را اين دفعه در         
حضور نمايندگـان کـارگـران بـه ديـوان              

 ٢عدالت ارسال نمايد و نامـه سـاعـت             
عصر در با پسـت پـيـشـتـاز بـه ديـوان                  

در ادامـه ايـن        .   عدالت ارسـال گـرديـد      
اعتراضات کارگران پرريـس روز چـهـارم        
دي نيز در مقـابـل اداره کـار سـنـنـدج                  

اما به دليـل عـدم       .   دست به تجمع زدند   
حضور رئـيـس اداره کـار سـنـنـدج در                  
محل کارش، به اين کارگران اعـالم شـد       
روز شنبه هفتم دي ماه کار آنهـا انـجـام        

با ارسـال نـامـه بـه ديـوان               .   خواهد شد 
 کـارگـران تصـمـيـم         ،عدالت اداري رژيم  

گرفتند که قرار قبلـي خـود مـبـنـي بـه                
تجمع در مقابل ديوان عدالت در تهـران        

 دي را فعال متوقف کننـد و بـه           ١٠در  
جاي آن کماکـان در مـقـابـل اداره کـار                 
سنندج تجمع نمايند تـا امـور نـهـايـي              
مربوط بـه ارسـال دفـاعـيـه اداره کـار                  

 . سنندج به ديوان عدالت انجام گيرد

 
 دور جديد مبارزات کارگران پرريس در سنندج 

 

فراخوان كمك مالي به 
 كارگران پرريس سنندج

 
 ما متحدانه ايستاده ايم 
 کارگران، همسرنوشتان  

 
سه ماه از مقاومـت مـا كـارگـران             
ريسندگي پرريس سنـنـدج در مـقـابـل             

در ايـن    .   ستم سرمايه داران مـي گـذرد       
مدت ما و خانواده هايـمـان فشـارهـاي            
روحي و معيشتي طاقـت فـرسـايـي را              

اما طرز تلقي مـا از         .   متحمل شده ايم  
تحمل اين فشارهـا بـه مـثـابـه مـبـارزه                

طبقه کارگر بـراي رسـيـدن بـه دنـيـايـي                
عاري از ستم و استثمار، تـلـخـي آن را              

 . برايمان به شيريني تبديل كرده است
اينک و پس از گذشت سـه مـاه از              
تحمل اين فشارهـا، راي هـيـئـت حـل                
اختالف اداره کار سنندج که در نتـيـجـه          
مبارزه متحدانه ما صادر شـده بـود در           
راهروهاي ادارات قضايي گرفتار آمـده        
و اين بار دشمنان طبقاتي مـا بصـورت      
آگاهانه و سازمان يافته اي ميکـوشـنـد         
از طـريـق تـحـمـيـل يـک رو در رويـي                      
فرسايشي بر کارگران، نيروي مـتـحـد و        
يکپارچه ما را تحليـل بـرده و در هـم                 

اجـراي راي صـادره از سـوي           .   بشکنند
هيئت حل اختالف اداره كار سنندج كـه        
به نفع كارگران صادر شده بود، بـا قـرار           
ديوان عدالت اداري مـتـوقـف شـده و                
كارفرما با اين حربه در صدد اسـت بـا             
تداوم تحميل بيش از پيش گرسنگي بـر        
خانواده هايمان، ما را به عقب نشـيـنـي        
 .  از خواست هاي برحق خود وادار نمايد

در راستاي اين سياست و پـس از             
توقف اجراي حکم هيئت حل اخـتـالف          
از سوي ديوان عدالـت اداري، کـارفـرمـا          
با اشـراف بـر مسـتـولـي شـدن فـقـر و                     

 -گرسنگي مفرط بر زندگي ما، با سـه         

چهار نفر از کارگران تماس گرفته و آنان         
را دعوت بکار کـرده اسـت تـا از ايـن                  
طريق در مـيـان مـان شـکـاف ايـجـاد                  
نموده و مقاومت يکپارچه مـا را در هـم     

 . بشکند
 

 !  اما ياران
 

ما متحدانه ايستاده ايم و در ايـن           
شــرايــط چشــم امــيــد مــان بــه يــاري               
شماست تا اندکي از آالم تحميل شده بر        
همسر و فرزندانمان کاهش پيدا کـنـد و          
کارفرما قادر نشود با استفـاده از حـربـه          
تحميل بيـش از پـيـش گـرسـنـگـي بـر                  

خانواده هايمان، مقاومت متحدانه مـا       
را بمثابـه بـخـشـي از مـبـارزه طـبـقـه                     

 . کارگران ايران در هم بشکند
 

 زنده باد همبستگي کارگري
دوم آذر ماه هزار و سيصـد و هشـتـاد و             

كـارگـران شـركـت ريسـنـدگـي               -هفـت   
 پرريس سنندج 

 
 :شماره حساب

ــانــك مــلــت         1331925431  ب
شعبه حافظ سـنـنـدج بـه نـام مـحـمـد                   
 شريف ساعد پناه و آرش عزتي اميني 

 

کارگران کارخانه فرش غرب    
کرمانشاه هر دوشنبه در      
 مقابل کارخانه تجمع ميکنند 

بدنبال اعـتـراضـات و شـکـايـات               
کارگران فرش غرب کرمانشـاه، هـيـئـت         
تشـخـيــص اداره کـار کـرمــانشـاه روز                

 دي رأي خـود را در مـورد       ٥چهارشنبه  
بـر  .   خواستهاي اين کارگران صادر کـرد    

اساس اين راي کارفرما بايد سه مـاه از          
دستمزدهاي معوقه کارگران را به همراه      
مابه الـتـفـاوت عـيـدي آنـان  و  بـن                        

 بـه کـارگـران فـرش            ٨٦کارگري سـال     

 . غرب کرمانشاه پرداخت نمايد
 ١٥طبق اين راي هر يک از طرفيـن   

روز مهلت دارند تا نسبت بـه ايـن راي              
اعتراض خود را اعالم کنند و چنـانـچـه          
يکي از طرفين بـه ايـن راي اعـتـراض                
نمايند مرجع رسيدگي بعدي هيئت حل      
اختالف اداره کـار کـرمـانشـاه خـواهـد              

 . بود
کارگران فرش غـرب کـرمـانشـاه از        
زمان تعطيلي کارخانه توسط کارفـرمـا       
در اول مـهـر مـاه امسـال هـر روز در                    
مقابل درب بسته کـارخـانـه تـا پـايـان               
ساعات کاري تجمع کرده  و بـارهـا بـه              

استانداري و اداره کـار نـيـز مـراجـعـه                  
ــه                     ــدگــي ب ــان رســي ــواه ــوده و خ ــم ن

 . مشکالتشان شده اند
الزم به ياد آوري اسـت از زمـان                 

تعطيلي کارخانه فرش غرب کرمـانشـاه       
و شروع کشمکش کارگران با کارفـرمـا،     
استانداري کرمانشاه پيشنـهـاد وام دو          
ميليارد توماني و تهيه مـواد اولـيـه را           
به کارفرما ارائه داده است اما کارفرمـا        
اين مسئله را قبول نکرده و بـا بـهـانـه                
هــاي واهــي اعــالم نــمــوده اســت کــه                

 . نميتواند کارخانه را فعال کند
 ،به گزارش مندرج در سايت اتحاد      

روز دوشنبه شانزدهم دي ماه کـارگـران          
فرش غرب کرمـانشـاه طـبـق روال هـر               
دوشنبه در مقابل کارخانه تجمع کردنـد       
و بر سر مسئله بالتـکـلـيـفـي و حـقـوق              
هاي معوقه خود و همچنين در مـورد           
چگونگي رسيدن به مطالباتشان با هـم       

کارگران .   به بحث و تبادل نظر پرداختند     
 روزه   ١٥که منتظر سپري شدن مهلت       

براي اعتراض از جانب کارفرما به رأي         
صادره از سوي هيئت تشـخـيـص اداره           
کار کرمانشاه هستند، مصمم شده انـد        
که در صورت گردن ننهادن کارفرما بـه      
خواست هايشـان دسـت بـه اقـدامـاتـي              

ديگر نظير تجـمـع در مـقـابـل ادارات                
مربوطه در استان و حـتـي در تـهـران                 

 دي   ١٦ياد آوري مي شود روز       .   بزنند
ماه مهلت اعتـراض کـارفـرمـا بـه راي              
صادره از سوي هيئت تشـخـيـص اداره           

. کار کـرمـانشـاه بـه پـايـان مـي رسـد                   
کارگران هم اکنون به صـورت شـيـفـتـي            
هر روز يک شيفت تا پايان ساعت کاري        
در مقابل درب بسته کـارخـانـه حضـور            
پيدا ميکننـد و روزهـاي دوشـنـبـه هـر               
هفته نيز براي تصميم گيريهاي جـمـعـي         
همه آنان در مقابل کارخانه تجمـع مـي         

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

www.kagaran.org 
  

 يک دنياي بهتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيد

چهارم دي مـاه بـراي سـنـديـکـاي                
کارگران  شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي                 
تهران و حومه و هـمـه کـارگـران ايـران                 
يادآور حق خواهي و حـق طـلـبـي مـي              

پــس از گــذشــت ســه ســال از               .   بــاشــد
اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحـد،        
عليرغم همه سختي ها و دشـواريـهـا،             
ما همچنان متحد و استوار براي بـهـتـر          
شدن شرايط زندگـي کـارگـران ايسـتـاده           
ايم و تا رسيدن به همـه خـواسـتـه هـاي                
کارگران دسـت از تـالش و مـبـارزه بـر                

 . نخواهيم داشت
چهارم دي مـاه بـراي سـنـديـکـاي                
کارگران  شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي                 
تهران و حومه و هـمـه کـارگـران ايـران                 
يادآور حق خواهي و حـق طـلـبـي مـي              

پــس از گــذشــت ســه ســال از               .   بــاشــد
اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحـد،        
عليرغم همه سختي ها و دشـواريـهـا،             
ما همچنان متحد و استوار براي بـهـتـر          
شدن شرايط زندگـي کـارگـران ايسـتـاده           
ايم و تا رسيدن به همـه خـواسـتـه هـاي                
کارگران دسـت از تـالش و مـبـارزه بـر                

 . نخواهيم داشت
در بزرگداشـت ايـن روز، اعضـاي             
ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد           

اتوبوسراني تهران و حومه با حضور در         
 پايانه 

هاي اتوبوسراني تهران، با استقبـال      
گرم همکاران، اين روز بزرگ را گـرامـي         

 . داشتند
سنديکاي کارگـران شـرکـت واحـد           
اتوبوسراني تهران و حومه اين روز را بـه         
همه کارگران ايران و جهان شادباش مي       
گويد و دست همه تالشگران و فـعـالـيـن        
اين عرصه را بـراي بـهـبـود وضـعـيـت                 
زندگي کارگران مي فشارد و خـواسـتـار         
آزادي بي قيد و شـرط مـنـصـور اسـالـو              
رئيس هيئت مديره سنـديـکـا و پـايـان              
بخشيدن به سرکوب و پرونده سازي هـا          

 . عليه فعالين کارگري است
سنديکاي کارگـران شـرکـت واحـد           
اتوبوسراني تهران و حومه ايمـان راسـخ         
دارد جنبش کارگري ايران بـا اتـحـاد و             
همبستگي بيش از پيش قـادر خـواهـد           
شد مصـائـب مـوجـود را پشـت سـر                    
گذاشته و نويد بخش صـلـح، شـادي و              

 . رفاه براي عموم انسانها باشد
با اميد به گسترش صلـح و عـدالـت در            

 همه جهان 
ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد           

 اتوبوسراني تهران وحومه 
٤/١٠/١٣٨٧  

 

 
چهارم ديماه سومين سالروز اعتصاب بزرگ کارگران 

 شرکت واحد گرامي باد 

 دي   ٧شـنـبـه        بعد از ظـهـر روز             
ابراهيم مددي، نايب رييس هيت مديره      
ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد           
اتوبوس راني تهران، در اداره کار شـمـال         

اين چنـدمـيـن بـار          .  شد    تهران، بازداشت 
است که در طول سه سال اخير و بدنـبـال          

 کـارگـران     ٨٤اعتصاب با شکـوه سـال        
 ابراهيم مددي دستگيـر و      ،شرکت واحد 

در رابــطــه بــا ايــن          . زنــدانــي مــيــشــود   
سعـيـد تـرابـيـان، مسـئـول                ،دستگيري

عمومي و عضو هـيـئـت مـديـره         روابط  
سنديکا يکارگران شرکت واحد اتوبوس     

کـه  "   روز" راني تهران، در گفت و گو بـا        
: گـويـد     دي انجام گرفته است مي        ٩در  

اين برخوردها هيچ تاثيري بر کـارگـران        " 
و فعاالن کارگري نداشته اسـت و آنـان              

يک قـدم هـم          براي رسيدن به حقوق شان  
 " .عقب نخواهند نشست

بـا سـعـيـد       "   روز" متن گفـتـگـوي       
 : ترابيان
 

نحوه بازداشت ابراهـيـم مـددي      " :   روز"   
به چه صورت بوده است و آخرين خبر از         

    وي چيست؟
 

ابراهـيـم مـددي کـه بـعـد از                 :   ترابيان
 1384اعــتــراضــات صــنــفــي ســال         

کارگران شرکت واحد بازداشت و بعـد از        
در   تحمل دو ماه زنـدان آزاد شـده بـود،              

 دادگـاه    14 در شـعـبـه        1386سال  
بـعـد از دو        .  انقالب تهران محاکمه شد 

ماه، حکم سه سال و نـيـم زنـدان بـراي                 
کـردنـد و بـه دلـيـل               آقاي مددي صادر    

اينکه هيچ نسخه اي از اين حکم به وي    
تحويـل داده نشـده بـود، ولـذا او در                     
انتظار اين حکم بـود، قـاضـي دادگـاه               

اعتـراض ابـراهـيـم مـددي را بـه                   عدم  
منزله قبولي حکم از سوي او دانست و         
حکم براي اجرا به اداره اجـراي احـکـام              

آقاي مددي در     پس از آن، .  فرستاده شد 

اداره کــار شــمــل تــهــران، د رمــيــدان               
اقــدســيــه، تــوســط مــامــوران لــبــاس            

  .شخصي بازداشت شد
 

آيا شـمـا و يـا خـانـواده آقـاي                   ":   روز"  
مددي از مـکـان نـگـهـداري و دلـيـل                   

    بازداشت او اطالع داريد؟
 

تا جايي که خبر داريـم، آقـاي        :   ترابيان
مددي روز يکشنـبـه از پـايـگـاه يـکـم                  
پليس امنيت به دادسرا منتقـل شـد و            

مـنـتـقـل       پس از آن، او را به زندان اوين           
  . کرده اند

 
به جز بازداشت آقايـان مـددي،     " :   روز"     

حکيـمـي و امـيـري، بـازداشـت و يـا                     
احضارهاي ديگري نيز صورت گـرفـتـه          

   است؟
 

اعضــاي هــيــئــت مــديــره         :   تــرابــيــان 
سنديکاي شرکت واحد از طريـق تـمـاس     
تلفني احضار شده اند که در پاسخ گفته        

احضـاريـه     شده است که تنها با دريافت       
هاي کتبي، خود را مـعـرفـي خـواهـنـد              
کرد، اما تا به امـروز هـيـچ احضـاريـه                

  . کتبي به دست کسي نرسيده است
 

در هـفـتـه هـاي اخـيـر، فشـار                 " :   روز"   
امنيتـي و قضـايـي بـر روي فـعـاالن                    

. کارگري در ايران شـدت گـرفـتـه اسـت             
دانيـد؟ آيـا ايـن         شما دليل آن را چه مي       

ارتباطي با تشديد بحـران اقـتـصـادي و           
رشد اعتراض هاي کارگري در ايران نيز       

    دارد؟
 

اين فشار هـا، کـار امـروز و             :   ترابيان
از زماني که کارگـران بـه        .   ديروز نيست 

حقوق خود آشـنـا شـده انـد و داشـتـن                   
تشکل مستـقـل کـارگـري و نـمـايـنـده                 

واقعي را حق مسلم خود مي دانـنـد و               
براي متحد شدن به اين سـو در حـرکـت             
هستنـد، ايـن فشـارهـا شـدت گـرفـتـه                  

خاطر نارضايتي    در عين حال، به     .   است

ها از قبيل دستـمـزدهـاي پـائـيـن، کـم                
شدن توان خريـد کـارگـران، گـران شـدن              
اجاره بهاي مسکن و و اخراج هـاي بـي            

دليل شاهد اعتراضات فراوان در کشور        
و روي آوردن شمار هر چـه بـيـشـتـري از              
کــارگــران بــه تشــکــل هــاي مســتــقــل            

ايـن مـوضـوع نـيـز             کارگري هستيم که    
باعث شده است فعاالن کارگـري تـحـت         

امــا .   فشــار مضــاعــف قــرار گــيــرنــد          
خوشبختانه اين موارد هيچ تاثيـري بـر          

کارگران و فعاالن کارگري نداشتـه اسـت          
و آنان براي رسيدن به حـقـوق شـان يـک               

  . قدم هم عقب نخواهند نشست
 

انتظار فعاالن و تشـکـل هـاي           " :   روز"     
کارگري در ايران از اتحاديه هـاي بـيـن             
المللي کارگري و سـازمـان هـاي بـيـن                

بـا اوضـاع جـاري           المللـي در ارتـبـاط          
چيست؟ و آيـا فـکـر مـي کـنـيـد کـه                       
اعتراض هاي بين المللي بـه بـازداشـت           
ها يا احضارهاي فـعـاالن کـارگـري در              

چه اندازه مي تواند مثمـر ثـمـر            ايران تا   
     واقع شود؟

 
اعتراض به اين بـرخـوردهـاي        :   ترابيان

امنيتي و قضايي، يکي از اصلي تـريـن      
بـه  .   خواسته هاي فعالين کارگري اسـت      

اسـالمـي ايـران بـايـد             ويژه که جمهوري    
پايبند مقاوله نامه هاي بـيـن الـمـلـلـي              

  .باشد که آنها را پذيرفته است
مسئوالن جمهوري اسالمـي ايـران       
بايد اين نکته را در نـظـر بـگـيـرنـد کـه                  
کارگران به جز يک زندگي شرافتمندانـه،       

خواهند، اما نـه تـنـهـا          چيز ديگري نمي    
با اين کمترين خواسته ها هم مـوافـقـت          
نمي شود، بلکه جلـوي ايـن درخـواسـت           

به نظـر مـن، و       .   قانوني گرفته مي شود   
با توجه به موارد پيشين، حمايت هـا و        

همبستگي بـيـن الـمـلـلـي مـي تـوانـد                  
کارگران ايران را در رسيدن به اهدافشان       

  .کمک کند

 
 کارگران عقب نمي نشينند

 با سعيد ترابيان عضو مسئول روابط عمومي سنديکاي کارگران شرکت واحد               "  روز" مصاحبه 

 
آخرين خبر از ادامه زندان 

محسن حکيمي و بيژن 
 اميري

طبق اطالع رسيده ظـهـر امـروز،       
 مـحـسـن      1387 دي      14شنبه،  

حكيمـي طـي تـمـاسـي تـلـفـنـي بـه                     

خانواده اش خبـر داده اسـت كـه بـه                 
ژن امـيـري از بـازداشـتـگـاه               همراه بي 

، بـه داخـل بـنـد            209انفرادي بند   
اتـهـام مـحـسـن        .   منـتـقـل شـده انـد          

حكيمي تبليغ عـلـيـه نـظـام اسـت و               
 ميليون تـومـان وثـيـقـه          100مبلغ  

مـحـسـن    .   براي او تعيين گرديده است   

حكيمي گفـتـه اسـت كـه وثـيـقـه را                   
نپذيرفته است و از خانـواده اش نـيـز             
خواسته است كه از گـذاردن وثـيـقـه               

 .  براي آزادي او خودداري كنند
 

کميته هماهـنـگـي بـراي ايـجـاد             
 ٨٧ دي ١٤ -تشکل کارگري
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گزارشات مـنـتـشـر شـده،           بنا به   
حراست كارخانه ايـران خـودرو بـيـژن            
اميري عضو كميته هماهنگي بـراي        
ايجاد تشـكـل هـاي كـارگـري و از                  

 ديـمـاه     ٢كارگران اين كارخانه را روز      
دستگير كرد و به نيروهاي امـنـيـتـي        

در همان شـب و هـنـگـام       .  تحويل داد 
يورش نيروهاي حكومتي به خانـه او،       
مــحــســن حــكــيــمــي عضــو كــانــون           
نويسندگان ايران و از فعالين كـمـيـتـه       
هماهنگي كه در خانـه بـيـژن امـيـري            

بنـا بـه     .   بوده را نيز دستگير ميکنند    
خبري كه خانواده و وكـيـل مـحـسـن              
حكيمي در اختيار رسـانـه هـا قـرار               
داده اند، در حـال حـاضـر مـحـسـن                  

 ٢٠٩حکيمي و بيژن اميري در بـنـد           
 .اوين زنداني مي باشند

انـجـمـن    " بنا به خبر ديگـري كـه           
دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر       

در اختيار سـايـتـهـا قـرار داده             "   ايران
است، نيروهاي اداره اطالعات استان     

 ديـمـاه بـخـتـيـار            ٣كردسـتـان، روز        

رحيمي را كه سال گذشته چند ماهـي        
را در زندانهـاي جـمـهـوري اسـالمـي              
گذراند و مدت زمان زيـادي نـيـسـت            
كه آزاد شده است، بار ديگر دستگـيـر      

. كرده و به مكان نامعلومي مي برنـد     
 ٤همچنين نيروهاي امـنـيـتـي روز              

ديماه به منزل پدرام نصرالهـي حـملـه          
مي كنند و او را دستـگـيـر و بـرخـي            
اموال شخصـي او را نـيـز بـا خـود                    

طبـق ايـن خـبـر نـيـروهـاي                .   ميبرند
امنيتي به تعقيب تعدادي ديـگـر از            

فعالين كارگري پرداخته و بـا تـمـاس           
تلفني از خانواده هايشان خواسته انـد       
كه خود را به اداره اطـالعـات مـحـل             

 .زندگي خود معرفي كنند
ــيــســت كــارگــري             حــزب كــمــون
دستگيري بـيـژن امـيـري، مـحـسـن                
حكيمي، بختيـار رحـيـمـي و پـدرام               
نصرالهي را قويا محكوم مي كنـد و         
خواهان آزادي فوري و بـدون قـيـد و               
شرط آنها و کليه زنـدانـيـان سـيـاسـي          

حزب كارگران و همه مـردم را          .   است

به مـبـارزه مـتـحـدانـه عـلـيـه رژيـم                     
جنايتکار جمهوري اسالمـي فـرامـي        

 . خواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ ديماه ۵، ٢٠٠٨دسامبر ٢۵

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

 ٨  ماهواره هات برد
  مگاهرتز ١٢٣٠٣   فرکانس

 ٢٧٥٠٠  سيمبل ريت 
 ۴/۳    اف اي سي

 (Vertical)  پالريزاسيون عمودي
 :سايت کانال جديد

 tv.newchannel.www://http 
 com.yahoo@kanaljadid  : آدرس تماس  

 
com.yahoo@anternasional.tv 

 
 ! دستگيرشدگان بايد فورا آزاد شوند! دستگيري فعالين كارگري را محكوم مي كنيم

 ٢٠٠٩ ژانويه ٧
اهللا سيد علي خـامـنـه اي، رهـبـر              آيت  

 جمهوري اسالمي
محمود احمدي نژاد، رئيس جـمـهـوري          

 اسالمي ايران
 

 :آقايان عزيز
 هـزار عضـو        ٥٦بنمايـنـدگـي از         

اتحاديه كارگران پست كانادا، مـن بـه            
شما بخاطر موج جديـد دسـتـگـيـري و              
سركوب فعالين كارگري در ايران شديدا      

تا آنجا كه من مطـلـع   .   اعتراض ميكنم 
شده ام حداقل فعالين كارگري قيـد شـده        
در ذيل در مناطق مـخـتـلـف ايـران در               

 :زندان ميباشند
منصور اسـانـلـو، رئـيـس هـيـئـت               
مديره سنديكاي كارگران شركـت واحـد        

 در   ٢٠٠٧تهران و حومه كه از جـوالي        
 سـال حـبـس         ٥زندان ميـبـاشـد و بـه             

اسانلو بارها توسـط    .   محكوم شده است  

نيروهاي منيتي مورد ضـرب و شـتـم              
وي داراي مشـكـالت      .   قرار گرفته است  

 .جسماني جدي ميباشد
آقاي افشين شمس، عضو كـمـيـتـه         
هــمــاهــنــگــي بــراي كــمــك بــه ايــجــاد            
تشكالت كارگري، عضو كميـتـه دفـاع        
از محمـود صـالـحـي و نـيـز انـجـمـن                     

افشـيـن   .   كاريكاتـوريسـتـهـا مـيـبـاشـد          
شمس به يك سال زنـدان مـحـكـوم شـده           

حكم وي بدون حضور وكيلش بـه        .   است
 . وي ابالغ شده است

 ٣٣آقاي فرزاد كـمـانـگـر، مـعـلـم               
ساله كه فعال حقوق بشر و اتحـاديـه اي          

وي بـه    .   در استان كردستان مـيـبـاشـنـد        
مجازات اعـدام تـوسـط دولـت ايـران                
محكوم شده و بسختي شـكـنـجـه شـده             

 .است
آقـاي مـحـسـن حـكـيـمـي، عضـو                
كميته هماهنگي براي ايـجـاد تشـكـل            

كارگري و نيز عضو كانون نويسـنـدگـان         
ايران ميباشد، كـه تـوسـط نـيـروهـاي                
امنيتي لباس شخصي در حدود نـيـمـه           

 در تـهـران        ٢٠٠٨ دسـامـبـر       ٢٢شب  
طبق آخـريـن اخـبـار،        .   دستگير ميشود 

ــنــد             ــدان اويــن        ٢٠٩ايشــان در ب  زن
 .محبوس ميباشند

آقــاي بــيــژن امــيــري، كــه كــارگــر           
خودروسازي و عضو هيئت كوهنـوردي      
كارگران ميـبـاشـد، تـوسـط نـيـروهـاي               
انتطامي شركت ايـران خـودرو در روز             

 در كــارخــانــه       ٢٠٠٨ دســامــبــر       ٢٢
طبق آخـريـن اخـبـار          .   دستگير ميشود 

 زندان اويـن     ٢٠٩رسيده، ايشان در بند     
 .زنداني ميباشند

آقاي ابراهيم مددي، معاون رئيـس       
هيئت مديره سنديكاي كارگران شركـت      

 . واحد تهران و حومه
آقاي پدرام نصرالهي، عضو كميتـه      

هــمــاهــنــگــي بــراي كــمــك بــه ايــجــاد            
تشكالت كارگري در كردستـان كـه در           

 .  دستگير شده اند٢٠٠٨ دسامبر ٢٤
آقاي بختيار رحيمي، فعال كارگري     

 ٢٠٠٨ دسامبـر     ٢٣در كرستان كه در     
آقاي رحيمي قبـال نـيـز        .   دستگير شدند 

بازداشت شده و پس از چـنـد مـاه آزاد               
 .شده بودند

عــالوه بــر ايــن مــوارد، بســيــاري           
فعالين كارگري در حبس تعليقـي بسـر          

 . ميبرند و يا به دادگاه كشيده شده اند
تعداد زيادي از فعالين كارگري در        
ايران بخاطر فعاليتهاي كارگري از كـار        

ايـن شـامـل      .   معلق و يا اخراج شده انـد      
بسياري از اعضاي سنديكاي واحـد در         
تهران ميباشد، همچنيـن پـنـج تـن از               
رهبران سـنـديـكـاي كـارگـران شـركـت                

دسـامـبـر    ٢٠نيشـكـر هـفـت تـپـه در                 
 دادگاهي شده اند و در انـتـظـار           ٢٠٠٨

 .حكم دادگاه ميباشند
اتحاديه كارگران پست كانادا قـويـا       
نسبت به اين دستگيـريـهـا و سـركـوب              
فعالين كـارگـري در ايـران مـعـتـرض                 

مـا مصـرانـه خـواهـان آزادي            .   ميباشد
فوري و بيقيد و شرط تمامـي فـعـالـيـن          

ما از حكومت   .   كارگري زنداني هستيم  
ايران ميخواهيـم كـه حـقـوق كـارگـران               
مبني بر سازماندهي تشكل، تجـمـع و        
اعـتــصــاب را مــحـتــرم شــمــرده و بــه                
سركوب و تعـقـيـب فـعـالـيـن كـارگـري                 
خاتـمـه داده و در امـور مـربـوط بـه                      
تشكالت مسـتـقـل كـارگـري مـداخلـه              

 .ننمايد
 با احترام،

 دنيس ليملين
 رئيس سراسري

 اتحاديه كارگران پست كانادا

 
 در ارتباط با دستگيري و سركوب فعالين كارگري در ايران اعتراض نامه اتحاديه كارگران پست كانادا به جمهوري اسالمي ايران 

طبق خبر سايـت اتـحـاد کـارگـري،           
" بختيار رحيـمـي   "  دي   ١٠روز سه شنبه    

  کـمـيـتـه    " فعال جنبش کارگري و عضو        

 ايجاد تشـکـل        هماهنگي براي کمک به   
به اتـهـامـات واهـي در            "   هاي کارگري 

 .شهر مريوان دادگاهي شد

 اتـهـام     کـه   اعالم کرده   ظاهرأ دادگاه 
عضـويـت وي در ايـن نـهـاد                "  بختيار" 

قابل يادآوري اسـت     .   کارگري مي باشد  

ــمــي       "         کــه ــار رحــي ــي ــخــت ــخــاطــر  "   ب ب
 روز جـهـانـي             مـه    سازماندهي اول ماه  

، در شهر مريوان تـوسـط     ٢٠٠٨کارگر  
داري    لباس شخصي هاي نظام سرمـايـه      

   وي را بـه      دستگير شد و بعد از دو هفتـه       

بـخـتـيـار     .   انـتـقـال دادنـد      "   اويـن " زندان   
" اويـن "  در زنـدان    ماه٧ مدت  رحيمي به 

زير شديترين شکنجـه هـاي ايـن نـظـام              
 بـا قـرار           ددمنش قرار داشت و بالخـره     

 .وثيقه سنگين از زندان آزاد شد 

 
 " يکي از فعالين کارگري مريوان برگزار شد" بختيار رحيمي"  دادگاه

 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 دي ، سـاعـت دو     ١٠     شنبـه    روزسه
فـعــال  "   صـالــح بـهــرامـي     " ،   عصــرنـيـم     

اي از لـبـاس           کارگـري تـوسـط دسـتـه          
  او   .     شخصي هاي  رژيمدستگـيـر شـد      

   نيز يـک بـار بـه         ي گذشته روز پنج شنبه  
     ي اطالعات اين شهر احضـار شـده    اداره

، دوشنبه و     بود و در طول روزهاي جمعه     

 از  ، چندين مرتبـه  ي اين هفته هم  يک نبه 
 موبايل او زنـگ       جانب افراد ناشناس به   

 از تبليـغ و     اند که   اند و از وي خواسته      زده
آگاهـگـري در مـيـان کـارگـران دسـت                  

دستگيري اين فعال کارگري در     .   بردارد
ي مهرگان سـابـق صـورت       پشت مدرسه 

،       بـا شـنـيـدن ايـن خـبـر              .    اسـت    گرفته

 اطالعـات     اداره  ايشان به   اعضاي خانواده 
. شـدنـد  "   صـالـح  " رفتند  و جويايي حال       

ماموران دولتي، ضمن تائيد اين خـبـر          
 در طـول           مادر وي قول دادنـد  کـه             به

 اين فعال کارگري را آزاد           روزهاي آينده 
به نـقـل از سـايـت            بهروز ب .  ( نمايند
 )اتحاد

 
  دستگير شد  فعال کارگري در شهر ديواندره" صالح بهرامي"
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 سايت روزنه
www.rowzane.com 

افزايش دستمزدها و 
برخورداري از يک زندگي 

  انساني حق مسلم ماست 
 ياران و همکاران 

 
سالهاست ما کارگران بـه دلـيـل           
دستمزدهاي پايين و افزايش بي وقفـه     
هزينه هاي زندگي  با فـقـر و نـداري               
دست و پنجه نرم مي کنيـم و بـطـور              
دائمي و روزمره شرمـنـده هـمـسـر و               

در طـول ايـن        .   فرزندان خود  هستيـم    
سالها هر کـدام از مـا بـنـوبـه خـود                   
تـالش کـرده ايـم از طـريـق اضـافـه                    
کاريهاي طاقت فرسا و دسـت و پـا               
کردن شغل دومي، درصد ناچيـزي از        
رنج و آالم خانواده هايمان براي گذران       

 . زندگي را کاهش دهيم
اما واقعيت اين است که ديگر با       
اين دستمزدها و گـرانـي سـرسـام آور             
موجود، نه اضافه کاري و نـه شـغـل             
دوم نــمــيــتــوانــد گــرهــي از فــقــر و                

گـذشـتـه از      .   تنگدستي ما بـاز کـنـد       
اين، آيا شايسته است مـا بـه دلـيـل             
دستمزدهاي پايين و فشار کمرشـکـن       
هزينه هاي زندگي مجبور شويـم تـن          
به اضافه کاريهـاي طـاقـت فـرسـا و                
شغل دوم بسپاريـم و شـبـهـا جسـم و               
روح رنجور و فرسوده خود را به منـزل         
برسانيـم و حـالـي و فـرصـتـي بـراي                   
استراحت و تفريح  و بـودن در کـنـار              

 . خانواده نداشته باشيم
 

 دوستان و همکاران 
 

ما توليد کنندگان اصلي تمامـي      
ثروتها و نعمات موجـود در جـامـعـه           
هستيم و اين حق مسلم مـاسـت کـه             
فقط با اشتغـال در سـاعـات رسـمـي              
کار، چنان دستمزدي دريافـت کـنـيـم           
که ضـمـن بـر خـورداري از رفـاه و                     
آسايش، ديگـر مـجـبـور نشـويـم بـه                 
اضافه کاريهاي طاقت فرسا و شـغـل         

 . دوم تن در دهيم
اين حق ماسـت و حـق گـرفـتـنـي             

از اينرو ما امضا کنندگان اين      .   است
بيانيه از شما همـکـاران در تـمـامـي            
کارخانه ها، پروژه هاي خـدمـاتـي و            

ساختماني و غيره در سـراسـر کشـور           
ميخواهيم تـا بـا امضـاي گسـتـرده               
طومار زير به عنـوان قـدم اول بـراي              
افزايش دستـمـزدهـا بـه حـرکـت مـا                 

 . بپيونديد
 

سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحـد                
اتحاديه   –اتوبوسراني تهران و حومه     

ســنــديــکــاي   –آزاد کــارگــران ايــران         
کارگران کشـت و صـنـعـت نـيـشـکـر                

انجمن صنـفـي کـارگـران          -هفت تپه   
کـارگـران   –برق و فلزکـار کـرمـانشـاه           
کـارگـران     –شرکت ريسندگي پـرريـس    

کارگران فرش غرب       –کارخانه شاهو 
 : بافت  و جمعهايي از کارگران

 
 -شرکت صتـايـع فـلـزي             –عسلويه  

السـتـيـک      -لوله و پوشش سلفچـگـان     
 -نورد لوله و پـروفـيـل سـاوه              -البرز

پـتـروشـيـمـي        -شرکت مکان سـازان      
 -پلي اتـلـيـن سـنـگـيـن کـرمـانشـاه                 

کـارخـانـه      -کارخانه فرامان صنعـت      
آجـر    -شرکت سيم کابـل       -اخگر گاز   

کـارخـانـه نـيـر          –پزي شيل سنـنـدج       
شـرکـت     -گوني بافـي سـمـا       -پارس  

 -کـارخـانـه فـراسـاز             -آجين سـازه       
 -  LABصنايع شيميائي اصفهان       

پتروشيمي اصفهان و جـمـعـهـايـي از            
  کارگران ساختماني 

 آذر ماه هزار و سيصد و هشتـاد         26
 و هفت 

 
 : توضيح  
 

کارگراني که در سراسـر کشـور قصـد          
پيوستن به طومار جمع آوري امضـا          
براي افزايـش دسـتـمـزدهـا را دارنـد                
ميتوانند با شـمـاره تـلـفـنـهـاي زيـر                 

 : تماس بگيرند
 
 : تهران و استانهاي شمالي -١

 رضا شهابي
09192034087   

   جعفر عظيم زاده 
 09123368772  
 
 : استانهاي جنوبي -٢

 علي نجاتي
 :09169483504  

 رضا درخشان

 09169420430  
 
 : استانهاي مرکزي -٣

 شاپور احساني راد
 09192550373      
 
 :استانهاي غربي -٤

  جوانمير مرادي
 09188871405  
 شريف ساعد پناه-٥ 
 09189710274  
 

 :استان اصفهان
 : محمد رضا خويشکار

 09139068974   
: استان آذربايجان شرقي و غـربـي      -٦

 سالم شيخي
 09194802028  
 

 ***    
کارگران کارخانـه هـا، کـارگـران           :   از  

 .... ساختماني، خدمات و
 

 شورايعالي کار : به 
 

وزارت کــار و امــور          :   رونــوشــت بــه   
اجتماعـي و نـمـايـنـدگـان مـجـلـس                  

 شوراي اسالمي 
دســتــمــزد و حــقــوقــي کــه طــي            
سالهاي گذشته  براي ما کـارگـران و          
ساير بخشهاي حقوق بگيـر هـمـچـون          
معلمان، بازنشستگـان و کـارمـنـدان         
جزء تعيين شده است، بهيـچـوجـه در          
طول اين سالها کفـاف هـزيـنـه هـاي              
زندگي ما را نکرده و با سير صعودي        
هر ساله تورم، سال به سـال خـانـواده             
هاي ما در فقر و فالکت بيشتري فـرو       

بطوريکه در شرايـط حـاضـر    .   رفته اند 
و با توجـه بـه گـرانـي سـر سـام آور                      
مايحتاج زندگي، ما ديگـر قـادر بـه            
تامين حداقل معيشت نيز براي خـود       

 . و خانواده هايمان نيستيم
سال قبل حداقل دستمزد را بـراي       

 219600سال هشتاد و هـفـت            
تومان تعيين کرديد، اما ميـزان خـط       
فقر باالي ششصد هزار تـومـان بـود،           
اين در حالي است که در طـول سـال              
جاري با افزايش بي سابقه تـورم، فـقـر          
و فالکت بيش از پـيـش سـايـه شـوم                
خود را بر زندگي ما گستراند و کـمـر      

ما بيش از هر زمان ديگري  در زيـر             
 . فشار فقر و نداري خرد شد

هر انسان شريف و منـصـفـي کـه        
در ايـن مـمـلـکـت زنـدگـي مـيـکـنـد                  
ميداند که حتي با يک ميليون تومان       
هم، نميتوان آنچنانـکـه شـايسـتـه ي             

 . شان انسان است زندگي کرد
حال سوال ما ازهمه شما کسانـي        
که در کليه سطوح دولتي در تـعـيـيـن           
حداقل دستمزدهـا سـيـاسـت گـذاري            
مي کنيد ايـن اسـت کـه آيـا واقـعـا                   

سـيـصـد هـزار         -حاضريد با دويست    
تومان در ماه،  حتي سه روز زنـدگـي      
کنيد؟ پس چرا ما کارگران بايـد ايـن           
را قبول کنيم؟ چرا مـا بـايـد ايـن را                 
قبول کنيم کـه سـهـم مـا از تـولـيـد                    
اينهمه ثروت و نعمت در جامعه، فقـر    

 و فالکت روز افزون باشد؟ 
ما اعالم مـيـکـنـيـم کـه ديـگـر                 
نميتوانيم زير خط فقر زندگي کنيم و        
تداوم اين زندگي براي ما غيـر قـابـل            

از اين رو مـا خـواهـان           .   تحمل است 
تعيين حداقل دستمـزد بـا احـتـسـاب           
تامين يک زندگـي شـرافـتـمـنـدانـه و               
مرفه براي يک خانواده چهار نـفـره از            
طريق  دخالت مستقيم نماينده هـاي         
منتخب مجامع عمومي  کـارگـران          

 . هستيم
تامين يک زندگي شرافتمندانه و       
انساني حق مـا کـارگـران و تـمـامـي               
مزد بگيران اسـت و ايـن خـواسـتـي                
است که ما با امضـاي ايـن طـومـار              

 . مصرانه بر آن پاي مي فشاريم
 

 
 به  کمپين اعتراضي کارگران براي خواست افزايش 

 دستمزدها بپيونديم

جنبش دانشجويي هـمـواره خـود         
را از متحدان جنبش هاي اجتـمـاعـي         
به ويژه جنبش کارگري و جنبـش زنـان      
مي داند و همواره از مبارزات اقشـار        

 . مختلف جامعه حمايت مي کند
وضعيت اسف بار زندگـي امـروز        
بر هيچکس پوشيده نيسـت و کسـي           
نمي تواند فشار کـمـرشـکـن تـورم و               
گراني را بر اقشار تهيدسـت جـامـعـه           

حتي اگر امثال وزير رفـاه      .   انکار کند 
ادعا کنند که در ايران کسي زير خـط         
فقر شديد زندگي نمي کند هـمـه مـي           
دانند که اين يک ادعاي پوچ اسـت و            
امروزه بخش عـظـيـمـي از کـارگـران              
 . ايران در فقر شديد زندگي مي کنند

دستمزد هـا در ايـران در سـطـح              
بسيار پايين قرار دارد و مسئولين بـا        
تعيين ناعادالنه ي حداقـل دسـتـمـزد         
آن هم زير خط فقر مطلـق آگـاهـانـه و             
عامدانه بخش زيادي از مـزدبـگـيـران      

را به زندگي در فـقـر مـجـبـور مـي                   
 . کنند

مــا دانشــجــويــان آزاديــخــواه و           
برابري طلب دانشـگـاه اصـفـهـان کـه              
همواره دفاع از حقـوق مـردم مـحـروم           
در دستـور کـارمـان قـرار داشـتـه و                  
اعتراض به فقر و گراني و بيکاري را          
از وظايف خود مي دانـيـم، حـمـايـت             
کامل خود را از کمپين براي افـزايـش         
 . دستمزدها در ايران اعالم مي کنيم

اميد اسـت ايـن بـيـانـيـه گـامـي                
موثر و مفيـد بـاشـد در راه نـزديـک                  
کردن هرچه بيشتر جنبش دانشجويـي      

. به ساير جـنـبـش هـاي اجـتـمـاعـي                 
همچنين از دانشجويان سراسر کشـور      
دعوت مـي کـنـيـم بـه ايـن حـرکـت                    

  . اجتماعي بپيوندند
دانشجويان آزاديخواه و برابري طـلـب        

  آذر29 -دانشگاه اصفهان

 
بيانيه ي دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب اصفهان 

 درحمايت از کمپين افزايش دستمزدها
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 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

آقاي : نامه اي از فرزاد کمانگر 
 اژه اي ، بگذار قلبم بتپد 

 
ماههاست که در زندانـم ، زنـدانـي         
که قراربود اراده ام را ، عشـقـم را و                  

زنـدانـي   .   انسان بودنم را درهم بشکنـد     
بـره  " که بايد آرام و رامم ميکرد چـون            

، ماههاست بندي زندانـي  "   اي سر براه    
 . هستم با ديوارهايي به بلنداي تاريخ 

ديوارهايي که قرار بود فاصله اي        
باشد بين من ومردمم کـه دوسـتـشـان           
دارم ، بين مـن و کـودکـان سـرزمـيـنـم            
فاصله اي باشد تا ابديت ، اما من هـر          
روز از دريچه سلولـم بـه دور دسـتـهـا                
ميرفتم و خود را در ميان آنها ومـثـل            
آنها احساس مـي کـردم و آنـهـا نـيـز                   
دردهــاي خــود را در مــنِ زنــدانــي                  
ميديدنـد و زنـدان بـيـن مـا پـيـونـدي                  

 .عميق تر از گذشته ايجاد نمود 
قرار بود تاريکي زنـدان مـعـنـاي             
آفتاب و نور را از من بگيرد ، امـا در             

زندان من روئيدن بنفشه را در تاريکـي       
 .و سکوت به نظاره نشستم

قرار بود زنـدان مـفـهـوم زمـان و                
ارزش آن را در ذهـنـم بـه فـرامـوشـي                  
بسپرد ، اما من با لحظه ها در بـيـرون         
از زندان زندگي کرده ام وخود را دوباره         
به د نيا آورده ام بـراي انـتـخـاب راهـي               

و من نيز مانند زندانيـان پـيـش از      .   نو
خود تحقيرها ، توهينها و آزارهـا را            
ذره ذره ، با همه وجود به جـان خـريـدم              
تا شايد آخرين نفر باشـم از نسـل رنـج             
کشيدگاني که تـاريـکـي زنـدان را بـه                
شوق ديدار سحر در دلشـان زنـده نـگـه            

 .داشته بودند
خـوانـدنـد ،      "   محاربـم    " اما روزي   

يشـان  " خـدا " مي پنداشتند بـه جـنـگ          
رفته ام و طناب عدالتشـان را بـافـتـنـد         
تا سحرگاهي به زندگيم خاتمه دهند و        
از آن روز ناخواسته در انـتـظـار اجـراي            

اما امروزکه قـرار اسـت   .   حکم ميباشم 
عشـق بـه     " زندگي را ازمن بگيرنـد بـا         

تصميم گرفتـه ام اعضـاي        "  همنوعانم
بدنم را به بـيـمـارانـي کـه مـرگ مـن                    
ميتواند به آنها زندگي ببخشـد هـديـه           

عشـق  "   کنـم و قـلـبـم را بـا هـمـه ي                      
که در آن اسـت بـه کـودکـي                "   ومهري

فرقي نميکنـد کـه کـجـا           .   هديه نمايم   
باشد بر ساحل کارون يا دامنه سـبـالن         
يا در حاشيه ي کوير شرق و يا کودکـي     
که طلوع خورشـيـد را از زاگـرس بـه                 
نظاره مي نشيند ، فقط قلب ياغـي و           
بيقرارم در سيـنـه کـودکـي بـتـپـد کـه                   
ياغي تر از من آرزوهاي کودکـيـش را          
شب ها با ماه وستاره در ميان بگـذارد    
و آنها را چون شاهدي بـگـيـرد تـا در                 
بزرگسالي بـه رويـاهـاي کـودکـي اش              
خيانت نکند ، قلبـم در سـيـنـه کسـي               
بتپد که بيقرار کودکاني باشد کـه شـب         
سر گرسنه بر باليـن نـهـاده انـد و يـاد                 

دانش آموز شانزده ساله شهـر      "   حامد  " 
من را در قلبم زنده نگهدارد که نوشـت         

کوچکترين آرزويم هم در اين زندگـي  " ؛  

وخــود را حــلــق      "   بــرآورده نــمــيــشــود       
 .آويزکرد

بگذاريد قلبم در سينه کسي بتـپـد    
مهم نيست با چه زباني صحبـت کـنـد       
يا رنگ پوستش چه باشد فقط کـودک          
کارگري باشد تـا زبـري دسـتـان پـيـنـه               
بسته پدرش ، شراره ي طغياني دوبـاره        
در برابر نابرابريهـا را در قـلـبـم زنـده                  

 .نگهدارد
قلبم در سينه کـودکـي بـتـپـد تـا                
فردايي نه چندان دورمعلـم روسـتـايـي           
کوچک شود وهر روز صبح بچه هـا بـا            
لبخندي زيبا به پيشوازش بياينـد واو         
را شريک همه ي شادي هـا وبـازيـهـاي             
خود بنمايند شايد ان زمـان کـودکـان            
طعم فقر وگرسـنـگـي را نـدانـنـد ودر                 

زندان ، شکنـجـه     " دنياي آنها واژه هاي     
مـعـنـاي نـداشـتـه         "   ، ستـم ونـابـرابـري       

 .باشد
بگذاريد قلبم در گوشـه اي از ايـن          
جهان پهناورتان بتپد فقـط مـواظـبـش         

باشيد قلب انسانيست که ناگفتـه هـاي        
بسياري از مـردم وسـرزمـيـنـش را بـه               
همراه دارد از مردمي که تـاريـخـشـان            

 .سراسر رنج واندوه ودرد بوده است
بگذاريد قلبم در سينـه ي کـودکـي         
بتپبد تا صبحگاهي از گلويي بـا زبـان      

 :مادريم فرياد برارم 
 من ده مه وي ببمه باييه"

 خوشه ويستي مروف به رم 
 "بو گشت سوچي ئه م دنياييه 

مي خواهم نسـيـمـي      :   معني شعر   
را بـه    "   پيام عشـق بـه انسـانـهـا         " شوم و 

 .همه جاي اين زمين پهناور ببرم
بند بيماران عـفـونـي ،          فرزاد کمانگر   

دي ٨مورخ     -زندان رجايي شهر کرج   
 بـنـد     ٨٧ دي   ٢تاريخ نگارش؛     -٨٧

  اوين٢٠٩امنيتي 
 

بيانيه سنديکاي کارگران 
شرکت واحد اتوبوسراني 

تهران وحومه در حمايت از 
 فرزاد کمانگر

تشــکــالت مــدافــع حــقــوق بشــر          
همچنان از قطعي بـودن حـکـم اعـدام             
فرزاد کمانگر و خطـري کـه جـان ايـن               
معلم و فعال صنفي را تهديد ميکننـد   

 .گزارش مي دهند
نظر به گزارشات فوق وگفته هـاي         
وکيل آقاي کمانگر مبـنـي بـر فـقـدان              
اسناد و ادله در پـرونـده اي کـه آقـاي                 
کمانگر به اعدام مـحـکـوم گـرديـد ،                
ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد         
اتوبوس راني تهـران و حـومـه ضـمـن               
محکوم نمودن اين محکوميـت غـيـر          
حقوقي ، خواست خود را مـبـنـي بـر                
آزادي آقاي فرزاد کمانگر يا رسـيـدگـي        
علني و منصفانه بـر پـايـه قـوانـيـن و                
مقاوله نامه هاي مربوطـه اعـالم مـي          

 .نمايد
همچنين ما از اخبار دريافتي کـه        
وضعيت جسمي آقاي کمانگر را وخيـم      

توصيـف مـي نـمـايـد نـگـران گشـتـه                   
سنديکاي کارگـران شـرکـت واحـد        . ايم  

اتوبوس راني تهران وحـومـه از هـمـه               
مقامات و مسئولين مي خـواهـد تـا            
باتوجه به اصول منشورهاي جهانـي و        
مقاوله نـامـه هـا ومـعـاهـدات بـيـن                   
المللي که به امضاي نمايندگان ايـران         
نيز رسيده است، رفتار نمايند و خـود           
را ملزم به اجراي بدون قيد وشرط همـه         

 .ي مفاد آن بداند
 سنديکاي کارگران شرکت واحد 

 اتوبوسراني تهران وحومه
30/9/1387 

*** 
ما خواهان لغو فوري حکم 

اعدام و آزادي فرزاد 
  کمانگر از زندان هستيم 

بنا بر اخبار منتشره حـکـم اعـدام       
ــيــرغــم هــمــه                  ــگــر عــل فــرزاد کــمــان
اعتراضـات داخـلـي و بـيـن الـمـلـلـي                   
همچنان قطعي است و تـاکـنـون هـيـچ         
تغييري محسوسي در  رونـد پـرونـده             
اين معلـم و حـکـم صـادره در مـورد                  

 . ايشان رخ نداده است
آنچه که تاکنـون در مـورد پـرونـده           
فرزاد کمانگر بـراي افـکـار عـمـومـي              
روشــن شــده اســت،  ايــنــســت کــه                    
نيروهاي امنيتي تالش کرده اند به هـر        
ترتيبي شده، اتهامات بـي اسـاسـي را          
بر وي وارد کنند تا قـادر شـونـد بـديـن          
وسيله حکم اعـدام فـرزاد را تـوجـيـه                 

 . نمايند
پرونده فرزاد کمانگر تنها پـرونـده         
موجود براي وارد کردن اتهـامـات بـي          
اساس بر مـعـتـرضـيـن بـه وضـعـيـت                  

عالوه بر صدها پرونـده     .   موجود نيست 
ــورد                        ــي در مــ ــنــ ــيــ ــنــ ــن چــ ايــ
معلمان،دانشجويان،  کارگران و زنـان،      
اداره اطالعات سنندج طـي شـش روز         
بازجويي و وارد کردن انـواع فشـارهـاي     
روحي و جسمي بر طـيـب مـاليـي از                
اعضاي هيئـت مـديـره اتـحـاديـه آزاد              
کارگران ايران تالش کرده اسـت بـر وي          
بقبوالند که مرتبط با يکي از احـزاب          

اما طيب در مـقـابـل ايـن            .   بوده است 
فشارها مقاومت کرده و عليرغـم ايـن       
مقاومت  و پـس از آزادي، شـبـهـا                    

زمــانــي کــه در خــواب اســت دچــار                
آشفتگي ميشود و مادرش ناچـار وي         
را از خواب بيدار کرده  و بر بـالـيـنـش               

 . مي گريد
اين است اساس پرونده انسـانـهـاي        
شريفي همچون فرزاد کمانگر که عليـه        
فقر و تبعيض و ظلم و سـتـم در ايـن                

 . جامعه فرياد سر کشيده اند
از نظر ما حکم اعدام نه تنـهـا در            
ايران بلکـه در تـمـامـي نـقـاط دنـيـا،                  
اساسا ابزاري است  در دسـت طـبـقـات         
حاکم براي به تـمـکـيـن واداشـتـن کـل                
جامعه و حفظ سيطره مشتي اقـلـيـت           
ناچيز که ثروتهـاي اجـتـمـاعـي را در                

ايـن  .   دستان خود متـمـرکـز کـرده انـد            
حکم دون شان انسان است و بايد بـراي         

 . هميشه از زندگي بشر برچيده شود
ــران              اتــحــاديــه آزاد کــارگــران اي
همدوش با تمامي انسانهاي شريـف و        
آزاديخواه، خواهان لـغـو فـوري حـکـم             
اعدام فرزاد کمـانـگـر و آزادي وي و                 
پايان دادن بـه پـرونـده سـازيـهـاي بـي                 
اساسي است که هـر روزه  بـر عـلـيـه                   
انسانهاي شريف و مـعـتـرض در ايـن              

 . جامعه  اعمال ميشود
اتحاديه آزاد کارگران   
30/9/1387   

www.ettehadeh.com  

  
 فرزاد کمانگر بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود

 فرزاد کمانگر

 
 کمک مالي کارگران اصفهان به کارگران پرريس  سنندج 

 
جمعهايي از کارگران اصفهان در راستاي همبستگي با کارگران پرريس اقـدام            
به جمع آوري کمک مالي به اين کارگران  کرده و امروز مبلغ يک ميليون ريـال بـه                       

اتحاديه آزاد کارگران ايران بـا قـدردانـي از           .     حساب کارگران پرريس واريز کردند    
کارگران اصفهان به عزم و اراده اين دوستان در تعميق و گسـتـرش هـمـبـسـتـگـي                        
طبقاتي در ميان کارگران درود مي فرستد و همينجا بار ديگر بر اهـمـيـت کـمـک                     
مالي به کارگران پرريس تاکيد ميکند و عموم کارگران، تشـکـلـهـا و نـهـادهـاي                 

زنـده بـاد     .     کارگري را به کمک مالي عاجل به کارگـران پـرريـس فـرا مـيـخـوانـد                       
 هشتم دي ماه هشتاد و هفت   -اتحاديه آزاد کارگران ايران  -همبستگي کارگري


