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 يـك سـال پـر جـنـب و                 ٨٤سال  
جوش اعتراضي در جنبـش كـارگـري         

 ٨٤اعتراضات كارگري در سال   .  بود
 بـه    ،به لحاظ كثرت ايـن مـبـارزات          

لحاظ راديكاليسم و خواستهايي كـه        
بــه جــلــو مــيــكــشــد و بــه لــحــاظ                  
سازمانيافتگي و  اشكـال مـبـارزاتـي         

بـنـا بـه      .   آن بي نظير و بيسابقه اسـت       
گزارشات دولتـي تـنـهـا در سـه مـاه                

 هـزار    ٢آغاز سـال جـاري بـيـش از                
حركت و اعـتـراض كـارگـري انـجـام               

 مـا شـاهـد         ٨٤در سال   .   گرفته است 
اتفاقاتي در جنبش كارگري هسـتـيـم         
كه هر يك به تنهايي  خود موضوعي        
است كه بايد بر روي آن تعمق كـرد و             

از جــملــه     .   از درســهــايــش آمــوخــت      
طومار اعتراضي حـداقـل دسـتـمـزد            

 ٣٠٠٠از سـوي       تومـان       هزار٤٥٠
كارگر نساجي كاشان و كشيـده شـدن          
دامنه اين حركت به ديگر بخش هـاي        

 برگزاري اول مه با شكـوه و          ،كارگري
به جلوي صـحـنـه آمـدن فـعـالـيـن و                   
رهبران كارگري با اسم و رسم و هويت     

 خالي كـردن     ،علني خود در اين روز      
 ١٢٠٠٠استاديـوم آزادي از سـوي             

كارگر در اول مه و بـه هـم ريـخـتـن                   
كمپين انـتـخـابـاتـي رفسـنـجـانـي و                 

و "   خـانـه كـارگـر      " طرفدارانش يعـنـي      
شوراهاي اسـالمـي در ايـن حـركـت               

در ادامـــه تـــظـــاهـــراتـــهـــا و               
راهپيماييهاي بيش از يک مـاه اخـيـر       

 مارس بزرگتـريـن     ١٨در فرانسه، روز    
تظاهراتهـاي چـنـد دهـه اخـيـر کـل                  
فضــاي فــرانســه را تــحــت الشــعــاع            

اتــحــاديــه هــاي     .   خــويــش قــرار داد      
کارگري ميگويند بيش از يک و نـيـم           
مليـون نـفـر در ايـن روز دسـت بـه                      

 شـهـر     ١٥٠تظاهرات و تـجـمـع در            
برخي گزارشهـا مـيـزان       .   فرانسه زدند 

شرکت در تظاهراتهاي پاريـس را تـا           
در .    هزار نفر برآورد مـيـکـنـنـد       ٤٠٠

در جنوب غرب کشـور      "   تولوز"   شهر  
 هزار نفر و در لـيـون حـدود      ٤٠حدود  
 هزار نفر در اعتـراضـات شـرکـت       ٢٥

 دولت فرانسه براي مقابلـه بـا          .کردند
 ١٥اين تظاهراتها از روز چهارشنبـه        

مارس حالت فوق العاده اعـالم کـرده          
بود و پليس اجازه يافت کـه بـا دسـت            
بازتري به دستـگـيـري و مـقـابلـه بـا                 
تظاهرکنندگان که بـيـشـتـر آنـهـا را                
دانشـــجـــويـــان و دانـــش آمـــوزان               
دبـيـرسـتـانـهـا تشـکـيـل مـيـدهـنـد،                   

پليس در پاريس در چـنـديـن        .   بپردازد

مورد به تظاهرکنندگان حملـه کـرد و         
. تعـداد زيـادي را دسـتـگـيـر نـمـود                  

شمـاري از دانشـجـويـان و کـارگـران               
 . زخمي شدند

اين اعتـراضـات از هـفـتـم مـاه                
فوريه يعني يک ماه و نـيـم قـبـل کـه                

" قـرارداد اشـتـغـال اول         " قانون جديد    
مطرح شد، به جريان افتاد و طـي ايـن    
مدت تـقـريـبـا هـرروز تـجـمـعـات و                  

ــظــاهــرات ادامــه داشــتــه اســت              . ت

چــنــدي پــيــش اطــالعــيــه و يــا            
دادخــواســتــي از ســوي شــمــاري از             
بازنشستگـان کشـور  در ايـنـتـرنـت                
منتشر گرديد که در آن چنين نـوشـتـه          

 :شده بود
زندگي سـخـت امـروز مـا مـا              "   

بازنشستگان فـرداي مـحـتـوم هـمـه              
با حمايت از خواسته هـاي بـر           .   است

حق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانـي      
. خواستار افزايش مسـتـمـري شـويـم           

 !" هزار تومان۵۰۰حداقل حقوق 
به اين تـرتـيـب بـاز نشـسـتـگـان                
کشور نيز خواهـان ايـن هسـتـنـد کـه               

سطح دريافتي هاي آنهـا حـداقـل تـا             
 هـزار تـومـان در مـاه               ۵۰۰ميزان   

به نظـر مـن طـرح ايـن            .   افزايش يابد 
خواست از جانب بـازنشـسـتـگـان در             
شرايط کنـونـي از دو جـنـبـه حـائـز                   

 :اهميت بسيار است
اول اينکه اين خـواسـت يـک             -۱

جواب فوري و ضروري به مـوقـعـيـت           
بسـيـار نـابسـامـان مـعـيـشـتـي بــاز                  

 .نشستگان است
پيوستن باز نشـسـتـگـان بـه           -۲

حداقـل    -جنبش افزايش دستمزد پايه   
 ايـن    ، هـزار تـومـان        ۵۰۰تا سطـح     

جنبش را قوي تر مـي کـنـد و مـي                  
تواند نيرويي بـه لـحـاظ مـبـارزاتـي               
کارکشته و با کوله باري از تجـربـه را           
در خدمت به پـيـروزي رسـانـدن ايـن               

 .جنبش بکار گيرد
به هر کدام يک از اين موارد نگـاه      

 .کوتاهي بياندازيم
سطح موجود دريافتـي کـارگـران        

 سالخورده و بازنشسته
مستمري کارگران سالخـورده در       

آنــهــايــي کــه از حــقــوق                    -ايــران
 -بازنشسـتـگـي بـرخـوردار هسـتـنـد             

 
 بازنشستگان و 

  هزار تومان درماه ۵۰۰خواست 
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 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

ما در اينجا ميخواهيـم شـمـا را          
در جريان عمل جنايتكارانـه ديـگـري       
از سوي جمهوري اسالمي در ارتبـاط       
با دستگيري و شكنجه و آزار فعاليـن        

عـمـلـي    .   كارگري در ايران قرار دهـيـم      
كه بدون شك هر انسان آزاديـخـواهـي          

مـوضـوع از     .   را به تكان در مي آورد     
 اسـفـنـدمـاه     ١٧اين قرار است كه روز      

دو نفر از فعالين كارگري بـه اسـامـي           
جعفر عظيم زاده و بهرام عابديني كـه        
از مسئولين كميته پيـگـيـري ايـجـاد         

 بـا    ،تشكلهاي آزاد كارگري هسـتـنـد      
دو تن از كارگـران شـركـت واحـد بـه                 
اسامـي عـبـدالـرضـا ظـرازي عضـو               
هيات مديره سـنـديـكـا و مـنـوچـهـر               
مهدوي  قرار مالقاتـي داشـتـنـد تـا               

 تـومـان را        ٩١٦٠٠٠مبلغي حدود   
كه در حمـايـت از كـارگـران شـركـت                 
واحد جمع آوري شده بـود را بـه آنـهـا               

در ايـن قـرار مـالقـات         .   تحويل دهند 
 نـفـر تـوسـط عـوامـل وزارت                ٤اين  

اطالعات جمهوري اسالمي دستگيـر    
جمهوري اسـالمـي مـبـلـغ           .   ميشوند

 تومان  مصادره ميكند و ٩١٦٠٠٠
سه نفر از دستيگر شدگان را پـس از            
بازجويي آزاد كرده و جعفر عظيم زاده       
به اتهـام تشـويـش اذهـان عـمـومـي                
همراه با متهمـيـن بـه قـاچـاق مـواد                
مخدر و شرارت به زندان قـزل حصـار           

در قزل حصار بـراي    .   منتقل ميگردد 
تحقير او موهايش را قيچي ميكنند      
و پس از اعتراض او به اين رفتارهـاي   

 شش نفر از زنـدانـبـانـان         ،غير انساني 
شكنجه گر او را بشدت مورد ضـرب     
و شتم قرار ميدهد و بعد از سـه روز             

 ا سفند ماه از زندان ٢٠وي را در روز    
جـعـفـر عـظـيـم زاده            .   آزاد ميـکـنـنـد     

اکنون از ناحيه قفسه سينه، انـتـهـاي          
پشت کليه و نـاحـيـه کـمـر و گـوش                   

 .آسيب ديده است
اكنون انتظار اينست كه بـه ايـن           
توحش جمهـوري اسـالمـي در قـبـال             
فعالين كارگري در ايران و  دستگيري      
و شكنجـه و آزار آنـهـا و مشـخـصـا               

آنچه كه بر جعفر عظيم زاده گـذشـتـه            
 .  است اعتراض كرد

خــودتــان بــه خــوبــي در جــريــان            
مبارزات كارگران شركت واحـد قـرار         

 ديديـد كـه چـگـونـه كـارگـران              ،داريد
شركت واحد صرفا به خـاطـر مـبـارزه          

حق داشـتـن    ،براي مطالبات برحقشان  
ــعــقــاد                 تشــكــل آزاد كــارگــري و ان
قراردادهاي دسته جمـعـي و انـحـالل            

 مورد هجوم قـرار  ،شوراهاي اسالمي 
 اعضــاي هــيــات مــديــره         ،گــرفــتــنــد

سنديكاي شـركـت واحـد دسـتـگـيـر               
شــدنــد و وقــتــي نــيــز كــارگــران در               
اعتراض به اين تهاجمـات دسـت بـه            

 مورد ضرب و شـتـم        ،اعتصاب زدند 
قرار گرفتند و به طور بـيـسـابـقـه اي               
بيش از هزار نفر از آنـان راهـي زنـدان            

 . اوين شدند
در نتيجه يك همـبـسـتـگـي بـيـن           
المللي كارگري در حـمـايـت بـا ايـن                

 فـوريـه بـه         ١٥كارگران و اعالم روز      
عنوان روز همبستـگـي كـارگـري بـا              
كــارگــران ايــران از ســوي شــمــا و                  
اجتماعات اعـتـراضـي پـي در پـي                
كارگران واحد بود كه ما شاهد بوديـم        

 كـه    ، نفر از دستيگر شدگـان     ٣به جز   
 منصور  ،منصور اسانلو :   عبارتند از 

حيات غيبي و افشين بـهـرامـي مـي           
 . باقي همه آزاد شدند،باشد

ــا               امــا جــمــهــوري اســالمــي ب
جلوگيري از بازگشت به كار كـارگـران        
آزاده شده سركوب خود را بـه شـكـل             
ديگري ادامه داد و  با اين كار تـالش          
دارد كه مبـارزات كـارگـران شـركـت             

. واحد را بطور فرسايشي عقـب بـرانـد        
در راستاي اجراي اين سياسـت اسـت          
كـه اكـنـون مـا شـاهـديـم كـه بــراي                     

 ،كارگراني كه از زنـدان آزاد شـده انـد          
دارند احكـام دسـتـه جـمـعـي اخـراج                

ــد        ــن ــكــن ــي ــگــام          ،صــادر م ــن  از ه
بــازداشــتــشــان تــا كــنــون بــه آنــهــا              
دستمزدي پرداخت نكرده اند و اكنـون       
عيدي آخر سال را كه سنتا و هرسـالـه          

 به آنهـا    ،به كارگران پرداخت ميشود     

اينهـا هـمـه خـانـواده هـاي            .   نداده اند 
كارگران شـركـت واحـد را در فشـار                

در همين رابـطـه   .   جدي قرار داده است   
است كه از سوي كارگـران در بـخـش             
هاي ديگر تـالش مـيـشـود بـه ايـن                  
كارگران و به ويـژه بـه خـانـواده هـاي                

 كمـك   ،كارگراني كه در زندان هستند    
جمـهـوري اسـالمـي از          .   رساني شود 

. اين همبستگي و اتـحـاد بـيـم دارد             
جمهوري اسالمي فشار همبـسـتـگـي        

 فـوريـه را        ١٥بين الملي كارگري در     
تجربه كـرد و از انـعـكـاس صـداي                   
اعتراض كارگران در سطح جهـانـي و         
همبستگي بـيـن الـمـلـلـي كـارگـري                 

از اينرو گسـتـرش ايـن          .     هراس دارد 
همبستگي ها امروز جايگاهي مـهـم       
و كليدي براي مبـارزات كـارگـران در          

 . ايران دارد
مـا ضــمــن تشـكــر و قــدردانــي             
مجدد از تمامي سازمانهاي جـهـانـي     
كارگري و انسانهاي آزاديخواه كـه بـا          
كارگران در ايران اعالم هـمـبـسـتـگـي         

 :  انتظار داريم،كردند
 

دستگيري فعـالـيـن كـارگـري و              _   ١
شكنجه زندانيان و بـطـور مشـخـص            
دستگيري و شكنجـه جـعـفـر عـظـيـم             
زاده از فعالين كارگري و از مسئولين      
كميته پيگيري ايجاد تشكلهـاي آزار       

 .كارگري  را  شديدا محكوم كنند
به اخـراج هـاي دسـتـه جـمـعـي                  _   ٢

كارگران شركت واحد اعتراض كرده و      
كارگران شركت واحد را مورد حمايت      

 . همه جانبه خود قرار دهند
كماكان خواستها و مـطـالـبـات           _   ٣

كارگران شركت واحد را پشـتـيـبـانـي            
كنند و خواهان آزادي فوري كارگراني     

 . كه در زندان هستند
  . 

هماهنگ كننده كميته همبستگي      
بين المللي كارگري حزب كمونيست     

 كارگري ايران 
 شهال دانشفر   

 ٨٥ فروردين    ١ .  ٢٠٠٦ مارس  ٢١

 
 اتحاديه ی آنفدراسيون بين الملل،ی عفو بين المللیبه سازمان جھان

 ى آارگری بين المللى سازمانھای و تمامى آزاد آارگرىها



 3 ٣٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 اعـتـراضـات گسـتـرده و             ،بيـسـابـقـه    
راديکال كـارگـران نسـاجـي شـاهـو و               

ــان        ــردســت ــجــمــعــات       ،نســاجــي ك  ت
اعتراضي همزمان كـارگـران نسـاجـي         

 نامه هاي اعتراضـي  ،قزوين در تهران  
از سوي جمع هـايـي از كـارگـران بـه                  
سازمان جهاني كار در اعتـراض  بـه            
شــركــت هــيــات ايــرانــي در اجــالس            

 اعـتـراضـات      ،ساالنـه ايـن سـازمـان         
 ،كارگران كشتي سازي ايران صـدرا           

 پتروشيمي ماهشـهـر و       ،ايران خودرو 
پتروشيمي كرمانشـاه و كشـيـده شـدن         
دامنه اعتراضات كارگري بـه مـراكـز          
بزرگ كارگري و باالخره و مهـمـتـر از            
هــمــه مــبــارزات گســتــرده كــارگــران          

 از ،شركت اتوبوسراني واحد در تهـران     
مهمترين اتفاقـات سـيـاسـي در سـال            

بويژه اعـتـراضـات گسـتـرده         .    بود ٨٤
كارگران شركت واحد فضـاي كـامـال           
جديدي در جنبش كارگري و در کـل            

. فضاي سياسي در ايران بـوجـود آورد         
اعتراضاتي كه آنچنان ابعاد وسـيـع و         
ــيــدا كــرد كــه روز                       جــهــانــي اي پ

 ١٥همبستگي جهاني كـارگـري روز          
مـن  .   فوريه را بـه دنـبـال خـود داشـت             

ميكوشم تا در اينجا با نگاهي به اين        
سرتيترها نشان دهم كـه چـگـونـه ايـن             
اتـفــاقــات بــاعــث شـده كــه جــنــبــش             
كارگري گامها به جلو بردارد و امـروز        
در موقعيتي بسيار متفـاوت نسـبـت          
 . به حتي سال گذشته قرار داشته باشد

اين پيـشـروي هـا امـروز بـطـور                
واقعي جنبـش كـارگـري را بـه وسـط              
صحنه سياسـي و تـحـوالت جـامـعـه              

اين اتفاقات امروز همه    .   كشانده است 
توجه ها را بـطـرف طـبـقـه كـارگـر و                   
جنبش اعتراضي آن مـعـطـوف كـرده           

اين اتفاقـات تـوجـه نـهـادهـا و            .   است
سازمانهاي جـهـانـي كـارگـري را بـه                

بـويـژه در     .   سمت خـود كشـانـده اسـت        
اوضاعي كه ايران دستخوش تحوالت     
سياسي مهـمـي اسـت، بـدنـبـال ايـن                 
اتفاقـات امـروز جـنـبـش اعـتـراضـي               
طبقه كارگر در جـلـوي صـحـنـه ايـن                

 .  تحوالت قرار گرفته است
 

طومار اعتـراضـي بـا خـواسـت            
يـک  :    هزار تومان دستمـزد    ٤٥٠

 ٨٤حركت مهم كارگري در سال 
 

يك حركت مهم و تاريخي در سال       
 پا پيش گذاشتن كارگران نساجـي       ٨٤

 هـزار تـومـان       ٤٥٠كاشان با خواست    
اين حركت مهـم    .   حد اقل دستمزد بود   

بود زيـرا بـراي اولـيـن بـار در ايـران                     
كارگران خودشان پا جلو گذاشـتـنـد و           
گفتنـد كـه دسـتـمـزد كـارگـران بـايـد                  

ايـن  .   توسط خود كارگران تعيين شـود     
حركت مهم بود زيرا بر يـك خـواسـت            
سراسري و متحد كننده نه فقط بـراي          
كارگران بلكه براي بخش هاي وسيعي      
از حـقـوق بـگـيـران جـامـعـه تـاکـيـد                     
ميگذاشت و افق روشني در مـقـابـل            
ــزايــش                  ــراي خــواســت اف ــارزه ب مــب

ايـن حـركـت      .   دستمزدها قـرار مـيـداد     
مهم بود چون اعالم مخالفت آشـكـار         
با تصميم دولت و پـادرمـيـانـي هـاي              

و شــوراهــاي    "   خــانــه كــار   " مــزدوران    
و ديـديـم ايـن حـركـت             .   اسالمي بـود  

ــران               ــارگـ ــه تـــوســـط كـ ــلـ ــاصـ بـــالفـ
 كشـتـي سـازي         ،يخچالسازي فيـلـور   

 و بعـد تـوسـط       ،ايران صدرا در بهشهر   
كارگران نساجي كردستان و نسـاجـي          

. شاهـو مـورد حـمـايـت قـرار گـرفـت                
 كارگر از پتروشيمي ماهشهـر      ١٦٠٠

اين طومار را امضا كردند و كارگـران        
فلز و مـكـانـيـك كـرمـانشـاه از ايـن                    

ايـن خـواسـت      .   خواست حمايت كردند  
به يك بند از قطعنامه هـاي اول مـه               

 تبديل شد و در مـجـمـوع بـا          ٨٤سال  
 ،اين حركت يـك جـنـبـش اعـتـراضـي            

 مستقل و با افق در جنبش       ،راديكال  
 . كارگري در ايران شكل گرفت

 
  و ويژگي آن  ٨٤اول مه 

 
 مـقـطـع مـهـمـي در              ٨٤اول مه   

جنبش اعتراضـي كـارگـران در سـال             
مهمترين اتـفـاق در اول          .   گذشته بود 

مه سال گذشته يـک حـرکـت جـمـعـي               
 نفري آزادي    ١٢٠٠٠متحد در سالن    

بود که کارگران در سالن مزبور حاضر       

شدند و بعد با ترک جمعي و هـمـزمـان           
خـانـه   " سالن پـروژه رفسـنـجـانـي و                  

رژيم را بـه يـک رسـوايـي            "   کارگريهاي
ايـن حـركـت درواقـع          .   تبديـل کـردنـد     

سرآغاز برهم زدن مضحكه انتخاباتي     
رژيم و به شکست کشـانـدن كـمـپـيـن               
انتخاباتي بـراي رفسـنـجـانـي تـوسـط             

" خـانـه كـارگـر      " شوراهاي اسالمي و       
به اين اعـتـبـار ايـن يـك قـدرت              .   بود

نمايي جمعي از سوي كارگـران در ايـن     
در مراسم دولتـي در اول مـه   .    روز بود 

 ،سال گذشتـه كـارگـران شـعـار دادنـد             
قعطنامه هاي آلترناتيو خود را پخش       
كردند و در واقـع اعـالم داشـتـنـد كـه                
اجازه نميدهند در ايـن روز دولـت و               

و شوراهاي اسالمـي بـه     "   خانه كارگر " 
 . نام كارگران سخن  بگويند

 بعد از سالـهـا مـا         ٨٤در اول مه    
شــاهــد بــرگــزاري گســتــرده مــراســم            
مستقل كارگران در گراميداشـت ايـن       
روز بوديم و در برابر چشمان رژيـم در            
اين مراسم سرود انترناسيونال پـخـش         

 . شد
 روزي بود كه بيـش از    ٨٤اول مه  

هر زمان رهبـران كـارگـري بـا اسـم و                
رسم واقعي خود بـه پشـت تـريـبـونـهـا             
رفتند و از سـوسـيـالـيـسـم و نـابـودي                 

 . سرمايه سخن گفتند
مــارش بــا شــكــوه اول مــه در                
سنندج در سال گذشته سنت جـديـدي         
بود كه با آن كارگران در واقـع اعـالم           
كردند كه بـراي بـيـان اعـتـراضـاتشـان             
منتظر هيچگونه مجوزي نمي ماننـد      
و  تجمع و راهپيمايي و بـزرگـداشـت             
اول مه را حق بـالقـيـد و شـرط خـود                 

 . ميدانند
قطعنامه هـاي اول مـه در واقـع             
کيفر خواستى بود عليه سرمايـه دارى    
و در تمام آنها بر سوسياليسم بـعـنـوان          
تنها پاسخ فورى تاکيد گذاشتـه شـده          

ايــن قــطــعــنــامــه هــا تــاکــيــدى         .   بــود
ــتــنــد بــر خــواســت افــزايــش                    داش
ــمــزدهــا، حــق تشــکــل، حــق                 دســت
اعتصاب ، لغو استخدام هاى موقـت       
و ديگر خواستهاى فورى کارگـران کـه        

ــه                     ــر واحــدى ب ــعــى چــت ــطــور واق ب
 اول  .خواستهاى امروز کارگران ميداد   

 بيش از هر چيز نماينـگـر        ٨٤مه سال   
نفوذ و جايـگـاه چـپ و راديـكـال در                  

  .جنبش كارگري بود
اعتصاب و مبـارزات راديـکـال         
كــارگــران نســاجــي شــاهــو و               

 نساجي كردستان
 

ما سال گذشته مبارزات گستـرده      
كارگران نساجي شاهو و كردسـتـان را      

مبارزاتي كـه در آن مـجـمـع          .  داشتيم
عـمــومــي كــارگـري يــك ركــن مــهــم             
تصميم گيري و اعمال اراده مستـقـيـم         

. كارگران در پيشبرد مبارزاتشـان بـود      
مبارزاتي كـه كـارگـران بـا تشـكـيـل                
مـنـظـم مـجـمـع عـمـومـي در طــول                    

 توانستند كارآيي عملي    ،مبارزاتشان
مجمع عـمـومـي را بـعـنـوان ظـرف                  
اعتراض و مبارزه كارگري و مـحـلـي           
براي تصميمگيري و دخالت مستقـيـم       

. كارگران نشان دهند و تجـربـه كـنـنـد         
مبارزاتي كـه در آن كـارگـران عـمـال               
توانستند تشكيل مجمع عمومـي را        
به دولت و كارفرمايان تحميل كننـد و        
يك خشت اوليه سازمانيـابـي واقـعـي           
كارگران در اين كارخانـه پـايـه گـذاري           

در واقع کارگران ايـن دو مـرکـز             .   شد
کارگري در مقابل كل كارگـران و كـل          
جنبـش كـارگـري راه مشـخـصـي را                 

اين مبارزات نشان داد كـه       .   گذاشتند
مجمع عمومي آن ظـرف و ابـزاريسـت         
که كارگران ميتوانند در آن هـم نـظـر             

 تصــمــيــم    ، مــتــحــد شــونــد       ،شــونــد
 قدرت بگيرند و در مـقـابـل            ،بگيرند

تفرقه افكني هاي كارفـرمـا و دولـت            
بايستند و مبارزاتشـان را بـه پـيـش               

 .برند
اعـتـراضــات كـارگــران نسـاجــي           

شاهو و نساجي كردستان افق روشنـي       
از سازمانـيـابـي آزاد و مسـتـقـل از                  
دولت را در مقابل كارگران قـرار داد و         
در عمل نشان داد كه تشكل كـارگـران     

مــجــمــع .   امــر خــود كــارگــران اســت         
عمومي پايه و اسـاس هـر تشـكـلـي               

براي كارگران است و ميـتـوان هـمـيـن         
 .امروز آنرا تشكيل داد و تثبيت كرد

جنبه مهم ديـگـر ايـن مـبـارزات             
ايـن  .   تثبيت حقوق ايام اعتصـاب بـود      

خود يك تاثير سـيـاسـي مـهـمـي بـر                  
مبارزات نه تنها كارگران بـلـكـه كـل             

زيرا در جامعه اي كه     .   جامعه گذاشت 
 حق تشكل و حـق هـر          ،حق اعتصاب 

گونه تجمعي بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه                
نشده و عملي غير قانـونـي شـنـاخـتـه             

 كارگران نساجـي كـردسـتـان         ،ميشود
اعــتــصــاب كــردنــد و حــقــوق ايــام                
اعتصاب خود را مطالبه كردند و آنـرا   

ايـن حـركـت بـعـدا در            .   تحميل کردند 
اعتصاب كارگران واحد و ايران صـدرا       
دنبال مـيـشـود و كـارگـران خـواهـان                 

. حقوق ايام اعتصاب خود مـيـشـونـد          
اين حركت نشان داد كه براي تـثـبـيـت           
حق اعتصاب بايد به اتـحـاد و فشـار             

 .  مبارزه اتکا کرد
 

 ســـال اتـــحـــاد و              ٨٤ســـال     
 همبستگي كارگري

 
در مـبـارزات كـارگـري در طـول              

 اتحاد و همبستگي كـارگـري    ٨٤سال  
. بروز چشمگير و مشخصي پيـدا کـرد    

نمونه هاي متعددي از هـمـبـسـتـگـي            
 شـاهـد بـوديـم        ٨٤کارگري را در سال     

اين نـوع   .   که آموزنده و قابل توجه بود     
حرکات گرچه هنوز بـه يـک سـنـت و                
عرف غالـب در مـبـارزات کـارگـري               
تبديل نشده اما راه گسـتـرش آن در               

نمونه هـاي   .    باز و کوبيده شد    ٨٤سال  
بياد مـانـدنـي آن حـرکـت هـمـزمـان                   

 كارخانه نساجي قزوين در       ٤کارگران  
آبانمان است كه در برابر مجلس جـمـع        
شدند و با اين حـركـت خـود بـر كـل                   
اعتراضات كارگري در شهر قزويـن و         
اتــحــاد و هــمــبــســتــگــي كــارگــران              
كارخانجات مختلـف بـا هـم تـاثـيـر                

بعدا نظير اين حرکت را مـا       .   گذاشتند
كـارگـران   .   در شهر سنندج مي بيـنـيـم       

نساجي کردسـتـان اعـالم اعـتـصـاب             
 كارگران شاهو در حـمـايـت         ،ميكنند

  
 ... سالي تاريخي ٨٤سال 

 ١از صفحه 

 

 ٤صفحه 
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از آنان به تجمعـات اعـتـراضـي شـان              
بـعـدا كـارگـران نسـاجـي            .   ميپيوندند

 ،كــردســتــان اعــتــصــاب مــيــكــنــنــد        
كارگران نساجي شاهو تـرانـه زيـبـاي            

ــز اليــف         "  ــه          "   اليــف اي ــه نشــان را ب
همبستگي با خواستهـا و مـبـارزات           

. اين كارگران به آنان تقديم مي كـنـنـد         
و همين ترانه در اعـتـصـاب كـارگـران            
شركت واحد از جانب كارگران نساجي      

هـمـچـنـيـن      .   كردستان تقديم ميـگـردد   
ما شاهد نامه هاي حمايتي از جـانـب         
بخش هـاي مـخـتـلـف كـارگـران در                   
حمايت از كارگران دستگير شـده اول          
مه سقز و در مـحـكـومـيـت احـكـام                 
صادر شده زندان بـراي ايـن كـارگـران             

ما شاهد پيام هاي حمـايـتـي        .   هستيم
كارگران از مبارزات كارگران شـركـت         

ابـعـاد هـمـبـسـتـگـي           .   واحد هسـتـيـم     
كــارگــري در اعــتــراضــات كــارگــران          
شركـت واحـد دامـنـه اش در سـطـح                  
جهاني گسترش مي يابد تا آنـجـا كـه           
از سوي كنفـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي                 

 ١٥ روز      ،اتحاديه هاي آزاد كارگـري    
فوريه روز همبستگـي بـيـن الـمـلـلـي               
كــارگــري بــا كــارگــران ايــران اعــالم             

اين تحول مهـم يـعـنـي ابـراز        .   ميشود
همـبـسـتـگـي و حـمـايـت مشـخـص                   
بخشهايي از کارگران از مبارزه بخـش       
ديگري از کارگران اکنون يک واقعـيـت     
آزموده شده و زنـده اسـت کـه بـايـد                    
اميدوار بود در سـالـي کـه در پـيـش                 
اســت گســتــردگــي و دامــنــه هــرچــه            
بيشتري پيدا کند و بـه يـک نـرم  و                     
 .   سنت در جنبش کارگري تبديل شود

 
 فوريه روزي به ياد مـانـدنـي         ١٥

 در جنبش كارگري
 

 ١٥همانطور كه اشاره كردم روز         
فوريه از سوي سازمانهاي بين المللـي       
كارگري روز حمايت از كارگران ايـران         
اعالم ميشود و در اين روز ما شـاهـد          
يك همبستگـي گسـتـرده جـهـانـي بـا               

 ،مــبــارزات كــارگــران شــركــت واحــد        
خواستها و مطالباتشان و كارگران در       

اعالم اين روز به عنـوان      .   ايران هستيم 
روز همبستگي با کارگران ايـران يـك           

دستاورد بـزرگ مـبـارزات كـارگـران              
شركت واحد بود كه تمام توجه دنيـا را     
بسوي كارگران ايران جلب كـرد و در             
عين حال بر فضاي جنبش کارگـري و         
روحيه کارگران در کشورهاي مختلف     

بـا  .   تاثيرات مثبتي بـرجـاي گـذاشـت         
 فوريه به روزي مهـم      ١٥اين اقدام روز    

و تاريخي در جنبش كارگري تـبـديـل           
شده است كه بايد آنرا هـر سـالـه ارج               

 .   گذاشت و گرامي داشت
 

 بــا     ٨٤كــارگــران در ســال               
خواستهايي سراسري و تعـرضـي      

 .گامي بزرگ به جلو برداشتند
  

 در مـوارد مـتـعـددي       ٨٤در سال  
شاهد مبارزات تعرضي کـارگـران بـا           

مـبـارزه و     .   خواستهاي اثباتي بـوديـم     
اعتراض کارگـران تـنـهـا بـه گـرفـتـن                 
دستمزدهاي پرداخـت نشـده و عـلـيـه             

بــلــکــه .   اخــراجــهــا مــحــدود نــمــيــشــد      
افــزايــش دســتــمــزدهــا، حــقــوق ايــام           

 ، حق تشكل آزاد كـارگـري      ،اعتصاب
 انـعـقـاد      ،انحالل شوراهاي اسـالمـي     

 اخـراج    ،قراردادهاي دسـتـه جـمـعـي          
شوراهاي اسالمي و خـانـه كـارگـر از             

 پوشش تـامـيـن       ،سازمان جهاني كار  
اجتـمـاعـي بـراي خـانـواده يـكـي از                    
كارگراني كـه در كـرمـانشـاه بـر اثـر                  

 بازرسـي  ،ريزش زمين جان سپرده بود    
محيط هاي كار توسط خود كـارگـران        
و ايمني محيط كـار و غـيـره نـيـز در              
اعتصابات و اعـتـراضـات کـارگـري             

 كارگر كشتي سازي ١٧٠٠.   طرح شد 
ايران صدرا در مـبـارزاتشـان طـومـار            

 هزار تومان دستمزد را در اوائل       ٤٥٠
سال جاري بود كه به امضا گذاشـتـنـد          
و بعد از آن در اسفند مـاه بـود كـه بـا           

 روزه و  مـوفـق خـود                ٢١اعتصاب  
توانستند خواست اجراي طرح طـبـقـه         
بندي مشاغل و حقوق ايام اعتـصـاب        

كارگران شركـت   .   خود را تحميل كنند   
واحد با خواستهاي حـق تشـكـل آزاد            

 انحالل شوراهاي اسالمـي و      ،كارگري
انعقاد قراردادهاي دسته جمعي چـتـر         
جديدي به خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات                  
كارگران در ايران دادنـد و بـر فضـاي               

مبارزات كارگري در كل جامعه تاثير      
گذاشتند و خواست اخـراج شـوراهـاي         
اســالمــي از ســوي جــمــع هــايــي از               

 كميته پيگيـري  ،كارگران ايران خودرو  
ايجاد تشكلهاي كارگري و سنديكـاي      
كارگران شركت واحـد و جـمـع هـاي                
متنوعي از كارگـران در ايـران طـرح              

مــا در ســال گــذشــتــه شــاهــد              .   شــد
 ماده اي كارگـران ايـران     ١٠قطعنامه  

خودرو بوديـم كـه در آن بـر حـداقـل                    
 استـخـدام   ، هزار تومان٤٥٠دستمزد  

رسمي تمامي كارگران قرارداد موقـت    
و كوتاه شدن دسـت پـيـمـانـكـاران از                
محيط هاي كار و نيز ايمني مـحـيـط          
كار و ديگر خواستهاي فوري كـارگـرا          

اينها هـمـه     .   ن تاكيد گذاشته شده بود    
پيشروي هايي است كه امروز جنـبـش        
كــارگــري را در مــوقــعــيــت كــامــال             
متفاوتي قرار داده است و ايـن چشـم            
انداز وجود دارد که در سال جديـد ايـن          
جنبه از مبارزه ابعاد گسترده تري بـه          

   . خود بگيرد
مبـارزات كـارگـري بـه مـراكـز               
بزرگ و متمركز كارگري كشيـده      

 ميشود
 

با نگاهي به مبارزات كارگري در      
 مشــاهــده مــيــكــنــيــم كــه          ٨٤ســال   

مبارزات كارگري هر روز بـيـشـتـر بـه             
مراكز بزرگ كارگري كشيده مـيـشـود        
و اين خود قـدرت بـيـشـتـري بـه ايـن                   

اعــتــراضــات .   اعــتــراضــات مــيــدهــد    
گسترده كارگـران شـركـت واحـد يـك               
نمونه برجسته آن بود كه بطور واقـعـي          
جــنــبــش كــارگــري در ايــران را در                 

عـالوه بـر     .   موقعيت جديدي قـرار داد    
آن گستـرش دامـنـه اعـتـراضـات در               
بخش هـاي مـخـتـلـف پـتـروشـيـمـي                   
مــاهشــهــر و نــيــز در پــتــروشــيــمــي              
كرمانشاه و همينطور در شركـت هـاي       
وابسته به نفت در عسلويه از نـمـونـه             

كـــارگـــران .     مـــهـــم ديـــگـــر آنســـت         
پتروشيمي كرمانشاه در همين اسفنـد      
ماه بود كه بـا يـكـهـفـتـه اعـتـراض و                  
مبارزه توانستند دستمزدهاي معـوقـه    
خود را نقد كننـد و عـيـدي و پـاداش               

ايـن حـركـت      .   آخر سالشان را بگيـرنـد     
پيروزمند الگوي مهمي از اعـتـراض         
يكپارچه بر سر دريافت دسـتـمـزدهـاي         

ــخــشــهــاي   .   پــرداخــت نشــده اســت         ب

مختلف کارگـران کـه تـحـت پـوشـش              
پيمانکاران متعددي هستـنـد بـا هـم            
دســت بــه اعــتــصــاب مــيــزنــنــد و                

. خواستهاي خود را تحميل ميکـنـنـد        
بويژه در شرايـطـي كـه بـيـش از يـك                   
ميليون كارگر با دستمزدها و مزايـاي       
پرداخت نشده دست بگريبانند و تـکـه        
تکه کردن کارگران با کار پيـمـانـي بـه           
مانعي بـراي حـرکـت گسـتـرده آنـهـا                 
تبديل شده، و يكـي از مـوضـوعـات             
حــاد در پــتــروشــيــمــي مــاهشــهــر و             
عســلــويــه و يــك مــوضــوع دائــمــي             
اعــتــراض در ايــن مــنــاطــق هــمــيــن            

 انـتـقـال تـجـربـه            ،موضوع بوده است  
كــارگــران پــتــروشــيــمــي كــرمــانشــاه          

نمونـه  .   ميتواند جرقه اي بر آتش باشد    
هاي ديگر آن همانطور كه اشـاره رفـت         
كشتي سازي ايران صدرا در بهشهر و      
مبارزه موفق كارگران ايران خودرو بـه        
طور مثال در همين اسفند ماه بود كه        
توانستند كارفرما را وادار به تحمـيـل        

 . طرح طبقه بندي مشاغل كنند
 
 سال كـارگـران شـركـت          ٨٤سال  

  واحد بود
 

مبارزات كارگران شـركـت واحـد          
رنگ و روي ديگـري بـه اعـتـراضـات              

مـبـارزات   .    داد  ٨٤كارگران در سـال      
كارگران شركت واحد از جـنـبـه هـاي              

 :زيادي مهم بود
اعتصاب با شكـوه كـارگـران       _   ١

شركت واحد بعنـوان بـخـش خـدمـات            
شهري كه  مسقيمـا بـه زنـدگـي كـل                 

 كـل    ،مردم در تهران مربـوط مـيـشـد        
تهران و ميتوان گفت كل جـامـعـه را             

 . متوجه خود ساخت
اعتصـاب كـارگـران شـركـت           _  ٢
 گــوشــه كــوچــكــي از قــدرت            ،واحــد

اعـتـصـاب كـارگـران را بـه نـمـايـش                    
اين مبارزات نه تنهـا در كـل       .   گذاشت

ايران بلكـه در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                     
انعكاس وسيعي يافت و بطور واقـعـي        
جـنـبــش كـارگــري را در مـوقــعـيــت                

 . جديدي قرار داد
كــارگــران شــركــت واحــد بــا          _   ٣

خواستهاي سراسـري و كـلـيـدي چـون             
ــحــالل شــوراهــاي         ،حــق تشــكــل      ان

اسالمي و انعقاد قـراردادهـاي دسـتـه          
جمعي به جلو آمدنـد و در صـحـبـت              

 هزار تومـان    ٥٠٠هايشان از دستمزد    

سخن گفتند و چـتـري سـراسـري بـه                  
خواستهاي كل كـارگـران در جـامـعـه             

 . بخشيدند 
عــروج طــيــف وســيــعــي از           _   ٤

رهبران راديكال كارگري كه با اسـم و          
 سخنـگـو و صـداي          ،رسم جلو آمدند  

اعتراض كل كارگران در سطح جامعه       
بـا ايـن     .   و در سـطـح جـهـانـي شـدنـد              

حركت توجه ها به مبـارزات كـارگـران         
واحد و بطرف طبقه كارگر جلب شـد و       
اين خود يك نقطه عطف در جـنـبـش             

 .كارگري بود
كارگران شـركـت واحـد سـد           _   ٥ 

بـا  .   سانسور و خفقـان را شـكـسـتـنـد             
اعتماد به نفس و حق به جانـب از هـر            
امكاني و از مـديـاي اپـوزيسـيـون و               
غــيــره اســتــفــاده كــردنــد تــا صــداي             
اعتراضشان را در سطح جامعه و در          

. سطح بين المللي مـنـعـكـس كـنـنـد             
وقتي از آنها به اين دليل بـازخـواسـت       
شد گفتند وقتي ما امکان استفاده از       
روزنامه ها و تـلـويـزيـون دولـتـي را                  
نداريم چرا نبايد از رسانه هـاي ديـگـر          

 . استفاده کنيم
بــا تــداوم مــبــارزه كــارگــران         _   ٦

 گـرايشـات راسـت و            ،شركـت واحـد    
. قانون گرا عمال به حاشيه رانده شدند      

چشم انتظار بودن به حـل مشـكـالت            
در كريدورهاي اداره كار جاي خـود را          
به اعتصاب و تجـمـعـات اعـتـراضـي             

مهلت خريدن قاليبـاف شـهـردار         .   داد
تهران عمال به بي اعتبـاري بـيـش از             
بيش اينـگـونـه وعـده و وعـيـدهـا و                   
گرايشاتي كـه كـارگـران را بـه آن راه                 

كارگران بيش از هر    .   ميبرد منجر شد  
وقت قدرت خـود را در اتـحـاد و در                 
مبارزه شان ديدند و تقابل شـوراهـاي          
اسالمي با تشكـل كـارگـران شـركـت             

 بيـش از بـيـش        ،واحد و سنديكايشان  
اين نهادهاي دولت سـاخـتـه و دسـت              

. ساز رژيم را به انزوا و طرد شـدن رانـد        
بديـن تـرتـيـب در ايـن اعـتـراضـات                    
گرايش چپ و راديكال هر روز جلـو تـر         
آمد و تاثير خود را نه تنها بر مـبـارزه           
كارگران شركت واحـد بـلـكـه بـر كـل                 
جنبش كارگري گـذاشـت و درسـهـاي            
آموزنده اي براي كل جنبش كـارگـري          

 .در بر داشت
در مبارزه كـارگـران شـركـت          _   ٧

 
 ... سالي تاريخي ٨٤سال 

 ١٠صفحه 

 ٣از صفحه 



 5 ٣٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

در جامعه اي کـه        .   بسيار ناچيز است  
کــارگــران شــاغــل آن بــا دســتــمــزدي             
حداقل نصف زير خط فقر زندگي مـي        
کنند و همين دستمزدهاي نـاچـيـز را            

 ،هم در موارد زيـادي نـمـي پـردازنـد             
مي شود پيش بينـي کـرد کـه وضـع                
معيشتي بازنشـسـتـگـان و کـارگـران             

بــنــا بــه    .   ســالــخــورده چــگــونــه اســت      
تحقيقاتي که که در دانشـگـاه عـلـوم             
بهزيستي و توانبخشي به عمـل آمـده          

 درصد سـالـمـنـدان کشـور          ۴۰حداقل  
يـعـنـي    .   هيچ منبـع درآمـدي نـدارنـد          

اصال حقـوق و بـيـمـه بـازنشـسـتـگـي                 
براي اين دستـه از      .   دريافت نمي کنند  

کارگران يعني کارگـران کـارگـاهـهـاي          
 کـارگـران     ، کارگران خـانـگـي     ،کوچک

  کارگران ساختماني و زنان    ،کشاورزي
مسني که تمام طول عمر جواني خـود        

 دستيابي بـه    ،را در خانه کار کرده اند     
حقوق بازنشستگي يک آرزوي دسـت          

اما آنـهـايـي نـيـز کـه              .   نيافتني است 
حقوق بازنشستگي دريافت مي کننـد      
و  زير پوشش تامين اجتمـاعـي قـرار            
دارنــد بــا حــقــوقــي مــعــادل حــداقــل            

زنـدگـي مـي        -زير خط فقر    -دستمزد
 ۷۰طبق آمـار مـنـتـشـر شـده              .   کنند

درصــد از بــازنشــســتــگــان تــامــيــن            
اين وضعيت  .   اجتماعي چنين هستند  

معيشتي فقيرانه باعث شده است کـه     
شمار زيـادي در سـنـيـن پـيـري نـيـز                    
مجبور به انجام کار با دستـمـزد نـازل        
شوند و يا در نزد فرزندان خود زندگـي         

در مقابل چنين وضع اسفبـاري      .   کنند
است که کارگران باز نشسته بر حداقل       

 هزار تومـان    ۵۰۰حقوق بازنشستگي   
. تاکيد دارند و آنرا مطالبه مي کنـنـد        

 اين خـواسـت ايـن اسـت کـه                  اهميت
اعالم مي دارد که مبناي مـحـاسـبـه            
حقوق بازنشسـتـگـي يـعـنـي حـداقـل               
دستمزد و يا متوسط حقوق مـاهـانـه           
موجود که سطح هر دوي آنها بشـدت       

کـارگـران   .   پايين است را نـمـي پـذيـرد         
بازنشسته خـواهـان افـزايـش حـداقـل             
دستمزد و بـه ايـن تـرتـيـب خـواهـان                   

. افزايش دريافتي ماهانه خود هستند    
باز نشستگان با اين خواسـت تـاکـيـد            
مي کنند کـه دسـتـمـزدهـاي نـاچـيـز                 
دوران اشــتــغــال خــود کــه مــبــنــاي               
محاسبه پرداخت حقوق بازنشستـگـي      
است را نمي پذيـرنـد و مـجـبـور هـم                  

و در عـوض مـبـنـاي     . نيستند بپذيرند 
حقوقي بسيار باالتـري را طـلـب مـي           

 هزار تومـان در مـاه در          ۵۰۰.   کنند
شرايط امروز حداقل مبلغي است کـه       
مي تواند بعنوان مـبـنـاي دريـافـتـي              

کساني کـه    .   بازنشستگان قرار بگيرد  
ساليان دراز کار کـرده انـد و زحـمـت               
کشيده انـد حـق دارنـد کـه در دوران                 
پيري و ازکارافتادگي زندگي خـوب و         
بــي دغــدغــه اي داشــتــه بــاشــنــد و               

 هـزار    ۵۰۰برخورداري از دريـافـتـي          
تومان در ماه اوليـن قـدم در ايـن راه                

جنبه مثبت ديگر اين خـواسـت       .   است
وضع زنـدگـي    .   مشخص بودن آن است   

بازنشستگان و افراد سالخـورده چـنـان        
فقيرانه است که هيچ کس نمي تـوانـد         

حـتـي بـعـضـا خـود            .   آنرا کتمان کـنـد    
عوامـل رژيـم هـم بـه ايـن مـوضـوع                   
اعـــتـــراف مـــي کـــنـــنـــد و بـــراي                 

. بازنشستگان اشک تمساح مي ريزنـد     
ولي زماني کـه صـحـبـت از بـهـبـود                  
واقعي در وضع آنها مي شـود آقـايـان        
ــافــتــي                   وعــده مــي دهــنــد کــه دري

 ۱۷۵ حدود   ۸۵بازنشستگان در سال    
تـازه  !   هزار تومان در ماه خـواهـد بـود      

اين هم معلوم نيست تا چه حد عملـي         
آنــجــا کــه بــازنشــســتــگــان در          .   شــود

اعتراض به کمي حقوق خود دست بـه      
اعتراض مي زنند بايد با صـداي رسـا         
اعالم کنند که چه سطح از حـقـوق را             

آنهـا نـبـايـد بـه احـد             .   طلب مي کنند  
الناسي اجازه دهند که سطـح و تـوقـع           
آنها از زندگـي را بـا دريـافـتـي هـاي                  

 ۱۲۲  ، هزار تومان۱۰۶توهين آميز  
 هـزارتـومـان در      ۱۵۰هزارتومان و يا  

ايــن مــيــزان     .   مــاه تــعــريــف کــنــنــد        
مستمري و يا حقوق بازنشستگي پول      
تو جيبي ماهانه فرزند سرمايـه دار و          

حاجي بازار  هم نمي شود چگونه مـي       
 انـتـظـار داشـت کـه کـارگـران                    توان

بازنشسته با  ايـن مـيـزان دريـافـتـي                 
زندگي کنند؟ الزم به تاکيد اسـت کـه           

 سـال    ۵۵از نظر ما همه افراد بـاالي          
بايد از بيـمـه بـازنشـسـتـگـي دولـتـي                 

 هــزار   ۵۰۰اگــر   .   بــرخــوردار بــاشــنــد  
تومان را به يک خواست عمومي براي       
همه سالمندان تبديل کنيم قـادر شـده         

 در صــد از         ۷ايــم دخــالــت حــدود          
جمعيت سالخورده کشور و  چـنـديـن            
ميليون از پيران و سالخوردگان طبقـه       
کارگر را در مبارزه براي ايـن خـواسـت     

 .گرد هم آوريم
جنبش افزايش دستمزد فراگيرتر 

 و نيرومندتر مي شود
 

بــا در دســت گــرفــتــن خــواســت            
افزايش حـداقـل دسـتـمـزد تـا سـطـح                 

 هـــزار تـــومـــان از جـــانـــب                  ۵۰۰
بازنشستـگـان ايـن جـنـبـش هـر چـه                   

بـه  .   فراگيرتـر و قـوي تـر مـي شـود                 
اعتقاد من يک تالش دائم  فـعـالـيـن              
کارگري بايد فرا گير کـردن خـواسـت             

کــارگــران .   افــزايــش دســتــمــزد بــاشــد      
 ،کارخانجات و کارگـاهـهـاي کـوچـک          

کارگران مراکز مهم و کـلـيـدي نـظـيـر          
 مــعــلــمــان و        ،بــرق و نــفــت و آب            

 - بازنشستگان و بـيـکـاران      ،پرستاران
آنجا که طـلـب بـيـمـه بـيـکـاري مـي                    

و در يک کالم همه کـارگـران و             -کنند
مردم زحمتکش ايران بـايـد يـکـصـدا             
فرياد بزنند که سطح دستمزدي کـمـتـر         

.  هزارتومان را نـمـي پـذيـرنـد       ۵۰۰از  
يک جنبش عمومي که همه جامعه را        
بردارد و رژيم را شديـدا تـحـت فشـار              

بازنشستگان بخشي از طبقـه  .   بگذارد
کارگرند و  بايد تالش کـنـيـم کـه در                 
سطح هرچه وسيعتـري يـک پـاي ايـن             

مـتـاسـفـانـه بـعـضـا           .   جنبش بـاشـنـد     
بازنشستگان و اهميت حفظ تماس و        
پيوند مبـارزاتـي بـا آنـهـا از جـانـب                   
فعالين شاغل طبقه کارگر نـاديـده يـا          

ايــن .   دســت کــم گــرفــتــه مــي شــود            
واقعيت بر همه روشن است کـه هـمـه           
ما يکروز سالخورده و بازنشستـه مـي      
شويم و تالش براي بهبود فـوري وضـع    

 آيـنـده دوران        ،امـروز بـازنشـسـتـگـان       
پيري کارگران شاغل را نيـز تضـمـيـن           

و مهتر اينکه بـر زنـدگـي        .   خواهد کرد 
هميـن امـروز هـمـه کـارگـران تـاثـيـر                  

با اين وجود  هـمـه          .   مثبت ميگذارد 
ــل                    ــه مســائ ــري ب ــارگ ــن ک ــي ــال ــع ف

. بازنشستگـان تـوجـه کـافـي نـدارنـد              
مسائل بازنشستـگـان مسـئلـه هـمـه             
کارگران است و بـايـد نسـبـت بـه آن                  

بخصـوص زمـانـي      .   توجه الزم را کرد   
که خود اين نيرو به حرکت درمي آيـد           
و از خواستي حمايـت مـي کـنـد کـه                 
پيش از اين از طرف کارگـران شـاغـل           
در کارخانجات مختلف کشور بدسـت      
گرفته شده است، بايد هرچه جـدي تـر           
توجه رهبران کارگري را به خود جـلـب         

حقيقت اين است که در دو سـال         .   کند
گذشته بـازنشـسـتـگـان اعـتـراضـات              
مــتــعــددي را در تــهــران و بــرخــي                  
شهرستانها برپاداشتـه انـد کـه شـايـد             
يکي از مهمترين آنـهـا اعـتـراضـات              
کارگران بازنشسته شـرکـت نـفـت در             

همچنين يـک اعـتـراض         .   آبادان باشد 
مهم ديگر که جـا دارد ايـنـجـا بـدان                 
اشــاره کــنــيــم اعــتــراض مشــتــرک و            
همزمان کـارگـران و بـازنشـسـتـگـان                 
کارخانه نازنخ قزوين در شـهـريـورمـاه          
سال گذشته بود که براي گرفتن حقـوق        

. و مـزايــاي خــود بــدان دســت زدنــد             
همچنين سنديکاي واحد در اطالعيـه      
اسفندماه گذشته خـود در ارتـبـاط بـا           
تعيين حداقل دسـتـمـزد بـا صـراحـت              

 : اعالم داشت که
افـزايـش     ما همچنيـن خـواهـان     "   

حقوق كارگران بازنشسته بـه صـورتـى       
كه كرامت و شان انسانى اين كارگـران        

كارگرانى كـه يـك     .   هستيم  حفظ شود 
عمر كار مى كنند حق دارند در زمـان         

انسـانـى     بازنشستگى از يـك زنـدگـى         
 " .برخوردار باشند

اين نمونه هابايـد بـراي هـمـه مـا            
روشن است کـه وقـتـي        .   آموزنده باشد 

از کـارگـر و  طـبـقـه کـارگـر سـخـن                       
ميگوييم، تمام بخشهاي طبقه کارگـر      
و از جمله بازنشسـتـگـان نـيـز جـزئـي               

الزم اسـت اتـحـاد         .     ازين طـبـقـه انـد       
مبارزاتي کارگران شاغل و بازنشسته     

عـرصـه   .   هر چـه بـيـشـتـر قـوي شـود               
مــبــارزه بــراي افــزايــش دســتــمــزد و            
دريافتي ها زمينه مساعدي را بـراي         
تقويت اين همبـسـتـگـي فـراهـم مـي               

بايد دقـت داشـتـه بـاشـيـم کـه                  .   آورد
کارگران بـازنشـسـتـه خـود سـالـهـاي                
مديدي تحت استثمار سرمـايـه داري         
بوده اند و چـم و خـم مـبـارزه عـلـيـه                     
کارفرمايان و دولت سرمـايـه دران را           

از تـجـربـيـات       .   نيز بخوبي مي دانـنـد     
اين پيران طبقـه کـارگـر بـايـد کـمـال                  

اگـر سـرمـايـه داري          .   استفـاده را کـرد    
پس از مکيدن خون کارگران آنـهـا را            
در سن پيري به گوشـه اي پـرت مـي                

" عـدم سـوددهـي     " کنـد و بـه دلـيـل               
 بـراي    ،توجهي به آنها نـمـي نـمـايـد              

. کارگران اين تصوير بـرعـکـس اسـت          
بازنشستگان بعـنـوان کـارگـرانـي کـه             

 بـايـد از     ،زماني منبع آفرينش بودنـد   
همه مواهب زندگي برخـوردار بـاشـنـد         
و بيشـتـريـن امـکـانـات جـامـعـه در                  

بـازنشـسـتـگـان      .   اختيارشان قرار گيرد  
در عين حال گنجينـه اي گـرانـبـهـا از             
فن و دانش و تجربه هستنـد کـه بـايـد             
مورد استفاده قرار گيـرد و بـارهـا بـه              

براي کارگـران ايـران     .   آنها مراجعه کرد  
که امکان آموزش و کسب فن و فنـون         
مبارزاتي از طريق برگزاري جـلـسـه و           
سخنراني و کالس درس کمتر ممـکـن        

 تجربيات شفاهي بازنشستگان    ،است
و انتقال سينه به سينه تجربيات آنـهـا      
در اجتماعات کارگري يکي از منـابـع    
مهم درس آموزي براي همه کـارگـران          

به اين منظور تـاکـيـد مـا ايـن              .   است
است که پـيـونـد و تـمـاس کـارگـران                   
بازنشسته با کارگـران شـاغـل حـفـظ             

بخشي از کارگـران بـازنشـسـتـه          .   شود
بدليل ادامه کار کردن بـراي تـامـيـن              
معاش بطور کلي از محيط کار کنـده        
نشده اند و در کـنـار سـايـر کـارگـران                 

در هـمـه حـال         .   مشغول بکار هستنـد   
بــايــد آگــاهــانــه تــالش کــنــيــم کــه                 

 محـافـل و      ،بازنشستگان در مجامع  
اجتماعات و جلسات کارگران شرکـت      
کنند و امکان يابـنـد کـه مسـائـل و                 

. مشکـالت خـود را مـطـرح کـنـنـد                 

 
 ١از صفحه  ...بازنشستگان و 

 ١١صفحه 
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 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

 ناصر اصغري
     ها و پي آمدها وام

 
ــافــت وام     هــاي خــارجــي در             دري

آرژانتين با دور تاچريسم و پايان جـنـگ         
اين البته روندي است    .   سرد، شروع نشد  
. رسـد    تر بـه نـظـر مـي            كه كمي زمخت  

حـد و       هـاي بـي       آرژانتين با گرفتن وام    
المللي پول، بـانـک        حصر از صندوق بين   

 Bank of( جهاني، بـانـک بـاسـتـون            
Boston (                     و ســيــتــي بــانــک ،)

Citibank ( سال بـا يـک   ۲۰در عرض 
 ميليارد دالري، در    ۱۴۰بدهي بيش از    

جهان از نظر سرانه مقروضترين کشـور         
ايـن كشـور شـروع بـه           .   آيد  بحساب مي 

هاي خارجي براي به اصطـالح   گرفتن وام 
 مـيـالدي     ٧٠يكسري پروژه ها در دهه      

بــعــد از كــودتــاهــاي ايــن دهــه،           .   كــرد
هاي هنگفتي دريافت شد كه بعـدهـا         وام

 و   (Falkland)خرج جنگ فالـكـنـد        
هاي کالني به سرمايه داران       پرداخت وام 

هـاي آنـهـا         دولت با بازپرداخت وام .   شد
هـاي     صاحب کـارخـانـجـات و دارائـي            

زيادي هم شد كه بعدا در دوره مـنـم بـه              
قيمتهاي بسيار نازلي دوباره خصوصـي      

بعد از انتـخـابـات دمـكـراتـيـك             .   شدند
، دولت جديد برنامه هـائـي       ١٩٨٣سال  

ثـبـات   " در دستور كار خود قرار داد كه         
بـراي ايـن     .   يكي از آنها بـود    "   اقتصادي

هاي جـديـدي       كار احتياج به دريافت وام    
اما به مرور زمان دولـت قـادر بـه         .   بود

پرداخت بهره ايـن وامـهـا نـگـرديـد و                  
كشور وارد يك تورم و بحران غيـر قـابـل     

رئـيـس جـمـهـور وقـت            .   برگشت گرديد 
 (Raúl Alfonsín)رائول آلفانسيون    

شش ماه قبل از پـايـان دوره ريـاسـت                 
 مـجـبـور بـه       ١٩٨٩جمهوريش در سال  

 .استعفا شد

صندوق بين المللي پول كه زمـانـي        
آرژانتين را مدل و نمونه توسعه نامـيـده         

 تـقـاضـاي      ۲۰۰۱ دسامـبـر     ۵بود، در  
 ۱۳۲دولت آرژانـتـيـن را کـه رسـمـا                    

ميليارد دالر بدهي خارجي داشت براي      
 ۲۶۴اعطاي يک وام يک مـيـلـيـارد و               

ميليون دالري رد کـرد؛ نـه تـنـهـا ايـن                
بلكه دولت آرژانتين ميبايست تا قـبـل         

 ٧٥٠ مــبــلــغ      ٢٠٠١از پــايــان ســال         
ميليـون دالر و قـبـل از پـايـان سـال                      

 ميليارد دالر از ايـن       ٢ بيش از    ٢٠٠٢
لذا بـا ايـن     .   ها و بهره آنها را بپردازد   وام

اقدامات، بحراني را در ايـن کشـور بـه           
راه انداخت که از نظر گستردگي در ايـن         

 .سابقه بود کشور بي
 درصد توليـد نـاخـالـص مـلـي            ۵۳

هــاي  آرژانـتـيــن خـرج پـرداخــت بــدهـي            
المللي   اي ميشد که صندوق بين      خارجي

پول، به تعويق انداختن بازپرداخت آن را       
 ۲اين در حالـي بـود کـه             .   رد کرده بود  

ميليون نفـر بـايـد بـا روزي يـک دالر                    
 درصد خـانـواده     ۴۵روزگار بگذرانند و    

هاي آرژانتيتـنـي زيـر خـط فـقـر بسـر                   
 ٢٠٠٢ تـا       ٩٨بين سالهـاي    .   ميبردند

كشـور  )   GDP( توليد ناخالص ملـي     
در ســال   .    درصــد كــاهــش يــافــت        ٣٠

 برآورد شده بود كـه تـنـهـا بـهـره         ٢٠٠٢
 برابر تـمـام هـزيـنـه            ۳هاي آرژانتين     وام

 بــرابــر هــزيــنــه هــاي          ٦اداره کشــور،      
 بـرابـر هـزيـنـه طـرح              ٢٣اجتماعي و      
سـرمـايـه گـذاريـهـا در            .   اشتغال اسـت   
.  درصـد پـايـيـن آمـد            ٦٠همين دوره    

 ۲۰۰۲ ژانـويـه        ۲دولت آرژانتيـن در        
اعالم کرد که قادر به پرداخت قسطهاي       

 . توافق شده نخواهد بود
اما قبل از اين بحرانها، با پشتوانه       

هاي افسارگسـيـخـتـه از بـانـكـهـاي                 وام
خارجي، وزير اقتصـاد دولـت کـارلـوس          

 Domingo)منم، دومينگو کاوالـو     
Cavallo)             قانون برابري يـك بـه يـك 

را با دالر آمريکـا     )   پول آرژانتين "   ( پزو" 
يـعـنـي هـر كسـي           .   به تصويـب رسـانـد     

ميتوانست به بانك بـرود و پـزو را بـا                 
امـا بـه    .   دالر بطور مساوي معادله كند    

دليل وابستـگـي شـديـد آرژانـتـيـن بـه                  
هـاي     هاي خارجي و ديگر پيچيدگـي       وام

اقتصادي، اين قانون بعدها بـراي دولـت        
و شخص كاوالو به يك معضـل اصـلـي            

 ۲۰۰۱وقتي که در سال   .   تبديل گرديد 
دولت آرژانتـيـن اعـالم کـرد کـه قـادر                  
نيست قسطهاي توافق شده را بـپـردازد،        

 درصـد ارزش خـود را        ۷۰يک شبه پزو    
از دســت داد؛ و بــيـش از نـيـمــي از                      

 ميليوني اين کشور به زيـر       ۳۷جمعيت  
جـلـوگـيـري از       " براي .   خط فقر رانده شد   

 ١٩همين وزيـر شـب         "   فرار سرمايه ها  
 قانوني به نام كوراليتـو      ٢٠٠١دسامبر  

(corralito)     به تصويب رساند كـه بـر 
مبناي آن كسي نميتـوانسـت بـيـش از             

اش بيـرون    دالر از حساب شخصي٢۵٠
عالوه بر اين قـانـون، هـمـزمـان            .   بكشد

قانون ديگري نيز به تصويب رساند كـه          
بانكها موظف بودند تـمـام حسـابـهـاي           

. بانكي دالري را به پزو تـبـديـل كـنـنـد              
داران    اين در حالي بود که اکثر سرمايـه       

بزرگ قبل از اعالم اين اليحه و با پيش         
بيني اين وضعيت، دالرهـايشـان را از           
بانکهاي آرژانتين خـارج کـرده و بـراي             

گذاري به كشورهاي ديگـر و بـه           سرمايه
. بانکهاي اوروگوئه واريـز کـرده بـودنـد           

اين وضعيت کاسه صبر همـه را لـبـريـز            
سيستم اقتصادي آرژانتين عـمـال       .   کرد

 .فروريخته بود
 رئـيـس جـمـهـور         ۲۰۰۲در ژانويه   

 Eduardo( جديـد ادواردو دوهـالـده          
Duhalde   (        تساوي يک به يـک پـزو و

دالر را که بيش از يک دهه قانونـا بـرابـر           
چند روز بعـد دالر     .   بودند، کنار گذاشت  

بـيـکـاري وسـيـع و           .    پزو رسيـد   ۱,۴به  
تورم قيمت پزو را روز بـه روز کـاهـش                
داد تا جائي که ديگر يک دالر برابر بـود      

 .با چهار پزو
هـاي كـه در سـال              حـل   يکـي از راه   

 تـوسـط تـعـدادي اقـتـصـاددان              ٢٠٠٢
نسبتا راديكال ارائـه شـد، نـپـرداخـتـن              

اگـر دولـت     .   هـاي خـارجـي بـود            بدهي
هايش را نميپرداخـت بـا         آرژانتين بدهي 

شرايطي روبرو ميشد که ديگر بانکهاي      
خارجي به آن وام ندهند؛ سرمـايـه هـاي           

گـذاري     خارجي ديـگـر آنـجـا سـرمـايـه             
هاي آرژانتيـن در خـارج           نكنند؛ دارائي 

طرفداران اين  . . .   کشور مصادره شود و     
حل چنيـن اسـتـدالل مـيـکـردنـد کـه                  راه

بانکها مدتهاست ديگـر بـه آرژانـتـيـن             
دار    وامي نميدهند؛ ديگر هيچ سرمايـه     

و .   گذاري نميکـنـد     خارجي آنجا سرمايه  
هاي آرژانتيـن در خـارج کشـور              دارائي

تر از آن هستند کـه کسـي             بسيار جزئي 
بخواهد با آن خودش را مشغول كنـد و           

تر از    گفتند هيچ چيزي شاق    مي.   بفريبد
هــا كــمــرشــكــن             پــرداخــت بــدهــي       

 .نيست) كشورشكن(
 
 تيناسو آرهن

تيناسو كه معنـاي لـغـوي آن             آرهن
اسـت بـه وقـايـع و            "   عملي آرژانتيـنـي  " 

 و ٢٠٠٢ دسامبر   ٢١ و   ٢٠شورشهاي  
اين شورشهـا   .   بعد از آن اطالق ميشوند    

که خود را با غارت مغازه ها به نمايش         
گذاشت، از طرف فعالين اجتـمـاعـي و           
بخصوص فعاليـن جـنـبـش بـيـکـاران،              

ســازمــان )   piquetero( پـيــكــتــروهـا     
داده شـده بـود، در حـومـه شـهـرهـاي                   
بزرگي چون بوينس آيرس شروع شـد و            

. بسرعت از كنترل پليس خـارج گـرديـد       

وضعيت طوري شد کـه وقـتـي رئـيـس               
جــمــهــور آرژانــتــيــن فــرنــانــدو دال روآ            

(Fernando De la Rua)     قـــرار ،
بود طبق معـمـول هـرسـال مـهـمـانـدار                

بـاشـد،   "   خانه دولت"جشن كريسمس در  
صـاحـب   .   کسي به جشن نـيـامـده بـود           

منصبان دولتي جرات نکرده بودنـد پـا          
در نـتـيـجـه كسـي           !   به خيابان بگذارنـد   

نبود كه رئيس جمهور شيشه شرابـش را   
جـالـب   !   با او براي سالمتي به هم بـزنـد         

است که مـدت کـوتـاهـي بـعـدتـر كـه                    
خبرنگاران سراغـش رفـتـنـد و از وي                 
درباره شورشهاي خـيـابـانـي و غـارت               
: سوپرماركتها سوال کردند، جواب داد      

. انـد    در اين باره رسانه ها اغـراق كـرده    " 
تـنـهـا چـنـد مـورد            .   چيز مهمي نيست  

در حاليكه در هـمـان         ! "   اند  پراكنده بوده 
زمان غارت مغازه ها در خـود بـوئـنـس         

از "   خـانـه دولـت     " آيرس در چند قدمـي       
اين شورشـهـا نـه      .   كنترل خارج شده بود   

تنهـا بـاعـث اسـتـعـفـاي سـريـع وزيـر                     
اقتصاد گرديد، بلکه دال روآ كه دقايقي       
پيش همه چيز را انكار ميكـرد، در يـک          
هشدار تـلـويـزيـونـي بـا اعـالم حـالـت                   

 نـفـر را        ۳العاده، اجتماع بيش از          فوق
وي در حـالـي كـه           .   ممنوع اعالم کـرد   

عرق از سر و صورتـش مـيـچـكـيـد، بـا               
اي از قبل آماده شده در دست بـر           نوشته

روي صفحه تلـوزيـونـهـا ظـاهـر شـد و                  
. امنيت آرژانتين در خطر اسـت      :   " گفت

كشور از طرف دشمنانش، گروه هـائـي          
كه دشمن نظم و قانون هستند و منتظـر     
فرصتي هستند كـه بـهـم زدن نـظـم و                  
قانون را به ديگران نيز سـرايـت دهـنـد،             
محاصره شده و در خـطـر قـرار گـرفـتـه                

بســيــاري از كســـانــي كـــه                . "   اســت 
كودتاهاي گذشته را به ياد داشتند، بـه          

 " كارخانه بدون كارفرما
 سيري در جنبش كنترل كارگري آرژانتين و اشغال كارخانه ها توسط كارگران 

 قسمت دوم  

 

 
نـاصـر   .   يـاري را بـخـود جـلـب کـرده اسـت                   جنبش اشغال و راه اندازي کارخانه هاي ورشکسته توسط کارگران در آرژانتين يک نمونه نسبتا منحصر بفرد از تجربيات کارگران است که توجه بس    

کارگر کمونيست در چارچوب آشنا کردن خوانندگان با تـجـربـيـات       .   اصغري تحقيقاتي را در اين زمينه انجام داده و به زمينه هاي اين جنبش و فضاي کل جنبش کارگري در آرژانتين پرداخته است       
 .ست بصورت دنباله دار در چند شماره در اختيار خوانندگان قرار ميدهد"کارخانه بدون کارفرما"جنبش کارگري در کشورهاي مختلف کل اين مجموعه را که عنوان آن 
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 را بخوانيد

سـالـي   .    به پايان رسـيـد      ٨٤سال  
که شروع حضـور طـبـقـه کـارگـر بـه                  
عــنــوان يــک طــبــقــه در تــحــوالت               
اجتماعي بود و از ايـن جـهـت نـقـطـه              
عطفي مهم در مبارزات ايـن طـبـقـه            

  نــيــز      ٥٧در ســال      .   درايــران اســت   
حضور طـبـقـه کـارگـر در تـحـوالت                 
اجتماعي نقش مهمي را ايفا کـرد و           

امـا ايـن     .   کمر رژيم شـاه را شـکـسـت        
حضور منجر به اين نشد کـه طـبـقـه              
کارگر در تحوالت اجتماعي آن سـال         

و حرف و .   نقش مستقلي را بازي کند   
خواسته خودش را به حرف و خواستـه        

مي گوينـد يـکـي      .   جامعه تبديل کند  
 ايـن    ٥٧از داليل شکسـت انـقـالب           

« بوده که طبقـه کـارگـر بـه دنـبـال                   
اش بوده در   »   خواسته هاي اقتصادي  

هنگامه اي که سرنگوني دولـت شـاه          
وايــن را بــه عــنــوان         .   مــطــرح  بــود     

مهمترين نقـطـه ضـعـف مـبـارزاتـي              
نـکـتـه ايـن       .   طبقه کارگـر مـيـدانـنـد        

: جاست دراين دوره و زمانه ميگويند     
کارگر نبايد خواسته هاي سـيـاسـي        « 

مطرح کند که اگر چنين کند بهانه بـه         
دســت دولــت داده کــه مــبــارزات                

گـويـا   (   »   ! کارگران را سرکوب کـنـد      
سرکوب شدن کارگران تقـصـيـر خـود           
کارگر است کـه دولـت  را تـحـريـک                  
ميکند و گر نه طفل معصـوم دولـت           

 !)سرش تو کار خودش است
ظاهرا آنـچـه     )   84( در اين سال  

« از طـرف کـارگـران مـطـرح شـده                   
است؛ امـا در جـامـعـه            »   اقتصادي

» من گشنه ام   « سرمايه داري گفتن    
معادل يک شعار سياسي است، و اگـر   
دولتي مجبور به  گردن گـذاشـتـن در           
مقابل همـچـيـن خـواسـتـه اي شـود                 
يعني از سود سرمايه بايد کم شود تـا   
شکمي گرسنه سيـر شـود، لـذا بـراي             
همين که سود کم نشود بلکه بيـشـتـر          
شود  تمام سـيـسـتـم سـرمـايـه داري                
خودش را براي مقابلـه بـا ايـنـگـونـه               

از .   شعارهـا آمـاده کـرده ومـيـکـنـد              
رسانه ها گرفته تـا دسـتـگـاه هـهـاي               

مخوف امنيتي، دنبال اين هستند تا      
هر شعار دهنده اي که از گـرسـنـگـي             

ديـگـر   .   ميگويد را خـامـوش سـازنـد        
هيچ محلي  »   صرفا اقتصادي " شعار  

بخصوص درجامـعـه   .   از اعراب ندارد  
اي مثل ايران  که يکي از خشن تريـن          
ديکتاتوريهاي سرمايـه داري در آن           

کارگران اعالم ميکنـنـد     .   برقرار است 
که بايد دستمزد آن گـونـه بـاشـد کـه                

کـارگـران اعـالم      .   کارگران مي گويند  
ميکنند تشـکـيـالت ضـد کـارگـري              

. شوراهاي اسالمي بايد جمـع شـونـد         
کارگران اکنون تشکيالت خودشان را     

کارگـران  .     ميسازند بدون اجازه دولت   
اعالم اعتصاب ميکنند و به مـرحلـه        

از کارگران جـهـان   .  عمل در مي آورند 
حمايت ميخواهـنـد و آنـهـا هـم بـه                  

رهبـران کـارگـران    .   حمايت برميخيزند 
به شخصيتهاي اجتماعي تبديل شـده      

« کارگران ديگر يک جـمـعـيـت          .     اند
نـيـسـتـد کـه        »   مستضعف و بي پناه   

الزم باشد کسانـي بـه حـا لشـان دل                 
اکنون کارگر هـر اقـدامـش       .   بسوزانند

تعيين کننده است و جنـبـه سـيـاسـي            
ــه مصــاف                    دارد چــون دولــت را ب

 .ميطلبد
 بـه هـمـت         ٨٤در شروع  سـال          

کارگران کـاشـان، جـنـبـش تـعـيـيـن                  
دستمزد از سوي کارگران عـمـال بـراه           
افتاد و کارگران منتظر نمـانـدنـد کـه            

. دولت بـراي آنـهـا تصـمـيـم بـگـيـرد                 
درست است آنچه اجرا شد همان بـود          

امـا ايـنـکـه       .   که دولـت اعـالم کـرد          
بخشي از کارگران رسما نـرخ تـعـيـيـن       
کنند و آن را به پرچمي تبديـل سـازنـد           
براي اولين بـار در ايـن سـال اتـفـاق                  

واين سال بـا هـمـيـن جـنـبـش               .   افتاد
اما در   .     تعيين دستمزد به آخر رسيد  

ايــن مــيــان اعــتــصــابــات کــارگــري           
بسيـاري  جـريـان داشـت از جـملـه                    
اعتصاب طـوالنـي مـدت کـارگـران             
نساجي کردستان که در نـوع خـودش          
در مبارزات کارگران ايران بي نـظـيـر          
است که بعد از زمـانـي طـوالنـي بـه                

و همچنـيـن روشـهـاي        .   پيروزي برسد 
مبارزاتي کارگران نساجـي و اتـکـاي         
مهم آنها به توده کارگران و مردم کـه           

. سرمايه داران را وادار به تمکين کرد      
اما در اين ميان مهمترين اعتصاب،     
اعتصاب کارگران و رانندگان شرکـت      
واحد بود، که تاثير مهم و عميقـي بـر    

ايـن بـراي     .   مبارزات کارگـران داشـت    
اولين بار بـود کـه يـک تشـکـيـالت                  

که اين تشکيـالت هـم بـه           (   کارگري  
ضرب زور خود کارگران شکل گرفـتـه        

تصميم به اعتـصـاب گـرفـت و            )   بود
ايـن  .   رسما آن را اعـالم و اجـرا کـرد             

اعتصاب در شـهـر تـهـران بـه وقـوع                
پيوست که هر واقعه در ايـن شـهـرکـل       
کشور را تـحـت تـاثـيـر خـود قـرار                     

حمايت وسيع مردم و اظهـار      .   ميدهد
همدردي که اين مبارزات برانگيخـت      

حمايت جهاني از سـوي     .   بي نظير بود  
کارگران جهان از مـبـارزات شـرکـت            
واحد اين اعتصـاب را بـه جـنـبـشـي               

همه اينهـا دولـت      .   جهاني تبديل کرد  
اسالم را برآن داشت که وحشـيـانـه و             
بي ترحم کارگران و خانوادهـاي آنـهـا           

اما سرکوب،  .   را مورد حمله قراردهد   
بلکه .   اين جنبش را خاموش نساخت    

روز "  فوريه بـعـنـوان      ١٥به اعالم روز  
منـجـر شـد       "   حمايت از کارگران ايران  

که کارگران دنيا به خـيـابـان آمـده و               
رسما از مبارزات و کـارگـران ايـران             

اعتصاب پايان يافـتـه     .   حمايت کردند 
اما مبارزات کـارگـران واحـد ادامـه            

و مهمترين نکته ايـنـسـت کـه            .   دارد
سنديـکـاي کـارگـران وجـود دارد و                
مرتب بيانيه ميدهد و پيـگـيـرانـه بـه            

. دنبال خواسته هـاي کـارگـران اسـت           
حتي بـراي روز جـهـانـي زن بـيـانـيـه                  

اقدامي که نمـونـه آنـرا مـا            .     ميدهد
 رژيـم    ٨٤در سال    .   کمتر سراغ داريم  

در رابطه با مبارزات مردم و کارگران       
چهره اصلي خود را که همان سرکـوب        
بي پرده است به نمايش گذاشـت  تـا             

در ايـن    .   آب رفته را به جوي برگرداند     
سال کارگران شرکت کننده در اول ماه       

کـارگـران   .   مه سقز را به زندان انداخت  
شرکت واحد را شديـدا مـورد ضـرب            
وشتم قرار داد و به زندان انداخت و تا         

آنجا که توانسته هر حرکت مبارزاتـي      
. را با خشونت تمام پاسخ داده اسـت          

اما نتوانسته مـبـارزات کـارگـران را            
ــه آخــر آن          .   خــامــوش ســازد      ــمــون ن

اعتصاب کشـتـي سـازي صـدرا  و                
مــبــارزات کــارگــران پــتــروشــيــمــي           
کرمانشاه است که با پيـروزي خـاتـمـه          

 .يافت
 بــه وقــوع       ٨٤آنــچــه در ســال          

پيوست نشان از حضور يک طبقـه در          
تحوالت اجتماعي است که يـکـي از          
طبقات اصلي جامعه سرمـايـه داري        

جامعه در شـرايـط حسـاسـي            .   است
طبقات اصـلـي جـامـعـه         .   قرار گرفته 

روز به روز بيشتر در برابـر هـم صـف              
طبـقـه کـارگـر بـايـد            .   آرايي ميکنند 

چه بخواهيـم   .   بتواند حرف آخر را بزند    
ــرچــم                    ــخــواهــيــم اکــنــون پ و چــه ن
سوسياليسم بـدسـت کـارگـران ايـران            
افتاده که بايد آن را در اهـتـزاز نـگـه                
دارند و اين مسئوليت کارگران ايـران      

براي همين اين   .   را سنگين تر ميکند   
بـايـد   .   مبارزات بايد عميق تـر شـود        

تشکيالت توده اي کارگري در سـطـح        
وسيـعـي شـکـل بـگـيـرد و رهـبـران                    
کارگري هر چه بيشتر به توده کـارگـر           

براي همين بايد جنبش    .   متکي شوند 
مجمع عمومي را در سـطـح وسـيـع              
تري سازمان داد تا بتوانيم شوراهـاي       

جـنـبـش    .   کارگري را سـازمـان دهـيـم        
. طبقه کارگريک جنبش سياسي است    

يعني به خاطر مـوقـعـيـت طـبـقـاتـي              
. کارگر غير از اين نمي تـوانـد بـاشـد            

بـايـد   «   آنهايي که مـيـگـويـنـد کـه               

چسبـيـد بـه خـواسـت اقـتـصـادي و                   
سياسي کاري براي اين جـنـبـش سـم             

دارند به چشـم کـارگـر خـاک             »   است
براي هميـن ايـن جـنـبـش            .   ميپاشند

. بايد حالت تحزب کمونيستي بگيـرد     
  به خوبي نشـان داده شـد          ٨٤درسال  

که وجود حزب کمونيست کارگري چه      
بايد اين  .   غنيمتي است براي کارگران   

رابطه سازمان يافته تر باشد وسيع تـر   
باشد و کارگـران خـودشـان را  درآن                

حـزبـي کـه در سـال            .   متشکل کننـد  
گـذشــتــه در کــنـار هــمـه مــبــارزات              
کارگران بـوده وبـه يـکـي از بـازوان                  

در .   مبارزاتي کارگـران تـبـديـل شـد           
زمانه اي که از خجالت مـا کـارگـران           
در آمدند و مي آيـنـد و مـتـهـمـمـان                  
کردند که چسبيديم بـه کـاله نـداشـتـه             

از سياسي کاري بـر    !   مان که باد نبرد   
: حذرمان داشتند و ميدارند و گفتـنـد    

هنوز در چشم اندازافق سوسيـالـيـسـم         
) کـارگـران  :   ( شکل نگرفته، گـفـتـنـد       

خودشان را کشـتـنـد و هـنـوز يـک                    
: گـفـتـنـد    !   سنديکا تشکيل داده انـد       

صبر کنيم که احمـدي نـژاد بـيـايـد و               
سياستهايش را تعيين کنـد تـا بـعـد             

:   . . . . ببينيم چه ميشود کرد و گفتنـد      
تنها ايـن حـزب بـود کـه در کـنـار                      
مبارزات کارگران بـود و هـر چـه در              
توان داشت، گذاشت  تا اين مبارزات       

بـايـد بـتـوان ايـن           .   به سرانجام بـرسـد    
تا مبـارزات مـا   !   حزب را تصرف کرد  

کارگران بـه سـرانـجـام نـهـايـي خـود                 
 . *برسد
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رشــد مــبــارزات كــارگــري بــه                 
. فاكتورهاي مـتـعـددي مـربـوط اسـت            

يكي از اين فاكتورها، تاثـيـرپـذيـري از           
دستاوردهاي مبارزات روزمره و بـدون         

مبارزات كـارگـري     .   وقفه كارگران است  
در يك بخش از جامعه تاثير خـود را بـر           
كل جامعه و بخصوص بر مبارزات كل       

جنبشي كـه در       .  طبقه كارگر ميگذارد 
حال غليان است و هر آن ممـكـن اسـت             
منفجر شود، با هر اعتصـاب مـوفـقـي          

اعـتـصـاب    .   گامها به جـلـو بـرمـيـدارد          
؛ اعتصاب ١٣٧٥كارگران نفت در سال     

كارگران شركت واحد بـراي مـطـالـبـات           
متعدد و از جمله براي حـق تشـكـل و                
بــراي انــحــالل شــوراهــاي اســالمــي؛             
اعتصاب كارگران شاهو براي دريـافـت         
دستمزدهاي ايام اعتصـاب؛ اعـتـصـاب        
كارگران كشتي سازي ايران صـدرا بـراي        
دريافت حـقـوق و دسـتـمـزدهـاي ايـام                  

بـنـدي      اعتصاب و اجراي طـرح طـبـقـه          
مشاغل؛ مبارزه كارگران سقز بـراي بـه          
رسميت شناخته شدن اول مـاه مـه؛ و               
اعــتــصــاب و راهــپــيــمــائــي كــارگــران          
نساجيهاي كاشان بر عليه دستمزدهـاي      
زيـر خـط فـقـر، هـمـگـي از ايـن نـوع                       

هـمـه ايـنـهـا تـحـت             .   انـد   مبارزات بوده 
شرايطي اتفاق ميافتنـد كـه اعـتـراض            
كارگري در اين كشور حرام اعالم شده و        
هرگونـه اعـتـصـاب و اعـتـراضـي بـا                   
بسيجي و چمـاقـداران خـانـه كـارگـر و                
شوراهاي اسـالمـي روبـرو مـيـشـود و               

اين چـنـد نـمـونـه امـا             .   جواب ميگيرد 
فقط چند نـمـونـه بـرجسـتـه و نسـبـتـا                    
موفقي از هزاران اعتصـاب و اعـتـراض     

بوده اند که همـه آنـهـا مـوفـق                کارگران
 .  ارزيابي نميشوند

سوال اما اين اسـت كـه چـه بـايـد                 
كرد؟ چگونه ميتوان بر تعداد ايـن نـوع          

افـزود؟ جـامـعـه       "   مـوفـق  " اعتصابـات    
عمومـا بـه نـتـيـجـه اعـتـصـاب نـگـاه                    

اگر .   ميكند و حكمش را صادر ميكند     
اعتصابي توانست بـراي مـثـال اضـافـه           
دستمزد را به كارفرما و دولت تحـمـيـل          

امـا اگـر     .   كند، اعتصاب موفقي بـوده    
نتوانست مطالبه محسوسي را تحميـل      

هائي نه تـنـهـا        كند، باعث عقب نشيني   

در ميان كارگران درگير ميشود بـلـكـه           
در كل ميتوان تاثيري نسبتا منـفـي را           

بـراي يـك     .   بر كل جامعه احساس كـرد     
فعال كارگري مبارزه كارگري اين چنيـن       

اي را در     هر مبارزه .   سياه و سفيد نيست   
سه شرايط ميسنجد و سـالحـش را بـر             

هــر .   مــبــنــاي آنــهــا صــيــقــل مــيــدهــد        
. اي دارد    اعتصابي گذشته، حال و آينده    

. اعتصابات بدون زمينه رخ نـمـيـدهـنـد         
هـا را بـه           فعال كارگري بايد اين زمينه    

مبارزه موجود را نـيـز     .   درستي بسنجد 
اي تحليل كند و نـقـاط          بايد از هر جنبه   

و البته كه  .   ضعف و قوت آن را بشناسد     
نتيجه اعتصاب نيز همانند كل جامعـه       

. براي فعال كـارگـري نـيـز مـهـم اسـت                 
اي از      اعتراض كـارگـران بـدون درجـه           

اشتباه .   افتند  سازمانيافتگي اتفاق نمي  
است اگر كسي فكـر كـنـد كـه هـزاران                 
كارگر زير سقفي، در شرايـط مشـابـهـي         
با هم كار ميكنند اما با هـمـديـگـر بـه             

ايـن ارتـبـاط      !   نوعي مرتبط نـيـسـتـنـد       
بـروز  "   تشكـل " گاها خودش را در شكل      

امـا در خـيـلـي مـوارد ايـن                 .   ميـدهـد  
فعالين کارگري هستند که محمل ايـن         

تشكـلـي،    در شرايط بي.   ارتباط هستند 
امر متصل كردن كارگران مـعـمـوال بـر          

فـراخـوان   .   عهده فعاالن كـارگـري اسـت       
مجمع عمومي، مرتبط كردن فـعـالـيـن      

كـه  . . .   جوان و كمتر شنـاخـتـه شـده و               
هاي هر اعتصابي هستنـد،       پيش زمينه 

معموال از كـانـال فـعـالـيـن كـارگـري                   
در مبارزه كارگري   .   تر ميگذرند   باتجربه

هـم  .   هيچ چيـز روتـيـنـي وجـود نـدارد               
داران از هـر          كارگـران و هـم سـرمـايـه           

. آمـوزنـد    اعتصابي درسهاي الزم را مي    
به همين دليل آنچـه كـه در اعـتـصـاب            
قــبــلــي كــارآمــد داشــت، الــزامــا در               

. اعتصاب آينده كارآمد نخواهد داشـت     
در نتيجه تحليل و درس آموزي الزم از         

) گذشته، حـال و آيـنـده          ( سه موقعيت  
تـجـارب   .   اعتراض بسيار حياتي اسـت      

الزاما نميتوانـنـد الـگـو بشـونـد، امـا                
 .راهگشا ميشوند

هر كسي كـه يـك روز هـم درگـيـر                
اعتصابي بوده باشد، ايـن را بـخـوبـي               
متوجه ميشود كه چگونه اعتـراض بـر          

سر نان و قاتق با سرعت به بـحـث حـول            
. سياستهـاي دولـت تـبـديـل مـيـشـود                

دخالت دولت و جانبداري آن از يكي از          
و مـعـمـوال      ( دو طرف اصلي اعتصاب     

، به مـوضـوع داغـي بـدل            ) كارفرمايان
در نتيجه اولين چيزي كه فعال      .   ميشود

كارگري متوجه ميشود ايـن اسـت كـه            
اي كـه       شـبـكـه   .   پشتش به چه گرم است  

بتواند اعتراضـات كـارگـري را كـه بـه               
سرعت راديكال ميشوند به هم متـصـل      

اين شبكه معمـوال    .   كند، ضروري است  
از كانال يك حزبي سازمان داده ميشود        

. كه مبارزه كارگري را امر خود ميدانـد       
كــارگــران اعــتــصــابــي بــايــد بــتــوانــنــد         
اعتصاب خود را امر جامعه بـكـنـنـد،           
اين نيز به يك حزبي كه امـر كـارگـر را               
امر جامعه ميدانـد، مـربـوط اسـت و               
كارگران بايد به فكر يك چـنـيـن حـزبـي              

مــبــارزات كــارگــري رهــبــران       .   بــاشــنــد
اي را ميخواهد كه خود را          شناخته شده 

فقط رهبر يك بخش از طـبـقـه كـارگـر               
ندانند، بلكه كل جامعه را خطـاب قـرار         
دهند و بعنوان رهـبـر جـامـعـه ظـاهـر                

 .شوند
همچنانكه اشـاره كـردم بـورژوازي          

" فعاالن كـارگـري  .   " نيز بيكار نمينشيند  
بـراي كـارگـران      .   خودش را پيدا ميكند   

نقاط قـوتـش در        .   حزب درست ميكند  
اعتصابات گذشته را برجسته ميكند و      

انــديشــي    بــراي نــقــاط ضــعــفــش چــاره        
هم كارگران و سازمـانـهـايشـان     .   ميكند

و هم بورژوازي در مبارزه روزمره دچـار          
بـورژوازي  .   تحوالت بزرگـي مـيـشـونـد         

. مجبور است كه زبانش را عـوض كـنـد    
اگر زبانش تا ديروز نرم بود امروز تـنـد            

اگر هنوز به پلـيـس      .   ميشود و برعكس  
متوسل نشده، به فكر تـلـفـن كـردن بـه               

كـارگـران   .   و غيره .   رئيس پليس ميافتد  
نيز اگر به قانـون مـتـوهـم بـودنـد، ايـن                 

اگـر گـرايـش      .   توهم سـريـعـا مـيـريـزد           
محافظه كار در تشكلشان دست باال را       

اگـر بـه     .   اي ميشود   دارد، سريعا حاشيه  
مجمع عـمـومـي كـم بـهـا مـيـدادنـد،                   
اهميت آن را در چنين شرايطي مـتـوجـه       

فعاليـن كـارگـري      .   و الي آخر.  ميشوند
اما در همين گيـر و دار سـواالت مـهـم              

. بدهندديگري را نيز بايد سريعا جواب       
در همين اعتـصـاب كـارگـران شـركـت              
واحد متوجه شديم كه بخش مهـمـي از          

فـعـال   .   كارگران منفعل برخورد كـردنـد      
كـارگــري بــايــد بـه فـكــر پــيــدا كــردن                 
مكانيزمهاي فعال سـازي ايـن بـخـش             

 اعـتـصـابـي      گرچه متكي نبودن  .   بيافتد
 بـخـش     به مجمـع عـمـومـي مـيـتـوانـد            

اي از اين مشكل را جـواب دهـد،            عمده
اما فاكتورهاي ديگري از قبيل ايـنـكـه          
بخش مهـمـي از جـامـعـه بـخـصـوص                 
كارگران به قدرت خود واقف نيستند و         
به آن كم بها ميدهند نيز تاثير عظيمـي         
در غــيــرفــعــال بــودن كــارگــران بــازي             

 .ميكند
روي نكات زياد ديـگـري مـيـشـود           
بحث كرد كه بايد در فرصتهاي ديگـري        

اما فعال كـارگـري در         .   به آنها پرداخت  
درجه اول بايد مبارزات جـاري كـارگـري        

بدون .   را با حزب طبقه كارگر چفت بزند      
يك چنين مـكـانـيـزمـي، اعـتـراضـات               

هاي باطلي مـيـگـردد        كارگري وارد دوره  
داري را اينجـا و آنـجـا           كه گرچه سرمايه  

به چالش مـيـطـلـبـد، امـا در نـهـايـت                    
كارگران سرخورده ميشونـد و سـرمـايـه          

 .قدرتمندتر از آن بيرون ميايد
 

 ويژگيهاي اعتصابات موفق
 

از هزاران اعتصابـي كـه در چـنـد               
سال گذشته به وقوع پيوستـه انـد، اگـر             
كسي بخواهد به اعـتـصـابـات مـوفـق               
اشاره كند، همان چند نمونه اي كـه در             
ابتداي اين نوشته اشاره كردم را شـايـد            

ويژگيهاي اين اعتصابات چه    .   اسم ببرد 
بوده اند؟ كارگران نـفـت در شـرايـطـي                
دست به اعتراض ميزننـد كـه هـرگـونـه            
تحرك و اعتراضـي وضـع مـوجـود بـا                

ــرو مــيــشــد         هــنــوزروح .   ســركــوب روب
 بر جـامـعـه سـايـه        ٦٠سركوب سالهاي  

اين اعتصاب نيز گـرچـه       !   گسترده است 
با سركوب شديـد جـمـهـوري اسـالمـي              
مواجه شد، اما راه را براي اعتـراضـات         

آن كمپين عظـيـمـي كـه         .   بعدي باز كرد  
در دفاع از اين اعتـصـاب بـراه افـتـاد،               
طبقه كارگر و فعالين كارگـري بـه ايـن             
پي بردند كه سـركـوب اعـتـراضـاتشـان             

ميتواند سيلي از اعتراض در جـامـعـه           
از چـهـار گـوشـه        .   را بهمراه داشته باشد   

جهان به جمهوري اسـالمـي اعـتـراض             
طبقه كارگر متوجه شـد كـه حـزب      .  شد

با قـدرتـي مـبـارزات آنـهـا را دنـبـال                     
ميكند و با تمام نيـرو پـيـشـتـش رفـتـه                

گي مبارزات نساجيها در      اين ويژ .   است
مــبــارزه كــارگــران    .   ســنــنــدج هــم بــود      

نســاجــيــهــاي كــردســتــان و شــاهــو از             
چهارچوب مبارزات تا كنوني كـارگـران       

كارگران مبارزه دراز    .   بسيار فراتر رفت  
مــدتــي را شــروع كــردنــد و در آخــر                  
مطالباتي را به رژيم تحميل كردند كـه          
در مـبـارزات كـارگـران ايـران سـابـقـه                  

! تحميل حقوق ايام اعـتـصـاب       :   نداشت
اين نكته بسيار مهمي است چرا كه نـه           
تنها يك چنيـن دسـتـاوردي بـي نـظـيـر                

در ايـن    "   اعـتـصـاب   " بوده، بلكه كلـمـه       
رژيــم حــرام بــوده و شــديــدا ســركــوب              

گرچه اتحاد كارگران اين بـخـش       .   ميشد
عامل اصلي پيـروزي آنـهـا بـود، امـا                
جــوش دادن ايــن مــبــارزه بــا حــزب                 
كمونيست كارگري و تبديل امر مبـارزه       
اين كارگران به امر كل جامـعـه تـاثـيـر              

در ايران  .   بسزائي در پيروزي آنها داشت    
صدرا و نساجـيـهـاي كـاشـان هـم ايـن                  

 .مشاهده شد
نكته بسـيـار مـهـم ديـگـر نـقـش                   

. مجامع عمومي كارگـري بـوده اسـت          
اگر به اين اعـتـصـابـات تـوجـه بشـود،                
خواهيم ديد كه ميزان دخالـت مـجـمـع            
عمومي و درجه دخيل كردن يـا نـکـردن          
توده کارگران در امر تصميم گيـري،  در       
موفقيت يا عدم موفقيت، در ادامـه و           
يا خاتمه اعتصاب بسيـار مـوثـر بـوده             

آنجا كـه تشـكـل و اعـتـصـاب                 .   است
هاي قـانـونـي     غيرقانوني است و تمام راه  

جلو كارگر مسدود شده است، كـارگـران        
نميتوانند با فرستادن چند نفر به عنوان       
نماينده و يا حتي با داشـتـن تشـكـلـي                
بدون پشتوانه مجمع عمومي بـه جـائـي      

هر فعال كارگري اگر دو نـمـونـه      .   برسند
نساجيهاي سنندج و شـركـت واحـد را             
مقايسه كند سريعا متوجه ميشود كـه       
نقطه قـدرت اعـتـصـاب نسـاجـيـهـاي                 
سنندج نسبت به شركت واحد اتـكـا بـه            
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 اسفند مـديـريـت       ١٧روز چهارشنبه   
ايران خودرو به مناسبت شکستـن رکـورد        

ايـن  .   توليد پاداشي را اعـالم مـي کـنـد              
. موضوع ابتدا بصورت شايعه پخش شـد      

مبلغ اعالم شده از سوي مديريت نسـبـت         
 هزار تومان بـود،     ٣٠٠به سال گذشته كه     

ميزان اين پـاداش بـراي   .   بسيار پايين بود  
 هـزار    ٢٠٠كارگران رسمي سه شيـفـتـي         

تومـان و بـراي كـارگـران يـك شـيـفـت و                     
.  هزار تومان اعالم شده بود   ١٦٠ستادي  

وقتي كه كارگران از قطعي بودن تصـمـيـم        
مديريت مطلع شدند، در اعتراض به ايـن        
موضوع و کم بودن پاداش در ابتدا شروع        
به كم كاري كـردنـد و حـركـت از سـالـن                    

كه بزرگتريـن سـالـن بـدنـه اسـت              " شاتل" 
شروع شد و خبر بسرعت در تمامي بخش 

با ورود شيفت سوم در هـمـان         .   ها پيچيد 
 ٢٠٠روز آگاه شدن از اين موضوع حدود        

نفر از كارگران سالن شـاتـل بـه خـيـابـان                 
مقابل شركت جلو سالن رنـگ رفـتـنـد و            

شــعــار .   شــروع بــه شــعــار دادن كــردنــد            
با پيوستـن  .  اعتصاب اعتصاب بلند شد 

كــارگــران بــخــش رنــگ بــه اعــتــصــاب،            
كارگران سالن مونتاژ نيز بيرون ريختند و 

در .   حركت بسرعت گستـرش پـيـدا كـرد           
گوشه اي از كارخانه سـه  دسـتـگـاه آتـش               
گرفت و حراست از فرصت استفاده كـرد و       

ماشين . از ادامه اعتصاب جلوگيري كرد

هاي آتش نشان وارد كار شدند و كارگـران    
اما ادامه اعتصاب   .   سركارشان برگشتند 

با شيفت صبح كاري و متوقف شدن اكثر        
خطوط توليدي و گسترش آن بـه سـالـن               
هاي ريخته گري و سـالـن آزادي ابـعـاد                 

كارگران دست از . گسترده اي بخود گرفت
كار كشيده و كمـيـتـه اعـتـصـاب شـكـل                 

از كارگران دعوت شـد كـه جـهـت           .   گرفت
جلوگيري از هر گونه سو استفـاده اي در            

. پشت دستگاهها بنشينند و كار نكننـد        
كارگران خواهان حضور منطقي مديريـت      

تـحـت   .   كارخانه در مجمع عمومي شدنـد    
فشار اين اعتراضات مـعـاون مـنـطـقـي              
يعني دهنادي در ميان كـارگـران حـاضـر            

شد  و قول داد كه پاداش افزايش يـابـد و              
پس از . حداقل از سال گذشته كمتر نباشد

نيم ساعت گـفـتـگـو رودرو بـا دهـنـادي                 
. كارگران حاضر شدند سـركـار بـرگـردنـد            

کارگران همانجا اعالم كردند كه اگـر بـه            
اين وعده عمل نشود دوباره دسـت از كـار          

يك خواست فوري ديـگـر       .   خواهند كشيد 
كارگران ايران خودرو خواست اجراي طبقه 

كارگران اولتيمـاتـوم    .   بندي مشاغل است  
داده اند كه اگر تا آخر اسفند اين طـرح بـه            
اجرا گذاشته نشـود در اول سـال جـديـد                  
دست به عكس العمل جـدي اي خـواهـنـد           

مديريت قول داده است كه ايـن طـرح          .   زد
ايـن  .   تا آخر اسفـنـد بـه اجـرا در بـيـايـد                   

 . اعتراضات ادامه دارد
عکس الـعـمـل مـتـحـدانـه و فـوري                 
کارگران در بخشهاي مختلف بـه پـايـيـن            
کشيـدن پـاداش آخـر سـال کـه در واقـع                    
بخشـي از دسـتـمـزد کـارگـران اسـت، و                   
همچنين تشکيل کميته اعتصاب بيانگر     

.  هوشياري کارگران در برابر کارفرمـاسـت      
حفظ اين اتحاد و هوشياري تنها تضمين       
عملي شدن خواستهاي کـارگـران يـعـنـي             
افزايش پاداش و عملي شدن طرح طـبـقـه          

 . بندي مشاغل است
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  مارس ١٠–١٣٨٤ اسفند ١٩

مجمع عمومي و دخيل كردن حداكثـر       
كارگر وقـتـي بـه         .   ممكن كارگران بود 

اعتصاب فكر ميكـنـد، در واقـع راه              
امـا  .   ديگري را جلوي خودش نميبينـد     

در عين حال هـمـه كـارگـران رويـكـرد               
يـادمـان   .   مشابهي به اعتصاب ندارنـد   

نرود كه سرمايه سعي بـيـش از حـدي             

ميكند كـه مـالـكـيـت خصـوصـي بـر                
وسائل امرار معاش جامعـه را تـقـدس      

كـارگـر در جـامـعـه زنـدگـي               .   ببخشد
بـخـش   .   ميكند و از آن تاثير ميپذيـرد      

زيادي از كارگران در ايـنـكـه بـايـد بـر              
عــلــيــه ســرمــايــه داران و زورگــوئــي             

شـركـت در     .   هايشان بايستند، دودلند  

مجمع عمومي و يا ترغيب كـارگـران          
هر چه بيشتري به شركت در مـجـامـع            
عمومي اين فرصت را فراهم مـيـكـنـد         
كه به منطق فعالـيـن كـارگـري گـوش              
داده شود و كارگران هرچه بيشتري بـه          
حقانيت مبارزه و اعتراض خـويـش و           

و از   .   به قدرت خويش بيشتر پي بـرنـد       
همه مهمتر به كارگران اجـازه مـيـدهـد          
كه از نكاتي كه كارگري فكر مـيـكـنـد      

. براي گفتن دارد، گوش فرا داده شـود         

رهبران ناپيگير و سازشكـار شـنـاخـتـه         
شوند و جاي آنها به كارگران پيگـيـر و         

راسـتـش   .   گاها ناشنـاخـتـه داده شـود          
وراي هـــيـــاهـــوي بـــيـــش از حـــد                   
سنديكاليستها، براي كارگـران راه حـل       
قانونگرا در ايران سنت نسبتا شناختـه    

سنت مجمع عـمـومـي    .   شده اي نيست 
 .بسيار ملموستر است

تمام مبارزات موفـق مـحـسـوس          
ــكــات                   چــنــد ســال گــذشــتــه روي ن

اتكا بـه    .   مشخصي انگشت ميگذارد  
حزب كمونيست كارگري، اتكا مجمـع      
عمومي و چفت شدن مبـارزه كـارگـران       

شما اگر اين فـاكـتـورهـا را         .   به جامعه 
از مــبــارزه و اعــتــصــاب كــارگــري               
بگيريد، در چهارچـوب مـحـيـط كـار              
سركوب ميشود و كسي حتـي صـداي       

 .*گلوله پاسداران را هم نميشنود
 

 
 ... فعالين با  صحبتي

 ٨از صفحه 

اين بيانـيـه بـعـنـوان مـقـدمـه كـودتـا                   
امـا جـامـعـه گـرسـنـه و               .   نگريستنـد 

خشمگين حاضر نبود كودتاي ديگـري     
را بپذيرد؛ و بسياري از صاحب نـظـران         

انـد كـه ايـن بـزرگـتـريـن                 بر اين عقيده  
مردمي كه هسـت    .   اشتباه دال روا بود   

و نيست خود را در عـرض چـنـد روز                
جلوي چشمان خود از دست داده بودند       
و  شــاهــد ايــن بــودنــد کــه لــمــپــن                    

اختياري داشت آنها را به كـودتـا و              بي
حكومت نظامي تهديد ميكرد، خشـم      
خود را ديگر نـمـيـتـوانسـتـنـد كـنـتـرل               

مردم از هر طرفي بـا بـهـم زدن             .   كنند
از بالکني خانه هايشان    )   ٣( قابلمه ها 

به اين هشدارها دهن کجـي کـردنـد و             
روز بعد با نيروئي بيشتر به خيـابـانـهـا           

گفته ميشود كه در يكـي دو        .   ريختند
 هـزار نـفـر       ٦٠٠روز اول هر روز حدود      

در اين اعـتـراضـات فـقـط در شـهـر                    

هـمـه بـه      .   بوئنس آيرس شركت كـردنـد     
ــه                  Plaza de( ســوي مــيــدان م

Mayo   (    بحركت در مي آمدنـد ) .٤ (
در اين تظاهراتها نه تـنـهـا بـانـکـهـا،                
وزارتخانه ها و غيره به آتـش کشـيـده             

ائي که نشانـي از   شدند، بلکه هر مغازه 
آن در خـود       "   نـظـم نـويـن      " آمريکـا و       

ــورانــهــاي                    ــيــل رســت داشــت از قــب
دونالد، ويديـو فـروشـيـهـاي بـالک               مک

باستر، تابلوهاي كوكاكوال و غيره نيـز       
در حريق آتش معترضين خشـمـگـيـن           

. سوختند، دود شدند و به هوا رفـتـنـد           
. سرکـوب بـهـيـچـوجـه کـارسـاز نشـد                

سازماندهي تظاهراتها هـر روز از روز        
تـر     تر، سازمانيافته و چـپ      قبل آگاهانه 
بخـشـي از اتـحـاديـه هـاي               .   ميشدند

کـــارگـــري اعـــتـــصـــاب عـــمـــومـــي          
دال روآ که   .   نامحدودي را اعالم کردند   

ديروز هارت و پورت مـيـکـرد امـروز             

ــتــش ســقــوط کــرد          هــر عضــو     .   دول
مجلسي از هر حزبي که بود اگر سر و           

اش پــيــدا مــيــشــد، بــا هــجــوم                 کلــه
احـزاب  .   تظاهرکنندگان مواجه ميشـد   

چپ شاهد رشـد چـنـديـن درصـدي در              
كشـور يـك     .   عرض يکي دو رور بودند    

حالت فوق العاده بخود گـرفـت؛ و در             
 روز پـنـج رئـيـس جـمـهـور               ١٢عرض  

مــردم بــا ريــخــتــن بــه           .   بــخــود ديــد   
خيابانها، با بهـم زدن قـابـلـمـه هـا و                   

تابه ها، با شعارهاي تنـد عـلـيـه            ماهي
دولت و عليـه آمـريـكـا و شـركـتـهـاي               

و .   آمريكائي دسـت بـه مـبـارزه زدنـد            
گـي و اعـالم عـدم              دولت با دستـپـاچ    

هاي  خارجـي تـالش کـرد           پرداخت وام 
دولتها در عرض چند    .   آنها را آرام کند   

روز توسط كساني كه تا چند روز قبـل         
اصال بـه حسـاب آورده نـمـيـشـدنـد،                  

اگــر چــه       .   شــدنــد      ســرنــگــون مــي       
تيناسو بر صفحه تلوزيـونـهـا، بـا            آرهن

حــملــه بــه مــجــلــس و كــاخ ريــاســت              
جمهوري كه باعث استعفاي پشت سـر        

هم روساي جمهورها شده بود، بيـشـتـر         
شبيه به انقالب بود، اما انقالب نـبـود         
و اگر چه با شورش و غارت مغازه هـا       
باز هم بر صفحه تلوزيونها شباهتهـاي       
زيادي به غارت و چپـاول داشـت، امـا            

الزم به يادآوري است كـه      .   ( آن هم نبود  
 هـم آرژانـتـيـن شـاهـد            ١٩٨٩در سال   

انـگـيـزه و      .   حمله به سوپرماركتها بود   
کامال مـتـفـاوت    "   شورش"محرکين آن  

اين مـقـالـه عـمـدا           .   از اين دوره بودند   
تيناسـو    آرهن. )   وارد اين بحث نميشود   

نه هـمـانـنـد انـقـالب تـوسـط حـزبـي                     
سازماندهي شـده بـود كـه بـخـواهـد                 
دست به قدرت سـيـاسـي بـبـرد؛ و بـا                  
اتحاد و يكپارچگي كه در آن بود، يـك         
غارت و چپاول كور سوپرماركتها هـم        

انسانهاي مـتـحـدي، مـتـحـد و            .   نبود
ــط شــدن                  ــان ســاق ــمــصــدا خــواه ه
سياستمـداران فـاسـدي بـودنـد كـه بـا                
غــارت و چــپــاول هســت و نــيــســت               
كارگران و زحمتكشان گردن كـلـفـت و           

 .گردن كلفتر شده بودند

هـاي     انسانهاي زيـادي، بـا خشـم         
تاكنون فروخورده، اكنون دسته دسـتـه        
خانه هايشان را به قصد پـيـوسـتـن بـه              
تجمعاتي كه آماده بودند در اعـتـراض        
به سياستهاي دولت به سوپرماركـتـهـا        
حمله كنند و يا خيابانهـا را بـبـنـدنـد،              

كارهاي روتـيـن روزمـره         .   ميپيوستند
هـمـه يـك      .   براي چند روز متوقـف شـد    

صدا و متحد در ايـن تـظـاهـراتـهـا و                
آخـريـن بـاري      .   شورشها شركت كـردنـد    

که جامـعـه آرژانـتـيـن شـاهـد غـارت                 
مغازه ها بود، و دولت بـاز هـم حـالـت             
فوق العاده اعالم كرده بود، بسياري از       
کســانــي کــه آنــزمــان غــارتــگــران را             

ميناميـدنـد و از وضـعـيـت             "   حيوان" 
العاده پشتيبانـي مـيـکـردنـد، در              فوق

اين دوره از حاميان شورشيان و خـود           
 .ها بودند"كاسه لراسو"از 

سركوب پليس در اين شـورشـهـاي        
 نـفـر     ٣٥خياباني باعث كشتـه شـدن          

 نـفـر     ٤٥٠٠هزاران نفر زخمي و      .   شد
 ادامه دارد. * نيز بازداشت شدند
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كارگران در عمل تجربه كردنـد كـه          واحد  
ايجاد تشكل كارگري امر خود كـارگـران          

تنهـا بـا قـدرت مـبـارزه مـتـحـد                   .   است
ميتوان تشكل كارگري را شكل داد و آنرا 

كـارگـران واحـد عـلـيـرغـم             .   تثبيـت كـرد    
ســرکـــوبـــگـــري جـــمـــهـــوري اســـالمـــي          

.  سنديكايشان را در عمل تـثـبـت کـردنـد           
كشاكشي كه هنوز ادامـه دارد و دولـت             
تالش دارد با سركـوب و دسـتـگـيـري و                 
زندان اين دستاورد را از كارگران بـازپـس          

 . گيرد
مبارزه كـارگـران شـركـت واحـد            _   ٨

الگوي درخشاني از همبستگـي جـهـانـي          
اسـتـفـاده فـعـال كـارگـران             .   كارگري بـود   

شركت فعال از ابزارهايي چون تلويزيون و       
بطور مشخص تلويزيون كـانـال جـديـد و             
كانال يك و ديگر ماهواره ها و  مـديـاي         
فارسي زبـان و رسـانـه هـاي مـخـتـلـف                     

 انـعـكـاس      ،اپوزسيون در خـارج كشـور         
وسيع صداي اعتراض ايـن كـارگـران در              
سطح بين المللي از طريـق يـك كـمـپـيـن                
قدرتمند بين المللي كه توسط خود ما و          
ديگر جريانات سياسي در خارج كشور بر       

 به حركتي بيسابقه در سطح      ،پا شده بود    

 . جهاني تبديل شد
بويژه اين اتفاق در شرايطي روي داد       

كه فضاي ملتهب جنگي و حمله به ايـران         
از سوي آمريكا و غـرب بـاال گـرفـتـه و                   
جمهوري اسالمي آگاهانه تالش داشت از   
اين فضا بـراي سـركـوب هـر حـركـت و                    
اعتراضي به بهانه همكاري با آمريكـا و          

 فــوريــه گــوشــه      ١٥.   غـرب ســود جــويــد      
كوچكي از صف همبستگي بين المـلـلـي         
كارگري در برابر قـطـب هـاي تـروريسـت              
جهاني را به نمايـش گـذاشـت و آنـچـنـان                
فشاري بر جمهوري اسالمي گذاشـت كـه          
در همان روز منجر به آزادي بخش عـمـده          

 ١٥.   دستگير شدگان شـركـت واحـد شـد           
فوريه يك پيروزي بـزرگ بـراي كـارگـران              

شركت واحد و كارگـران در ايـران و يـك                 
 . بود٨٤اتفاق مهم در سال 

و باالخره اينكـه بـا رشـد گـرايـش                 
راديكال در اعتراضات كارگـران شـركـت          

 حزب كمونيست كارگري ايران نيـز       ،واحد
كارگران كـه بـطـور      .   جاي خود را بازيافت   

عملي وجود اين حزب و رهبرانـش را در           
 بيـش  ،دقايق مبارزه خود لمس ميكردند    

از بيش جاي خود را در اين حزب بـازمـي           
به اين اعتبار بـا ايـن اتـفـاقـات               .   يافتند

حزب  نيز در موقعيت جديدي در جنبـش         
كارگري قرار گرفت و به مركز توجه بخش 

وسيعتري از رهبران و فـعـالـيـن كـارگـري             
در واقـع مـبـارزات كـارگـران           .   تبديل شد 

شركت واحد عروج جديدي بـراي گـرايـش         
كـمــونــيــســم كــارگــري در راس جــنــبــش            

گرايشي  كـه بـيـش از هـر               .   كارگري بود 
وقت خود را در كنار حزبش ميديد و در            
تجربه عمـلـي ايـن حـزب را در دقـايـق                    

 سـال  ٨٤سـال  .     مبارزه اش شريك ميديد   
شركت واحد و سـال حـزب كـمـونـيـسـت                  

 . *كارگري ايران بود

طبق گزارشي که به حزب کمونيسـت       
کارگري رسيـده اسـت، مـجـتـمـع بـزرگ                 
پتروشيمي کرمانشاه هفته اي پر جنـب و      
جوش و اعتصاباتي موفق را پشـت سـر             

کارگران اين مجتمع در روزهـاي   .   گذاشت
گذشته با اعتصابات فشـرده و گسـتـرده            
خود در بخش هاي مختلف اين مجـتـمـع          
موفق شدند تمامي دستمزدهاي پرداخت     
نشده و عيدي آخر سال خـود را دريـافـت              

 . كنند
 ٤٠٠ اسـفـنـد         ٢١روز يکشنبـه       -

كارگر شـركـت پـارس كـيـان، يـکـي از                     
بخشهـاي پـتـروشـيـمـي کـرمـانشـاه، در                  
اعتراض به دستمزدهاي پـرداخـت نشـده           
خود دست از كار كشـيـده و اعـتـصـاب                 

 .كردند
 ٣٠٠ اسـفـنـد         ٢٢روز دوشـنـبـه        -

كـارگـر در ســايـت آمـونـيــاك دسـت بــه                   

 . اعتصاب زدند
 ٤٥٠ اسـفـنـد         ٢٣روز سه شنبه       -

كارگر سايت اوره از مجتمع پـتـروشـيـمـي         
كه پيمانكار مشتركي با بخش همپا دارد 

كـارگـران ايـن      .   اعتصاب را شروع کردنـد    
سايت ده روز پيش نيـز در اعـتـراض بـه                 
همين موضوع دست از كـار كشـيـده و                

 .تجمعي اعتراضي برپا داشتند
 ٢٠٠ اسـفـنـد       ٢٤روز چهارشنبه     -

كارگر پيمانـكـاري قـلـي زاده دسـت بـه                  
 . اعتصاب زدند

 نـفـر كـارگـران       ٣٥٠در همين روز   -
پارس تدبير فن نيز دست از كار كشيـدنـد          
و با برپائي تجمـع بـر خـواسـت پـرداخـت               
دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده پـافشـاري               

 ١٨كـارگـران پـارس تـدبـيـر در                 .   كردند
اسفند نـيـز در هـمـيـن رابـطـه حـركـتـي                      

 . اعتراضي داشتند

بـديــن تــرتــيـب بــعـد از اعـتــصــاب               
گسترده در بخشهاي مختلف پتروشيـمـي    
كرمانشاه، كارگران موفق شدنـد تـمـامـي         
دستمزدهاي پرداخت نشده و عيدي پايان      

به هـر يـك از         .   سال خود را دريافت كنند    
كارگران بابت يكسال كار به ازاي هـر مـاه      

در .    تومان پرداخت شـده اسـت       ٢٤٠٠٠
ايــن اعــتــراضــات هــمــه جــا كــارگــران               
نمايندگان واقعي خود را انتخاب كـردنـد      

. تا آنها را در اعتصاب نمايندگي کـنـنـد      
نمايندگان بر روي سكوئـي در کـارخـانـه             
ميايستادند و خطاب به كارگران صحبت      

در اين هفته ما شاهد صحـنـه        .   ميکردند
هاي زيـبـايـي از اتـحـاد و مـبـارزه در                       

پـيـروزي در     .   پتروشيمي كرمانشاه بوديـم   
اين مبارزات اتحاد و هـمـبـسـتـگـي در                
ميان كارگران پتروشيمي را گسترش داده      
و فضايي شاد در ميان آنان بوجـود آمـده          

 . است
حزب کمونيسـت کـارگـري پـيـروزي            
کارگران پـتـروشـيـمـي کـرمـانشـاه را بـه                   

 . کارگران اين کارخانه تبريک ميگويد
ــروشــيــمــي              ــت ــران پ ــيــروزي کــارگ پ
کرمانشـاه، در ادامـه پـيـروزي مـبـارزه                 
کارگران کشتي سازي ايران صـدرا، راه را       
بر پيروزي هاي بيشتر هموار مـيـکـنـد و             

. پيام مهمي براي کل طبقه کـارگـر دارد           
ميتوان با اتحاد و پافشاري بر خواستهـا،      
با تعيين نمايندگان منتخب و واقعـي، و        

. با خواستهاي روشن بـه پـيـروزي رسـيـد             
برخيزيد و همه حقوق از دست رفته خـود           
را از حلقوم صاحبـان سـرمـايـه و دولـت                 

جـمـهـوري    .   جنايتکار آنها بيرون بکشـيـد     
اسالمي ناتوان تر از آن است که در مقابل 
مبارزه متحـد و يـکـپـارچـه شـمـا تـوان                    

ايـنـرا پـيـروزي       .   ايستادگي داشته بـاشـد     
کارگران کشتي سازي ايران صدرا و اکنون 
پيروزي کارگران پتروشـيـمـي کـرمـانشـاه            

 . بخوبي نشان ميدهد

رفــقــاي کــارگــر در پــتــروشــيــمــي               
کرمانشاه، کشتي سازي ايـران صـدرا و             

 : ساير مراکز کارگري
بـا تـمـام قـوا و          . اول مه نزديک است 

همراه با خانواده هاي خود بـراي بـرگـزاري       
يک اول مه بسيـار قـدرتـمـنـد در سـراسـر              

پالکاردها و قطعنامه . کشور آماده شويد
روز .   ها و خواست هايتان را آماده کـنـيـد         

اول مـه روز راهـپـيـمـائـي هـاي بـزرگ،                    
سخنراني هاي پـرشـور، قـدرتـنـمـائـي و                
اعـالم کـيـفـرخـواسـت عـلـيـه ايـن نـظـام                     

 . غيرانساني است
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
 آزادي، برابري، حکوم کارگري 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  ١٣٨٤اسفند ٢٤
 

 
 رسيداعتصاب كارگران مجتمع بزرگ پتروشيمي كرمانشاه به پيروزي 

 
 ... سالي تاريخي ٨٤سال 

جمهوري اسـالمـي پـايـه دسـتـمـزد               
 هـزار    ١٥٠ را      ٨٥کارگران بـراي سـال         

ايـن نصـف     .   تومان تـعـيـيـن کـرده اسـت            
ميزان خط فقر به روايت خـود جـمـهـوري             

قطعا هر کارگري که خـبـر       .   اسالمي است 
تصويب اين ميزان نازل دستمزد را شنيده    
خشمي عميق نسبـت بـه ايـن حـکـومـت               

زيـرا مـيـدانـد     .   وجودش را فرا گرفته است   
که با اين ميزان از دستمزد نصف ماه هـم    
نميتوان زنده بود چه رسد به اينکه زندگي        

اما پادوهاي رژيم کـه      .   اي انساني داشت  
مدتي بود از افزايش دسـتـمـزد کـارگـران             

ميکردند، ارزيابي جالبي از ايـن       "   دفاع" 
به سـخـنـان عضـو          .   افزايش کذايي دارند  

کانون شـوراهـاي اسـالمـي       " هيئت مديره   
که جمهوري اسالمي با    "   کار استان تهران  

" نـمـايـنـده کـارگـران        " بيشرمـي آنـهـا را           
نرخ : "ايشان ميگويد. مينامد دقت کنيد

 ٢٧رشد حداقل دستمزد کارگران در طول 
ايـن  " .   سال گذشته بي سابـقـه بـوده اسـت          

شخـص کـه نـامـش عـلـي دهـقـان کـيـا                      
ميباشد در گفتگـو بـا سـايـت کـارگـري                 

: اضافه ميکـنـد  "   ايلنا" جمهوري اسالمي   
بسيار خرسنديم که امسال با تعامالت "..

سازنده اي که صورت گـرفـت مـوجـبـات             
رضايت کارگران تا حد زيادي فراهـم آمـد         
و بر عکس سالهاي گذشـتـه کـه پـس از                
اعالن نهايي مقدار حداقل دسـتـمـزد بـه             
همراه کارگران عزادار بـوديـم امسـال بـر              

پس از ايـن       ". عکس اين امر اتفاق افتاد 
ابراز رضايت و گفتن اينکه اين دسـتـمـزد          

تاثير بسيار مثبتي   " در معيشت کارگران    
" کـارگـري  " ، جناب نماينده    " خواهد داشت 

جمـهـوري اسـالمـي بـراي کـارفـرمـايـان                 

محترم دلش به درد مي آيد و مـيـگـويـد              
البته کارفـرمـايـان از رقـم اعـالم شـده                  " 

راضي نيستند و نگيرانيـهـايـي بـرايشـان            
و بعد اضافه مـيـکـنـد       ." ايجاد شده است 

کارفرمايـان نـگـران نـبـاشـنـد دولـت               " که  
برنامه هايي براي کمک به آنها دارد که در 

 ". آينده با اعالم آنها دلگرم خواهند شد
ــعــي                 ــقــش واق ــا ن ــي ــان ک ــق ده
تشکلهـاي ضـد کـارگـري شـوراهـاي             
اسالمي را بـا هـمـيـن چـنـد جـملـه                    

. بـروشـنـي جـلـوي چشـم مـيـگــذارد               
خوشرقصي براي جمهـوري اسـالمـي،       
دلسوزي براي کارفرمايان، و بـعـنـوان        

ــنــده کــارگــران      "  ــمــاي مشــروعــيــت  "   ن

بخشيدن به  تصميماتي شـديـدا ضـد          
ــري  ــارگ ــهــوري           .   ک ــادوي جــم ــن پ اي

اسالمي دارد نشان ميدهد کـه رمـز           
انزجار و تنفر اکثريت وسيع کـارگـران        
از اين سلولهاي جمهوري اسالمـي در    

ادامـه ايـن     .   کارخانجات در چـيـسـت     
انزجار قطعا تالش و مبارزه کارگـران       
بــراي انــحــالل ايــن دســتــگــاهــهــاي           
جاسوسي جمهوري اسالمي اسـت کـه    
سوت آغاز آنرا کارگران شرکت واحـد       

انحـالل شـوراهـاي      " با خواست روشن    
 .  *درشرکت واحد زده اند" اسالمي

 ٤از صفحه 

 

دستمزد زير خط فقر و رضايت بيحد 
 شوراهاي اسالمي

 

 كاظم نيكخواه
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کارگران باز نشسته بهيچوجـه نـبـايـد           
احســاس کــنــنــد کــه بــا مســائــل و                
مشکالت خود تنها رها شده انـد و يـا    
اينکه پيش همکاران سابق خود گوش      

الزم است هـر مـبـارزه       .   شنوايي ندارند 
و اعــتــراض بــازنشــســتــگــان عــلــيــه           
تضييقاتي که بر آنها اعمال مـي شـود      
مورد حمايت فعال ديگر کارگران قرار      

اعتراض کارگران سالخورده و     .   گيرد  
بازنشسته و موفقيـت و پـيـروزي در              

 راه را براي آيـنـده اي       ،اين اعتراضات 
بهتر براي همه کارگران باز مي کند و     
لذا الزم است هر کارگـري خـود را در             

اگر دريـافـتـي     .   اين مبارزه سهيم بداند   
 اگـر    ،کارگران بازنشسته افزايش يابد   

 ،بيمه درماني آنها بهبود پـيـدا کـنـد          
اگر فشارهـاي روحـي بـيـکـران آنـهـا                 

 مثل اين مي مـانـد مـا           ،کاسته شود 
فردا در زمان پيري از زندگي بـهـتـري            

بعالوه بر هر درجـه ارج  .   برخودار شويم 
و منزلت پيران و بـازنشـسـتـگـان در               
جامعه باال بـرود، مـوقـعـيـت امـروز               

و  .   همه کـارگـران بـهـبـود مـي يـابـد                  
مهمتر اينکه هرچه سـالـخـوردگـان از           

موقعيت انساني تري برخوردار شـونـد       
مــا از تــوحــش و ســود پــرســتــي و                  
فردگرايي حاکم، عمال قدمي فـاصـلـه        

در يـک جـامـعـه انسـانـي               .   گرفته ايم 
سالخوردگان و بيمـاران و افـراد داراي         
نقص عضو از حرمت و احترام درخـور   
برخوردار ميشوند و زنـدگـي آنـان در            
باالترين استانـدارد مـمـکـن تـامـيـن              

 . ميشود
طبقه کـارگـر در مـبـارزه عـلـيـه                 
سرمايه داري و رژيم اسالمي اش در          
جبهـه هـاي مـخـتـلـف نـبـرد درگـيـر                    
مبارزه اي سخـت و جـانـانـه اسـت تـا                
پوزه اين رژيم را بـخـاک بـمـالـد و بـا                    

 حـقـوق     ،برقراي نظامي سوسياليستي  
در .   انساني همه مردم را متحقق کنـد      

اين نبرد اتحاد و هـمـبـسـتـگـي هـمـه                
بخشهاي طبقه کـارگـر از شـاغـل و                
بــيــکــار گــرفــتــه تــا جــوان و پــيــر و                 
بازنشسته و زن و مرد الزم و  ضـروري        

براي به پـيـروزي رسـانـدن ايـن             .   است
نبرد طبقه ما به توانـايـي هـاي هـمـه               
آحادش چه پير و چـه جـوان احـتـيـاج                

 .  *دارد

 
 ٥از صفحه  ...بازنشستگان و 

 اسـفـنـد بـه          ٢٨در اطالعيه روز    
اطالع رسانديم كه مـنـصـور حـيـات             
غيبي همراه با غالمرضا ميرزائي و        
ابراهيم نوروزي گوهري و روز قبـل از       
آن ابراهيم مددي و يعقوب سليمـي از        
زندان آزاد شدند و مورد استقبال گـرم        
همکاران و خانواده هـاي خـود قـرار             

منصور حيـات غـيـبـي امـا          .   گرفتند
پس از يكروز آزادي، مجـددا در روز         

 اســفـنــد دسـتــگـيــر و بـه اويــن                 ٢٩
 . بازگردانده شد

ــيــســت کــارگــري             حــزب کــمــون
دستگيري حيات غيبـي را مـحـکـوم          
ميکند و خواهان آزادي فـوري و بـي          
قيد و شـرط او، مـنـصـور اسـانـلـو،                  
افشين بهرامـي و تـمـامـي زنـدانـيـان             

حزب از همه مـردم    .   سياسي ميباشد 
آزاديخواه در سراسر کشور و از هـمـه           
سازمـانـهـاي کـارگـري و نـهـادهـاي                
مدافع حقوق انسـان در سـطـح جـهـان         
ميخواهد که هـمـچـنـان از خـواسـت              
هاي کارگران واحـد، خـواسـت آزادي           
کارگران زنـدانـي، بـازگشـت بـه کـار               
کارگران اخراجي و ساير خـواسـتـهـاي         
بحق آنها پشتيباني کنند و بار ديـگـر         
جمهوري اسالمي را براي تحقـق ايـن         

 .  خواستها تحت فشار قرار دهند
 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران  
 ۲۰۰۶ مارس ٢٢ -۱۳۸٥ فروردين ۲

 

 منصور حيات غيبي مجددا دستگير شد
آزاد منصور اسانلو، افشين بهرامي و منصور حيات غيبي بايد فورا 

 

در آستانه سال نو طرح طبقه بـنـدي           
مشاغل که يکي از خواسته هاي کارگران 
اين شرکت بود رسما به اجرا در آمد و بـا             

بـه حـقـوق      %     ١٠اجراي اين طرح حـدود       
کارگران آن افزايش يافت ما ايـن پـيـروزي          
را به کارگران شرکت ايران خودرو تـبـريـک          

 مي گوئيم
 بهاران خجسته باد پيش باز هم به پيش 

 
 دوستان و همکاران گرامي

اجراي طرح طبقه بندي مشـاغـل را          
که بيشک در پي مبـارزات مـا کـارگـران              
متحقق شد به همه همکاران خود تبـريـک        
گفته و آن را يک گام به پيش در راه مبارزه 

 براي زندگي بهتر مي دانيم
اين موفقيت يک بار ديگر ثابت کـرد        

  تا مبارزه است پيروزي نيز است

ما در آستانه سال نو اين پـيـروزي را         
مديون تمام  کارگران  و فعالين کارگري و 
اتحاد و همبستگي بين المللي هستيم که 
با حمايت از مبارزات ما کارگران   لحظه 
اي ما را تنها نگذاشتند مااين پيروزي را 
تقديم تمام کـارگـران ايـران از کـارگـران                 
شاهو گرفته تا کارگران نساجي کاشان و         
کارگران کشتي سازي صدرا و ماهشـهـرو        
تمام کارگراني که هر روز در گوشه و کنار 
اين کشور ماهها حقوق نگرفته انـد ولـي           
لحظه اي دست از مبارزه براي يک زندگي        
بهتر نکشيدنـد مـا ايـن پـيـروزي را بـه                     
کارگران شريف شرکت واحـد و خـانـواده             
هاي آنان که با مبارزه خود شمعي شـدنـد          
بــراي روشــن کــردن راه روشــن مــبــارزه               

ما اين پيرروزي .  کارگران تقديم مي کنيم 

را به  آقاي اسانلو و خانواده محترم ايشان 
وبه افشين بهرامي همکار عزيزمان که به 
جرم پشتيباني از  کارگران شـرکـت واحـد          
دستگير شده است تقديم مي کنـيـم و از            
همه دوستان مي خواهيم که در سال نو و    
در روز عيـد کـارگـران شـرکـت واحـد را                   
فراموش نکنند و به هر طريقي کـه مـي             

  .توانند به کمک آنان بشتابند
 سال نو بر همه کارگران مبارک باد

 
زنده باد مبارزه کارگران براي يک زندگي 

 بهتر
 زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران
 جمعي از کارگران شرکت ايران خودرو

 بيست و هفتم ماه اسفند هشتاد و جهار
 

 
 طبقه بندي مشاغل در شرکت ايران خودرو به اجرا در آمد

 يك پيروزي براي كارگران ايران خودرو

 
 

طبق گزارش منتشره در سـايـت          
 اسفنـدمـاه عـوامـل        ١٧، روز   " شورا" 

وزارت اطالعات جمهـوري اسـالمـي        
عبدالرضا طرازي و منوچهر مهـدوي      
از کارگران شـرکـت واحـد و جـعـفـر                  
عظيـم زاده و بـهـرام عـابـديـنـي از                    
مسئولين کميته پـيـگـيـري تشـکـل             
هاي آزاد کارگري را دستگـيـر کـرده،           

 تومـان کـمـک مـالـي بـه              ٩١٦٠٠٠
کارگران شرکت واحـد را مصـادره و            
جعفر عظـيـم زاده را بشـدت مـورد                

 . شکنجه قرار داده است
 

دستگيري و اذيت و آزار فعالـيـن        
کارگري و مردم آزاديخواه بخـشـي از          

 ساله جمهـوري اسـالمـي    ٢٧سياست  
طبق گزارش سايـت شـورا ايـن         .   است

چهار نفر در حاليکه براي توزيع کمک       

مالي عازم منـازل اعضـاي زنـدانـي            
سنديـکـاي واحـد بـودنـد دسـتـگـيـر                 
ميشوند، سه نفر از دستـگـيـرشـدگـان          
پس از بازجوئي آزاد ميشوند و جعفر       
عظيم زاده به اتهـام تشـويـش اذهـان             
عمومي، همراه با متهمين به قـاچـاق        
مواد مخدر و شرارت بـه زنـدان قـزل             

در قزل حصار   .   حصار منتقل ميشود  
براي تحقير او موهـايـش را قـيـچـي              
ميکنند و پس از اعتراض او بـه ايـن        
رفتارهاي غيرانساني، شـش نـفـر از            
زندانبان شکنـجـه گـر او را بشـدت                
مورد ضرب و شتم قرار مـيـدهـنـد و             

 اسفـنـدمـاه     ٢٠بعد از سه روز در روز       
جعفر عـظـيـم      .   از زندان آزاد ميکنند   

زاده اکنون از ناحيـه قـفـسـه سـيـنـه،                
انتهاي پشت کليه و نـاحـيـه کـمـر و                

 . گوش آسيب ديده است
 

ــيــســت کــارگــري             حــزب کــمــون
دستگيري فعالين کارگري و شکنجـه      
زندانيان را شديدا محکوم ميکنـد و         

 ٩١٦٠٠٠خواهـان اسـتـرداد فـوري           
تومان کمک مالي کـارگـران شـرکـت            

حـزب هـمـه مـردم          .   واحد مـيـبـاشـد      
آزاديخواه و سازمانهاي کـارگـري در          
ســطــح جــهــان را بــه اعــتــراض بــه                
جــمــهــوري اســالمــي و گســتــرش              

 . همبستگي با کارگران فراميخواند
 
 
 
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي    
 آزادي برابري حکومت کارگري   

 زنده باد جمهوري سوسياليستي      
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 اسفند  ٢٣– ٢٠٠٦مارس ١٤
١٣٨٤ 

 

 نفر ديگر از ٣جمهوري اسالمي جعفر عظيم زاده و 
و کمک مالي به کارگران واحد را  کارگران را دستگير

 مصادره کرد

 دستگيري و شكنجه فعالين كارگري محكوم است و بايد فورا متوقف شود
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 ١٧قبال به اطالع رسانديـم كـه روز           
اسفند كارگران ايران خود رو در اعتـراض        
به سطح نازل پاداش آخر سال خود دسـت           

اين اعتصاب از بخش    .   به اعتصاب زدند  
شاتل شروع شد و بـخـش هـاي رنـگ و                  
سالن مونتاژ و  اكـثـر خـطـوط تـولـيـدي                 

در ايـن حـركـت         .   كارخانه را در برگـرفـت     
اعتراضي كارگران از همان ابتـدا كـمـيـتـه       
اعتصاب خود را شكل دادند و توانستند       
اعتصابي متحد و همبسته اي را آغـاز            

در نتيجه اين اعتراضات مديريـت      .   كنند
وعده داد كه به خواست كارگران رسيدگي       
شود و طرح طبقه بندي مشاغل كـه يـك            
خواست ديگر كارگران است تا آخر اسفند      

در ادامـه ايـن        .   ماه به اجرا گذاشته شود    
اعتراضات كميتـه اعـتـصـاب كـارگـران              

 اسفند بيـانـيـه    ٢٢شركت ايران خودرو در  
اي صادر كرد كه در آن ضمـن پـاسـخ بـه                 

" منابع انساني " سخنان دانشيان معاونت    
كارخانه در تقابل با اعـتـصـاب آنـان در              

  بر ادامه اعتراضاتشان     ،" كارآمد" مجله  
تا رسيدن به خواسته هـاي خـود يـعـنـي                 
خواست افزايش پاداش آخر سال و به اجرا        
درآمدن طرح طبقه بندي مشاغل تـاكـيـد      

در اين بيانيه به كميته حـراسـت     .   گذاشت
كارخانه هشدار داده شده است  كه دسـت     
از تهديد و فشار به كارگـران مـعـتـرض و            

 . رهبران كارگري بردارند 
 

متن بيانيه كميـتـه اعـتـصـاب كـارگـران               
 شركت ايران خودرو در زير آمده است

بــيــانــيــه کــمــيــتــه اعــتــصــاب         " 
 : کارگران شرکت ايران خودرو 

مبارزه کارگران  شرکت ايران خودرو   
براي رسيدن به خواستهاي خودشان که بـا        
اعتصاب روز چهارشنبه هفدهـم اسـفـنـد           
شروع   شده است هـمـچـنـان ادامـه دارد               
کارگران شرکت ايران خودرو کـه بـا وعـده       
مسوالن موقتا به کار ادامه مـي دهـنـد          
اعالم کرده اند مبارزه آنها تازه شروع شده 
و تا رسيدن به خواسته هاي خودبه مبارزه 

 .ادامه خواهد داد
 همکاران گرامي و دوستان کارگر
 شما قضاوت کنيد حق با کيست

روز شنبه آقاي دانشـيـان مـعـاونـت              
منابع انساني طي مصاحبه اي بـا کـار              
آمد در مقابل اعـتـصـاب مـا کـارگـران                 

داليل کاهش پاداش ها را مطرح کـردنـد       
که الزم است از کميتـه اعـتـصـاب بـه آن              
جواب داده شود  تا شما قضـاوت کـنـيـد              

آقاي دانشيـان در مـقـابـل     .     حق با کيست  
در مـورد   "   کار آمد " سوال خبرنگار نشريه    

کاهش پاداش آخر سال با وجـود تـولـيـد              
بيشتـر از سـال قـبـل اعـالم کـرده اسـت                     
درست است توليد افزايش يافته و شرکت       
حتي بيشتر از سال قبل توليد خواهد کرد 
ولي چون ديگر پيکان توليـد نـمـي شـود              
سود شرکت کاهش يافته است ولـي آقـاي         
دانشيان نگفته اند که توليد سال پيش بـا         
پيکان پنج ميلـيـونـي بـود ولـي تـولـيـد                   
امسال با محصوالتي جايگزين شـده کـه         
قيمت آنها دو برابر پيکان بوده اسـت و در    
نتيجه نه تنها سود شرکت کاهش نيافـتـه         
بلکه به مقدار زيادي افزايش يافته اسـت          
اين را خود آقاي منطقي بارها در رسـانـه          
ها  اعالم کردند که سود تولـيـدات ايـران          
خودرو از مرز بيليارد هـا دالر گـذاشـتـه              
است اين را آمار مي گـويـد کـه امسـال                
توليدات ايران خودرو بيش از چندين برابر 

 صادر شده است 
ولي آيا از اين سود و صادرات که بـا          
دستان توانمند ما تحقق پيدا کرده اسـت         
چه نصيب ما شـده اسـت مـا کـه بـراي                    
رسيدن به برنامه توليد و شکستن رکـورد        
از همه زندگيمان گذشته و جـمـعـه و روز              
تعطيل را در سرکار حاضر شده ايم به چـه          
اميدي؟؟؟ که جـواب زحـمـتـهـاي مـا بـا                
بيش از پنجاه درصد کاهش پيـدا کـنـد و        

 هـزار تـومـانـي          350رکورد سال قبـل      
 بشود دويست هزار تومان ؟؟؟

نه آقاي دانشيـان روراسـت صـحـبـت           
کنيد آيا راستي سود شـرکـت نسـبـت بـه               
سال قبل کاهش يافتـه؟ ايـن را بـا آمـار               
بگوئيد تا همه دوستان کـارگـر قضـاوت            

 کنند
اگر شرکت سـود نـدارد اگـر شـرکـت              
دست به کاهش هزينه ها گرفـتـه چـرا از              
جيب ما کـارگـران ؟؟ چـرا بـايـد تـاوان                    
کاهش هزينه ها را مـا بـپـردازيـم  اگـر                   
شرکت پول ندارد چرا با وجـود سـرمـايـه               
گزاري در تيم باشگاه پيکان که نتيجه آن         
در اثر سوء مديريت آقايان به دسـتـه يـک             
سقوط ميکند،  چرا ميليـاردهـا تـومـان            

براي خريد باشگاه ابومسلم خرج مي کند    
؟؟ دوستان شما قضـاوت کـنـيـد؟؟ اگـر                
شرکت کاهش هزينه مي کند اگر شرکـت        
پول ندارد چرا درختکاري راه مي اندازد و       
ملياردها تومان براي کاشتن دامنه هـاي       
البرز در چنگل کوهسار هميـن چـنـد روز       
پيش سرمايـه گـزاري مـي کـنـد؟ مـگـر                  
شرکت شهرداري شده؟ ما نمـي دانسـتـيـم       
چــرا خــرجــهــايــي  را روي دســت مــا                     
وسهامداران شرکت مي گذاريد که هـيـچ         
ربطي به کار شرکت نـدارد کـدام يـک از               
کارگران راضي به خـرج ايـن پـول هـا در                 
اين راه ها هستنـد کـدام کـارگـر راضـي                 
است از شکم زن و بچه هاي مـا بـزنـيـد و         
براي شهرداري درخت بکاريـد؟ نـه آقـاي            
دانشيان کارگران آگاهتر از ايـن حـرفـهـا             
هستند که جنابعالي مي فرمـائـيـد ولـي            
چون نه نشريه دارند و نه تبليغ روزنامه ها 
که  هرهفته با پول ما سر سـفـره شـرکـت              

و از آن ميل مي فرمايند تا       !   مي نيشيند 
شما نشـان بـدهـيـد کـه چـه کـار کـرده                         

 قضاوت با شما است دوستان. ايد؟؟؟؟؟
اگر شرکت بودجه ندارد چـرا هـفـتـه             
پيش ميلياردها تومان خرج جوايز بـراي         
عوامل فيلم هاي دهه فجر کرد بـه ايـران            
خودرو چه ربط دارد که کدام هنرمندبرنده 
شده است؟ کدام کارگر راضي شده کـه بـا         
کاهش هزينه از غذاي ما دستمـزد مـا و            
پاداش ما براي برندگان فيلم فجر و بـراي      
فوتباليستهـاي تـيـم مـلـي مـيـلـيـاردهـا                 
تومان جـوايـز بـدهـيـد؟ دوسـتـان شـمـا                    
قضاوت کنيد ؟؟ اگر شرکت بودجه نـدارد      
چرا هر روز دهها مدير درسـت مـي کـنـد          
چندين نمايندگي در خارج راه مي انـدازد        
که هزينه تمـام آنـهـا پـول دريـافـتـي مـا                    
درطول کارکرد چندين سـالـه در شـرکـت             
است نه آقاي دانشيان ما به شما اطمينان 
نداريم چون شما در عمل نشان داديد کـه           
طرف چه کساني هستـيـد ادعـاهـاي کـه              
شما مي کنيد که براي ما صـدقـه سـري              
مي دهيد همه از ريش خودمان اسـت کـه          
از آن بر داشـتـه بـه سـيـبـيـل مـان مـي                         

اگر روزهاي جمعه پاداش مـي    .   چسبانيد
. دهيد از آکورد همان ماهمان مي زنـيـد          

اگر يک بن اعالم مـي کـنـيـد از عـيـدي                   
نــه آقــاي   .   پــاداش خــودمــان مــي زنــيــد        

دانشيان اين ها که شمـا مـي فـرمـائـيـد                
کاهش هزينه نيست از نظر مـا کـارگـران            

اگر باور نداريد   .   دزدي در روز روشن است    
اجازه بدهيد تشکيال ت ما کـارگـران بـر            
قرار شود تا بريتان ثابـت کـنـيـم کـه ايـن                 
هزينه از دسترنج چه کساني استـکـه يـک           
ميليونيم آن به ما کارگران نمي رسد اگـر     
باور نداريد حراستيان را جمـع کـنـيـد تـا               
کارگران نشان بدهند که مـعـنـي کـاهـش             
هزينه يعني چه  اگر باور نداريد فقط يـک          
روز خطوط اينترنـت را آزاد بـگـذاريـد تـا             
بدانيد  آن چيزهاي که شما مـي گـوئـيـد               
فقط زير سايه نـبـود تشـکـل هـاي آزاد                  
کارگري و اخراجـهـاي دسـتـه جـمـعـي و                  

اگـر بـاور     .   زنداني کردن ما کارگران است    
را به جـاي  "   کار آمد " نداريد يک صفحه از     

اين همه تمجيد و تعريف از خـودتـان در             
اختيار ما کارگران قرار دهيد تا دوسـتـان         
کارگر آزادانه قضاوت کننـد کـه حـق بـا                

 کيست و چه کساني منافع شرکت را 
 .بيشتر دوست دارند

ارگـو  " آقاي دانشيان آيا شما مـعـنـي        
را مي دانيد؟؟  آيا مي دانيـد مـا     "  نومي

کارگران دو ماه است کـه تـمـام ارگـانـيـزم              
زندگيمان به هم ريخته نه شـيـفـت صـبـح              
مان معلوم است و نه شيفت شب مـان ؟؟         
آيا شما مي دانيد مـا کـارگـران دو مـاه                 
است که بچه هاي خودمان را نديـده ايـم؟       
چرا؟ چون شما ما را وادار کـرده ايـد و                
کارگران به علت بدهـي و  پـايـيـن بـودن               
دستمزدهاي دريافتي تن بـه ايـن کـارهـا             

آيا شما خبر داريد اگر کـارگـري      .   ميدهند
نخواهد روز جمعه سر کاربيايد کـارت او          
را جمع مي کنـنـد و اگـر لـطـف کـنـنـد                      

آز آکورد او  راکم مي کـنـنـد؟ آيـا       % 20
شــمــا خــبــر داريــد بــراي کــارگــر ايــران                
خودروئي بيماري با بـدون حـقـوق هـيـچ                
تفاوتي ندارد؟ چون هيـچ کـدام را طـبـق              
بخشنامه جنابعالي قـبـول نـمـي کـنـنـد                

 هزار دستگاه توليـد     520واکنون بعداز   
که مايه مـبـاهـات شـمـا اسـت بـه مـا                       

درصـد  %   50کارگران چـه مـي رسـد؟              
کاهش پرداختي نسبت بـه سـال قـبـل بـا               
وجود تورم بيست دودرصد نسبت به سال        
قبل ؟؟ تفرقه و فرق بين کارگر قرار دادي         

اين است پـاداش شـمـا بـه       .   و پيمانکاري 
ما کارگـران؟؟؟ دوسـتـان شـمـا قضـاوت              

 کنيد
آقاي دانشيان شما که مي خـواهـيـد          
ما به شما اطمينان کنيم کدام گـامـهـاي            

عملي را براي ما کـارگـران قـراردادي و               
پيمانکاري بر داشته ايد از روزي که شمـا          
تشريف آورده ايـد هـنـوز هـيـچ کـدام از                   
کارگران قرار دادي استخدام نشـده انـد و            
شرکت در زمان مديريت شما جـوالنـگـاه          
شرکت هاي پيمانکاري گشته که فقط از        
جيب ما کارگران تغذيه مـي شـونـد چـرا              
بايد ما کارگران پيـمـانـکـار از کـارگـران               
رسمي کمتر بگيريم مگر مـا در تـحـقـق            
اين توليد کمتر از  کارگران رسـمـي کـار              

 کرده ايم
 !دوستان کارگر و همکاران گرامي

قضاوت با شما است هر چـنـد مـي             
دانيم صداي ما کارگران از هيچ تربيـونـي       
شنيده نخواهد شد و تمام روزنامـه هـا و          
خبر گزاريها در خدمـت پـول و سـرمـايـه               
هستند و ايـنـک وظـيـفـه مـا اسـت کـه                      
بااتحاد خودمان و مبارزه خودمان اجـازه       
ندهيم بيش از اين به ما ظلم بکنـنـد هـر              
چند مي دانيم جواب اعتصاب زنداني و         
دستگيري و اخراج اسـت هـر چـنـد مـي                 
دانيم آقاي دانشيان هيچ جوابي براي مـا          

سـت و    !   ندارند و فردا بـا نـيـروهـاي حـرا             
اطالعات به سراغ تک تک ما ن خـواهـنـد           
آمد و در مـوقـع مـنـاسـب اخـراج مـان                    
خواهند کرد چاره اي نداريم جزء اتحاد و          

 آگاهي 
اگر ما آگاه شويم متحد نيز خواهيـم        
شد و ديديم در مقابل نيروي اتـحـاد مـا              
آقاي دانشيان  هيچ چيز نداشت بگويـد و     
ما به مبارزه خود تا تحقـق خـواسـتـهـاي            

 زير ادامه خواهيم داد
پاداش توليد نسبت بـه افـزايـش          -1

 توليد بايد بيشتر از سال قبل باشد 
پرداخت پاداشها بايد طبق کار بـايـد        
باشد کار مسـاوي مـزد مسـاوي پـاداش            
کارگران پيمانکاري و پگيجي نبايد کمتر    

 از کارگران رسمي باشد
ما خواهان اجراي طرح طبقه بـنـدي          
مشاغل براي همه کارکـنـان و پـرداخـت              

  هستيم82معوقه آن از سال 
ما کارگران هر گونه تـهـديـد عـلـيـه               
کارگران معترض را محکوم کـرده و بـه              
حراست هشدار مي دهـيـم كـه دسـت از                
جاسوس بازي بر دارند چون اگر حق ما را         
خورده اند حق آنها نيز ضايع شـده اسـت               
مطمئين باشيد به شما دوستان حراسـتـي        
که در کف سالنها هستيد چيزي بيشتر از 

زنده بـاد مـبـارزه بـراي          . ما نخواهند داد 

 
 كارگران ايران خودرو به اعتراضات خود ادامه ميدهند

 بيانيه كميته اعتصاب كارگران ايران خودرو

 ١١صفحه 
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 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

 كـارگـر     ١٢٠٠ اسفـنـد      ٢٤روز  
قزوين در اعتراض بـه     "   فرنخ و مه نخ   " 

 ماه دستمـزد و مـزايـاي         ٤نپرداختن  
خود براي دومين روز متوالـي دسـت          
به اعتصاب زدند و در مـقـابـل ايـن             
شركت تـجـمـعـي اعـتـراضـي بـر پـا                  

اين اعتراض همچنان ادامـه      .   كردند  
دارد و کارگران اعالم کرده اند کـه تـا        

رســيــدن بــه خــواســتــهــاي خــود بــه              
  .اعتراض جمعي ادامه خواهند داد

كارگران فرنخ و مه نخ در ارتبـاط   
با همين مسـالـه بـارهـا تـجـمـعـات                 
اعــتــراضــي داشــتــه و بــا كــارگــران             

 نازنـخ در    ،كارخانجات پوشينه بافت 
قزوين حركات اعـتـراضـي هـمـزمـان            

 آبـانـمـاه    ١٧از جمله در . برپا كرده اند 

بود كه كارگران اين كارخـانـجـات در           
مقابل مجلـس اسـالمـي در تـهـران              
تجمع كردند و دستمزدهاي پـرداخـت        

  .نشده خود را مطالبه كردند
حزب كمونيست كارگري ايـران از      
اعتراضات کارگران فرنـخ و مـه نـخ             
حمايت ميكند و همه كارگران را بـه        
مبارزه اي مشترك و مـتـحـد عـلـيـه             

كارفرمايان و دولت و در اعتـراض بـه         
نپرداختن دستمزدها و همچنين بـراي      

. افزايش حداقل دستمزد فرا ميخواند    
بــايــد يــكــپــارچــه اعــالم كــنــيــم كــه            

تـمـام   .   نپرداختن دستمزدها جرم است   
حقوق ها و مـزايـاي پـرداخـت نشـده              
کارگران بايد فورا همراه بـا خسـارت           

تنها مـبـارزه و        .   تاخير پرداخت شود  

قدرت مـتـحـد كـارگـران و مـبـارزه                  
راديــكــال آنــهــاســت كــه مــيــتــوانــد           
زورگويي كارفـرمـايـان و حـکـومـت              
اســالمــي ســرمــايــه داران را درهــم            

  .بشكند
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  كارگران فرنخ و مه نخ در قزوين براي دومين روز متوالي دست به اعتصاب زدند

 نفر از    ٤٠٠ اسفند   ٢٧روز شنبه   
 كارخانـجـات   ۳ و ۲كارگران واحدهاي  

ريسنـدگـي و بـافـنـدگـي كـاشـان در                   
اعتراض به نپرداختن دستمزدهايشـان      
در مقابل ساختمـان فـرمـانـداري ايـن             

. شهـرسـتـان دسـت بـه تـجـمـع زدنـد                   
کارگران به نشـانـه اعـتـراض بـر روي                
زميـن خـيـابـان مـقـابـل فـرمـانـداري                  
نشستند که اين کار منجر بـه تـوقـف           
رفت و آمد اتومبيل ها و توجه مـردم           

مردم با عالقه مسـائـل و        .   زيادي شد 
. مشكالت كارگران را دنبال ميكردند    

تجمع اعتراضـي روز شـنـبـه كـارگـران            
نساجي كاشان در طول سـاعـت اداري          
ادامه داشت و كارگران با تـرك مـحـل            
اعالم كردند كه تا رسيدن بـه خـواسـتـه           

هايشان به تجمعات اعـتـراضـي خـود           
کارگران نسبت بـه     .   ادامه خواهند داد  

سانسور اخبار اعتراضـيـشـان و عـدم            
انعكاس آنها در رسـانـه هـاي دولـتـي              

  .بشدت معترض هستند
بيش از يكسال است كه كـارگـران         
ريسـنـدگـي و بــافـنـدگــي كـاشــان بــا                 
مشكل تعويق در پرداخت دستمـزدهـا       

کــارگــران در    .   دســت بــه گــريــبــانــنــد       
اعــتــراض بــه ديــرکــرد در پــرداخــت             
دستمزدها بـارهـا اقـدام بـه بـرپـايـي                  

در اثـر    .   تجمعات اعتراضي کرده انـد     
 ،اعتراضات شـهـريـور مـاه گـذشـتـه               

کــارگــران مــوفــق شــدنــد بــخــشــي از            
  .دستمزد خود را دريافت کنند
 تـعـويـق      ،سطح نازل دسـتـمـزدهـا      

پرداخت همين حداقل دسـتـمـزد بـراي           
ماهها و نـيـز عـدم وجـود هـرگـونـه                     
تسهيالتي بـراي كـارگـران و بـاالخـره              
وضع نابسامان كارگران بازنشسته در       

 به جوي اعـتـراضـي هـم           ،اين كارخانه 
در ميان كارگران شاغل و هم كارگـران        

كـارگـران   .   بازنشسته دامـن زده اسـت        
نساجي كاشان خواهان پرداخت فـوري       
دستمزدهاي معوقه و بـهـبـود وضـع              
كاري خود و افزايش دستـمـزدهـايشـان         
و مستمري پازنشستگان اين كارخـانـه       

  .هستند
يــاد آوري كــنــيــم كــه كــارگــران              
نساجي كاشان در سال گذشته مبتـکـر        
نوشتن طومار اعتـراضـي بـودنـد کـه             
خواست افزايش دستمزد ها حداقـل تـا      

 هـزار تـومـان در مـاه را                ٤٥٠سطح  
طــومــاري كــه بــا      .   مــطــرح مــي کــرد     

 امضا انعكاس وسيع در ميان      ٣٠٠٠
كارگران در كاشان و در محـيـط هـاي            
مـخــتــلـف كــارگــري داشــت و مــورد             
حمايـت بـخـش هـاي وسـيـعـتـري از                   

 ، فـيـلـور     ،كارگران در كـارخـانـجـات         
ــي ســازي صــدرا             نســاجــي      ،كشــت

 و جـمـع        ، نسـاجـي شـاهـو       ،كردستان
هـايــي از كــارگـران در پــتــروشـيــمــي              
كرمانشاه و ماهشهر و ديـگـر مـراكـز            

  .كارگري قرار گرفت
حزب کمونيست کارگري ايـران از        
ــجــات            مــبــارزات کــارگــران كــارخــان
ريسندگي و بافندگي كاشان قاطـعـانـه        

خـواسـت پـرداخـت       .   حمايت مـي کـنـد     

فوري دستمزدهاي به تعويـق افـتـاده و          
همچنين مطالبه افزايش دستمزد پايه     

 هـزار    ۵۰۰کارگران به سطح حـداقـل        
تــومــان در مــاه دو مــطــالــبــه مــهــم              
کارگران در شرايط حاضـر را تشـکـيـل          
مي دهد که مـي بـايسـت بـا نـيـروي                  
متحدانه کارگران در سراسر کشـور بـه         

کـارگـران بـراي      .   کرسي نشسـتـه شـود      
تــحــقــق ايــن خــواســتــهــاي بــه اعــالم            
پشتـيـبـانـي از مـبـارزات يـکـديـگـر                   

حزب همه کـارگـران را بـه         .   نيازمندند
ابراز همبستگي و حمايت از مبارزات      
بخش هاي مختلـف طـبـقـه کـارگـران              

 .ايران فرا مي خواند
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 كارگران نساجي كاشان دست به تجمعي اعتراضي زدند

 اسـفـنـد،      ٢٩ و  ٢٨در روزهـاي     
 كارگر صنايع پوشش رشـت در    ٥٠٠

 مـاه    ٥اعتـراض بـه عـدم پـرداخـت              
دستمزد خود و خواست عـيـدي آخـر            
سال با آتش زدن الستيك جاده اصلـي        

بــنــدر انــزلــي را بــه مــدت                -رشــت
ايــن تــجــمــع     .   يــكــســاعــت بســتــنــد     

اعــتــراضــي بــا دخــالــت نــيــروهــاي           
انتظامي رژيم به درگيري كشيـده شـد        
و در نتيجه آن چنـد تـن از كـارگـران                

اين چندمـيـن   .  زخمي و مجروح شدند 
بار است كـه در ايـن مـدت كـارگـران             
صنايع پوشش رشت تجمع اعتراضي     

بر پا ميكنند و هر بار بـا دادن وعـده      
و وعيد آنها را روانه منزل كرده اند و           
اكنون كارگران كـه تـا كـنـون هـيـچ                  
پاسخي نـگـرفـتـه انـد بـراي دو روز                  
متوالي دست به تجمع زده و با بستن         
جاده صداي اعتـراض خـود را بـلـنـد              

اما نيروهاي دولتي وحشيـانـه   .   كردند
به کارگران حق  طلب حمله کـردنـد و            

. آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادنـد       
در اثر اين تهاجم تعدادي از کـارگـران         
دچار شکستگي دست و پا شـدنـد و            
تعدادي نيز از ناحيه سر و دست و پـا         
دچــار جــراحــت و ضــرب ديــدگــي               

 . گرديدند
 ٤صــنــايــع پــوشــش رشــت از              
 ،كارخانه پوشش، ريسندگي پـوشـش     

مخمل پوشش و حـوـلـه و پـارچـيـن                 
پوشش تشكيل ميشـود و انـواع نـخ            
پنبه اي، اليـاف مصـنـوعـي، انـواع              

 لـبـاسـي و پـرده اي،              ،مخمل مبلي 
در ايـن    .   انواع حوله توليـد مـيـكـنـد         

 هـزار    ٣كارخـانـجـات قـبـال حـدود              
كارگر به كار اشتغال داشتند و اكنون       

.  كارگران در آن شاغل هسـتـنـد   ٥٠٠
در همين روز كارگران يكي ديـگـر از           
صنايع نساجي در رشـت، در ارتـبـاط         

به دستمزدهاي پرداخـت نشـده خـود           
تهديد كردند كه چنانچه بـه خـواسـت           
آنها پاسـخـي داده نشـود، هـمـانـنـد                
كارگران نسـاجـي پـوشـش دسـت بـه               

 -اعتراض زده و جاده اصلـي رشـت            
 . فومن را مسدود خواهند كرد

تهاجم جـنـايـتـکـاران حـکـومـت             
اسالمي به کارگراني که مـاهـهـاسـت         
دستمزد آنها را کارفرما باال کشـيـده          
است، انزجار و نفرت هرانسان شريفي      
را نسبت بـه ايـن حـافـظـان بـردگـي                   

جـمـهـوري    .   سرمايه بـر مـي انـگـيـزد         
اسالمي به کارگـر حـق طـلـب حـملـه              

ميکند و از سرمـايـه دارانـي کـه بـا              
قلدري نان شب خانواده هاي کـارگـري      
را بـه جـيـب مـيـزنـنـد پشـتـيـبـانـي                      

ننگ و نـفـرت بـر حـاکـمـان              !   ميکند
بـا ايـجـاد اتـحـاد           !   اسالمي سرمايـه  

قدرتمند کارگري بايد به کارفرمـايـان       
و حکومت منحوس آنـهـا بـا قـدرت             

 . پاسخ گوييم
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي    
 زنده باد سوسياليسم    

 حزب کمونيست کارگري ايران  
 ٢٢  – ١٣٨٥ فروردين  ٢

 
 نيروهاي انتظامي به اجتماع كارگران نساجي پوشش رشت حمله کردند

 چند نفر از كارگران زخمي و مجروح شدند
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 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

 تلويزيون انترناسيونال
   به وقت  تهران ٣٠:۹ تا ۸هر شب ساعت 

 
 مشخصات فنى آنتن

  
Satellite: Telstar 12 
Center Frequency: 12608 MHz 
Symbol Rate: 19279 
FEC: 2/3 
Polarization: horizontal 

 کنـفـدراسـيـون      ۳ مارس اين    ۱۵روز  
برزگ کارگري جهان در نامه مشترکي بـه    
احمدي نژاد خواستار آن شدند که اسانلو و 
ديگران رهبران سنديکاي واحد بدون هيچ      
قيد و شرطي آزاد شوند و نيز کارگراني را 
که شرکت واحد، خودسرانه اخـراج کـرده            

در ايـن  .   است  به سر کار بازگردانده شوند      
نامه ضمن اشاره به بـرگـزاري مـوفـقـيـت              

 فوريه روز بين المللي حمايت از     ۱۵آميز  
 بـر پـيـگـيـري مسـائـل                ،کارگران ايـران   

کارگران شرکت واحد از جانب سازمانهاي 
در پـايـان     .   کارگري جهان تاکيد مي شود    

 :اين نامه مي خوانيم
 
فدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد " 

کارکـري  تـا کـنـون نشـسـت هـايـي بـا                       
نهادهاي اتـحـاديـه اروپـا در بـاره  ايـن                    
دستگيري ها و  تداوم بازداشـت رهـبـران            
سنديکاي شرکت واحد داشته است و در          
صورت خود داري دولـت شـمـا از آزاد                  
کردن همه کارگران دستگير شـده،  ايـن              
نهادها را همچنان در جـريـان امـر قـرار                

در  ICFTUبه همين گونـه      .   خواهد داد 
زمان مقتضي اين مسايل را به نهاد هاي 
ناظر بر سـازمـان جـهـانـي کـار گـزارش                   

 . "خواهد کرد
مبارزه و کارزار جهاني در حمايت از   

حـــزب .   کـــارگـــران واحـــد ادامـــه دارد             
کمونيست کارگري ايران همه سازمانهاي     
کارگري و انسان دوست را به حـمـايـت از             

 .مبارزه کارگران واحد فرامي خواند
  

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيسـت       
 کارگري ايران

 ۲۰۰۶ مارس ۱۶-۱۳۸۴اسفند  ۲۵
 

 :متن ترجمه شده  نامه 
فدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد 

  ) ICFTU(کارگري 
  )EI( آموزش جهاني 

  )ITF( فدراسيون جهاني ترانسپورت 
 ٢٠٠٦ مارس ١٥

تداوم بازداشت رهـبـران سـنـديـکـاي            
 کارگران شرکت واحد

 
آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمـهـور         

 ايران 
 

 آقاي رئيس جمهور
دقيقا يک ماه از زماني مي گذرد که  

از تشکالت عضـو  " اتحاديه هاي جهاني" 
خود در سراسر جهان درخواسـت کـرد کـه         
در روز بين المللـي حـمـايـت از کـارگـران              

نسبت بـه      )   2006 فوريه 15( ايران  
دستگيري گسترده کارگران شرکت واحـد        

اتحاديه هاي کارگري در     .   اعتراض کنند 
سراسر جهان از اين ابتکار در همان روز و    
يا در زمان نزديـک بـه آن در کشـورهـاي                

از .   واقع در پنج قاره دنيا حمايت کـردنـد          
: جمله ايـن کشـورهـا عـبـارت بـودنـد اژ                

آرژانتين، استراليا، اتريش، بـنـگـالدش،         
بلژيک، برمه، کانادا، شـيـلـي، کـلـمـبـيـا،            
ــان،                  ــم ــرانســه، آل ــارک، مصــر، ف ــم دان
هندوستان، ايتاليا، عراق، ايرلنـد، ژاپـن،       
ــي،                   ــوان ــت ــي ــوري کــره، ل ــه ــم اردون، ج
لوکزامبورگ، مالزي، روماني ، روسـيـه،       
اسپانيا، سوئد، سوئيس ، تايلند، تونس،      

پس از آن، اتحاديـه     .   انگلستان و  آمريکا   
هاي کارگران ترانسپـورت در کشـورهـاي         
مصر، اردون، مراکش، فلسطين، تونس و 

 .يمن به اين اقدام پيوستند
ما خـرسـنـديـم از ايـنـکـه اکـثـريـت                   
کساني که دستگير شده بـودنـد، اکـنـون             

با اين وجود اين غير قـابـل       .   آزاد شده اند  
 قبول است که 

رهبر سـنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت               
واحد، منصور اسانلو و نيز ديگر اعضاي   
هيئت مديره و مسئولين سنديکا، آقايان      
ابراهيم مددي، منصور حـيـات غـيـبـي،            
يوسف مرادي،  يعقوب سـلـيـمـي، عـلـي             
ذات حسينـي و مـحـمـد ابـراهـيـم ذات                   
گوهري  هنوز در بـاز داشـت بسـر مـي                  

بعالوه منابع ما گـزارش کـرده انـد         .     برند
که سـخـنـگـوي سـنـديـکـا، غـالم رضـا                     
ميرزايي در اوايل ماه مـارس دسـتـگـيـر             

افزون بر اين گزارش شده اسـت  .   شده است 
که نزديک به هزار نفر از کارگراني کـه در            
اعتصاب، شرکت کرده بودند، نتـوانسـتـه        

طبـق بـعـضـي از          .   اند به سرکار بر گردند  
 9گزارشها مديريـت شـرکـت واحـد در                

 نـفـر از        46مارس رسما دستور اخراج      

کارگران اعتصابي را صادر کـرده  و در              
حال حاضر مشغول بررسـي پـرونـده هـزار           
 . نفر ازکارگران به منظور اخراج آنها است

اتحاديه هـاي کـارگـري در سـراسـر               
جهان با شرکت گسترده خـود در روز بـيـن         

 15المللي حمايت از کارگران ايران در          
فوريه، حمايت عميق خود را از رانندگـان        
شرکت واحد و خواسته هاي آنان مبني بر        
به رسميت شناختن سـنـديـکـا، پـرداخـت             
حقوق هاي معوقه و حق انعقاد پيمانهاي       

اين خواستـه هـا   .   دستجمعي، نشان دادند  
کامال به حق و از حقـوق بـنـيـاد ي هـمـه                

 .کارگران است
جمهوري اسالمي  در زماني کـه بـه           

  ) ILO(   عضويت سازمان جهاني کـار       
در آمد، اين حقوق بنيادي را پذيرفت و به 
دليل عضويت اش در ايـن سـازمـان، بـه              
طور اکيد ملزم است که به اصـول آزادي            
تشکل و پيمانهاي دسـتـجـمـعـي احـتـرام             

 . بگذارد
بـه  "   اتحاديه هـاي جـهـانـي      " بنا بر اين  

نمايندگـي از سـوي فـدراسـيـون جـهـانـي                
، )   ) ICFTUاتحاديه هاي آزاد کارگري     

فدراسيون هاي جهانـي  اتـحـاديـه هـا و                 
کميته مشورتي اتحاديه هـا در سـازمـان       

( همکـاري هـاي اقـتـصـادي و تـوسـعـه                  
OECD   (                 از شما مـي خـواهـد کـه از

مقامات قضايـي مـربـوطـه در خـواسـت             
کنيد که دستور آزادي فوري و بدون قـيـد            

. وشرط رهبران سنديکـا را صـادر کـنـنـد         
بعالوه ما خواستار آنيم که شرکـت واحـد،        
تمام کارگراني که دستگير شـده بـودنـد و         
نيز کارگراني را که اين شرکت، خودسرانه   

 . اخراج کرده است  به سر کار باز گرداند
در پايان اينکه گـزارش گـرديـده کـه             
افشين بهرامي عضو سنديکاي کـارگـران       
فلزکارمکانيک و سـتـار امـيـنـي کـارگـر               
کارخانه ايران خودرو نيز دسـتـگـيـر شـده             

ما همچـنـيـن خـواهـان آزادي انـهـا                .   اند
 . هستيم

ما به همراه اتحاديه هاي وابسته بـه         
خود، اين مسائل را همانند سابق به دقت 

فـدراسـيـون    .   تحت نظر قرار خواهـيـم داد        
جهاني اتحاديه هاي آزاد کـارکـري  تـا                 

کنون نشست هايي با نهادهـاي اتـحـاديـه          
اروپا در باره  اين دستگيري هـا و  تـداوم             
بازداشت رهبران سنديکاي شرکت واحـد        
داشته است ودر صورت خود داري دولـت        
شما از آزاد کردن همه کارگران دسـتـگـيـر          
شده،  اين نهادها را همچنان در جـريـان              

 به همين . امر قرار خواهد داد
در زمـان مـقـتـضـي         ICFTUگونه  

اين مسايل را بـه نـهـاد هـاي نـاظـر بـر                      
 . سازمان جهاني کار گزارش خواهد کرد

در انتظار اقدام فوري و موثر شما در 
 . اين موارد هستيم 

 با احترام 

 ICFTUگاي رايدر دبير کل  
 ITFديويد کوک رافت  دبير کل  

 EIفرد وان ليوون  دبير کل  
 

 : رونوشت به 
 

آقاي جوان سوماوايا  دبـيـر کـل  اداره                   
 جهاني  کار 

 جناب منوچهر متکي وزير امور خارجه
جناب عليرضا معيري نمـايـنـده دائـمـي            

 ايران در سازمان ملل در ژنو 
اتحاد بين المللي در حمايت از      :   ترجمه از 

 کارگران در ايران
 

 
و سازمان آموزش )ITF( کارگران ترانسپورت  ی کنفدراسيون بين الملل،)ICFTU  (ى آزاد آارگرى اتحاديه هایآنفدراسيون جھان

 کارگران واحد حمايت کردند و خواستار ى از خواستھای  در نامه مشترکیدر برگيرنده معلمان و کارگران بخش آموزش) EI (یجھان
 ! اسانلو و همه کارگران شرکت واحد شدندىآزاد

زندگي بهتر، کميته اعـتـصـاب کـارگـران            
شـــرکـــت ايـــران خـــودرو، تـــاريـــخ                       

٢٢/١٢/٨٤" 
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران از             
هــمــه کــارگــران شــرکــت ايــران خــودرو               
ميخواهد که متحدانه بر خواستهاي خود      
پافشاري کنند و سعي کنند هرچه فعالتر        
صداي اعتراض خودرا به گوش کـارگـران        

نـبـايـد اجـازه       . ديگر و همه مردم برسانند 
داد که کارفرما با وعده و وعيد صـفـوف            
کارگران را پراکنده کند و به شرايط سخت 

و مشقت بار کـار در ايـن کـارخـانـه کـه                    
تاکنون چندين نفر از کارگران را قـربـانـي            

تشکيل کميته  .   گرفته است، تداوم بخشد   
اعتصـاب و اعـالم نـظـر و خـواسـتـهـاي                   
کارگران از طريق بياينه يک اقدام مـثـبـت          
در همين راستاست که تداوم آن و همراهي 
فعالتر بخشهاي هرچه بيشتري از کارگران 
با آن ميتـوانـد در بـهـبـود شـرايـط کـار                     

 .کارگران بطور جدي موثر واقع شود
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  مارس ١٤ – ١٣٨٤ اسفند ٢٣

 

 ٩از صفحه  ...كارگران ايران خودرو 
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خبرگزاريها فضاي امروز فرانسه را با      
ــاي                   ــه ــورش ــا و ش ــشــه ــب ــن دوره ج

 مـقـايسـه      ١٩٦٨دانشجويي در سال  
امـا يـک تـفـاوت جــدي            .   مـيـکــنـنــد   

ــهــا و                   ــظــاهــرات ــنــســت کــه در ت اي
اعــتــصــابــات و مــبــارزات کــنــونــي          

بـنـا   .   کارگران يک پاي اصلي هستـنـد      
قـرار  کـه    )   CPE(   به قانون جـديـد         

است از ماه آوريل بـه اجـرا گـذاشـتـه               
توسط نـخـسـت وزيـر دسـت            و  شود،  

" دومينـيـک ويـلـپـيـن        "راستي فرانسه  
ارائه شده کارفرمايان اجازه مي يابند      

 سـال را    ٢٦کارگران و کارمندان زيـر     
هروقت که خواستند با دليـل يـا بـي             
دليل اخراج کنند و هيچ تـوضـيـحـي            

در ايـن    .   براي اخراج آنها الزم نيـسـت      
طرح مدت اين اختيار نامحدود و بي       
سابقه کـارفـرمـايـان در دوسـال اول                

کارگران و جوانان ايـن   .  استخدام است 
طرح را تهـاجـمـي بـه دسـتـاوردهـاي               
تاريخي کارگران و مردم ميدانند کـه        

دولت ايـن    .   فرانسه را به قهقرا ميبرد    
قانون را طـرحـي بـراي مـقـابلـه بـا                    

. بيکاري جوانـان اعـالم کـرده اسـت             
يـک  "   ث ژ ت     " فدراسيون اتحاديه اي    

 مـارس    ١٨روز بعـد از تـظـاهـرات             
اعالم کرد که اگر دولت اين طـرح را            
پس نگيرد اعتصابات و تـظـاهـرات           

 . گسترده تري را فراخوان خواهد داد
اکنون بخش اعظم دانشگاهها و      
دبيرستانها در حالت معلـق و نـيـمـه            

قـطـارهـاي زيـر       .   تعطـيـل قـرار دارد        
زميني با اخـتـالالت جـدي مـواجـه              

دانشجويان و دانش آمـوزان      .   هستند
 مـارس را روز         ٢٨دبيرستانها روز    

راهپييماييهاي مشتـرک اعـالم کـرده        
" ث ژ ت     " فدراسيون اتحاديه اي .   اند

اعالم کرده است که اگر نخست وزيـر         
 ٢٥اين طرح را پس نگيرد روز شنبـه         

مـارس  فـرانسـه بـا يـک اعـتـصـاب                  
سـه  .   عمومي کال تعطيل خواهـد شـد      

روز قبل از اين تطاهرات ژاک شـيـراک     
کــه تــا ايــن زمــان در مــورد طــرح                

سـکـوت کـرده      "   قرارداد اشتغال اول   " 

بود حمايت خودرا از اين طرح اعـالم         
کـرد امـا گـفـت بـايـد در مـورد آن                     

دومـيـنـيـک     " پس از آن       .   مذاکره کرد 
نيز اعالم کرد کـه حـاضـر بـه             "   ويلپن

اما کارگران  .   مذاکره با کارگران است   
و اتحاديه هاي کارگـري مـيـگـويـنـد             
قبل از پس گرفتن طـرح حـاضـر بـه                

هفته گذشته پـلـيـس      .   مذاکره نيستند 
به دانشگاه مشهـور سـوربـون کـه بـه              
اشغال دانشجويان در آمده بود حـملـه        
کرد و در يک جنگ و گريز گسترده و          

دستگيري و زخمي کـردن شـمـاري از          
دانشجويان اين دانشگاه را از اشـغـال        

گفته ميـشـود    .   دانشجويان خارج کرد  
که طي مدت اين اعتراضات اغـلـب          
دانشگاهها و دبيـرسـتـهـا بـه حـالـت               

 . نيمه تعطيل يا تعطيل در آمده اند
 طـرحـي اسـت کـه            CPEطرح   

ظاهرا براي مقابله بـا مـيـزان بـاالي             
بيکـاري در فـرانسـه کـه در مـيـان                    

 درصد ميرسد طـراحـي   ٢٣جوانان به   
اما کارگران و دانشجويـان    .   شده است 

ميگويند اين طرحي است که فرانسـه       
را به قههرا ميبـرد و شـروعـي اسـت              
براي بازپس گيري بسياري ديـگـر از           

. حقوق پـايـه اي کـارگـران و مـردم                  
سياسـت تـهـاجـم بـه دسـتـاوردهـاي                 

کارگران و زدن از تامينـات و حـقـوق           
اجتماعي مردم در يکي دو سال اخير       
در کشورهاي مختلـف اروپـا شـدت            

دولـتـهـاي    .   بيشتري پيـدا کـرده اسـت       
اروپايي با اين سياستها ميـخـواهـنـد         
سودآوري و قدرت رقابت سرمايه هـا        
را در کشورهاي خود باال ببرند و بـا            
ــايـــه هـــا از                      مـــوج فـــرار ســـرمـ

. کشــورهــايشــان جــلــوگــيــري کــنــنــد      
سياست پايين کشيدن سطح حقوق و        
ــدگــي کــارگــران در کشــورهــاي               زن

پيشرفته غربي مرزي نميـشـنـاسـد و           
اگر مقابله اي جدي در همه جـا بـا آن          
صورت نگيرد بـطـور واقـعـي عـقـب              
گردي تاريخي را بـه مـردم در ايـن                 

اگـر  .   کشورها تحمـيـل خـواهـد کـرد           
مقابلـه اي جـدي و هـمـه جـانـبـه و                     
حساب شده با اين سياستها از سـوي         
کارگـران در هـمـه کشـورهـا صـورت              
نگيرد، صاحبان سرمايه ها و دولتهـا   
همچنان که تاکنون بوده اسـت سـاده           
تــريــن راه مــقــابلــه بــا بــحــرانــهــاي              
اقتصادي را زدن از حقوق اجتـمـاعـي         
کارگران و مـردم مـي بـيـنـنـد و بـه                    
تهاجم به سطح زندگـي مـردم دائـمـا             

دانشـجـويـان و      .   ادامه خـواهـنـد داد      
کارگران فرانسه نشان ميدهند که بـه         

شکست کشـانـدن طـرح دولـتـهـا و                 
موسسات سرمايـه داري کـار غـيـر             
ممکني نيست و بايد بـا روشـنـي و              
قاطعيت در ايـن راسـتـا بـه حـرکـت                 

سوي ديگر اين تالش قـطـعـا         .   درآمد
بايد دامن زدن به اتحـاد طـبـقـاتـي و             
جهاني کارگران باشد که کارگـران در         
کشورهـاي پـيـشـرفـتـه صـنـعـتـي از                 
مبارزات همه بخشهـاي کـارگـران در       
همه کشورها مصممانه دفاع کنند و       
براي پايان دادن به شـرايـط اسـتـفـاده             

ســرمــايــه از کــار ارزان و کــارگــر                 
خامـوش در کشـورهـاي مـوسـوم بـه              

، بـا کـارگـران در ايـن               " جهان سـوم   " 
کشورهـا آگـاهـانـه و هـوشـيـارانـه و                 

و کارگران در   .   مصممانه متحد شوند  
نـيـز بـا      "   درحـال تـوسـعـه      " کشورهاي  

اتحاد با هم طـبـقـه ايـهـاي خـود در                
کشورهاي صنعتـي پـيـشـرفـتـه و بـا              
استفاده از تجـارب و دسـتـاوردهـاي            
تاريخي آنها، در يک اتـحـاد جـهـانـي            
براي بهبود شرايط کار و زندگي خـود        

جـز بـا     .   و کل کارگران تـالش کـنـنـد         
تالش نقشـه مـنـد و راديـکـال بـراي                
ايجاد اتحاد ميان بخشهاي مختلـف      
طبقه کارگر نميتوان سد محکمـي در       

. برابر تهاجم سرمايه هـا ايـجـاد کـرد          

نميتوان هـم   .   راه ميانبري وجود ندارد   
شاهد اين بود که کارگران در چـيـن و           
بنگالدش و هندوستان و تايوان و کره       
ــا                 و کشــورهــاي اروپــاي شــرقــي ب
دستمزدهاي بسيار پايين و شـرايـطـي      
ارزان ناچارند و حاضرند تـن بـه کـار              
دهند، و در عين حال شرايـط زنـدگـي     
و کار کارگران در کشورهاي غربي رو       
به بدتر شدن نگـذارد و هـرروز گـوشـه          

. اي از حقوق آنها بازپس گرفته نشـود       
هيچ زمان مـثـل امـروز سـرنـوشـت                
جــنــبــش کــارگــري در کشــورهــاي             

در .   مختلف به هم گره نخـورده اسـت        
شرايط کنوني جدايي ميان کـارگـران      
در کشـورهـاي مـخـتـلـف و رقـابـت                  
کارگران بايکديگـر مـيـدان را بـراي              
يــکــه تــازي ســرمــايــه داران و                      

. دولتهايشان تا حدي باز گذارده است     
شکافهاي ملي عمال مانعي بر سرراه      
بهبود زندگي کارگران است و آنهـا را        
در برابـر تـهـاجـمـات پـي در پـي و                     
حساب شده سرمايه دارن آسيب پذيـر       

غلبه بر ايـن جـدايـي و         .   ساخته است 
تفرقه و رقابتهاي ملي کار سـاده اي           

هزاران مانع ملي و سنـتـي و        .   نيست
قانوني برسر راه اتحاد جدي  و پايـدار         
بين المللي کـارگـران قـرار دارد کـه                
تنها با کاري نقشه مند، با سياسـتـي         
راديکال و انترناسيونالـيـسـتـي و بـا             
سازماندهي اي همه جانبه کنـار زدن        

اما واقـعـيـت      .   آنها امکان پذير است   
هرروز اين را تاکيد ميکند که اين راه       

نـمـيـتـوان چـيـز         .   را نميتـوان دور زد       
و در   .   ديگري را جانشين آن سـاخـت       

عين حال کل پيشرفتهاي تکنيکي و    
ارتــبــاطــات بشــري و پــيــامــدهــاي            
اجتماعي آن،  شرايط را براي اتـحـاد         
جهاني کارگـران بـيـش از هـر زمـان               

ميتوان .   ممکن و عملي ساخته است    
اميدوار بود که در يکي دو دهه پيش        
رو شاهد تحوالتي جهش وار و تاريـخ        

 .   *ساز در اين جهت باشيم
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

ــروز اعــالم                ٢٨  مــارس  ســال
در  .   موجوديت  كمون پـاريـس اسـت          

 اوليـن حـکـومـت       ۱۸۷۱ مارس ۲۸
کارگري جهان رسما اعالم موجوديت     

کمون پاريس از دل جنگ شکـل    .   کرد
پس از آنکه مـيـان نـيـروهـاي           .   گرفت

مهاجم پروسي و دولت فـرانسـه بـراي          
تسليم پاريس و خلع سـالح کـارگـران           

 کارگران با    ،متارکه اي انجام گرفت   
قيامي مسلحانه دولـت را مـجـبـور            

. کردند که پـاريـس را تـخـيلـه کـنـد                 
کارگران قدرت جمـهـوري را بـدسـت             
گرفتند و طـي انـتـخـابـاتـي کـمـون                   
پاريس نخستين حـکـومـت کـارگـري          

 .جهان را پي ريزي کردند
با اينکه عمر اولـيـن حـکـومـت             

 دو روز بود و   ۷۲کارگري جهان فقط    
 روز نـيـز وقـت زيـادي از              ۷۲از اين   

نيروي کـارگـران صـرف مـقـابلـه بـا                  
نيروهاي ارتجاعي داخلي و خـارجـي        
شد، اما کمون پاريس چنان اقدامات      
راديکالي را به نفع کارگـران و مـردم           
زحمتکش به مورد اجرا گـذاشـت کـه          

 .در تاريخ تا آن زمان بي نظير بود
ــن                    ــي ــکــي از اول ــون در ي ــم ک
احــکــامــش پــيــرامــون افــراد غــيــر            
فرانسوي که در انتخابات کمـون راي         
کافي آورده بودند، انتخاب شدگان را       
در مقام خود تثبيت نـمـود چـرا کـه                

پــرچــم کــمــون پــرچــم       :   " اعــالم نــمــود   
 !"جمهوري جهاني است

اولين حکومت کـارگـري جـهـان           
مــقــرر داشــت کــه مــيــزان حــقــوق               
مسئولين و اعضاي آن نمي توانـد از         
دستمزد يـک کـارگـر مـاهـر بـيـشـتـر                 

کمون پاريس جدايي دولـت از        .   باشد
کليسا را اعالم نمـود و پـرداخـت هـر            
نـوع کــمــک دولـتــي بــراي مصــارف             

هـمـچـنـيـن      .   مذهبي را ممنـوع کـرد      
همه اموال کليسا مصـادره و مـلـي             

مــتــعــاقــبــا کــمــون پــاريــس        .   شــدنــد
تصويب کرد که تمام مـدارس از هـر            
آنچه که نشاني از مذهب دارنـد پـاک           

کمون به نشانه اعتراض علـيـه       .   شوند
مجازات اعدام دستور داد کـه هـمـه            

گيـوتـيـن    .   گيوتين ها جمع آوري شود    
هاي جمع آوري شده همگي در جلـوي        
چشم تـوده هـاي وسـيـع مـردم و در                  
ميان غريو هلهله آنها طي مراسم بـا         

کمـون  .   شکوهي به آتش کشيده شدند    
بنـاي  "   مجسمه واندوم " دستور داد که    

يادبود پيروزي نـاپـلـئـون در جـنـگ               
 تخريب و ويران شود چـرا کـه          ۱۸۰۹

سمبل ناسيوناليسم و تحريـک کـنـنـده      
نفرت و کينه توزي قومي و مـلـي در       

ــود             کــمــون .   مــيــان مــردم جــهــان ب

همچنين مقرر کرد کـه لـيـسـتـي از                
کـارگـاهــهـا و کــارخـانـه هـايــي کــه                 
صاحبانشان آنهـا را تـعـطـيـل کـرده               

کـمـون تصـمـيـم        .   بودند، تهـيـه شـود      
گرفت که اين کارگاههـا در اخـتـيـار             
تــعــاونــي هــايــي در يــک ســازمــان              

اولــيــن .   ســراســري مــتــمــرکــز شــونــد      
حکومت کارگري جهان کـار شـبـانـه            

. کارگران نانوا را ممنوع و ملغي کرد    
کمون همچنين دفاتر کاريابي دولـتـي      
را که مراکزي متشکـل از پـلـيـس و              
نمايندگان استثمارگران نـيـروي کـار          
بود منحـل کـرد و ايـن امـر را بـه                      
شهرداري هاي بخش هاي مـخـتـلـف           

به دستور کـمـون     .   پاريس واگذار نمود  
مراکزي که با گـرو گـرفـتـن وسـائـل                
زندگي کارگران به آنها وام مـي دادنـد         
بجرم استثمار کارگران و سـودجـويـي         

ــد             ــل شــدن ــطــي ــع ــا ت ــه ــون  .   آزآن ــم ک
سربازگيري و ارتش حرفه اي را ملغي    
اعالم کرد و مليـس مـردمـي را بـه                

ــذاشــت          ــون      .   جــاي آن گ ــم ــه  ک ــم ه
شهروندان را با عطف به مـاسـبـق تـا             

 از پرداخت کرايه خـانـه     ١٨٧٠اکتبر  
 ...  و معاف ساخت

اقداماتي که حکومـت کـارگـري         
در پاريس در زير مـحـاصـره و تـوپ              
باران هاي قواي مهاجم و نـيـروهـاي            
مسلح بـورژوازي خـود بـعـمـل آورد،              

. باورنکردني و فراموش نشـدنـي انـد         
سرمايه داران تاب تحمل مـوفـقـيـت           
حکومت کارگـران را نـداشـتـنـد و از              

.  همين رو به انتقام از آنها پرداخـتـنـد         
 مارس ارتـش بـورژوا هـا بـه          ۲۱روز  

حکومـت کـارگـري    .   پاريس حمله کرد 
با مقاومتي سنگر بسنگر و حماسـي       

کمون پـاريـس    .   عقب نشيني مي کرد   
 ماه حکومت بـا تـيـربـاران            ۳پس از   

کــمــونــاردهــا در يــکــي از آخــريــن              

سنگرهايشان در پاي ديوار گورستـان      
از تعداد .   به خون کشيده شد "   پرالشز" 

کشته ها و اسيران و تبعيـديـان آمـار           

فـاتـحـان از      .   دقيقي در دست نيـسـت     
 هزار کشته و تيرباران شده و        ۱۴رقم  
 هزار زنداني و پنجاه هزار تبعـيـدي         ۵

بـه ايـن تـرتـيـب           .   سخـن کـفـتـه انـد          
کارگران بي آنکـه بـه زانـو در آيـنـد                  

 .شکست خوردند
کمون پاريس اولين تالش طـبـقـه        
کارگر براي گرفتـن قـدرت از دسـت              

کـمـون   .   استثمارگران و ستمگران بـود    
نشــان داد کــه نــظــام مــوجــود                      
استثماگرانه و ستمگرانه است و نظـام     
ديگري که انسانـي بـاشـد مـمـکـن و               

کـمـون نشـان داد کـه            .   عملي اسـت   
. کارگران مي توانند حکومـت کـنـنـد       

که حکومت کارگران بعنوان صاحبان     
واقــعــي جــامــعــه قــادر اســت چــه                
اصالحات عميقي را بـه مـورد اجـرا            

اصالحـات و اقـدامـاتـي کـه         .   بگذارد
دنياي سرمايه داري حتي تا به امـروز    
از انجام بسياري از آنها سـربـاز مـي             

کمون پاريس بـعـالوه نشـان داد           .   زند
که قدرت گـيـري طـبـقـه کـارگـر بـه                    
معناي پايان بي اخـتـيـاري اکـثـريـت            
عظيم جـامـعـه و پـايـان دولـت بـه                     
مـعـنــاي چـمــاق ســرکـوب طــبـقــات             

کـمـون   .   ستمگر و استـثـمـار گـراسـت         
برغم کوتاه بودنش فصـل تـازه اي را            
در تاريخ جامـعـه بشـري گشـود کـه              
اساس آن اتکا به انسـان، اخـتـيـار بـه             
ــراي                     ــاه و ســعــادت ب انســان و رف

جدال طـبـقـه کـارگـر و             .   انسانهاست
کمونيستها براي بازگردانـدن اخـتـيـار        
به انسان بي وقفـه ادامـه دارد و تـا                 

 . *رهايي بشريت ادامه خواهد يافت
  

  
 بياد کمون پاريس اولين حکومت کارگري جهان

 !كارگران مي توانند حكومت كنند
 حسن صالحي   

 

  
پرولتاريا در اين ميان . بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقالب کمونيستی بر خود بلرزند

 . چيزي جز زنجيرهاي خود را از دست نميدهد، ولي جهاني را بدست خواهد آورد

 !پرولتارياي جهان متحد شويد

 


