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 تهااسايکوپ

  ايمني و بهداشت محيط کار
بحث هاي منصور حكمت در ميز گرد 

 بررسي طرح قانون كار جمهوري اسالمي 

 آذر امســـال بـــراي مـــا                  ١٦
كمونيستها و كارگران يك گام ديـگـر        

رژيـم از قـبـل خـود را               .   به پيش بود  
براي يك زورآزمايي جدي آمـاده كـرده       

بهانه آلودگي هوا نعمتـي الـهـي         .   بود
بود تا رژيم خيابانـهـا را بـه تصـرف                
ــا بســتــن درب                      خــود در آورد و ب
دانشگاهها و مدارس و ادارت ايـن            

امـا  .   روز را به سالمت از سر بگذراند    

دانشجويان و مردم آموخـتـه انـد كـه             
چگونه  اعتراضاتشان را بيان كنند و        
چه كنند كه اين رژيم خـوابـي آسـوده             

يك بار ديگر معلوم شـد       .   نداشته بود 
با بستن در دانشگاهها نميتـوان يـك          

روز .   جنبش سياسي را خاموش كـرد    
 آذر دانشـجـويـان بـا تـجـمـع بـا                   ٢٠

ــامــه                    ــعــن ــط ــا ق ــكــوهشــان و ب ش
اعتراضيشان كـه رهـايـي انسـان و               

 باز هم رژيـم و   ،بشريت را فرياد ميزد   
ايـن فـريـاد      .   دنيا را متـحـيـر كـردنـد         

آزاديخواهي بود كه از دانشگاه بـلـنـد         
شد و دانشجويان  با بلند كردن پـرچـم          

  آذر روز ما كارگران و كمونيستها ست١٦
 

 دهـه از ورود نـيـروي            ٣بيش از   
کار گسترده و ارزان به صفوف طـبـقـه          

اين نيـرو کـه      .   کارگر ايران مي گذرد     
در ابتدا عمدتا غير حرفه اي و سـاده           
بود بنا به داليل مختلـفـي از جـملـه              
نياز بازار کار و سرمايه در ايـران بـه             
کارگران ارزان و غير حرفه اي جـذب           

اما با گذشت زمـان   .   اين بازار گرديد    
اين بخش که همچنان به نـام کـارگـر             
افغان  خوانـده مـيـشـود تـبـديـل بـه                   
بخشي جدائي ناپذير از طبقه کـارگـر         

طــي چــنــد نســل         .   ايــران گــرديــد        
بخشهائي از اين کارگران تـبـديـل بـه            
کارگران ماهر در رشته هاي مختلـف       
شده اند که   قابـل تـفـکـيـک از کـل                    

 . طبقه نيستند 

 ٥٠ورود اين کارگـران در دهـه             
شمسي به بازار کار ناشي از نياز آنـان     
به کسب درآمد و عمـومـا مـقـطـعـي             

در سالهاي مذکور که آغـاز يـک   .  بود  
دوره رونق اقتصادي به پشـتـوانـه در            
آمد هاي نفتي بود بازار کار  بـه کـار             
اين کارگـران ارزان و بـي حـقـوق و                   
عمدتا غـيـر شـهـري نـيـاز حـيـاتـي                    

 كارگران مهاجر افغانستاني بخشي جدايي ناپذير از طبقه كارگر ايران

 مرتضي فاتحي از ايران 

 

در پيـش چشـم مـا در اول قـرن                 
و در واقع از اواخر قرن      ( بيست و يكم    

تحول بسيار مهمي در جريان     )   بيست
است و آن كم رنـگ شـدن هـرروزه و                 

- مـلـت  ּ تدريجي مرزهاي ملي است  
دولتها با زمان ما ناخوانايـي خـودرا         

 مـوانـع    ּ هر روز بيشتر نشان ميدهند    
ملي يك مـانـع آشـكـار بـر سـر راه                      

 مـانـعـي كـه          ּ پيشروي بشريت اسـت   
تكنيك و ارتباطات امروز عـمـال از           
بسـيــاري جــنــبــه هــا دارد آنــرا دور               

 رشد تكنيك و نـيـاز حـركـت            ּ ميزند
سرمايه دارد مرزهاي ملي  را كه  در         
خالل دو قـرن پـيـش تـا اوايـل قـرن                    
گذشته بدور مردم كشيد و آنهـا را بـه       

تقسيم كـرد بـتـدريـج كـنـار              "   ملتها" 
" گلـوبـالـيـزاسـيـون      "  اما  آنچه     ּ ميزند

خوانده ميشود اين حركت را توضيـح       
نميدهد بلكه تالشي است براي كـنـد          
كردن و تغيير مسير دادن اين حـركـت       
به نـفـع سـرمـايـه داران و بـه زيـان                       

ــوده هــاي مــردم                  ــران و ت ــارگ  ּּ ك
را دولتها و صاحبـان  " گلوباليزاسيون" 

 نـهـادهـاي      ּ سرمايه طراحي كرده اند   
اصليش بانك جهاني  و صنـدوق بـيـن       

و ســازمــان     ) IMF( الــمــلــلــي پــول       
و سازمان )   WTO(   تجارت جهاني  
 ּ هسـتـنـد     ( ILO) بين المللـي كـار    

" گـلـوبـالـيـزاسـيـون       " اساس سـيـاسـت       

 گلوباليزاسيون و طبقه كارگر
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آذر روز آزادي و ايسـتـادگـي          ۱۶
. در برابر استبداد و بي عدالتـي اسـت        

امـروز را بـا هـمـه تـوان خـود پـاس                    
مـا دانشـجـويـان بـعـنـوان             .   ميداريـم 

بخشي از مردم ستم کشيده  و هـمـراه           
بـا تـمـامـي سـتـم کشـيـدگـان نـظـام                    
سرمايه داري يکصدا، فرياد ميـزنـيـم        
که امکانات و ثروت و زر و نفت بايـد      
به صاحبان اصلي آن يعنـي بـه هـمـه              

 آذر ١٦ما در .   مردم باز گردانده شود   
همراه با محرومان جامعه بـراي رفـع          

. فالکت و بحران هم صـدا مـيـشـويـم            
 آذر براي ما دانشجويان، روز      ١٦روز  

رهايي انسان از تمامي تقسيم بنديها      
جـنـسـي و      ,   و تبعيض هاي طبقاتـي      

نژادي است و در شرايـط اجـتـمـاعـي             
ايران دانشجـويـان مـنـادي خـواسـت             
آزادي و برابري بـراي تـمـام جـامـعـه                

  .هستند
اين روز نه تـنـهـا روز دانشـجـو                
بلکه روز تمامي آزادگـان اسـت و بـه             
نماد آزادي خواهي و بـرابـري طـلـبـي             

اکنون اعالم مـي     .   تبديل گشته است  
داريم که ايـن روز بـراي مـا نـه روز                   
تقدير   نظام از سرسپردگي دانشـجـو           
ــه  روز بــزرگــداشــت آزادي و                        ک
آزاديخواهي اسـت و هـيـچـگـاه زيـر               
پرچم ارتجاع و استبداد سر فرود نمـي       

  .آوريم
ما جهانـي عـاري از اسـتـثـمـار               
طبقاتي، ظلم سـيـاسـي و تـبـعـيـض               
جنسـي را خـواسـتـاريـم،  بـراي آن                    
مبارزه مي کنيم و خود را هم سنـگـر          
با تمامـي انسـانـهـاي زحـمـت کـش                
جامعه، طبقه کارگر جهاني، و آزاده         

و جز اين مـبـارزه هـر         .   گان مي دانيم  
نسخه سازشکارانه ديگـري هـمـچـون         
فدراليسم، رفرميسم، تکيه به تفـاوت      
هاي نژادي، و حمله خارجي راه نجات       
نيست و چيزي جز بازتوليد ارتجاع و        

تـنـهـا يـک       .     استبداد را در پي نـدارد     
آلترناتيو وجود دارد و آن رجـوع بـه               

پس در همين .   انسان و انسانيت است   
راستا ما انجام مطالبات خويـش  را         

  :بي هيچ قيد و شرطي خواستاريم
 کوتاه شدن دسـت  تـمـامـي       -    ۱

نهاد هاي امنيتـي و انضـبـاطـي از               
دانشگاه خواست فوري و بدون قيـد و     

  .شرط ماست
 آزادي همه زندانيان دانشـجـو    -۲

، همه نشريات توقيف شـده ، وبـالگ      
نــويســان دســتــگــيــرشــده، و هــمــه              
دانشجوياني که  مـحـرومـيـت هـاي             
متفاوتي را متحمل شده اند، ايشـان         
بايد  فوري و بدون قيد و شـرط آزاد               

. شوند و به آنها غرامت پرداخت شود      
در سال گذشتـه تـا امـروز بـيـش از                  

 . مورد اتفاق افتاده است٣٠٠
آزادي بــي قــيــد و شــرط                  -  ۳

 تشکلهاي  کارگري، دانشجـويـي، و        
NGO      هاي مستقل، آزادي بيـان و

عقيده بايد به رسميت شناخته شود و       
هيچ کس بـا هـيـچ بـهـانـه اي حـق                      

  .محدود کردن آن را ندارد
آپارتايد جنسي و تـبـعـيـض            -۴

عليه زنان محکـوم اسـت و رهـايـي               
زنان از آالم و مصـائـب گـونـاگـون                  

  .خواست تمام جامعه است
رکــن جــامــعــه مــا بــر پــايــه            -۵

سرمايه و سود آن بـنـا شـده اسـت و                 
. . . فقر، استثمار، فحشا، اعتيـاد و          

ما از مـبـارزه      .   از پيامدهاي آن است   
طبقه کارگر اعم از کارگران  بـيـکـار،          

 شرکت واحد، نفت ، ايـران          کارگران
خودرو و کارخانجـات نسـاجـي دفـاع          
کرده و دوشادوش آنان براي سـاخـتـن           
جامعه اي کـه اسـاس آن انسـان و                   
انسانيت و دفاع از معيشـت شـريـف           
ترين انسانـهـاي ايـن جـامـعـه اسـت                

ضــمــنــا از    .   تــالش خــواهــيــم نــمــود      

مــبــارزات تــمــامــي اقشــار اعــم از            
مـعــلــمــان، پــرســتــاران، پــزشــکــان و          
تمامي زحمت کشان جـامـعـه دفـاع            

 .مي نماييم
 حمله وحشيانه به کردستان،     -  ۶ 

حمله به دفتر سنديکاي شرکت واحـد      
و کـارهـاي پـلـيـسـي از ايـن دسـت                     
محکوم است و فورا عامالن آن بـايـد         

  .مجازات شوند
احکـام دادگـاه سـقـز عـلـيـه                -۷

 -بـرهـان ديـوارگـر      ( فعالين کارگـري     
 -محسن حکيمـي    -محمود صالحي 

) محمـد عـبـدي و جـالل حسـيـنـي                 
محکوم است و خواسـتـار آزادي بـي            

اين فعالـيـن    .   قيد و شرط آنان هستيم    
کارگري تنها بـراي خـواسـتـهـاي بـر               
حقشان مبارزه کرده اند و جرمي جـز          

جـنـبـش    .     برگزاري اول ماه مه ندارنـد     
دانشجويي حمايت همه جانبه خود را      

  .از ايشان اعالم مي دارد
مســالــه هســتــه اي بــر اثــر              -۸

تبليغات رسانه اي تـبـديـل بـه يـک                 
. مساله ملي در کشورهـا شـده اسـت         

اما ماهيت و سرشـت ايـن مسـالـه،              
پوشش دادن براي سـالحـهـاي هسـتـه         
اي در درجه اول و دفـن زبـالـه هـاي                  
هسته اي در مناطق محروم در درجـه        

ما با نظامي گـري هسـتـه       .   دوم است 
اي و تخريب زيست محيط بـا زبـالـه            
هاي هسته اي مخالفيم و خـواسـتـار           
جهاني عاري از فعاليت هاي مخـرب       

  .هسته اي هستيم
انقياد فکري نـهـاد دانشـگـاه          -۹

که متشکل از شکل رابطـه اسـتـاد و           
دانشجو، بـديـهـيـات عـلـمـي، مـتـد                
تـحــقــيــق، شــيــوه هــاي فــردگــرايــانــه          
پژوهـش و تـخـصـصـي شـده دانـش                  

را نمي پذيريم و بـراي    ...  آکادميک و  
تــحــول ســاخــتــاري آن مــبــارزه مــي           

 ▪".کنيم

  آذر١٦ به مناسبت دانشجويانقطعنامه    

 "تنها يک آلترناتيو وجود دارد و  آن رجوع به انسان و انسانيت است"

   ! مرگ بر جمھوری اسالمی
 !زنده باد جمھوری سوسياليستی   
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 ناصر اصغري

آزادي برابر و  تنها يك نـژاد آن نـژاد               
 رهايي انسـان و بشـريـت را            ،انساني

ندا دادنـد و بـاز هـم رنـگـي چـپ و                     
 آذر   ١٦.   راديكال به ايـن روز زده شـد       

دانشگاه ها بسته بود و در خيـابـانـهـا       
 امـا    ،حكومت نظامي اعـالم نشـده       

دانشجويان بيصدا ننـشـسـتـنـد و بـا              
 آذر جـواب    ٢٢ و ٢٠تجمعاتشان در  

داندانشكني به رژيم دادنـد و رنـگـي          
. ويژه و سوسياليستي به اين روز زدند      

 آذر دانشــجــويــان در دانشــگــاه           ٢٠
تهران با شعارهاي پـوشـش اجـبـاري            

 ،  دانشجو كارگر اتـحـاد اتـحـاد            ،نه
آزادي زندانيان سياسي فـورا و بـدون           

 آزادي تشـكـل هـاي           ،قيد و شـرط      
 رهـايـي     ،كارگري حق كارگـران اسـت     

زن رهايي جامعه است بـيـش از هـر              
وقــت بــر هــمــبــســتــگــي جــنــبــش               
دانشجويي با جنبش براي رهـايـي و           
آزادي زن و جنبش كـارگـري تـاكـيـد              

دانشجويان در اين روز در      .  گذاشتند
قطعنامه خود با تاكيد بر اينكه تنها        
يك آلترناتيو و جود دارد و آن رجـوع            

ــت اســت                     ــي ــه انســان و انســان  ،ب
سوسياليسم را فرياد زدند و بـنـدهـاي         
قطعنامه هاي آنان جلوه بـا شـكـوهـي      

 همبستگي و فـريـاد       ،از آزاديخواهي 
 قـطـعـنـامـه        ٥بـنـد     .   انسانـيـت بـود     

:   " دانشجويان در اين روز مـيـگـويـد           
ركن جامعه ما بر پـايـه سـرمـايـه و                 

 ،ســود آن بــنــا شــده اســت و فــقــر                 
از . . .    فحشـا و اعـتـيـاد و          ،استثمار

مـا از مـبـارزه         .   پيامدهاي آن اسـت    
 ،طبقه كارگر اعم از كارگـران بـيـكـار         

 ايـران    ، نـفـت    ،كارگران شركت واحـد  
خودرو و كارخانجـات نسـاجـي دفـاع          
كرده و دوشادوش آنان براي سـاخـتـن           
جامعه اي كـه اسـاس آن انسـان و                   
انسانيت و دفاع از معيشـت شـريـف           
ترين انسانـهـاي ايـن جـامـعـه اسـت                

ضــمــنــا از     .   تــالش خــواهــيــم كــرد        
مــبــارزات تــمــامــي اقشــار اعــم از            

 پـزشـكـان و         ، پـرسـتـاران     ،معلـمـان  
تمامي زحمت كشان جـامـعـه دفـاع            

در اين بند از قطعـنـامـه    ."   مي نماييم 
ــبــاتــريــن شــكــلــي                  ــه زي در واقــع ب

دانشجويان از مبـارزه بـراي سـاخـتـن           
جامعه اي بر اساس انسان و انسانيت       
و از يك همبستگي گسترده طبقـاتـي        

در قـطـعـنـامـه ايـن          .   دنسخن ميگوي 
روز  دانشجويان همـچـنـيـن خـواهـان           
لغو احكام دادگاههاي اسالمي سـقـز       

 . عليه فعالين كارگري ميشوند
 آذر   ١٦قطعنامه دانشجويان در    

امسال پيام انسانيـت و آزاديـخـواهـي         
كيفرخواست دانشجويان عـلـيـه      .   بود  

سرمـايـه داري و پـالتـفـرمـي بـراي                  
سوسياليسم و جامعه اي انسـانـي و            

 آذر   ١٦دانشـجـويـان در         .   برابـر بـود   
امسال كاري كردند كه بـراي رژيـمـي           
ها ياد آور حركت حزب كـمـونـيـسـت             

" كنـفـرانـس بـرلـيـن        " كارگري بر عليه    
 آذر دانشـجـويـان چـپ            ٢٢روز  .   شد

ــگــي                    ــم رن ــه رژي ــد ك ــدادن اجــازه ن
خاكستري به اين روز بزند و ايـن روز         
را به عنوان روز همـبـسـتـگـي و روز               
ــبــت                   ــه ث ــخــواهــي ب آزادي و آزادي

.  آذر امسال سـرخ بـود         ١٦.   رساندند
اين صداي طبقه كارگر  آگاه بـود كـه            

 ▪. از دانشگاهها به گوش ميرسيد
 

 ١از صفحه   ... آذر روز ما كارگران و ١٦

 
داري قـربـانـيـان          جامعه سرمايـه  

اين قربانيـان را هـم در           .   زيادي دارد 
كاتاگوريهاي مختلفـي دسـتـه بـنـدي         
ميكند و بر هر كدام از آنها يـك اسـم            

مــثــال در    .   عــلــمــي هــم مــيــگــذارد       
روانشــنــاســي و جــامــعــه شــنــاســي           
بورژوائي ترمينولوژي وجود دارد بـه        

 كــه فــرهــنــگ       Psychopathنــام    
آن را   "   هــزاره" فــارســي    -انــگــلــيــســي 

يـعـنـي     "   سايكوپـات "يا " پسيكوپات" 
مـعـنـي    "   بيمار رواني جامعـه سـتـيـز       " 

سايكوپتهـا انسـانـهـائـي        .   كرده است 
هستند كـه مـعـمـوال دوران بـچـگـي               

. انـد    اي داشـتـه      سخت و غيرمعمولي  
كساني كه بدون پـدر و مـادر و در                  

ها بـزرگ     ها و يا توسط دايه      پرورشگاه
ــد    شــده ــا و           .   ان ــه ــي ــدان روســپ ــرزن ف

هـاي     كساني كه در خانواده    ،ولگردها
فقير و بدون امكانات بزرگ شده انـد،        
والدين معتاد و الكلـي داشـتـه انـد،             
والديني كه مرتب با همديگر بـگـو و      

 از مهمتـريـن   ּاند مگو و غيره داشته 

خصوصيتهاي يك سايكوپت پايمالي    
حق و حقوق ديـگـران بـدون تـرحـم و                 

بنا بـه آمـار        .   احساس دلسوزي است  
 درصـد زنـدانـيـانـي كـه              ٣٥ تـا    ٢٥

انـد، از       مرتكب جنايـات جـدي شـده       
 . سايكوپتها هستند

اما هر کسي کـه بـقـول مـارکـس         
ذهن خودش را به کار بـيـانـدازد، بـه              
سهولت متوجه ميشـود کـه جـامـعـه           

داري، يـک سـيـسـتـم              مدرن سرمـايـه   
خاص توليدي است که سـايـکـوپـات           

حق و حقوق افـراد را آنـهـم         .   ميسازد
در يک وسـعـت مـيـلـيـونـي پـايـمـال                   

الـکـلـي و مـعـتـاد تـولـيـد                 .   ميکند
فــقــر و بــيــکــاري تــولــيــد         .   مــيــکــنــد
روسپي و ولگـرد حـاصـل آن        .   ميکند
قتل و جـنـايـت، اضـطـراب و             .   است

. نگراني به جامعه تـزريـق مـيـکـنـد             
انسانها را در چنان موقـعـيـتـي قـرار             
ميدهد که بدون ايـنـکـه قصـد آن را               

داشته باشند، بـه بـگـو و مـگـوهـاي               
. اعصاب خورد کن کشيده ميـشـونـد       

اين سيستمي بيمار است و بـيـش از            
 .اين نميتوانند کتمانش کنند

امــا امــروزه، حــتــي در دايــره               
روانشناسان و جامعه شناسان رسمـي      
هم ديگر سايکوپاتي و سايـکـوپـتـهـا          

هاي مختـص حـيـطـه قـربـانـيـان                 واژه
داري، کسـانـي       سنتي جامعه سرمايه  

که بـر اثـر فـقـر دسـت بـه کـارهـاي                      
ميزنند و به زندان ميـافـتـنـد         "   خالف" 

 . نيستند
) Robert Hare( رابرت هـيـر      

از معروفترين روانشناسان آمريـكـاي      
شمالي بيش از نيمي از عمر خـود را           
تــحــقــيــق دربــاره ســايــكــوپــتــهــا در           

(زندانهاي استان بريتيش كلمبـيـاي         
BC   (  وي اخيرا  .   كانادا گذرانده است

گفته بود كه دلم ميخواهـد دولـت بـه           
من اجازه تحقيق درباره سايكـوپـاتـي        

. در بازار بـورس ونـكـوور را بـدهـد                
تلويزيون کانادا نيـز در حـال پـخـش              

اي تـــحـــت عـــنـــوان              مــجـــمـــوعـــه 
) corporations(كورپوراسيون ها  

است که در آن سران كورپوراسيون هـا        

. را سـايـکـوپـات مـعـرفـي مـيـکـنـد                 
همچنين در سمينـاري كـه يـكـي از              
روانكاوان بـه نـام كـانـادا و چـنـديـن                 
روانشــنــاس ديــگــر در آن حضــور               
داشتند، اين موضوع مطرح شـد كـه          
آيا اصوال نميشود گـفـت کـه تـفـكـر               

ــري و                ــوداگــ ) Business( ســ
اما نه رابرت هيـر  !  سايكوپاتي است؟ 

و نه شرکت کنندگان در سمينـار فـوق         
مـثـال   .   به اصل مسئله نـمـيـپـردازنـد         

مســئلــه حــول ايــن دور مــيــزد کــه               
هـا  ) CEO"   ( رؤساي اصلي شرکتها  " 

سايکوپت هستند و ايـن نـکـتـه کـه               
داري يـک سـيـسـتـم              سيستم سرمايه 

آلوده به ساپکـوپـاتـي و سـيـسـتـمـي                
سايکوپت سـاز اسـت، مـورد چشـم              

 . پوشي قرار ميگرد
روانشناسي بورژوائي مثـل تـمـام       
علوم اجتماعي بورژوايي ناچـار اسـت       

 نـاچـار   ּ در يك دور باطل حركت كند    
است پاسخهاي غير عـلـمـي و غـيـر              
واقعـي بـه مسـايـل مـورد بـررسـي                  

 زيـرا اسـاس آن بـر              ּ خويـش بـدهـد    
طبيعي بودن مناسبات مـوجـود كـه          
علت العلل همه دردها و بيمـاريـهـاي         

 ּاجتماعي و رواني است دور ميـزنـد     
روانشناسي بورژوايي انسانهـا را بـر          
حسب مشكالت رواني دستـه بـنـدي          

 به هر يك ماركي ميزند اما       ،ميكند
ريشــه اصــلــي ســايــكــوپــاتــي و يــا             
سايكوپاتهاي اصلي را نمي بيند و يا       

 بـدون شـك آن         ּ بر آن چشم مي بندد    
سيستمي كه از قبل اعالم ميكند كه       
صدها هـزار نـفـر را از كـار بـيـكـار                   
خواهد كرد و آنها را به بي تاميـيـنـي           
و گرسنگي و محروميت و در نتيـجـه      

 در اسـاس     ،اضطراب و دلهره ميراند   
از مـنـظـر     .   به  سايكوپاتي آلوده است    

انساني و انسان شناسانه همين سـران       
شــركــتــهــا و بــازارهــاي بــورس نــيــز           
ســايــكــوپــاتــهــاي اصــلــي جــامــعــه          

 از انسانيت تهي ميشوند و      ּ هستند
فرمان سرمايه را با بي رحمـي و بـي            
توجهي كامل به نتـايـج فـاجـعـه بـار               
اجتمـاعـي و انسـانـي آن بـه پـيـش                    

 اينها را نيـز از ايـن زاويـه              ּ ميبرند
ميتوان قربانيان سـيـسـتـم سـرمـايـه              

 ▪ ּداري قلمداد كرد
 

  تهااسايکوپ

ترين و با دوامـتـريـن را اتـنـخـاب                   هزينه
حـلـهـاي بـايـکـوت و               راه.   ميـكـنـنـد    

" آمريکائي از آمـريـکـائـي مـيـخـرد            " 
ديگر سالهاست که تأثير خـود را از            

 . اند دست داده
دولت کانادا در چند سال گذشـتـه        
خدمات را به هزينه طبقه کارگر ايـن         
کشــور از روي دوش کــمــپــانــيــهــاي           
بزرگي چون جنرال موتـورز بـرداشـتـه           

ماليات اين کمـپـانـيـهـا را بـه            .  است
حدي کـاهـش داده اسـت کـه حـتـي                  

هـم در    "   خـوديـهـا   " صداي بعضي از       
چـنـيـن کـاهشـهـائـي در             .   آمده اسـت  

مالياتهاي اين شرکتها حتـي بـاعـث          
اين شـده کـه شـرکـت ژاپـنـي هـونـدا                 
تشويق به ساختن يـک کـارخـانـه در               

 نفر ۱۳۰۰کانادا گرفته که قرار است    
اين نکـتـه از      .   را به اشتغال در بياورد    

آن جهت باعث تعجب اسـت کـه ايـن             
شرکتها ميتوانند توليدات خود را در      
کشورهـائـي بـا هـزيـنـه بـه مـراتـب                    
پائينتر از کشورهائـي چـون بـرزيـل،            
مکزيک و غيره توليد کننـد؛ امـا بـا             

اين حال بر مبناي سوبسيدهاي دست      
و دل بازانه دولت کانـادا بـه سـرمـايـه              

 .  آورند  به کانادا روي مي،داران
بهر رو مقابله با بيكـارسـازيـهـاي        
هزاران نفره كار اتحاديـه هـا نـيـسـت            
كار كارگران راديكال است كه بتوانند      
نيروي عظيم توده كـارگـران را حـول             

 در   ּ خواستهاي روشني بسيج كننـد    
اين زمينه بـايـد جـداگـانـه و بـطـور                   

   ּمفصل تر بحث كرد
 *** 

فـلـيـنـت يـكـي از            )   ١:   ( زير نويـس  
شهركهاي نسبتا بزرگ استان ميشيگـان      
آمريكا است كه چند سـال پـيـش جـنـرال             

هايـش    موتورز يكي از بزرگترين كارخانه    
را كه در اين شهر مستقـر بـود، بسـت و             

مايكل مـور،    .   شهر به ويراني تبديل شد 
طنزنويس و فيلمساز آمريكائي فـيـلـمـي         

 Roger" (راجر و من"مستندي به نام 
and me   (  را در اين باره ساخته اسـت

كه وقايع تكان دهنده اي را بـه نـمـايـش               
 ▪.گذاشته بود

 

 ٩از صفحه   ...—بيكارسازيهاي وسيع 



 4   ۱۳۸۴آذر    ٢٤   کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 ميليون نفـر كـارگـر    ٢/٢ساالنه  
در سراسر جهـان در حـيـن كـار مـي              

. ميرند بهنر بگوييم کشته ميـشـونـد       
مـقـتـولـيـن نـه در            .   به همين سادگي  

جــنــگــي بــراي كشــور گشــايــي يــا             
 بلكه در تالش    ،مغلوب كردن رقيبي  

براي دست يابي به ناني بـراي گـذران           
 . روزمره خويش به قتل رسيده اند

 مـيـلـيـون      ٢/٢اين آمار کشتار    
 ILOنفر در سال بر اسـاس گـزارش            

است، سازماني دست پخت دولتهـاي    
» جوکا تاکـال «   آقاي  .   سرمايه داري 

 حقايـق   ILOمدير برنامه کار ايمني     
دهشتناکي را در رابطه با اين گزارش    

 :بيان مي کند
 روزانـه    ILOبنابر بر بـرآورد        « 

 هزار نفر در سراسـر جـهـان          5حداقل  
در اثر حوادث يا بيماريهـاي شـغـلـي            

اما اين رونـد در حـال          .   جان ميبازند 
بنابر آخرين آمـارهـاي      .   افزايش است 

ما در مـورد جـوادث و بـيـمـاريـهـا،                
 ميليون نفر در سـراسـر        ٢/٢ساالنه  

جهان به علت حـوادث شـغـلـي جـان              
 ١٠ميبازند، اين ميزان نشان دهنـده       

درصد افزايش در مقايسه بـا آمـاري          
ــا                       ــود ب ــزارش خ ــه در گ اســت ک
شانزدهمين کنگره جهاني بهداشـت و      

 ٢٠٠٢ايمني شغلي در وين در سال         
 ».ارائه کرديم

تـقـريـبـاٌ بـه        «   او اضافه ميكنـد   
طور قطع مي توان گفت اين امـارهـا         
گوشـه اي از حـوادث را مـنـعـکـس                 

بنا بر برآوردهاي ما تقـريـبـاٌ        .   ميکند
 ميليون حادثه غـيـر مـرگـبـار             ٢٧٠

شغلي هر کدام ساالنه مـنـجـر بـه از              
دست رفتن بيش از سه روز کاري مي        

 مـيـلـيـون نـفـر         ١٦٠شود، همچنيـن    
 ».دچار بيماريهاي شغلي مي شوند

بسياري از کـارگـران بـيـکـار            «   
توانايي خود را براي ادامه اشتغـال از     

گــرچــه مــيــزان        .   دســت داده انــد         
معلوليت آنها به اندازه اي نيست کـه        

دريافت بيمه معلولـيـت   )   ؟( !شايسته

يا غرامت باشند هـر چـنـد از دسـت              
رفتن توانايي کار اين افـراد مـمـکـن            
است آن قدر زياد بـاشـد کـه امـکـان               
اشتغال مـجـدد آنـهـا را بـه شـدت                    

بـه طـور مـثـال ، يـک                .   کاهش دهد 
کارگر ساختماني که ديگـر جسـم او           
توانايي حمل بـارهـاي مـعـمـولـي را              
ندارد يـا يـک نـقـاش کـه بـه عـلـت                       
استشمام ذرات شيميايـي رنـگ هـا           
دچار آسم و يا حساسيت شـده اسـت،          
امکان اشتغال بـرايـش بـه سـخـتـي                

پژوهـش جـديـدي نشـان        .   ميسر است 
مــي دهــد کــه از هــر ســه کــارگــر                  
ساختماني فـقـط يـک نـفـر بـه سـن                    

دو .   طبيعي بازنشستگي مـي رسـد        
نفر ديگر مجبورند از مسـتـمـري از            

 ».کار افتادگي استفاده کنند
رسانه ها مرتـب مـيـگـويـنـد           «   
 هزار نفر در اثر جنگ و   ٥٠٠ساالنه  

درگيرها جان ميبازند، اما آنـهـا بـه            
 ميليون نفر که در سـال بـر          ٢بيش از   

اثر حوادث شغلي جان ميدهند توجه      
الـبـتـه از سـايـر           .   چنداني نمي کننـد   

قربانيـانـي کـه از عـواقـب حـوادث                 
شغلي رنج ميبرند اصـال نـامـي بـه               

به نقل از هـفـتـه         (   »   . ميان نمي آيد  
 ) آذر٨ -نامه آتيه

نه تفنگي در کار است نه بمـبـي،         
نه توپخانه يا خمپـاره، امـا جـنـگـي              

جـنـگـي    .   مرگـبـار در جـريـان اسـت            
نابرابـر بـر سـر جـان انسـانـهـا بـراي                    

جنگـي  .   رسيدن به هدف نهايي، سود    
که با گروگان گرفتن زندگي انسـانـهـا         
آنها را وادار ميکـنـنـد تـن بـه جـان                  
فرسـاتـريـن، خـطـرنـاکـتـريـن کـارهـا                 

ايــن جــنــگ يــک قــانــون            .   بــدهــنــد 
ميشناسـد، فـتـح سـودهـاي هـرچـه                

اين جنگ قانونش دستـيـابـي       .   بيشتر
بــه ســود اســت و بــراي آن هــيــچ                    

جنگي کـه   .   محدوديتي قائل نيستند  
يک طرف همه جور امکانات دارد و          
طرف ديگر آن يک امکان دارد که آن          

 کشتارگاهي بنام محيط كار 
 ياشار سهندي از ايران

 ١از صفحه 

صفح

 ، در عصر جـهـانـي شـدن        اينست كه 
ــتــرنــت          ــن  در عصــر        ،در عصــر اي

 راه حـركـت     ،ارتباطات عظيم جهانـي   
ســــرمـــــايـــــه و ســــود آوري                        
كورپوراسيونهاي عظيم اقتصادي را      
باز كـنـد و در عـيـن حـال از بـهـم                        
پيوستن كارگران به عنوان طبـقـه اي          

 سـرمـايـه      ּ جهاني پيش گيري نمايـد    
ها دارند آزادانه به هرجا كه بخواهنـد        

 هرجـا كـارگـر ارزان      ּ حركت ميكنند 
هست سرمايه از ايـن و آن گـوشـه                  

 امـا     ּ  سرازير مـيـشـود     جهان بدانجا 
كارگر وقتي ميخواهد به جايي بـرود        
كــه نــيــروي كــارش گــرانــتــر خــريــده           

 ּميشود دم مـرز نـگـهـش مـيـدارنـد            
 دلـيـل    ּ پاسپورتش را كنترل ميكنند   
دلــيــل   " ּ كــوچــش را مــي پــرســنــد          

يـعـنـي هـمـان كـه تـمـام                 "   اقتصادي
فلسفه عبور آزادانه سرمايه از مرزها      
را توضيح ميدهـد در مـورد كـارگـر             

 كارگر بايـد    ּ مطلقا قابل قبول نيست   
ــه     ــرگــردد "   كشــور خــودش    " ب ــا    ּ ب  ب

  گلوباليزاسيـون    ּ دستمزد نازل بسازد  
 امـا كـم     ּ يعني جهاني شدن سرمايـه    

رنگ شدن مرزها و آن تـحـولـي كـه                
بطور عينـي دارد اتـفـاق مـي افـتـد                

دسـت و    "   گلوباليزاسيون" منتظر اين   
 بشـريـت را ديـگـر           ּ پا بريده نميشود  

نميتوان در چارچوب ملتها و مـرزهـا        
 ميتوانند حـركـت او را          ּ زنداني كرد 
 ميتوانـنـد حـركـت او را            ּكند كنند 

 امـا    ּ مشقت بار و خطـرنـاك كـنـنـد          
نميتوانند و نتوانسته اند مانع حركت      

 مـا در اوايـل يـك انـقـالب              ּ او شوند 
 انقالبـي كـه هـمـچـون يـك                ּ هستيم

بيگ بنگ يا زلزله عـظـيـم جـوامـع              
 ּبشــري را تــكــان خــواهــد داد                    

مناسبات موجود را زير و رو خواهـد        
 ارزشها و سنتها و فـرهـنـگ و          ּ كرد

قوانين موجود را به تاريكخانه هـاي         
تاريخ خواهد سپرد و طـرحـي نـو در             

  ּخواهد انداخت
 آي ال او و گلوباليزاسيون 

سازمان جهانـي كـار كـه خـود               

ــلـــي                  ــاي اصـ ــادهـ ــهـ يـــكـــي از نـ
گلـوبـالـيـزاسـيـون اسـت در گـزارش                 
امسال خود از اين سخن ميگويد كـه        
گلوباليزاسيون نتوانسته است شكاف    

 ּميـان فـقـيـر و غـنـي را پـر كـنـد                      
سازمان جهاني كار در گـزارش خـود          

رشـد اقـتـصـادي جـهـان            " ميـگـويـد      
نتوانسته است به اشتغال بهتر كه بـه          
كــاهــش فــقــر بــيــنــجــامــد تــرجــمــه            

ּ شود  بار آوري كار و ،ايجاد اشتغال ּ 
بهبود دستمزدها و كـاهـش فـقـر در              
مناطق مـخـتـلـف جـهـان رونـدهـاي               

خـوان  "   متفاوتـي را نشـان مـيـدهـد            
سوماويا مدير كل آي ال او ميگـويـد         

پيام اصلي اين گزارش اينست كه تـا  " 
مقـطـع كـنـونـي ايـجـاد شـغـلـهـا و                      
درآمدهاي بهتر براي كارگران اولويت     

و اضـافـه     "   سياستگزاران نبوده اسـت   
گلوباليزاسيون  تا كـنـون بـه         " ميكند  

ايجاد فرصتهاي شغلي كافي و خوب      
 ּدر سطح جهان منـجـر نشـده اسـت            

اين وضعيت بـايـد تـغـيـيـر كـنـد و                    
همانطور كه بسياري رهبران جـهـانـي        
قبال گفته اند مـا بـايـد ايـجـاد كـار                 
مناسب را يك هـدف مـحـوري تـمـام            
سياستهاي اقتصـادي و اجـتـمـاعـي            

و مـيـگـويـد ايـن           "   خود قـرار دهـيـم      
گــزارش ابــزار خــوبــي بــراي چــنــيــن            

 در گزارش آي ال او بـه          ּ تحولي است 
 آسـيـاي     ،كشورهاي آمريكاي التيـن   

جنوب شرقي و آفريقـا و آسـيـا اشـاره        
ميشود و گفته ميشود در عين حـال        
كه گلوباليزاسيون در آسيـاي جـنـوب         
شرقي به اشتغال بيشتر و بهتر منجـر     
شده در آمريكـاي التـيـن ايـن رونـد                

 در گـزارش آمـده          ּ مشاهد نميشود 
است كـه در كشـورهـاي آمـريـكـاي                
ــربـــي                      ــاي غـ ــي و اروپـ ــالـ ــمـ شـ
گلوباليزاسيون به افزايش دستمـزدهـا      

 امـا  ּ و رشد اشتغال منجر شده اسـت      
اشاره ميكند كه افزايش دستـمـزدهـا        
اساسا در بخش كارهاي تـخـصـصـي          
بوده و شكاف ميـان در آمـد كـارگـر              
متخصص و غير متخصص بـيـشـتـر         

 در بسيـاري از كشـورهـا           ּ شده است 
كارگران غير متخصـص كـه بـخـش             
اعظم كارگران را تشكيل ميدهند بـا       
افت در آمد و فقر بـيـشـتـري مـواجـه              

  ּشده اند
نكات زيادي در گزارش آي ال او        
مورد بحث قرار گرفته كه پرداختن به       
همه آنها در حـوصـلـي ايـن نـوشـتـه                 

 آي ال او چه در اين گزارش و           ּ نيست
چه در گزارش سال گذشته خود بر يك        

تـاكـيـد    "   گلـوبـالـيـزاسـيـون عـادالنـه          " 
گـلـوبـالـيـزاسـيـون        " در ايـن       .   ميكند
شعارهـاي دهـن پـركـن كـم            "   عادالنه

ــيــســت مــثــل      مــحــور قــراردادن     :   " ن
ــيــك            " ،" مــردم ــرات  ،" دولــت دمــوك

توجه بيـشـتـر بـه          " ،" قوانين عادالنه " 
همـكـاري جـدي تـر مـيـان                " ،" مردم

يـك  " و   "   كارگران و نهادهاي جـهـانـي      
و "   سازمان ملل موثر تر و با نفوذ تـر        

همه ايـنـهـا حـرفـهـايـي           .   امثال اينها 
است براي اينكه نشان داده شـود كـه           

   .   كارگر هم به بازي گرفته شده اسـت       
" ســازمــان كــارگــري    " آي او تــنــهــا          

اما در راس ايـن      .   سازمان ملل است  
ــان               ــدگ ــن ــاي ــم ــري ن ــارگ ســازمــان ك
كارفرمايان و دولتها كه هر دو از يـك        
جنس هستند در اين سازمان تصميم      

نـيـز    "   نمايندگـان كـارگـران   .  "ميگيرند
كه در بهـتـريـن حـالـت نـمـايـنـدگـان                  
كنفدراسيونهاي اتحاديه اي هسـتـنـد       

. در تصميم گيري ها يـك راي دارنـد           
امــا روشــن اســت كــه هــمــه آنــهــا                 

. نمايندگان اتـحـاديـه هـا نـيـسـتـنـد               
بسيـاري از آنـهـا از جـنـس هـمـيـن                    
شوراهاي اسالمي و خـانـه كـارگـري            
هاي جمهوري اسالمـي هسـتـنـد كـه            
بعنوان نماينده كارگر به آنهـا كـرسـي        

امـا بـا وجـود ايـن            .     داده شده اسـت   
تصميمهاي آي ال او در سـيـاسـتـهـاي         
جهاني تصميم تلقي نمنيـشـود و در           
حد توصيه هايي به تصميم گيرندگان      
يعني دولتها و نهادهاي مهمتر عمل      

آنجـا كـه تصـمـيـم گـرفـتـه              .   ميكنند

 ...گلوباليزاسيون و طبقه كارگر

 ١١صفحه  ٨صفحه 
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حركت اعتراضي و همزمان بيش     
 كـارخـانـه      ٤ كـارگـر از              ١٥٠٠از  

 فرنخ مه نـخ و ايـران         ، نازنخ ،نساجي
 آبـان در    ١٦برك و پوشنيبه بافت در   

قزوين و اجـتـمـاع آنـهـا در مـقـابـل                    
مجلس اسالمي در تهران يـك نـمـونـه          
قـــابـــل تـــوجـــه از اعـــتـــراضـــات               
سازمانيافتـه و مـتـحـد كـارگـري در              

در ايــن حــركــت       .   دوره اخــيــر اســت      
 كارخانـه   ٤اعتراضي كارگران در اين     

كه همگي با مشـكـل دسـتـمـزدهـاي             
 بــا هــم      ،پــرداخــت نشــده درگــيــرنــد      

تصميم گرفتند كه همزمان به تـهـران         
بيايند و خواستها و مطالبـاتشـان را          

اهمـيـت ايـن حـركـت           . پيگيري كنند 
 ٤ متحد شدن كـارگـران          ،اعتراضي

. كارخانه با خواسـتـي مشـتـرك بـود            
اعتراضاتي كه پـس از آن نـيـز ادامـه            

 ٤يافت و هم اكنون  در هر يك از اين           
 آذر مـاه     ١٥ در   ּ كارخانه ادامه دارد  

بار ديگر كارگران پوشينـه بـافـت در            
مقابل استانداري شهـر قـزويـن جـمـع           

 ماه پرداخت نشـده     ٥شدند و دستمزد    
اما نكته قابل  .   خود را مطالبه كردند   

توجه ايـنـسـت كـه بـدنـبـال حـركـت                    
ــان   ١٦اعــتــراضــي       مــبــارزات     ، آب

 كـارخـانـه و بـه            ٤كارگـران در ايـن         
  اكنون وزن ،اعتبار آن در شهر قزوين    

و  جايگاه ديگري پيدا كـرده اسـت و              
هم اكنون اخبار مربوط بـه آنـهـا در              
صدر اخبار رسانه هاي دولـتـي قـرار            
گــرفــتــه  و مــرتــبــا از مســايــل و                   
ــن                  ــران در ايـ ــارگـ ــكـــالت كـ مشـ
كارخانجات و در اين شـهـر بـحـث و              

از جمله تحت فشـار      .   گفتگو ميشود 
اين اعتراضات بود كه بدنبال تـجـمـع         

 ، آذر  ١٥كارگران پوشينه بافـت در         
استاندار قزوين سراسيمه شـده و قـول         
رسيدگي فوري به خواست كارگـران را     

 . داد
بدون شك آنـچـه كـه بـه حـركـت                 

 كارخانه قـزويـن     ٤اعتراضي همزمان   
در تهران  قدرت داد و نگراني دولـت           

 جـمـع     ،و كارفرمايان را برانـگـيـخـت       
شدن و متحد شدن اين كارگران حـول         

 .  خواستي مشترك بود

واقعيت اينست كـه هـم اكـنـون             
مساله دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده           
معضل بيش از يك ميليون كارگـر و          
موضوع اعتراض هر روزه بخـشـهـاي        

. وسيعي از كارگـران در ايـران اسـت            
 ٤حركت اعتراضي مشترك كارگران      

كار خانه قـزويـن در بـرابـر مـجـلـس                 
 آنـهـم در اوضـاع          ،اسالمي در تهران  

سياسي پـر الـتـهـاب جـامـعـه و در                   
گسترش هرروزه اعتراضات كـارگـري      
بويژه اعتراض بر سـر دسـتـمـزدهـاي             

و      جـايـگـاه ويـژه تـر           ،پرداخت نشده 
ي تري به اين حـركـت كـارگـران            سياس
اين حركت اعتراضي در واقع در      .   داد

برابر همه كـارگـرانـي كـه امـروز بـا                  
معضل دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده         

 به همه كارگـرانـي كـه         ،روبرو هستند 
عليه اخـراج هـا و اسـتـخـدامـهـاي                  

 راه نشـان       ،موقت كاري معتـرضـنـد    
داد و الگـويـي از اعـتـراض بـر سـر                   
خواستهاي سراسري در برابر كارگـران      

بويژه هـمـانـطـور كـه اشـاره             .   گذاشت
 در شرايطي كه مـبـارزه بـراي            ،كردم

پرداخت دستـمـزدهـاي مـعـوقـه يـك              
بخش جاري و دائم اعتراض در ميـان        

  ،بخش هاي مختلف كـارگـري اسـت         
 ،اين حركت اعتراضي نشان داد كـه         

سازمان دادن اعتراضاتي همزمان در     
  ،يك منطقه و در سـطـح يـك شـهـر                

راهيست براي قدرتگيري و يكپـارچـه       
شدن مبارزاتـي  كـه امـروز در ايـن                 
كارخانه و آن كارخانه كارگران بر سـر          

ايـن  .   اين موضوع به پيـش مـيـبـرنـد           
ــگــويــي از                 شــكــل از اعــتــراض ال
سازماندهـي مـبـارزاتـي مشـتـرك و             
همزمان در مناطق مختلف كـارگـري     

و در شهرهاي مختلف بدست داد كـه        
با اتكا به آن ميتوان اعتراضات خود       

تصـور كـنـيـد       .   را گامي به جلـو بـرد       
بطور مثال اگر كارگران در راسـتـاي           
جاده كرج و يا در شـرق تـهـران و يـا                  
كارگران در شـهـري چـون كـاشـان و                 
اصفهان و كرمانشاه و غيره كه در هر        
كدام از آنها هزاران كارگر با مـعـضـل          
ــرداخــت نشــده و                ــمــزدهــاي پ دســت

 و قـبـال      ،بيكارسازيها روبرو هستنـد   
نيز ما شاهـد نـمـونـه هـايـي از نـوع                  
اعتراض مشترك كارگران در قـزويـن        

 امروز   ،در ميان اين كارگران بوده ايم     
با هم مبارزاتي متحد و همـزمـان را           

 اين اعـتـراضـات در          ،سازمان دهند 
. چه ابعاد وسيعي به جلو خواهد رفت      

چنين تحولي ميتواند توازن قوا را بـه        
 ּنفع كارگران بطور جدي تغيير دهـد        

طبعا در متن پـيـشـبـرد مـبـارزه اي                
مشترك زمينه بـراي سـازمـانـيـابـي             
كارگران فراهم تـر شـده و كـارگـران                

 .متحدتر و متشكل تر ميشوند
اما بدون شـك يـك شـرط مـهـم                
شكـل دادن بـه چـنـيـن سـطـحـي از                    
مبارزات متحد و همزمان در مـيـان          
كارگران حول خواستهاي مشـتـرك و          

 تحكيم پايه هاي مـجـامـع        ،سراسري
 ،عمومي كارگري در كـارخـانـجـات          

بعنوان ظرف پيشبرد مبارزه و اتحـاد       
از طريق برپايي منظـم     .   كارگري است 

مجامع عمومي كـارگـري اسـت كـه            
ميتوان كارگران را حـول خـواسـتـهـاي          

 ميتـوان   ،سراسري و واحد متحد كرد    
بسـيـج نـيــرو كــرد و مـي تـوان بــه                     
مبارزاتي فراكارخانـه اي و در سـطـح        

 .يك منطقه و سراسري  شكل داد

نقش كـارگـران كـمـونـيـسـت و                 
رهبران كارگري در برپـايـي مـجـامـع           
عمومي منظم كارگري بعنوان ظـرف      

 در برقـراري    ،مبارزه و اتحاد كارگري   
ارتباط بين مجامع عمومي مختلف     
كارگري در هر منـطـقـه و رفـتـن بـه                  
اسـتــقــبــال ســازمــان دادن حــركــاتــي          
سراسري حول خواستهايي سراسري و      
نيز در دامـن زدن بـه هـمـبـسـتـگـي                   
كارگري و پشـتـيـبـانـي بـخـش هـاي                
مختلف جامعه از مبارزات يكديگـر      

بــايــد ايــن نــقـش را         .   كـلــيــدي اســت   
 . دريافت

محيـط هـاي كـار در ايـران بـه                 

. قتلگاه كارگران تـبـديـل شـده اسـت            
گزارشهاي دولتي حاكـي از بـيـش از            

 هزار حادثـه حـيـن كـار در سـال               ١٩
 مورد آن منجر    ٣٣٦گذشته است كه    

البته ايـن  . به مرگ كارگران شده است 
آمار فقط موارد ثبت شده را شـامـل          
ميگـردد و  در واقـع گـوشـه بسـيـار                

كوچكي از حقيقت را بيان ميكنـد و          
نشان ميدهد كه چگونه محيـط هـاي        
كار امروز در ايـران بـه اردوگـاهـهـاي            
اجباري كار تبديل شده اسـت و در آن         
كارگران از كوچـكـتـريـن ايـمـنـي اي               

يـك نـمـونـه آن          .   برخوردار نيسـتـنـد       
 . پتروشيمي ماهشهر است
ــركـــــت                 ــحـــــي " در شـــ ضـــ

  در پـتـروشـيـمـي         ZOHA" صنعـت 
مـاهشـهـر كـه شـركــتـي خصـوصــي               

 ظرف كمتر از چهار مـاه  سـه             ،است

كارگر به خاطر سقوط از ارتفاع جـان       
 . خود را از دست دادند

  آذر محمد رضا سكـرانـي        ٥روز  
 شهريور ماه قادر زحبـاوي و  ٦.   و روز 
 آذر يكي ديگـر از كـارگـران            ١١روز  

اين شركت بخاطر سقوط  از ارتـفـاع           
شكستن .     جان خود را از دست دادند     

دست و پا نيز در ايـن شـركـت امـري           
اينجا قتل گاه   .   عادي و هر روزه است    

بايد عليه اين شـرايـط      .   كارگران است 
هر .   برده وار كار به اعتراض برخاست     

روز درنگ به معني مرگ يك كـارگـر         
ديگر و خطراتـي جـدي بـراي ديـگـر                

 نكاتي در حاشيه چند اعتراض كارگري 
 شهال دانشفر 

الگويي از مبارزات 
 متحد كارگري 

 

 محيط هاي كار قتلگاه كارگران
 پتروشيمي ماهشهر يك نمونه

 ٨صفحه 
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

نکته اي که در مورد     :   مصطفي صابر 
ايمني محيط کار هست، نه فقط در         
ايــران بــلــــــــکــه در ســطــح جــهــانــي،            
آمارهاي بسيار باال و وحشـتـنـاکـي            
است که بورژوازي خـودش از سـوانـح          
ميدهد که بـراسـتـي بـاور نـکـردنـي                 

مثال فرض کنيد صـدمـات و          .   است
ـــه دو             ــ ــطمات محيط کار در فاصـل ل
ــفات جـنـگ بـيـشـتـر              جنگ از کل تل

يا مثال من فکر مـيـکـنـم         .   بوده است 
ــفات جنگ را با آمـار       اگر در ايران تل
ــفات ناشي از کار که بـا         ــطمات و تل ل
آمــار جــمــهــوري اســالمــي ســاالنــه           

 مــورد بــوده اســت،          ١٨٠٠٠حــدود
 مورد بـراي هشـت        ١٤٠٠٠٠يعني  

سال، مقايسه ميـکـنـيـم مـيـبـيـنـيـم               
. چندان کمتر از جـنـگ نـبـوده اسـت             

آمار کشته شدگـان در مـحـيـط کـار             
 ٥٠٠بگفته خودشـان چـيـزي حـدود            

کارگر ماهـر اسـت، کـه بـراي آنـهـا                  
ايـنـهـا را      .   کارگر ماهر مهم تر اسـت     

خيلــي راحت ميگويند و ميـگـذرنـد،       
! انگار امري خيلــي طـبـيـعـي اسـت            

مــيــخــواســتــم شــمــا در ايــن مــورد            
صحبت کنيـد و ايـنـکـه چـطـور در                  
قانون کار ايـن اصـال فـرض گـرفـتـه                

  .شده
 

من ميخواسـتـم بـه       :   منصور حکمت 
اين نکته کـه خـودتـان قـبـال اشـاره                  

اگر از کسـي بـپـرسـنـد         .   کرديد برگردم 
که آن جنايات اصلــي کـه در تـاريـخ              
بشر ميشود اسم برد کدام اسـت روي          
اين چيزها انـگـشـت مـيـگـذارد، دو              
ـــري،             ــ جنگ جهاني، فاشيسم هـيـتـل
کوره هـاي آدم سـوزي، هـيـروشـيـمـا،              
جنگ ويتنام، جنگ ايـران و عـراق و          

اينها جنايتهـاي بـزرگـي بـوده           .   غيره
هم جانـيـان   . است که همه ميشناسند 

. را ميشناسند و هـم قـربـانـيـانـش را            

اما يـک جـنـگ اعـالم نشـده و يـک                  
جنايـت در حـال جـريـانـي در مـتـن                   
جامعه سرمايه داري هست که هـمـه          
اينجا اشاره کردند که قربانـيـانـش از           
نظر تعداد کمتر از ايـن نـمـونـه هـاي               

. برجسته جنايت در تـاريـخ نـيـسـت             
همانقدر آدم روانه گورستان ميـکـنـد،     
هــمــانــقــدر آدم روانــه بــيــمــارســتــان           
ميکند، همانقدر خانه هـا را از هـم             
ميپاشد، همانقدر شـادي هـا را بـه               
غصه و غم تبديل ميکند که هرکـدام        
از اين دوره هاي ننگ آور در تـاريـخ             

اما فرقش در اين اسـت کـه در            .   بشر
ــين و جـانـيـان دارنـد                اين مورد قاتل
کنار قربانيان خودشان قدم ميزننـد و     
کسي نميتـوانـد نشـانشـان بـدهـد و                
بگويد مسئول مرگ آن هـزاران نـفـر             
اين کسي که اينجا دارد راه ميرود يـا        
اين نهاد است و اين مـوجـودي اسـت           
که تازه خودش را هم از بقيه جـامـعـه           

قـربـانـيـان     .   معتبرتر و باالتر ميـدانـد     
ـــوم و                         ــ ـــي مـعـل ــ اين جـنـايـت خـيـل

اين جنايت قربـانـيـانـي       .   مشخص اند 
ايـنـطـور نـيـسـت کـه             .   طبقاتي دارد  

ــه اي افتاده و عـده اي          بمبي روي محل
ايـن  .   جانشان را از دسـت داده انـد              

ــيه بخش مشـخـصـي         جنگي است عل
ــيه طبقـه کـارگـر      .   از جامعه  مـن  .   عل

فکر ميکنم آن چيـزي کـه کـارگـر در              
بحث ايمني محيط کار بايد مـتـوجـه       
ـــه          آن باشد در درجه اول کل اين مسالـ

در کشـوري    .   در همين ابعاد آن اسـت     
مثل ايـران و در کـل در کشـورهـاي               
سرمايـه داري عـقـب افـتـاده تـر و                    
همينطور در حوزه هاي عقـب مـانـده        
تــر تــولــــــيــدي در خــود کشــورهــاي           
ـــسـتـان و             ــ پيشرفته، مثل شمال انگل
ــيا و غيره، اين را مـا بـه             جنوب ايتال

چنـد سـال     .   طرز برجسته اي ميبينيم   

ـــه نشـت گـاز در                 قبل بود که مسـالـ
بوپال هندوستان وجدان تمام دنـيـا را          

دوهزار نفر فـقـط بـخـاطـر          .   آزرده کرد 
ــيـسـي         اينکه گاز در يک کارخانه انگل
نشت کرده بود در شهر مجاور مردنـد    
و عده خيلــي بيشتري از پيـر و جـوان       

ــول شدند      اين اتفاق  .   و بچه کور و معل
ــيسي اجازه نميدهد بـه          را کارگر انگل
ــسـتـان رخ          اينصورت در جامعه انگل

ـــيـسـي            .   بدهد ــ اما سرمايه دار انـگـل
ـــيـسـي           کارخانه اي را که کارگـر انـگـل
اجازه نميدهد در ايـن کشـور نصـب              
بشود برميدارد و ميبرد هـنـدوسـتـان         

خـود  .   چون آنجا جـان آدم ارزش نـدارد       
دولــت هـنـدوسـتـان مـيـگـويـد جـان                

بــازارش .   کـارگـران مـا ارزش نـدارد           
دارد ميگويد جان کارگران ما ارزش        

کارخانه تـان را بـيـاوريـد، از              .   ندارد
کارگران استفاده کنيد و هر وقت هـم          

در هـمـان     .   نخواستيد دور بيـانـدازيـد     
هندوستان در همان دوره فاجعه بوپال      
گزارشي بود از يک کـارخـانـه تـولــيـد             

ماده اي است نسوز براي     .   اسبستوس
ايزوالسيون و عايق صنعـتـي کـه در            
کالچ و ترمز مـاشـيـن هـم هسـت و                 

در اروپا اگـر کـارگـر مـتـوجـه              .   غيره
بشــود کــه در فــالن ايــزوالســيــون                
اسبستوس بکار رفته اتـحـاديـه فـورا          
دستور ميدهد کـه تـکـان نـخـوريـد،              
دست نزنـيـد، مـتـخـصـص بـايـد بـا                   
وسائل خاصي بيايد و آن يـک پـاکـت            

چون سـرطـان    .   اسبستوس را پاک کند   
اما در   .   خاصي در ريه ايجاد ميکند    

همـان هـنـدوسـتـان و مـطـمـئـنـا در                   
کشوري مثل ايران کيسه اسبسـتـوس       
را مثل کيسه سيمـان داده انـد دسـت           
يک نفر پابرهنه از اين گوشه انبـار بـه         
آن گوشه ببرد و گرد و خااک آن هـم در           

اين يعنـي سـرمـايـه     .   هوا پخش بشود 

دار و دولــت سـرمـايـه داري در ايـن               
کشورها دارد ميگويد که من در ايـن       
کشـور کـاري کـرده ام کـه جـان آدم                   

کــارگــران مــا مــفــت        .   ارزش نــدارد   
هستند، بيائيد مصرف کنيـد و دور          

يا خبـر ريـزش مـعـادن و             .   بياندازيد
دههـا  .   حبس شدن کارگران زير زمين    

و صدها نمونه ازاينها هست که فقـط        
موارد برجسته آن را در روزنـامـه هـا            

ــي اين يک جنـايـت در        .   مينويسند ول
چيـزي کـه     .   حال جريان و دائمي است    

من فکر ميکنم اينست که، همانطور      
که رضا مقدم گفت، يک نفـر آمـده و             
در اين قانون کار اعتراف بـه قـتـل و              

دارد مـيــگــويــد    .   مـردم کشــي کــرده      
دارد مـيـگـويـد       .   برنامه اش چيـسـت    

همان بفرمائي را که دولــت هاي ايـن        
نوع کشورها به سرمايه مـيـزنـنـد را             

شمـا جـانـتـان ارزش          .   ميخواهم بزنم 
ــبتـه اگـر ديـدم جـانـتـان در              .   ندارد ال

خطر است من اينها را در يک دفتـري         
اين حداکثر چيزي اسـت   .   ثبت ميکنم 

بنظر من ايـن  .   که در اين قانون هست   
بايد از طرف کارگر ايراني تـودهـنـي           

بنظر مـن هـيـچ بـخـشـي از               .   بخورد
طبقه کارگر در ايـران نـبـايـد چـنـيـن                
موقعيت پائيني را بـراي خـود قـبـول        
ــه آن چيزي را کـه کـارگـر               بکند که بل
آلـماني نميگذارد به او تحميل بکنيد       

ايـن  .   را بياوريد به ما تحميل بکنـيـد       
ــيم شـدن بـه طـبـقـه                 بدترين نوع تسل

منهم فکر ميکـنـم   .   سرمايه دار است  
بايد باالتـريـن اسـتـانـداردهـاي بـيـن               
ــلــي در کشوري مثل ايران و در          ــمل ال
هر کشور ديـگـري از نـظـر امـنـيـت                 

ايــن .   مــحــيــط کــار بــرقــرار بــاشــد           
دستگاههايي که ساخته ميـشـود در        
کشـور مـادر هـزار و يـک مـقـررات                  
وشرط و شروط براي نصب و استفـاده        

سـرمـايـه دار فـکـر           .   اش همراه دارد   
ميکند اگر بخواهد اينها را رعـايـت          

برميدارد و   .   کند از سودش زده است    
تا بتواند جنبه هاي ايمنـي را حـرس            
ميکند و دور از چشم افکار عمومـي        
ـــه اسـت،                   اروپا، کـه بـرايـش مسـالـ

چـيـزي کـه      .   يکجائي بکار ميـانـدازد    
ما بايد بخواهـيـم ايـنـسـت کـه ايـن                 
دستگاهها بايـد بـا هـمـان مـوازيـن               
ايمني که مورد نظر بوده است نصـب     

تـازه هـمـانـهـم        .   بشودو بکار بيـافـتـد     
در خود رونـد سـاخـتـن         .   کافي نيست 

اين دستگاهها بـه انـدازه کـافـي از                
يــکــي از    .   امــنــيــت آنــهــا زده انــد           

مشخصات اختراع کـردن ابـزار بـراي         
سرمايه اينست که مـخـتـرع بـتـوانـد             
کـاري بـکـنـد کـه دسـتـگـاه ارزان و                    

خـود مـحـقـق و          .   بـاشـد  "   اقتـصـادي  " 
سازنده قبـال از امـنـيـت ايـنـهـا زده                  

فقط به درجه اي ايـن ضـوابـط          .   است
وارد شده که يک مراجع کـارگـري در            

بهـرحـال   .   اين جوامع فشار ميگذارند   
ــن                   ــري ــاالت ــم ب ــي ــخــواه ــد ب ــاي مــا ب
ـــي رعـايـت           استانداردهاي بين الـملـل

ــيف  .   بشود ـــمـان      " تکل " مخترع مسـل
بـنـظـر    .   خودمان هم ديگر روشن است 

من کارگران نبايد همينطوري بـه کـار      
با دستگاههايي که يـکـي بـي هـيـچ              
صالحيتي گـل هـم کـرده اسـت تـن                 

هر ابزاري بايد به هـزار و يـک          .   بدهند
طريق تست شده باشد تا کارگر بـرود          

دوم اينکه بنظـر مـن       .   با آن کار بکند   
بايد تمام قضـيـه نـظـارت و کـنـتـرل                 

. ايمني محيط کـار کـارگـري بـاشـد             
مسخره است که يک چيزي مـن را بـه         
ـــي شـمـا مـواظـب                خطر بياندازد ولـ

خوب مـن خـودم     .   باشي اتفاق نيافتد  
بهتر از شما بلـدم مواظب باشم اتفـاق        
نيافتد چون خود مـن را دارد تـهـديـد           

ممکن است بگويند کـه مـا     .   ميکند
کارگران را بيسواد نـگـهـداشـتـه ايـم،           

اما خود اينها هـم      .   عقلـشان نميرسد 
عقلـشان نميرسد و مـيـرونـد اسـتـاد             

مـنـتـهـي انـگـار         .   دانشگاه ميـاورنـد   
کارگر نميتواند بـرود و مـتـخـصـص             

  ايمني و بهداشت محيط کار

 كميته تشكيالتهاي محلـي حزب كمونيست ايران به ابتكار منصور حكمت 69 و فروردين 68در اسفند 
اين ميزگرد عينا از صداي حزب . ميزگردي براي بررسي اليحه كار جمهوري اسالمي برگزار كرد

كمونيست ايران پخش شد و سپس متن مباحثات آن، به ويراستاري منصور حكمت، بصورت كتاب 
  اين آتاب است١٢ آنچه در زير ميخوانيد فصل .به چاپ رسيد ،كار ارزان كارگر خاموش،نحت عنوان 
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اتحاديه کارگري هم ميتـوانـد   .   بياورد
براي بازرسي خطـرات مـحـيـط کـار             
کميسيون تشکيـل بـدهـد و اسـتـاد               
دانشگاه مربوطه را هم آنجا استخدام      

هزار و يک استاد و مـتـخـصـص     .   کند
کمونيست هم پيدا ميشود که نسبـت       

ــه حساس بـاشـد     خـيـلـي    .   به اين مسال
ها رشته تخصصي شان ممانـعـت از          

کســانــي .   حــوادث حــيــن کــار اســت        
ـــوي                   ــ هستند کـه هـمـيـن امـروز جـل
ــتها ميايستند و اين خـطـرات را           دول
ـــشـان را           بازگو ميکنند و بعضا شغل

. هم به اين خاطر از دسـت مـيـدهـنـد            
کارگر به اينها حقـوق مـيـدهـد و از                

. تــخــصــصــشــان اســتــفــاده مــيــکــنــد      
ــه نظارت و کنترل ايـن         بنابراين مسال

. امر بايد دست خـود کـارگـر بـاشـد               
جالـب است که خود اين قانـون وقـتـي        
پاي بازرسي پيش کشـيـده مـيـشـود             

مشــارکــت " مــيــگــويــد بــه مــنــظــور         
فالن مـرجـع بـراي نـظـارت            "   کارگران

امـا در آن مـرجـع           .   تشکيل ميشود 
. کمتر از همان اولـي کـارگـر هسـت              

در مـرجـعـي کـه       .   يعني اصال نيسـت   
نکته ديگر اين است که بـايـد بـاعـث            
حوادث حيط کار شدن جـرم جـنـايـي            
قــرار اســت مشــارکــت کــارگــران را            

  .تامين کند اصال کارگر نيست
همانطور که ايـرج آذريـن گـفـت             
محيط کار محيطي است کـه کـارگـر         
بخش اعظم زنـدگـي اش را در ايـن                

نفس زندگي  .   جامعه در آن ميگذارند   

کردن کـه ديـگـر نـبـايـد بـراي کسـي                 
. خطرات فوق برنـامـه داشـتـه بـاشـد             

محيط کار بايد جاي امن و سـالــم و           
من هم مثل رضا مقدم     .   تميزي باشد 

ــيه کسي کـه ايـن             فکر ميکنم که عل
مواد را گل هـم کـرده و اسـمـش را                  
فصل ايمني شرايط کار گـذاشـتـه از           

حـال  .   همين االن ادعانامه وجود دارد   
اين شوراي اسالمي اسـت يـا وزارت           
کار يا هرکس که هست از هم اکـنـون           

فـکـر   .   طبقه کارگر از او شاکي اسـت       
ميکنم به اين آدمها بايـد گـفـت کـه              
شريک جرم هـمـان قـتـل و جـنـايـت                   
  وسيعي هستند که از آن صحبت شد

 
نمونه کارخانه هـايـي   :  مصطفي صابر 

در ايــران کــه کــارگــران اروپــايــي و               
ــيل مـخـاطـرات آنـهـا             آمريکايي بدل
اجــازه نــداده انــد مشــابــه آنــهــا در               
کشورشـان بـرپـا بشـود و در ايـران                   
متاسفانه کارگران مجبور شده اند در      

مـثـال   .   آنها کار بکنـنـد کـم نـيـسـت             
ــومينيوم سـازي کـه ايـرج            کارخانه آل
آذريــن اشــاره کــرد گــويــا اصــلـــــش             
آمريکايي است و در آمريکـا امـکـان         

ايــن .   اســتــقــرار آن وجــود نــداشــتــه           
کارخانه در ايران کار ميکنـد و پـس            
از چند سال کارگران را از نظر جسمي        

و يــا کــارخــانــه        .   داغــان مــيــکــنــد     
ـــمـانـي             داروسازي بود که در نمونه آلـ
اش کارگران خواهان اين هستنـد کـه          
يک هفته کار و يک هفته استراحت در        
ايــن کــارخــانــه بــرقــرار بــاشــد چــون             

بيماريهاي هورموني ايجاد ميکند و      
اما در ايـران     .   عوارض مختلـف دارد  

متاسفانه کارگران نتوانسته اند هنـوز    
يک هفته کار يـک هـفـتـه اسـتـراحـت                

ــاشــنــد      ــتــهــي مــن      .   راداشــتــه ب مــن
مــيــخــواهــم بــاز بــه يــک اســتــدالل              

. بورژوازي در اين مـورد اشـاره کـنـم            
ـــيـد هـم              ميگويند بهرحال کار و تـولـ
مثل حوادث طبيعي نظـيـر سـيـل و             
ــطمـاتـي         ــه جبرا يک صدمات و ل ــزل زل

با همين نوع اسـتـدالل هـم           .   هم دارد 
هست که همانطور که گفـتـيـد قـاتـل            
کارگر راست راست راه ميرود و کسي     
هــم در ايــن جــامــعــه يــقــه اش را                  

در مورد اين اسـتـدالل کـه          .   نميگيرد
حوادث حين کار اجتناب ناپذيرند چه      

  ميگوئيد؟
 

اينکـه ايـن حـوادث       :   منصور حکمت 
قابل اجتناب هستند کامال از نـظـر           

ايــن .   عــلــــــــمــي قــابــل اثــبــات اســت        
استدالل تا آنجا برد دارد کـه کسـي              

ــه نـرود        اگـر  .   واقعا پاي تحقيق مسال
يک مرجع کارگري واقعا ايـن حـوادث        
را بررسي کند و نحوه استفاده از ايـن          
يا آن دسـتـگـاه را در کشـوري کـه                     
کارگران در آن موضع محکمي دارنـد      
نگاه بکند و آمارها را نـگـاه بـکـنـد               
ميتواند نشان بدهد که ايـن حـوادث           

اگر مـا    .   کامال قابل اجتناب هستند   
واقعا به حد دانـش و تـوانـايـي بشـر                
رسيده باشيم، يعني بشر ديگر راهـي      
ــوگيري از ايـن يـا آن اتـفـاق                براي جل
کشف نکرده باشد آنوقت ميـشـود از         
اجتناب نـاپـذيـر بـودن ايـن حـوادث                

حرف زدئ اما در اين حالــت هم بايـد         
ــه قبل از تـهـيـه آن وسـائـل                  به مرحل
ــيد و دستگـاهـهـا و ابـزارهـا بـر                  تول
ـــت چـرا               گرديم و بپرسيم در اين حـالـ
اين وسائل مخاطره آميـز اصـال وارد      

چـرا اگـر دسـتـگـاه و             .   بازار شده انـد   
ابزاري که امتحان خـودش را از نـظـر           
ـــه        ايمني پس نداده است بعنوان وسيلـ
اي کــه مــيــتــوانــد مــورد اســتــفــاده            
ــيـدي و اقـتـصـادي قـرار بـگـيـرد                 تول
واردبــازار شــده اســتــئ در جــامــعــه            
سرمايه داري گرايش بـه ايـن عـرضـه           
ــي                 ــود داردئ کشــت ــزده وج ــاب ــت ش
ميسازند و خودشان هم ميداننـد کـه          
فالنقدر احتمال غرق شدن آن هسـتـئ         
خودشان هم ميدانند چطـور مـيـشـود         

امـا  .   اين عيب ها را هم برطـرف کـرد        
هـواپـيـمـا     .   برايشان اقتصادي نيـسـت   

ميسازند و ميتوانند جلوي سقوطـش     
را بگيرنـد امـا بـرايشـان اقـتـصـادي               

چه در رابطه با مصرف کننده      .   نيست
و چه در رابطه با کارگر هـمـه ايـنـهـا                

به اين معني بـاز    .  جواب داشته است 
ما از محدوده يـک کـارخـانـه فـراتـر                

به اينجا ميرسيم که کـارگـر        .   ميرويم
ـــيـد          بايد يک کنترل اجتماعي بـر تـولـ

در کشورهايي مانـنـد ايـران        .   بگذارد
ــيد کنـنـدگـان عـمـده             که خودشان تول
ــيد نيستند و وارد کننده اند،        ابزار تول
يک مقدار دست و بال کـارگـر بسـتـه              

اما باز ايـن جـنـبـش جـهـانـي               .   است
طبقه کارگر است که ميتواند جـواب        
ــع بدهـــد         ــه را در سطح وسي اين مسال
ـــزار و آالت و                    ــه شـدن ابـ و از ريخت

ــيدي ناامن به بازارهـا        شيوه هــاي تول
ــوگــيــري کــنــد      بــا اجــازه تــان        .   جــلـــ

ميخواهم يک نکته ديگــر هم اضـافـه         
بنظر من کـارگـر يـک راه حـل                .   کنم

. عملــي دارد که فورا قابـل اجـراسـت         
به مجرد احساس کوچکتريـن جـنـبـه          
ناامني دست از کار کشيدن و اعـالم         
اينکه تا عيـب بـرطـرف نشـود کـار                
نميکنيم يک حق پايه اي هـر کـارگـر             

اينکه به  .   است و اين را بايد اجرا کرد      
مبصر کارخانه بگوئيـم تـا بـرود در             
دفترچه اش يادداشت کند جواب مـا         

تا ديديم امکان حادثه و خطري      .   نشد
هست بايد جمعا محيط را ترک کنيم       
و اعالم کنيـم تـا رفـع نـقـص واحـد                   

  .مربوطه تعطيل و تحريم است
من فقط ميخواستم اضافـه کـنـم        
که بهرحال بحثهايي کـه ايـنـجـا شـد              

در برنـامـه حـزب      .   قطعا کافي نيست  
ــيرغم موجز بودنش      کمونيست هم عل
بندهـاي مشـخـصـي دربـاره ايـمـنـي               

مـثـال مـعـايـنـه         .   کارگران وجود دارد  
منظم کارگـران اگـر ايـن جـايـش در               
قانون کار نـيـسـت پـس کـجـاسـت؟                 
تعهداتـي کـه کـارفـرمـا دارد بـراي                 
تشخيص شروع مسـائـل ايـمـنـي و               
غيره ميخواهم بگويم که اينجا بنظـر       
ــسفه کلــي ايمني محيـط کـار          من فل
را بحث کرديـم امـا مـوازيـن بسـيـار             

و زيادي هست که ميشود تعيين کرد       
هر کدام جلـوي مخاطرات مشخصـي در         

 ▪  .محيط کار را ميگيرد
 

 ٦از صفحه  .. ايمني و بهداشت محيط کار

 آذر  از سـاعـت     ٢٢امروز سه شنبـه      
 صـبـح كـارگـران كـارخـانـه آجـر                ١٠

مــاشــيــنــي در مــقــابــل اســتــانــداري         
سنندج تـجـمـعـي اعـتـراضـي بـرپـا                  

علت تجمع امـروز كـارگـران          .   كردند
  اتفاق اسفناكـي  بـود        ،آجر ماشيني   

در .   كه ديشب در كارخـانـه روي داد          
اين سانحه  نـاگـوار انـگـشـت دسـت               
يكي از كارگران الي دسـتـگـاه پـرس            

 كيلويي گير كرده و دسـت وي           ٢٥٠
كارگران اين كـارخـانـه كـه           .   قطع شد 
 نــفـر هســتـنــد از حـق بـيــمــه                 ٣٥٠

محرومند و اين كارگران در اجـتـمـاع         
امروز خود خواهان رسيدگي فوري به      
حق بيمه خود و پرداخت خسـارت بـه           
كارگري شدند كه دستش قـطـع شـده            

 ּبود
با تـجـمـع كـارگـران نـيـروهـاي                 

انتظامي حكـومـت بـه آنـهـا حـملـه                 
كردند و آنها را مورد ضـرب و شـتـم           

ــد     ــرار دادن ــه          ּ   ق كــارگــران دســت ب
بيش از يـک سـاعـت      ּ   مقاومت زدند 

بين کارگران و نيروهاي انتظامـي در        
در .   مقابل  استانداري درگـيـري بـود         

نتيجه اين درگـيـري  چـنـد نـفـر از                     
کارگران زخمي شدند و با وارد شـدن           
گارد ويژه تجمع اعتراضي  کـارگـران         

 . متفرق گرديد
امــروز دومــيــن بــار اســت کــه             
نــيــروهــاي  ســرکــوبــگــر جــمــهــوري           
اسالمي به تجمعات اعتراضـي و بـر         
حق کارگران حملـه کـرده و انـهـا را                 

. مورد ضرب و شتـم قـرار مـيـدهـنـد            
هنگام صبح سركوبگران در مـقـابـل          
دانشگـاه عـلـوم پـزشـکـي کـارگـران                
نساجي کردستان را نيز مـورد حـملـه         

 . خود قرار دادند
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب                 

کـمــونـيــسـت کــارگـري ايــران حــملــه            
وحشيانه نـيـروهـاي  انـتـظـامـي بـه                  
کارگران حق طلب را محکوم ميكنـد      
و از همه كارگران و مردم مـيـخـواهـد          
كه به اين توحش مـزدوران حـكـومـت          

بايد صـف كـارگـران       ּ   اعتراض كنند 
را در برابر نيروي تـوحـش جـمـهـوري             

ايـن جـانـيـان       ּ   اسالمي تقويت كـرد    
بايد در حلقه نفـرت و انـزجـار هـمـه                 

مـا  ּ   مردم در سطح شهر قرار گيـرنـد       

از كارگران سراسر ايران مـيـخـواهـيـم          
كه اخبار اعتراض كارگران نساجي و    
آجر ماشيني و تهاجم نيروي سركـوب     
حكومت به آنها را بـه گـوش هـمـه                 
برسانند و به هـر شـكـل مـمـكـن از                  
كارگران سنندج اعالم پشتـيـبـانـي و          

 ּ  حمايت كنند
 
كميته كردستان حزب  

 كمونيست كارگري ايران

 دسامبر ١٣ – ١٣٨٤ آذر ٢٢
٢٠٠٥ 

 تجمع كارگران آجر ماشيني سنندج با حمله وحشيانه نيروهاي رژيم روبرو شد
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 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري

 ٤از صفحه   

 .كارگران است
بايد در همه جـا و در تـمـامـي                 
كارخانجات كارگران فـورا مـجـامـع           
عمومي خـود را تشـكـيـل دهـنـد و                 
مساله ايمنـي مـحـيـط كـار را كـه                  
مستقيما بـه جـان و زنـدگـي آنـهـا                    

از .   مربوط است را به بحث بـگـذارنـد        
ميان خود هياتي انتخاب كنند و اين       
هيات فورا وضع ايمني كـارخـانـه را          
مورد بررسي قرار داده و با گزارش آن        
به مجمع عـمـومـي بـراي پـيـگـيـري                
مواردي كه جان آنان را به خـطـر مـي            
اندازد فورا اقدام كنند و فورا خواهان       
رفع هرگونه ناامني در محيـط هـاي          

بـخـواهـنـد تـمـامـي          .   كارخـود شـونـد    
دستگاههايي كه جان آنان را به خـطـر         

. مــي انــدازد از دور خــارج شــود                 
بخواهند كه در كارخانه آنهـا آخـريـن           
استانداردهاي پيشرفته بين الـمـلـلـي         
براي تامين ايمني مـحـيـط كـارشـان         
بــكــار گــرفــتــه شــود و بــخــواهــنــد              
بــكــارگــيــري هــرگــونــه مــوادي كــه            
سالمتي آنها را به خطر مـي انـدازد             

كـارگـران بـايـد       .   اكيدا ممنوع گـردد    
تمامي مواردي را كه خواستهاي آنها      

 تمامي مـواردي را      ،را نقض ميكند  
كه براي آنها خطر جـانـي دارد را در              

سطح جامعه و در سطح بين الـمـلـلـي           
افشا كنند و بـا اعـتـراض و مـبـارزه               

 .  خود در مقابل اين فجايع بايستند
بويژه در رابطه با شركـت ضـحـي          
صنعت كه در سه ماه اخير سه كارگـر       
جان خـود را از دسـت داده انـد و                      
شكستن دست و پـا امـري هـر روزه               

ــايــد اقــدامــي عــاجــل و                ،اســت  ب
بـايـد يـاد      .   اضطراري صـورت گـيـرد      

كارگراني را كه در هـمـيـن سـه مـاه                 
اخير در اين شـركـت جـان بـاخـتـنـد                  
ــراي                   ــجــمــع ب گــرامــي داشــت و ت
گراميداشت ياد آنان  را بـه صـحـنـه              
اعتراض عليه ايـن شـرايـط بـرده وار             

بـايـد   .   كار و اين جنايات تبديل كـرد        
خواست كه كارفرمـا و مسـبـبـن ايـن           

 مـورد  ،جنايات و تداوم اين وضعيـت    
بـايـد   .   پيگرد و محاكمه قرار گـيـرنـد        

ــران                 ــارگ ــواده ك ــان ــه خ خــواســت ك
جانباخته كه عزيزان خود و نـان آور             
خانواده شان را از دست داده اند و نيز         
كارگراني كه بـخـاطـر سـوانـح كـاري              
دچار از كارافتادگي و نـقـص عضـو             

  تـحـت پـوشـش تـامـيـن                  ،شده انـد  
اجتماعي قرار گيرند و به آنها حداقـل       

 هزار تومان درماه كـه خـواسـت         ٤٥٠
فــوري كــارگــران اســت و بــراي آن                 

 تـعـلـق      ،طومارها جمـع شـده اسـت         
بايد عليـه  پـرونـده جـنـايـات              .   گيرد

دولت و صاحبان كار در پتـروشـيـمـي          
. ماهشهر اعالم كـيـفـرخـواسـت كـرد          

 بـا    ،بايد با مبـارزات مـتـحـد خـود            
 با نـامـه      ،اجتماعات اعتراضي خود  

ها و طومارهاي اعتراضي خود و بـا      
فراخوان كل جامعه و نهادهـاي بـيـن           
المللي عليه اين شرايط برده وار كـار          
بــه اعــتــراض بــرخــاســت و بــه ايــن               

پـتـروشـيـمـي      .   جنـايـات خـاتـمـه داد          
ماهشهر يك كيـس اضـطـراري اسـت          
بايد اقداماتـي فـوري را در دسـتـور              

 .گذاشت
سه كارگر دستگير شده 
پتروشيمي ماهشهر بايد 

 فورا آزاد شوند
 كارگـر شـركـت تـهـران        ١٠ آذر ٣روز  

جنوب در پتروشـيـمـي فـن آوران در              
ماهشهر در اعتراض به دستمزدهـاي      
پرداخت نشده خود در مـقـابـل دفـتـر             
اين شركت جمع شدند و اين تجمع بـه          
درگيري كشيده شد و كارگران كـه بـا           
جوابهاي سـربـاالي مـديـريـت روبـرو              

 از شدت عصبـانـيـت شـيـشـه            ،شدند
در ايـن    .   هاي شركـت را شـكـسـتـنـد          

حركت اعتراضي هر ده نفر كـارگـران          
كه  هفت نفر از آنـان      .   بازداشت شدند   

آزاد شدند و سه نـفـر ديـگـر پـيـمـان                   
فرخي، ايرج نوروزي و فـرزاد رضـايـي         
ــي                   ــاق ــازداشــت ب ــان در ب ــن ــچ ــم ه

اين يـك قـلـدري و زورگـويـي           . ماندند
 مــاهـهــا بــه كــارگــر         ּ آشـكــار اســت   

دستمزدي نميدهند و وقتي اعـتـراض       
 مورد ضـرب و شـتـم قـرار              ،ميكند
 دستگير و زنداني ميـشـود       ،ميگيرد

و بـعـد هـم كـارفـرمـايـان ديـگـر از                      
يـعـنـي    "   خـاطـي  " بكارگيـري كـارگـر         

كارگري كه معترض بـوده اسـت سـر            
دولـت هـم بـا نـيـروهـاي             .   باز ميزنند 

انتظامي اش همـيـشـه پشـتـيـبـان و               
 بايد در مـقـابـل          . چماق كارفرماست 

 بايد خـواهـان     . اين يكه تازيها ايستاد   
آزادي فـوري و بـدون قـيـد و شـرط                   
كارگران دستگير شـده پـتـروشـيـمـي             

بــايــد كــارگــران در       .   مــاهشــهــر شــد   
پتروشيمي نه تـنـهـا در شـركـت فـن                 
آوران بلكه در تمامي بخش هـاي آن           
با جمع كردن طومارهاي اعـتـراضـي         
به دستگيري و بازداشت اين كارگـران       
معترض شوند و خواهان آزادي فوري      

بايد بـه نـهـادهـاي     .   اين كارگران شوند 
بين المللي نامه نـوشـت و خـواهـان               
اعزام هياتهاي بازرسي بـراي بـازديـد       
شرايـط بـرده وار ايـن كـار در ايـن                     

مسـالـه دسـتـمـزدهـاي         .   شركـت شـد    
پرداخت نشده معضل كـل كـارگـران           

پتروشيمي ماهشـهـر و بسـيـاري از              
كارگران ديگر در ديگر كـارخـانـجـات      

بـايـد كـارگـران مـاهشـهـر بـا                .   است
نوشتن طومار اعـتـراضـي خـواهـان            
پرداخت فوري دستمزدهـاي مـعـوقـه          
خـود و خسـارت ديـر كـرد پـرداخـت                

تـجـربـه كـارگـران        .   مزدهايشان شوند 
نساجي كردستان و بكـارگـيـري ابـزار        
مجمع عـمـومـي كـارگـري بـعـنـوان                
محلي براي اتحاد كارگري و پيشبـرد       
مبارزه را بـايـد در هـمـه جـا بـكـار                    

 هزار كـارگـر در مـجـتـمـع              ٥.   گرفت
پتروشيمي ماهشهـر مـيـتـوانـنـد بـا              

 ،برپايي مجامع عمومي منظم خـود     
با تصميم گيري در اين مجامـع و بـا           
نوشتن طومارهاي اعتراضـي و طـرح       
خواستها و مطالبـات خـود حـركـتـي           

. بـزرگ و قـدرتـمـنـد را بـرپـا كـنـنـد                   
ميتوانند با قطعنامه هاي اعتراضي      
خود دست به اجتماعات هماهنگ و     
هـمــزمـان بــزنــنـد و بــه يـكــه تــازي                  
پيمانكاران و كارفرمايان رنگارنگ و     
به سيـاسـت سـركـوب رژيـم خـاتـمـه                  

بعنوان يـك قـدم فـوري بـايـد              .   دهند
خواهان آزادي سـه كـارگـر دسـتـگـيـر             
شده در شـركـت پـارس جـنـوب در                   

   ▪.  پتروشيمي فن آوران ماهشهر شد
 

 ٥از صفحه   .... نكاتي در حاشيه 

ميشود مثل سازمان تجارت جهانـي      
و بانك جهاني و صندوق بين المـلـلـي          
پول و مهمتر از آنها اتحاديه اروپـا و           

 ديگـر از     ،نفتا و كنفرانسهاي دولتها   
حضور نمايندگان كارگـران حـتـي بـا            
همين تركيب موجود و فرمايشي هـم    

 .خبري نيست
آي ال او در گـزارش خـود بــر                   

افزايش شكاف ميان فـقـيـر و غـنـي              
سخن ميگويد و اعالم مـيـكـنـد كـه             
سياست كم كردن شكاف ميان فـقـيـر         

سـيـاسـت    .   و غني موفق نبوده اسـت       
ايجاد اشتغال بيشتـر و بـهـتـر بـراي               

و اين كنـه  .   كارگران موفق نبوده است 
: نقـش آي ال او را بـر مـال مـيـكـنـد                  

دامن زدن به اين توهم كه گويـا قـرار            
" گـلـوبـالـيـزاسـيـون       " بوده است با اين       

كذايـي فـقـرا از فـقـر رهـا شـونـد و                      

كارگران از بيـكـاري و كـارهـاي بـي               
! تامين و زير خط فقر رهايـي يـابـنـد           

آي ال او نميگويد كه گلوباليـزاسـيـون         
اساسا قرار نبوده است شكـاف مـيـان         

 قـرار نـبـوده         ּ فقير و غني را پر كنـد      
است شرايط كار و زندگي كارگـران را        

 بلكه براي جلوگيري از     ּ بهبود بخشد 
پر شـدن ايـن شـكـاف طـراحـي شـده                 

 در كـل در مـقـايسـه بـا آن                     ּ است
واقـــعـــيـــتـــي كـــه در زيـــر لـــواي                 
گلوباليزاسيون دارد اتفاق مـي افـتـد          
اين گزارش غليرغم نشان دادن برخـي       

 ،نتايج نا مناسب گـلـوبـالـيـزاسـيـون            
بسيار غير واقعي و توهـم بـر انـگـيـز            

 در واقع نقـش آي ال او هـمـيـن       ּ است
است كه گـلـوبـالـيـزاسـيـون را بـراي                  
كارگران و مردم قابل هضـم و قـابـل             

 ּپذيرش سازد

يكي از نويسندگان بنام توماس      
جـهـان   " فريد من در كـتـابـش بـنـام                 

 تاريخچه مختصر قـرن      ،هموار است 
در مـورد گـلـوبـالـيـزاسـيـون            "     بيستم

ميگويد گلوبالـيـزاسـيـون هـمـراه بـا               
انقالب تكنيكي و اينترنت جـهـان را         
به يك دهكده بزرگ جـهـانـي تـبـديـل              
خواهـد كـرد كـه در آن هـمـه چـيـز                       

شـبـيـه سـيـسـتـم          ( استاندارد ميشود   
 و   ، گـوسـي   ، كوكا كوال  ،مك دونالد 

و درآمد و ثروت مـردم جـهـان          )   غيره
. بتدريج تحت بازار آزاد برابر ميشـود      

اين سخن فريد مـن در واقـع لـب و                 
لبـاب گـلـوبـالـيـزاسـيـون از مـنـظـر                    
ســازمــان جــهــانــي كــار و بســيــاري            

امـا هـمـيـن       .     ليبرالهاي جهـان اسـت    
گزارش آي ال او و آمـارهـاي تـكـان                
دهنده اي كه از نتايج سياستها بـانـك         
جهاني و صندوق بين المللـي پـور در        
كشورهاي آمريكاي التين و آفريقا و        
آسيا و اروپاي شرقي منتشر ميشـود        

 درست عكس   ،نشان ميدهد كه روند   
بـارآوري كـار و بـهـمـراه آن                :   اينست

ثــروتــهــا بــطــور تصــاعــدي افــزايــش         
مــيــيــابــد و در عــيــن حــال فــقــر و                 
گرسنگي و نـداري نـيـز  بـه هـمـان                    

در هيچ قرنـي    .   نسبت فزوني ميگيرد  
 مرگ از گرسنگـي و      ،در تاريخ مدون  

بيماريهاي قابل پيشگيـري و سـوانـح       

محيط كار به انـدازه يـك قـرن اخـيـر               
 . .. نبوده است

در ادامه ايـن بـحـث پـيـرامـون              ( 
جنبشهاي ضـد گـلـوبـالـيـزاسـيـون و               
جايگـاه اتـحـاديـه هـاي كـارگـري و                  
موانع  پيشروي طبقه كارگر در عصر       

 .)جهاني شدن صحبت خواهيم كرد
 ...ادامه دارد 

 ...گلوباليزاسيون و طبقه كارگر

 

 راديو انترناسيونال
    كيلوهرتز7490 متر رديف 41 

  به وقت تهران٩هر شب ساعت 

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



 9 ٢٣شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

Tel: 0044 777 98 98 968 
Fax: 0044 870 135 1338 
markazi@ukonline.co.uk 

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

جنرال موتورز، بزرگترين كمپاني    
ماشين سازي جـهـان، چـنـدي پـيـش             

 تنها در   ٢٠٠٨اعالم كرد كه تا سال  
دو كشور آمريكا و كـانـادا بـيـش از              

 هزار كـارگـر را از كـار بـيـكـار                   ٣٠
 ۱۲اعــالم کــرد کــه         .   خــواهــد كــرد   

کارخانـه در ايـن دو کشـور را كـه                    
سوددهي مطلوبي ندارند را تـعـطـيـل         

بر اثر اين بيكارسـازيـهـا       .   خواهد کرد 
 هزار نفر ديگر نيز كه كـارشـان           ١٠٠

مستقيما به توليد اين كمپانـي ربـط          
دارد، بنوعي كار خـود را از دسـت               

آوران اصـلـي        خواهند داد؛ يعني نـان    
 هزار نفر زن و مـرد و              ٤٠٠حداقل  

اين .   كودك  از كار بيكار خواهند شد      
رقمي است كه بنابه به ابعاد وسيـع آن         

قـابـل   .   ها راه پيدا كرده اسـت       به رسانه 
انتظار است كه تعدادي از شهركهائي     

 كارخانه در آنجـا مسـتـقـر     ١٢كه اين   
هستند، به بحران عـمـيـقـي كشـانـده             
شوند و تمـامـا شـادابـي خـود را از                 

كارگري در واكـنـش بـه      .  دست بدهند 
چندي پيش نامزد  :   " اين خبر ميگويد  

ــودم     ــرده ب ــد دســت           .   ك ــاي ــون ب ــن اك
يکي ديگر از کارگراني که     . "   نگهدارم

قرار است بيکار شود، گفته بـود کـه            
يکي از شهرهاي استـان     ( شهر اوشاوا   

انتاريوي کانادا که بزرگتريـن شـعـبـه           
بـا  . )   جنرال موتورز در آن قـرار دارد         

 بـه    ، هـزار نـفـر     ۲۰۰جمعيتي حدود  
كـارگـر   .   شهر ارواح تبديل خواهد شـد     

ديگري كـه انـتـظـار مـيـرود وي هـم                 
ايـنـجـا    :   " كارش را از بدهد، گفـت كـه       

شـهـر   .   ديگري خواهد شد  )   ١( فلينت
 ."ارواح

درآمد كارگران جنرال موتورز بـا     
 هـزار    ٧٠ تـا  ٥٠احتساب مزايا بين  

در چــنـد ســال       .   دالر در سـال اســت        
گذشته، در همين دو کشـور، صـدهـا          
هزار نفر كار خود را از دسـت داده و             
به كارهائي با دستمـزد و مـزايـاي بـه        

. انــد   مــراتــب پــائــيــنــتــري تــن داده          
 Mc"   ( مــک جــابــز  " تـرمــيــنــولــوژي    

Jobs (      يعني کارهاي مک دونالـدي ،
که با حداقل دستمـزد و در شـرايـط               

مزاياي روز به روز مـد        بسيار بد و بي   
ميشوند، حـاصـل هـمـيـن دوران و                

. همين نوع بيكارسازيها بـوده اسـت         
صنايع نساجـي در غـرب بـه كـلـي                  
ورشكسته شده و به كشورهائي چـون        

چين و هند و بنگالدش و غيرو نـقـل            
از كار در مـعـادن و           .   اند  مكان كرده 

مزاياي بااليش ديگر فقط خاطـراتـي       
بـا رونـد     .   اينجا و آنجا نقـل مـيـشـود        

خصوصي سازي، نقل مـكـان كـردن           
ها به كشورهاي بـا كـار ارزان       سرمايه

و كارگر خاموش، و غيره زير عـنـوان         
گلوباليزاسيون و يـا جـهـانـي شـدن،              
زندگي كارگران در كشورهاي غـربـي        
به شدن تحت تاثير قرار گـرفـتـه شـده             

اين تصمـيـمـات مـعـمـوال بـه              .   است
تـنــهــائــي بـه تصـمــيــم روســاي ايــن              
كمپانيها مرتبط نيسـت و ايـنـگـونـه           

بـازارهـاي بـورس،      .   اتخاذ نميگردنـد  
بانك جهاني پول و غيرو نيز بر اتخـاذ         
اين تصـمـيـمـات تـاثـيـرات مـهـمـي                 

 . ميگذارند
 

دلمشغولي و دلخوشيهاي 
 ها اتحاديه

اولين واكنش جامعـه بـه اعـالم            
بــيــكــارســازيــهــاي جــنــرال مــوتــورز،       
انتظار از اتحاديها و عكس العمل به       

يكي از كارگران به رسانه هـا        .   آن بود 
ايـن شـيـوه وحشـتـنـاكـي از               :   " گفـت 

زندگي است كه ناگهان بـا ايـن خـبـر              
روبرو شوي كه ديگـر قـادر نـخـواهـي            

نميتـوانـم   .   ات را بپردازي    بود وام خانه  

اميدوارم .   ام بريزم   اي برا زندگي    برنامه
ام بتوانـد كـاري بـرايـمـان              كه اتحاديه 

العمل دو اتـحـاديـه     اما عکس. "   بكند
و )   UAW( اتومبيل سازي آمريکـا   

. تـمــاشـائــي بــود    )   CAW( کـانـادا     
جنرال :   " يکي از تحليلگران مينويسد   

 اطـمـيـنـان       UAWموتورز بايد بـه      
ميداد که فقط کارگران آمريکائي را        

 ٢۰در مـقـابـل هـر            .   بيکار نميکند 
 کارگـر غـيـر      ٣کارگر آمريکائي بايد  

آمــريــکــائــي ايــن شــرکــت بــيــکــار             
 ،   CAWرئيس اتحاديـه  . "   ميشدند

) Buzz Hargrove"   ( باز هارگرو" 
ما متوجه هسـتـيـم کـه         " ميگويد که   

جنرال موتورز در موقعيـت سـخـتـي           
خودشان را به ايـن      ! "   قرار گرفته است  
ــد کــه کــارگــران             دلــخــوش کــرده     ان

ميتوانند از قبول بازنشستگي زودتـر      
از موعد استفاده کننـد و قـراردادي           

 ۶۰که سال گذشته اين مبـلـغ را از               
 هـزار دالر افـزايـش         ۷۰هزار دالر به   

ــد           ــن ــن ــاده ک ــف ــکــي از     !   داد، اســت ي
تحليلگرانشان گفـتـه بـود کـه بـايـد                
خوشحال باشيم که بيکارسازي از اين      

ايشان اظهار ميکـنـد کـه        .   بدتر نبود 
 درصـد    ۲۰جنرال موتورز در کانادا      

از اتومبيلهاي آمريکاي شـمـالـي را           
توليد ميـکـنـد، امـا بـيـکـاران ايـن                 

 درصـد    ۱۳کمپاني در کانـادا فـقـط         

 . خواهند بود
اين اتحاديه ها وقتي هم كـه بـه            
سياست كمپانيها در زمـيـنـه بسـتـن            
ــهــا                ــيــكــارســازي ــه هــا و ب كــارخــان
ــد                 ــن ــن ــراض ك ــت ــد اع ــن ــواه ــخ ــي م
اعتراضشان عمدتا دور اعتـراض بـه         
پرتکشنيسم، آنهم نه پـرتـكـشـنـيـسـم           
بطور علي العموم بلكه پروتكشنيسم     

. کشورهاي آسياي جنوبي دور ميزنـد     
هارگرو در برابر اين سئوال که بـنـظـر            
ايشان دولت چه ميتـوانسـت بـکـنـد،           

 بيش از يـک و    ۲۰۰۴در سال :   " گفت
نيم ميليون اتومبيل ژاپني به کـانـادا        
و آمريکا صادر شد، در حاليکه ژاپن        

 اتـومـبـيـل       ۲۳۳ هـزار و         ۲۶تنها  
. " آمريکائي را به اين کشور وارد کرد      

از دولت کانادا خواست که نـبـايـد بـه         
اي اجـازه       يک چنين تجارت يکجانبـه   

با اجازه آقاي هارگرو چنيـن راه       !   بدهد
. حلهائي به هيچوجه راه حل نيستـنـد       

اش   اي که به بودجه     امروز هر کانادائي  
نگاه ميکند و دسـت بـه جـيـب مـيـبـرد،              

حل سـنـديـکـالـيـسـتـي يـک             ميداند که راه 
.  بيـش نـيـسـت         حل پوچ و خود فريبانه      راه

اي    همه با يک چنين موقعيت اقـتـصـادي        
اند، وسائـل، حـال چـه       که در آن گير افتاده  

اتومبيل باشد، چه هر چيـز ديـگـري، کـم             

بيكارسازيهاي وسيع و دلمشغوليهاي 
 ناصر اصغري ها اتحاديه

 کـارگـران     ، آذر ماه   ۲۲  ،امروز
قـزويـن   "   فر نخ " و  "   مه نخ " کارخانجات

در مقابل وزارت صنـايـع و مـعـادن             
 مـاه    ۵اجتماع کردنـد و خـواسـتـار             
عــدم .   حــقــوق مــعــوقــه خــود شــدنــد        

پرداخت دستمزد کارگران در شرايطي     
صورت مي گيرد که در طـول هـمـيـن           
مدت صاحبان کارخانه از قـبـل کـار           
کارگران سود خوبي را بـه جـيـب زده             

 . اند
اين براي چندمين بـار اسـت کـه            

براي تـحـقـق    "   فرنخ و مه نخ "كارگران  
مطالبات خود دست به اعتراض مي      

 ،" فـرنـخ  "  آبان كارگران     ١٧روز  .   زنند

بهمراه کارگران کارخانه هـاي     "   نازنخ" 
ديگر د در اعـتـراض بـه نـپـرداخـتـن                
دستمزدها در برابر مجلس اسـالمـي        

 .تجمعي اعتراضي را برپا كردند
قابل ذکر است که در مـاهـهـاي            
اخير در بسياري از مراکز توليـدي در        
قزوين اعتراضـات کـارگـري بـخـاطـر           

. نپرداختن دستمزها باال گرفتـه اسـت      
 در گزارشهاي دولتي گفـتـه شـده كـه            
كارگران در هر كدام از اين مـراکـز از           

انـد و      دو ماه تا دو سال حقوق نگرفته      
اين يـكـسـال حـداقـل دو               در فاصله 

هـا اخـراج،        هزار كـارگـر از شـركـت          
 در.   انـد    تعديل و يـا بـازخـريـد شـده              

 ۳۰۰   استان قزوين حدود دو هـزارو          
واحد صنعتي بزرگ و كـوچـك وجـود          

هـزار  ۱۰۰   نزديك به     دارد كه در آنها   
 .نفر مشغول به كار هستند

ــرنــخ " کــارگــران      ــازنــخ  " ،" ف ــا "   ن ب
مبارزه پيگير خود نشان داده اند کـه          
براي بيرون کشيدن دسترنـج خـود از           
حلقوم سرمايـه داران راه ديـگـري جـز           

. اعـتــراض مــتــحـدانــه وجـود نــدارد          
مفتخوران صاحب سرمايه زبانـى جـز       

آنـهـا   .   زبان مبارزه و زور نمى فهـمـنـد        
به سرکوبگرى و ضـد کـارگـرى بـودن           
حکومت اسالمى شان پشتگرم انـد و       
به قيمت گرسنگى دادن کارگرانى کـه       

عرق ريخته اند و جـان کـنـده انـد و                  
توليد کرده اند، از شرايط بحرانى نيـز        
براى سود انـدوزى و ثـروت افـزايـى               

هـر  .   هرچه بيشتر استفـاده مـيـکـنـنـد       
کارخانه ظاهرا ورشکـسـتـه نـانـدانـى            
تازه اى است براى بودجـه گـرفـتـن و              
پول باال کشيدن و دستـمـزد و طـلـب           

ايــن را هــمــه      .   ايـن و آنــرا چــاپـيــدن         
کارگران ديده اند و ميدانند و بهمـيـن         
دليل کارگران هيچ بهانـه اى را نـمـى            

دستمزد همـه   .   پذيرند و نبايد بپذيرند   
. کارگران به موقع بايد پرداخت شـود    
. نپرداختن دستمزد جرم جنايى اسـت      

بعالوه بيمه بيکارى مکفى حـق هـمـه         

عدم تامين اجتمـاعـى   . کارگران است 
و بيمه بيکارى باعث ميشود کـارگـر        
ماه ت ماه و سال تا سال بدون گرفتـن      
دستمزد براى همان کارفرماى معيـن      

حزب کمونيـسـت کـارگـرى        .   کار کند 
ايران همـه کـارگـران و مـردم را بـه                   

"  نـازنـخ    " ،" فـرنـخ  " حمايت از کارگـران     
دستمزد هاى پـرداخـت     .   فرا ميخواند 

نشده تمام کارگران ايـران بـايـد فـورا             
 . پرداخت شود
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بـا آغـاز حـرکـات نـظـامـي               .   داشت  
نيروهاي اسالمي در افـغـانسـتـان بـر            
علـيـه نـيـروهـاي شـوروي و از هـم                     
گسيختگي اجتماعي نـاشـي از ايـن           
امر مهاجـرت ايـن کـارگـران ابـعـاد                
وسيعتر و حضور آنان در ايران دائمـي        

 . تر گرديد 
 وطـبـقـه      ٥٧با سرکوب انقـالب      

کارگر ايران توسط اسالميـون وجـود         
اين بخش از کـارگـران بـي دفـاع در                
مقابل سرمايه تبديل به بـرگ بـرنـده            
اي در دسـت نـيـروهـاي اسـالمـي در              

نـيـازهـاي    .   برابر ساير کارگران گرديد     
زيستـي و داغ خـارجـي بـودن ايـن                   
کارگران را که خانواده هايشان عميقا      
به درآمدهاي آنان وابسـتـه بـودنـد را             
وادار به انجام سخت ترين و مشـقـت           
بارترين مشاغل در بـرابـر کـمـتـريـن              

) اگـر پـرداخـت مـيـشـد              ( دستمزد   
به مـرور زمـان و بـا ورود               .   ميکرد  

بخشهاي جوانتـر و جـذب شـدن در               
محيط جديد بسياري از اين کارگـران       
خانـواده هـايشـان را نـيـز بـه ايـران                    

دوران سياه حـاکـمـيـت       ּ منتقل کردند 
طــالــبــان و نــيــروهــاي اســالمــي در           
افغانستان باعث گـرديـد  کـه انـهـا                  
براي هميشـه در اطـراف شـهـرهـاي               

هـم اکـنـون      .   بزرگ ايران ساکن شونـد    
چند مليون کارگر افـغـانـي تـبـار در              
بازار کار ايران حضور دارند که بخـش       
کمي از آنان در تردد مـيـان ايـران و                
افغانستان هستند حتي همين بـخـش       
نيز محل اصلي کـار خـود را ايـران               

 . ميدانند 
اين کارگران در تمامي رشته هـا         
از ابتدائي تريـن تـا پـيـچـيـده تـريـن                  

امـروز  .   مشاغل به کار مشـغـولـنـد           
ــلــف خــدمــات               ــخــشــهــاي مــخــت ب
شهرداريها عمليات اجـرائـي احـداث         
شبکه هاي آب و فاضالب بخـشـهـاي         
مختلف ساختماني عمليـات حـفـاري       
مترو بخش کشـاورزي ودامـداري و           
کارگاههاي صنعتي خصوصي بخش    
زيادي از  نيروي کار مورد نياز خـود          

. را از اين کارگران تامين مـيـکـنـد              
 مشاغل ساده و تخصصي 

بخش ساختمان در اکثر شهرهاي     
 .بزرگ در اختيار اين کارگران است 

عموما محل کار و زنـدگـي ايـن           
بـطـور   .   کارگران يک محل واحد است    

مثال کارگراني که در کارخـانـه هـاي           
کوچک يا کارگاههاي ساختمـانـي بـه          
کار مشغولند در همان مـحـلـهـا در             
بيغوله هائي به نـام اطـاق کـارگـري               

اما بخشهائي نيز در    .   سکونت دارند   
اطراف شهرهـاي بـزرگ بـا خـانـواده              
هايشان در محالت کارگري سکونـت      

عمده تريـن شـهـرهـاي مـحـل         .  دارند  
ســکــونــت آنــان مــحــالت کــارگــري           
شهرهائي مانند ورامين شـهـريـار و           
اسالمشهر و روسـتـاهـا ي اطـراف               

محلهاي سکونت آنـهـا      .   تهران است   
مانند همه محـالت کـارگـري داراي           
خانه هائي بسيار کوچـک و جـمـعـيـت           
بسيار است که فاقد ابـتـدائـي تـريـن              

. امکانات بهداشتي و رفاهـي سـت           
در خانه هاي چـنـد مـتـري چـنـديـن                  
انسان به سختي روزگار مي گذرانـنـد        
مناطقي که در آنهـا از بـهـداشـت و                

 . امکانات شهري خبري نيست 
در گتوهايي که اين انسـانـهـا در          
آن ساکنند انواع بيماريهاي جسمـي و       

کودکان اين .   اجتماعي بيداد ميکند    
کارگران که اكنون اجازه تحصـيـل در         

 ،مدارس نيز از آنان سلب شـده اسـت          
از سنين بسيار پائين بـه مشـاغـلـي             

. سخت و طاقتفرسا گمارده مي شوند     
در اين گتوها زنـان هـمـچـنـان تـحـت              
انقياد قوانين پدرساالرانه و زن ستـيـز        

فــقــر و بــي      .   اسـالمــي قــرار دارنــد         
حقوقي اجتماعي و سالها زندگـي در      
حاشيه جامعه و نداشتـن هـيـچـگـونـه        
امکان دفاعي در بـرابـر حـاکـمـيـت                
اسالمي سرمايه شرائطي را به وجـود       
آورده که در ايـن گـتـوهـا تـنـهـا فـقـر                   

 . بازتوليد ميشود 
ساليانه چـنـد صـد تـن از ايـن                   
کارگران بدليل كار در شرايطي بـدون         

 دچـار سـانـحـه          ،هيچگـونـه ايـمـنـي       
هنگام كار ميشوند و بـه کـام مـرگ             

هر روزه اخبـاري از زيـر        .   فرو ميروند 
آوار ماندنها سقوط از ارتفاع سوختن      
وقطع دست وپاي اين کارگران شنيـده       

در ايران محل کار کارگـران      .   ميشود  
بيشتر به ميدان جنگ گـالديـاتـورهـا         
شبيه اسـت تـا مـحـل کـار وتـالش                  

شرايط کار بي شباهـت بـه     .   کارگران  
شرائط کار بردگـان در دوران فـراعـنـه          

 عـدم امـنـيـت          ،بي حـقـوقـي   .  نيست
 اخـاذي و زورگـويـي          ،شغلي و جاني  
  تحقـيـرو فـرودسـتـي        ،پليس و دولت  

جهنم مضاعفي ست که اين بخـش از       
طــبــقــه کــاگــر ايــران در آن روزگــار              

 ٣پس از گذشت بـيـش از       .   ميگذراند
دهه از حضور اين کارگران در جامعه       
آنــان داراي هــيــچ تشــکــلــي کــه از               
ابتدائي ترين حقوق آنـان دفـاع کـنـد             

دليل عمده اين بي تشکلـي      .   نيستند  
وضعيت عمومـي و سـرکـوب مـداوم          
کل طبقه کارگر توسط بـورژوازي در         

امـا بـافـت و         .    ساله اخيـر اسـت      ٥٠
موقعيت متزلزل کار و معيشت ايـن        
کارگران نيز در ايـن امـر بـي تـاثـيـر                 

 . نيست 
حيات اجتماعي ايـن بـخـش از             
طبقه تابعي ست از شرايط عـمـومـي         

تهديد دائم بـه    .   طبقه کارگر در ايران     
اخراج دستگيري و اذيـت و آزارهـاي           
دائمي نيروهاي امـنـيـتـي جـمـهـوري            
اسالمي به اضافه سيال بـودن مـحـل          
زيست و کار بخشهاي زيادي از ايـن        
کارگران ونا اميدي از استقرار دائمـي       
از عواملي ست که باعث گرديده طي       
سالها اين کارگـران قـادر بـه ايـجـاد               

 . تشکلهاي خود نباشند
اما پس از سالها در مـيـان ايـن             
کارگران نسلي پديدار شده که مـولـفـه         
هاي جامعه مدرن را تعريف طبيـعـي     

اين نسـل بـا        .   دنياي خويش ميداند    
تمام خرافه هاي ديـنـي واجـتـمـاعـي             
نســلــهــاي پــيــشــيــن وداع کــرده و               
مهارتهاي شغلي خود را تـبـديـل بـه             
سکوي پرشي بـراي ورود بـه دنـيـاي              

 . کارگران آگاه نموده است 
نسل جوانـتـر ايـن کـارگـران کـه               
عموما دوران کـودکـي و نـوجـوانـي               
خود را در جامعه ايران گذرانده هـيـچ         
ارتباطي با موطن اسالف خود نـدارد       
مــگــر بــه ضــرب و زور حــکــومــت              

امروز بـر هـمـگـان روشـن            .   اسالمي  
است که حاکميت اسالمـي سـرمـايـه          
داران در ايران قادر به اخراج و جدائي        
اين کارگـران از کـل طـبـقـه کـارگـر                   

دلـيـل ايـن امـر مـاهـيـت               .   نيسـت    
سرمايـه داران    . سرمايه در ايران است   

در ايران تنها در شـرائـط خـفـقـان و                 

سرکوب و ديکـتـاتـوريـهـاي مـلـي و               
اسالمي قادر بـه کـنـتـرل شـرائـط و                 

ايـن  .   استخراج ارزش اضافه هستند      
طبقه تنها با سرکوب عـريـان و بـي               
حقوقي کامل کارگران واسـتـفـاده از           
ابزارهاي پـلـيـسـي قـادر بـه اعـمـال                  

ايـن  .   حاکميت خود بر جامعـه اسـت         
بورژوازي مفلوک و مرتجـع حـتـي در          
شرائط نيم بند دمکراتيک هم قادر به       
حفظ نظام و مناسباتش نيست و از          
رقابت با حتي همتايان بـنـگـالدشـي           

تـاريـخ مـعـاصـر        .   خود عاجـز اسـت       
از ايـن رو       .   ايران گواه اين مدعاست  

براي اين بـورژوازي وجـود کـارگـران             
ارزانــي کــه خــارجــي بــودن هــمــواره            
همچون شمشير داموکلسي بـر فـراز          
ــاشــد                ــرار داشــتــه ب ــدگــيــشــان ق زن

بــورژوازي ايــران بــراي       .   ضــروريســت
جلوگيري از بهم پيوستن اين كارگران      
با كل طبقه كارگر ايـران هـمـيـشـه از             

 ּابزار ناسيوناليسم استفاده مـيـكـنـد       
تبليغات ناسيوناليستي و فاشيستـي     
عليه اين كارگران و كل مهاجـريـن و           
پناهندگان در ايران توسط بخـشـهـاي        
مختلف حاكميت داغ نـگـاه داشـتـه            

 خانه كارگريها و شـوراهـاي     ּ ميشود
اسالمي حكومت يك محور فعاليـت      
خودرا تبليغات آشكـار فـاشـيـسـتـي            

 حتي  ּ عليه اين كارگران قرار داده اند     
در اول مه روز جهاني كارگر كـه روز            
همبتسگي بين المللي كارگران اسـت      
يك شعارو خواست اينها در چند سال       
اخير اخراج كارگران افغـانسـتـانـي از          

حتي اخيرا حكومـت    ּ ايران بوده است  
اسالمي قونين و آيين نامه هاي ويـژه        
اي را عليه اين كارگران وضع نـمـوده           
كه براي كارفرماياني كه اين كارگـران       
را به كار گـيـرنـد مـجـازات تـعـيـيـن                 

 كودكانشان اجـازه مـدرسـه          ،ميكند
 كسي نبـايـد     ،رفتن در ايران را ندارند    
 قوانينـي كـه      ּ به آنها خانه اجاره دهد    

تنها با قوانين فاشيسم هيتلري قابـل        
 ּمقايسه است

در چنين شرائطي ايـن کـارگـران          
هرچه بيشتر به حاشيه رانده ميشـونـد        
و براي زنده ماندن ناچارند تـن بـه هـر           

عليرغم تـبـلـيـغـات       .   شرائطي بدهند   

 ،ناسيوناليستي عليه ايـن كـارگـران         
بخشهاي بسياري از سرمايه در ايـران       
مستقيما وابسته به کار اين کـارگـران        
است و بدون وجـود آنـان بـخـشـي از                
سرمايه هاي کوچک و متوسط  قـادر        

نـيـاز   .   بـه ادامـه حـيـات نـيـسـتـنـد                  
سرمايه به کـار ايـن کـارگـران انـکـار             

 بنا به داليل اجتـمـاعـي        ּ ناپذير است 
بسياري امروز ديگر نمـي تـوان ايـن            
گروه از کارگران افغاني تبار را از کـل         

نـه  .   طبقه کارگر در ايران جـدا نـمـود           
تنها حکومت اسالمي سرمايـه داران     
بلکه هيچ ساختار سـيـاسـي ديـگـري            
نيز قادر به اخراج يا بيرون راندن ايـن           
کارگران از کـل طـبـقـه کـارگـر ايـران                

اين بخش اعضاي اليتجـزاي     .   نيست  
 . طبقه کارگر ايرانند 

سالهاست کـه کـارگـران افـغـانـي           
تبار تحت ستمي مضـاعـف در بـي             
حقوقي و فرودستي عمـومـي طـبـقـه            

 چندين دهه است کـه      ּ کارگر شريکند 
حـقــوق اجــتــمــاعــي و انســانــي ايــن            
کارگران بـه هـمـراه سـايـر کـارگـران                  
پايمال گرديده بي آنکه امکاني بـراي         

امـروز  .   دفاع از خود داشتـه بـاشـنـد           
بهتر از هـر زمـان ديـگـري آشـکـار                  
گرديده که اين اعضاي طبقـه کـارگـر           
براي خالصي از زندگي مشقت بار و         
تحقير دائمي راهي به جز همبستگـي       
طبقاتي و مبارزه مشترک بـر عـلـيـه            
نظم موجود همگام با ساير بخشهـاي       

ساير کـارگـران نـيـز          .  کارگري ندارند  
بدون توجه و هـمـدلـي وتـالش بـراي               
تغيير شرايط ويژه اين بخـش قـادربـه           
تغييري بنيادي در شرائط عـمـومـي          

درک عيني از ايـن  . خود نخواهند بود   
هم سرنوشتي در همه بخشهاي طبقـه       
کارگر که ناشي از شـرائـط عـمـومـي          
کار ومعيشت ايـن طـبـقـه در ايـران                
ــجــاد                    ــه اي ــاي ــد پ ــوان اســت مــي ت
همبستگي اجتماعي همه بخـشـهـاي       

در اين رابـطـه بـه          .   طبقه کارگر باشد  
ويژه كنـار زدن و مـقـابلـه بـا فضـاي                 
فاشيستي و ناسيونـالـيـسـتـي عـلـيـه             
كارگران افغاني تبار و تـوجـه بـه هـم              
سرنوشتي طبقاتي همـه كـارگـران از           

 ▪ ּاهميت ويژه اي برخوردار است

 .... كارگران مهاجر افغانستاني 
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را هم بايد در اختيـار طـرف مـقـابـل            
سالحي کـه قـرار     !  نيروي کار:  بگذارد

است حداقل دارنده آن را از گرسنـگـي    
برهاند با همان يـک قـانـون مـقـدس                

. صاحبش را به مسلخ گـاه مـي بـرد            
 . هزار نفر قرباني ميشوند٥روزي 

گله مـيـکـنـد       "   جوکا تاکال" آقاي  
که چرا رسانه ها از اين کشتار روزانـه         

ايشان خوب ميداند .   هيچ نمي گويند  
که وظيفه رسانه ها ايـن نـيـسـت کـه               

. کثافت اين جامعه را بر مال سـازنـد         
بلکه آنها وظيفه شان زيبا جلوه دادن         

وظيفه آنها پـرورانـدن   .   اين جهنم است 
اصل تنازع بقا در جـامـعـه انسـانـي              

اين رسانه ها پرپر ميزنـنـد کـه       .   است
بدانند که بن الدن در مـخـفـيـگـاهـش          

خـودشـان را     .   چگونه دياليز مـيـشـود     
ميکشند کـه سـيـر تـا پـيـاز مـثـال                    

جـرج  " و   "   ايـمـن الـظـواهـري       " زندگي   
را دربيـاورنـد، مـيـمـيـرنـد کـه              "   بوش

توني بـلـر عـطـسـه کـنـد تـا ايشـان                     
تفسيرها بکنند که ازنظر نظـم نـويـن           

منتـظـرنـد    .   جهاني اين چه معنا دارد    
احمدي نـژاد بـالهـت خـودش را بـه                 

 مـيـلـيـون نـفـر          ٧٠نمايش بگذارد تا    
 . ديگر را تحقير کنند

مرگ مـيـلـيـونـي کـارگـران چـه                
اهميتي دارد؟ سوژه خبري منـاسـبـي        

. بـراي رسـانـه هـاي رسـمـي نـيـسـت                 
بيننده شـان    .   تيراژشان را باال نميبرد   
ــد           ــكــن ــي ــم ــاد ن ــادي     .   را زي ــول زي پ

اينجا هم مـنـطـق      .   نصيبشان نميكند 
همان منطق سـود اسـت كـه حـكـم                 

چيزي که بـراي ايـن رسـانـه              .   ميراند
هاي نان به نـرخ روز خـور اهـمـيـت                  
نــدارد جــان انســانــهــا اســت آن هــم              

اگـر  .     انسانهاي درجه چنـدم جـامـعـه       
همين  امروز شارون سـرش بـگـذارد            
زمين و جان به جان آفرين تسليم کنـد    
کاغذها نفله ميکنند، و تا از جيک و        

نـابـود کـنـنـده        »   بـولـدزر  « پوک يـک     
انسانهاي بي خانمان سر در نـيـاورنـد          

اما جـان و زنـدگـي           .     آرام نميگيرند 
کارگران شهرداري چه اهمـيـتـي دارد          
وقتي هر شـب تـا خـرخـره در مـيـان                 

آشغالها غرقند تا براي فالن سرمـايـه        
» طـالي کـثـيـف      « دار که بـه دنـبـال         

است آشغالها را تفکيک کـنـد؟ جـان            
کارگر چاه کن چه ارزشي دارد وقـتـي           

چـرا  .   زير خروارها خاک دفن مـيـشـود       
که فالن سرمايه دار نمـي خـواهـد از             
دستگاههاي مـخـصـوص ايـن کـار              

. استفاده کند، بـرايـش نـمـي صـرفـد             
زندگي يک کارگـر سـاخـتـمـانـي کـي               
ارزش داشته؟ هنوز که هنوز است بـه        
عنوان بد وبيراه عنوان شغلش را بـه           

بـراي تـربـيـت       .   رخ همديگر ميکشند  
فرندانشان تهديد ميـکـنـنـد کـه اگـر              

. ميخواهي عمله نشوي درس بـخـوان      
جان هزاران انسـان در اردوگـاه کـار               
اجباري عسلويه که محکوم بـه مـرگ    
شدند چه ارزشي دارد؟ جان کـارگـران         
چيني که هفته اي نـيـسـت در عـمـق             
معادن دفن نشوند بـراي کـي ارزش             
دارد؟ يا آن مـيـلـيـونـهـا انسـان در                    
سراسر کره زمين که بي نـام و نشـان             
در الي چرخ جامعه سرمايـه داري لـه          
ميشوند براي جنابان صاحب سرمايه     
و رسانه هايشان کـي ارزش داشـتـه و           

 دارد؟ 
 از تهيه اين گـزارشـهـا      ILOاما  

جوکـا  " به قول   .   يک هدف بيشتر ندارد   
اين سـازمـان مـيـخـواهـد بـه               "   تاکال

حـالـي   »   کـوتـه نـظـر      « سرمايه داران   
کند كه هزينه بيشتر بـراي بـهـداشـت            

تــا بــه ايشــان      .   ســود آوري بــيــشــتــر     
بفهماند که هر حادثه کاري بـرابـر از            

 . دست رفتن سه روز کاري است
نظام سرمايه داري براي رسـيـدن         
به سود بـيـشـتـر از هـيـچ جـنـايـتـي                     

ايـن رقـابـت بـيـن           .   فروگذار نميکـنـد   
سرمايه داران براي سود بيشتر اسـت         
که محيطهاي کار را بـه کشـتـارگـاه             

اگـر مـثـال     .   کارگران تبديل کرده است   
در اروپا و آمريکا اين كشتار هـا بـه             
نسبت کمتر است به لطف مـبـارزات          
خود کارگران است نه تمدن يا انسـان          
دوســتــي ســرمــايــه داران در ايــن                

هــمــيــن ســرمــايــه داران         .   كشــورهــا
اروپايي و آمريکايي وقتـي بـه لـطـف          

ســيــاســتــهــاي گــلــوبــالــيــزاســيــون بــه       
راه پـيـدا     "   درحال توسـعـه   " كشورهاي  

ميكننـد تـا آنـجـا كـه مـيـتـوانـنـد                     
بيرحمانه ترين سياستها را در قـبـال           

حـتـي از     .   كارگران پيـاده مـيـكـنـنـد         
استثمار بيـرحـمـانـه كـودكـان هـفـت               

 . هشت ساله دريغ نميكنند
سرمايه داران بـراي رسـيـدن بـه             

سود بيشتر سياست کاهش هزينه هـا      
واولين کارشان کم   .   را اعمال ميکنند  

کردن و اصـال هـزيـنـه نـکـردن بـراي                 
براي نمونه در همين    .   ايمني کار است  

ايران به جرات ميتوانم ادعا كنـم کـه           
نـود درصـد کـارگـاهـهـاي تـهـران را                 
بگـرديـد جـز چـنـد تـا چسـب زخـم                      
هيچگونه وسيله کـمـک هـاي اولـيـه              

يـا بـه هـمـيــن          .   پـيـدا نـخـواهـد شــد          
گزارشها که از عسـلـويـه مـي رسـد                
توجه کنيد تا ببـيـنـيـد چـه جـنـايـت                 

يـك  .  سازمان يافته اي در جريان است 
اردوگاه كار اجباري به مفهوم دقـيـق          

همين شرايط استثمار بـي حـد        !   كلمه
و مرز است كه کـه سـرمـايـه اروپـا و            
امريکا را شيفته مشرق زميـن کـرده          

 . است
از سـر تـوجـه بـه             ILOظاهـرا    

كارگران نگـران ايـن کشـتـارهـا شـده              
اما وقتي كـمـي دقـت كـنـيـم              .   است

جـوکـا   .   " همين هـم واقـعـيـت نـدارد            
مدير ايـمـنـي آي ال او مـي                 "   تاکال
در عمل بـا اتـخـاذ اقـدامـات             :   گويد

مناسب و شناخته شده مـي تـوان از            
. بروز تمام اين حوادث پيشگيري کرد     

بسياري از شرکتها و برخي دولـت هـا         
در حال حاضر هدف کار بـدون هـيـچ           

. حادثه را پيش روي خود گـذارده انـد       
 ILOاگـر تـمـام کشـورهـاي عضـو               

بــهــتــريــن راهــبــردهــا و رويــه هــاي             
پيشگيري کننده از حوادث را بـه کـار         
ببندند که اين رهنمـودهـا مشـخـص           
است به سهولت مـي تـوان از آنـهـا                 

 ٣٠٠مطلع شـد، آن وقـت از مـرگ              
و )   هـزار نـفـر     ٣٦٠از کل   (  هزار نفر  

از کـل    (    ميليـون حـادثـه        ٢٠٠بروز  
جلوگيري مـي    )    ميليون حادثه٢٧٠
با توجه به ايـن مـبـالـغـي کـه                .   شود

بـه حـادثـه      ( بجاي پرداخت غـرامـت        

صـرفـه   )   ديدگان يـا بـازمـانـدگـانشـان        
جــويــي مــيــشــود وســايــر مــنــافــع             
اقتصادي، اصال قـابـل مـقـايسـه بـا              

» . هزينه بـاال بـردن ايـمـنـي نـيـسـت               
منظور ايشان اينست كه با بـاالبـردن       
ايمني سود بيشتري از قبل كم كـردن     
در غرامـت نصـيـب سـرمـايـه داران               

 . خواهد شد
اما آيا واقعا کسي که بـه دنـبـال            
سود بيشتر است به عقلـش نـمـيـرسـد           
که اين مبلغ را صرفه جويـي کـنـد و              
غرامت نـپـردازد؟ مسـالـه در واقـع               

. فالن سرمايه دار نيست   "   کوته بيني " 
تـا  .   موضوع عميق تر از ايـنـهـاسـت          

وقتي جامعه براساس بردگـي مـزدي         
بچرخد تا وقتي نظام حاكم بر جامعـه        

 تا وقـتـي هـدف        ،سرمايه داري است  
توليد کسب سود تعـريـف شـود ايـن             
دستگاه کشتار بي وقفه به کـار خـود           

بـي هـيـچ رحـم و            .   ادامه خواهد داد  
 ILOو سازمانهايي مثـل      .   شفقتي

نيز خود يك پا و يك مـحـور هـمـيـن           
مــنــاســبــات و هــمــيــن وضــعــيــت             

وقتي اين سازمان به طـور      .   موجودند
نمونه جانيان جمهوري اسالمي را بـه        
عــنــوان نــمــايــنــده کــارگــران ايــران             

ميپذيرد نشان ميدهد که در خـدمـت        
 .و تاييد اين کشتار است
 ميليون ٢/٢روشن است كه اين  

نفر قربانيان نظام حاكمند كه منطقـي    
بـراي  .   جز سود و سود بيـشـتـر نـدارد           

متوقف كردن اين كشتـار بـايـد ايـن             
تـا وقـتـي      .   نظـام را از كـار انـداخـت           

هدف جامعه تغيير نکند اين بسـاط         
هدف بايـد بـر طـرف کـردن            .   برپاست

نيازهاي انسان باشد تا در اوليـن قـدم         
و مهمترين قدم حفظ جان انسـانـهـاي      

بايـد  . باشد که جامعه را برپا ميدارند 
هدف جـامـعـه خـود انسـان بـاشـد،                  
خوشبختي انسـانـهـا بـاشـد تـا ايـن                 

 .دستگاه کشتار خاموش گردد
اما كـارگـران تـوانسـتـه انـد بـا                 

مبارزات خود ترمزهاي متعددي بـر        
در زمينه كشـتـار     .   پاي سرمايه بزنند  

حين كار نيز بايد فشار مبـارزه خـود           
كارگران را بر گلوي سرمايه بـيـشـتـر            

هر تالش و مبارزه بيشتر يعنـي       .   كرد
بـايـد   .   نجات جان شماري از كـارگـران      

هرروز و هرروز براي باالبردن ايـمـنـي         
محيط هاي كار بـا سـرمـايـه داران               

 ▪.جنگيد
 

 ٤از صفحه   ... کشتارگاهي بنام محيط كار

در ادامه كمپين براي لغـو احـكـام           
دادگاههاي اسالمي حـكـومـت عـلـيـه            

كـنـفـدراسـيـون       ،فعالين اول مـه سـقـز       
طـي  )   ث ژ ت     ( عمومي كار فـرانسـه       

نامه اي به احمدي نژاد از خـواسـتـهـاي           
كارگران ايـران پشـتـيـبـانـي كـرد و بـه                  
احكام دادگاههاي حكـومـت اسـالمـي         
اعتراض نمود و خواهان لغو اين احكام       

همچنين دبيـر اتـحـاديـه كـارگـران         .   شد
مـعـادن و      ، جنگلـبـانـي     ،ساختماني

به هـمـه    "   نيو ساوت ولز  " انرژي استراليا   
اتحاديه هاي كارگري فراخـوان داد كـه         
نسبت بـه اقـدامـات خشـونـت آمـيـز                  
جمهوري اسالمي عليه كارگـران ايـران         

 . از خود واكنش نشان دهند
 دسامبر هـيـئـتـي       ١٢روز دوشنبه  

كميته همبستگي بين المللي    " از جانب   
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري             "   كارگري

ايران با مسئول بـخـش خـاورمـيـانـه و               
شمال آفريقاي سازمان عفو بين الـمـلـل         

در لندن ديدار كرد و از ايـن          "   امنستي" 
سازمان خواست كـه بـه كـمـپـيـن بـيـن                 
المللي براي مـحـكـومـيـت جـمـهـوري               
اسالمي بپيوندد و احكـام دادگـاهـهـاي         

در اين ديـدار     .   اسالمي را محكوم كند   
مسئول بخش خاورمـيـانـه عـفـو بـيـن               
الملل قول داد كه در اين رابـطـه بـزودي            
اقدام خواهد شد و عفو بين المل رسـمـا      
پايمال كردن حقوق كارگران در ايـران را     

 . مورد اعتراض قرار خواهد داد
كمپين براي محكوميت جمـهـوري     
اسالمي و براي لغـو دادگـاهـهـاي ايـن              
رژيم عليه كارگران اكنون ابعاد بسـيـار         
گسترده بين المللي به خـود گـرفـتـه و               
شمار بسياري از سازمانهاي كارگري و      
انسان دوست اين حكومت را مـحـكـوم         

در .   اين كمـپـيـن ادامـه دارد          .   كرده اند 
 آذر دانشجويان در تـهـران   ١٦قطعنامه  

نيز به احـكـام دادگـاهـهـاي اسـالمـي                 
 ▪ .اعتراض شده است

 

كمپين براي لغو احكام دادگاههاي اسالمي 
 رژيم عليه فعالين اول مه سقز ادامه دارد
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کارگران کارخانه نساجي کردسـتـان     
در پي تصمـيـمـي كـه روز گـذشـتـه در                    

  امروز سه شـنـبـه        ،كارخانه گرفته بودند  
 دقيقه صبـح در    ٣٠ و ٩ آذر ساعت ٢٢

مقابل دانشگاه علوم پـزشـکـي تـجـمـع              
کــارگــران خــواهــان مــعــايــنــات      .   کــردنــد

پزشکي ساليانه  و پرداخت حقوق دوران        
اعتصابشان مـي بـاشـنـد و در هـمـيـن                  

.   رابطه  پالكاردهايي  در دست داشـتـنـد         
با اجتماع کارگران نيروهـاي انـتـظـامـي            

 .  سرکوبگر رژيم در محل حاضر شدند
نيروهاي انتظامي با تعطيـل کـردن         
دانشگاه و هـمـچـنـيـن مسـدود کـردن                  

 بهمن تالش داشتند که تجـمـع        ٦خيابان  
معاون .  کارگران نساجي را متفرق کنند 

نيروي انتظامي  به ميان کارگران رفت و        
اعالم کرد ما حکم داريم که بـه تـجـمـع               
شما حمله کنيـم و تـالش داشـتـنـد بـا                    

از .   تهديد تجمع کارگران را متفرق کننـد  
سوي ديگرمردمي که تالش مي کـردنـد        
خود را به اين تجمع برسانند با ممانعـت         

امـا  .   نيرو انـتـظـامـي روبـرو مـيـشـدنـد               

عليرغم اين ممانعت ها کارگران شـاهـو         
توانستند حـلـقـه مـحـاصـره نـيـروهـاي                  
انتظامي  را در هـم  شـکـسـتـه و بـه                        

بديـن تـرتـيـب     .   کارگران نساجي بپيوندند  
ــار                 ــا فشـ ــنـــد بـ كـــارگـــران تـــوانســـتـ
اعتراضاتشان  بـابـک قـطـبـي  رئـيـس                   

  مـجـبـور بـه       ،شبکه بهداشت سنندج را   
حضــور در اجــتــمــاع خــود كــنــنــد تــا                 

كارگران ميگفتند  .   پاسخگوي آنان باشد  
 سال اسـت نـه بـهـداشـت           ١٥كه بيش از   

محيط کارخانه مورد بررسي قرار گرفته      
است و نه معـالـيـنـات سـاالنـه صـورت                
گرفته است و شما بايد بـعـنـوان رئـيـس            
بهداشت سنندج پاسخ  ما را بدهيـد كـه       
چرا تاکنون اين بازرسيها و مـعـايـنـات             

 . انجام نگرفته است
بابک قطبي کـه از خشـم کـارگـران               

  مشـکـالت را بـه         ،هاج و واج شده بـود   
گــردن کــارفــرمــا و مســئــولــيــن اداري            
انداخت و اعالم داشت که وي با حضـور           
نمايندگان کارگران و ادارات ذيربط ايـن         
مسئله را مورد بـررسـي قـرار خـواهـنـد               

هــر لــحــظــه بــر تــعــداد نــيــروهــاي            .   داد
ــتــظــامــي افــزود مــيــشــد           ــعــد از     .   ان ب

صحبتهاي بابك قطبي كـارگـران اعـالم          
كردند كه بخاطـر گـرفـتـن حـقـوق دوران             

 آذر   ٢٠اعتصاب خود كه قرار بـود تـا            
 به مقابل اداره    ،ماه به آنان پرداخت شود    
ايـن تصـمـيـم       .   كار حركت خواهند كـرد     

كارگران با حمله نيروهاي انـتـظـامـي و             
يـگــان ويـژه روبــرو شــد و تــعــدادي از                  
كارگران از جملـه اسـمـاعـيـل خسـروي،               

كـارگـران   .   جليل و محمود زخمي شـدنـد      

نيز به اعتراض و مقاومـت خـود ادامـه             
با گسترش اعتراضـات از طـرف     ּ  دادند

اطالعات رژيم به كارگران اعالم شد كـه       
نمايندگان كارگـران را بـراي مـذاكـره بـه              
اســتــانــداري خــواهــنــد بــرد و تــا فــردا              

سـپـس   .   حقوقهاي شما پرداخت ميگردد   
توسط اتوبوسهايي كه از سوي شهرداري      

  كارگران را  بـه        ،به محل آورده شده بود    
تـا از ادامـه        .     مركز شهر منتقل كردنـد   
 . حركت آنان جلوگيري شود

كارگران در همانجا تصميم گرفتـنـد       
كه بعد از طهر امروز مجـمـع عـمـومـي              
خـود را تشـكــيـل دهـنـد و در مــورد                      

 . اقدامات بعدي خود تصميم بگيرند
الزم بــه ذکــر اســت کــه  در ايــن                   

كارخانه تا كنون تعداد زيادي از كارگران 
به دليل عدم ايمني محيط كار و پـخـش          
مواد شيميايي در فضا به بـيـمـاريـهـاي             

 ريوي و شنوايـي مـبـتـال شـده              ،تنفسي
در اين تجمع اعتراضي تـعـدادي از         .   اند

خبرنگاران محلي و سـراسـري نـيـز در                
محل  حضـور داشـتـه و از اجـتـمـاع                      
ــهــيــه                   كــارگــران گــزارش و عــكــس ت

 . ميكردند
کميته کردستان حزب  کـمـونـيـسـت          
کارگري ايران ضمن محکوم کردن حـملـه       
وحشيانه نيروهـاي سـرکـوبـگـر رژيـم بـه               
تجمع کارگران نساجي کردستان از هـمـه        
کارگران و مردم آزاديخواه سـنـنـدج مـي          
خواهد که بر عليه سركوب و حـملـه بـه            
کارگران و ضـرب شـتـم آنـان اعـتـراض                 
كنند  و بـا تـمـام قـوا بـه حـمـايـت از                          
ــران                ــارگ ــارزات ک ــراضــات و مــب اعــت

 .بپردازند
كميته كردستان حزب كمونيست  

 كارگري ايران
 دسامبر 13 – 1384 آذر 22

 گزارشي از تجمع اعتراضي كارگران نساجي كردستان و تهاجم نيروهاي رژيم به آنها 

كارگران شركت سي ديم 
كمار صنعت براي گرفتن 
 دستمزدها اعتصاب كردند 

 
بنا به گزارش دريافت شده كـارگـران        
شرکت سي ديم کمارصنعت در عسلويـه       
در اعتراض به نپرداختن دستمزدهايشان  

 آذر براي بار دوم اعتصاب     ١٨روز شنبه   
كارگران از اوايل صبح در ورودي      .   كردند

كارخانه را بستند و مانع ورود و خـروج         
ايـن  ּ   وسايل نقليه و حمل مـواد شـدنـد           

اعــتــصــاب در تــمــام طــول روز ادامــه              
كارگران اعالم كردند كه نه تـنـهـا           ּ يافت

دستمزدهاي پرداخت نشده آنـهـا بـلـكـه             
دسمتزد روزهاي اعتصابشان نـيـز بـايـد           

در پـاسـخ بـه اعـتـراض             ּ   پرداخت شود 
 كارفرمايان گـفـتـنـد كـه اگـر               ،كارگران

 آنـهـا     ،درب اصلي شركت را باز كـنـنـد         
حــقــوق روزهــاي اعــتــصــاب را  فــورا               

همچنين كارفرما قـول  .   خواهند پرداخت 
داد كه طلبـهـاي كـارگـران را پـرداخـت                 

بنا به گزارشها در اين شركت كـه         .   نمايد
 ،زير مجموعه شركت مبـيـن مـيـبـاشـد           

 كارگر به كار اشتغال دارند كه مدت        ٧٠
سه ماه است دستمزدي دريـافـت نـكـرده           

كارگران اين شركت يك هفـتـه قـبـل           .   اند
نيز دست بـه اعـتـصـابـي هشـداري زده                

 ּ بودند
 

اعتراض خشم آلود كارگران 
 كمپ پيتكو در عسلويه

 آذر كــارگــران کــمــپ                ١٨روز    
مسکوني پيتکو در عسلويه معروف بـه        

 مربوط به شرکـت سـر بـه          ١کمپ شماره   
  تي آي جي دي دراعتـراض        ٦،٧،٨فاز  

به كيفيت پايين غذاي خود در مـقـابـل             
بـنـا   .   سلف سرويس شركت تجمع كـردنـد      

به گزارش ارسالي به حزب اين كـارگـران           
كه بارها به وضع بد غذا اعتـراض كـرده          

 با توجه به بي توجهي مسيوليـن بـه        ،اند
اعتراضات آنها بـه شـدت خشـمـگـيـن                
بودند و در اين حركت شيشه ها  و تـمـام            

در ايـن بـخـش    .   ظروف غذا را شکستنند 

 هزار كارگر به  كار اشتغال ١٠مجموعا 
دارند كه بخش وسيعي از كـارگـران در              

. اين حركت اعتراضي شـركـت داشـتـنـد           
 نـفـر از مـامـوريـن           ٢٠٠ شب ٧ساعت  

حراست بـه مـحـل اعـتـراض كـارگـران                  
آمدند كه با توجه به تعداد زياد كارگـران         

 جـرات دخـالـت در اعـتـراض             ،معترض
كارگران كارفرمايـان را    .   آنان را نداشتند 

تهديد كردند كه اگـر بـه خـواسـت آنـهـا                 
توجهي نشود بـه اعـتـراضـشـان ادامـه                

 ּخواهند داد
تجمع اعتراضي كارگران 

 پوشينه بافت قزوين
 

 كـارگـر     ٦٠٠ آذر نزديك به     ١٥روز  
كارخانه پوشينه بافت قزوين در اعتراض 

 ماه دسـتـمـزد      ٥به عدم پرداخت بيش از      
خود در مقابل استانداري اين شهر دست       

در نـتـيـجـه       .   به تجمعي اعتراضـي زدنـد     
اين حركت اعتراضي استاندار قزوين بـه        
كارگران قول داد كـه خـواسـت آنـان را                  
پيگيري كند و كارگران موقتا به تـجـمـع          

الزم به يادآوريست كه .   خود خاتمه دادند  
 آبان ماه بود كه     ١٦اين كارگران قبال در     

 كـارخـانـه ديـگـر از قـزويـن                  ٤بهمراه     
 فرنخ مه نخ و ايران      ، نازنخ ،كارخانجات

برك طي حركتي هماهنگ و هم زمان به        
تهران آمده و در مقابل مجلس اسالمـي         
تجمع كردند و دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت              

 . نشده خود را خواستار شدند
اعتصاب كارگران شركت 

 گودرزي  
 آذر مـاه حـدود          ٩روز چهارشنبـه     

  نفر از كارگران شرکت پيمانکـاري       ٢٦٠
گودرزي که پيمانکار شرکت پتروشيـمـي       
کرمانشاه اسـت در اعـتـراض بـه عـدم                 
پـرداخـت بـمـوقـع دسـتـمـزدهـايشـان از                  

 بعد از ظهـر     ٣ساعت يك بعد از ظهر تا       
ــد             كــارفــرمــا  ּ   دســت از کــار کشــيــدن

بالفاصله در جمع کارگران حاضـر شـد و        

تا دوشنبه آينده حـقـوق هـمـه          قول داد   
اما كارگران .  کارگران را پرداخت کند 

گــفــتــنــد حــقــوقــهــايشــان را فــورا              
ميخواهند و نميتوانند تـا دوشـنـبـه            

كارگران به ويژه در اشـاره  ּ  صبر كنند 
بــه مــرخصــي رفــتــن بــخــشــي از                 
همكارانشان گفتند ما نميخواهيم با      

ּ دست خالي به خانه هـايـمـان بـرويـم           
كــارفــرمــا قــبــول كــرد كــه حــقــوق               
کسانيکه بايد به زودي بـه مـرخصـي           

کـارگـران   ּ   بروند را فورا پرداخت کند    
با اين شرايط پذيرفتند به سر کارشان       

 ּ بازگردند

 حزب كمونيست كارگري ايران 
 ٢٠٠٥ دسامبر ١٢ – ١٣٨٤ آذر ٢٠

 اخباري از اعتراضات كارگران در شركتهاي مختلف 
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