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اصـغـر کـريـمـي        :     شهـال دانشـفـر       
مساله سـازمـانـدهـي در  مـحـالت               
بحث مهمي است و چايگـاه مـهـمـي            
در امر سازماندهي مبـارزات جـاري         

 در اين زمـيـنـه مـيـخـواسـتـم                ۰دارد
وقــتــي .     صــحــبــتــي داشــتــه بــاشــيــم      

ميگوييم سازماندهي محالت  شـمـا       
در وحله اول چه تصويري درذهـنـتـان           

 داريد؟
بـراي ايـنـكـه بـه           :   اصغر کريـمـي      

مسالـه سـازمـانـدهـي در مـحـالت                
بپردازم ابتدا بـه مـبـارزاتـي كـه در                 

   
 پيام به  استثمارگران

رژيم جمهوري اسالمي، اين اواخـر       
دست به اذيت و آزار فعالين كارگـري بـه     

. اي دست زده اسـت  هاي نسبتا تازه    شيوه
دو شيوه كه اخـيـرا بـيـشـتـر مشـاهـده                  
ميشود در عين حـال مـيـتـوان گـفـت                 
ناتواني رژيم و به بن بست رسيدنش در          
مقابله با جنبش كارگري را نيـز آشـكـار          

 . ميكند
شيوه اول، دادگاهي و احضـار، و            

در واقع مرعوب كردن فعالين كـارگـري        
ــه اصــطــالح شــكــايــات                  ــيــل ب بــه دل

شايد مصـاحـبـه      !   خصوصي از آنهاست  
با جوانمير مرادي، رئيس    "   شورا" سايت  

" انجمن صنفي برق و فلزكار كرمانشـاه      " 
مـأمـوران اطـالعـات       .   را خوانده باشيد  

كـنـنـد و بـه او               ايشان را احضـار مـي      
از شما به دليل راهپيمـايـي       :   " گويند  مي

. " روز جهاني كارگر شكايت شـده اسـت       

به دليـل ايـجـاد اخـالل در نـظـم                  " و يا   
ايـن  .   شـويـد     مـحـاكـمـه مـي       "   عمـومـي  

ظاهرا پزي است كـه رژيـم ايـن اواخـر                 
دسـتـگـيـري     مـثـال     .   گـيـريـد      دارد مـي  

٣صفحه   
 ياشار سهندي از ايران

 
 
 
 
  

  
 شگردهاي تازه حكومت اسالمي را خنثي كنيم

 ناصر اصغري 

اگر كسي سوال فـوق را از يـك               
كارگر بپرسد، قطعا به سالمت عقلي      

آدم !   سئوال كننده شـك خـواهـد كـرد           
ادعاي طرفداري از كـارگـر بـكـنـد و              
بعد از اين ترهات سرهـم كـنـد؟  تـا              

حال جايي را سراغ كرده ايد كه طبـقـه          
سرمايه دار به تشكل كـارگـري نـيـاز            
داشته باشد؟ شايد تازگـيـهـا از ايـن             
طبقات در ايران پيدا شـده و كـارگـران          

حــتــمــا ايــن هــم از           !   خــبــر نــدارنــد    

 . محصوالت جمهوري اسالمي است
بـه  "  نشريه اي بنـام    ١٧در شماره   

  
 آيا سرمايه داران در ايران به تشكلهاي

 ! كارگري نياز دارند؟

 

 جليل بهروزي

٣صفحه   

٤صفحه   

  
 كار در محالت

 بخشهايي از مصاحبه شهال دانشفر با اصغر كريمي         
 در كانال جديد   " سازمانده  "در برنامه تلويزيوني    

بيانيه انجمن صنفي كارگران برق     
و تاسيسات غرب تهران كه در هميـن        
روزهاي اخير مـنـتـشـر شـد، گـوشـه                
ديگري از جنب و جـوش در مـيـان                
كارگران براي ايجاد تشـكـلـهـاي آزاد          

ايـن  .   كارگري را به نمايش مـيـگـذارد       
تـالش ارزشـمـنـدي اسـت و بـه ايـن                   
رفــقــاي كــارگــر از جــانــب كــارگــر               
كمونيسـت شـادبـاش مـيـگـويـيـم و                
برايشان آرزوي موفقيت و پـيـشـروي           

اين هـنـوز حـركـتـي در آغـاز              .   داريم
هنوز از جوانـب و ابـعـاد ايـن              .   است

حركت و اينـكـه چـه بـخـشـهـايـي از                 
كارگران به اين تشكل مـربـوطـنـد و             
اين انجمن دقيقا چه اهدافي را دنـبـال      
ميكنـد، و آيـا راهـكـارهـايـي بـراي                
دخالتگري مستقيم توده كارگـران در       
سرنوشت خويش و در سرنـوشـت ايـن          
تشكل در دستـور قـرار گـرفـتـه شـده               
است يا نه، اطالع دقيـقـي در دسـت             

اما هيچ ترديدي نـيـسـت كـه           .   نداريم
هر خشتي كه كارگران براي متشـكـل        
شدن روي خشت بگذارند، ارزشـمـنـد          

 . است و بايد آنرا تقويت كرد
ما درايران با جنبش كارگري اي        

مواجهيم كه دو خصلت را همزمان از       
از يـك سـو مـا           :   خود نشان ميـدهـد    

تحركات بسيار مدرن و راديـكـال و             
پيشرو شبيه اول مه هـا و قـطـعـنـامـه          
هاي ضد سرمايه داري و اعتصـابـات       
بــاشــكــوه و مــتــحــدانــه و جــنــب و               
جوشهايي راديكال در ايـن سـطـح را            
شاهديم، و از سوي ديگر كارگـران از          
ابتدايي ترين تشكـل تـوده اي خـود              

 . برخوردار نيستند
كسي كه از تاريخ و مسيري  كـه          
جنبش كارگري در ايران طي كـرده و           
يا جنب و جوش جـدي و گسـتـرده اي            
كه هم اكنون بـراي مـتـشـكـل شـدن                
كارگران در جـريـان اسـت بـي خـبـر                  
باشد، بعيد نيست كه ايـن واقـعـيـت             
يعني نبود تشكل توده اي كارگران را       
دليلي بر بي توجهي كارگران در ايـران    
به امر تشكل و يا عقب بـودن سـطـح            
فكـري و فـرهـنـگـي كـارگـران ايـران                 

بعالوه كم نيستند جريـانـات و         .   بداند
نيروهايي كه حتي از ايـن تـاريـخ و                
جدال خونين كارگران براي مـتـشـكـل         
شدن نيز بي خبر نيستند، امـا نسـخـه     
مرحله بندي كردن جنبش كارگري را        

   
سخني در مورد متشكل 
شدن و متشكل ماندن 

 كارگران
به بهانه بيانه انجمن صنفي  

 كارگران برق و تاسيسات 
 كاظم نيكخواه  

٧صفحه   
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 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است       

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email: kargar_komonist@yahoo.com 
Fax: 001 309 404 1794 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 
 جليل بھروزى

jalil1917@yahoo.com 
 شھال دانشفر

shahla_daneshfar@yahoo.com 
 ياشار سھندى

y_sahandi@yahoo.com 
 حسن صالحى

hasan_salehi2001@yahoo.com 
 

 .درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

بدينوسيله ، ما  تعـدادي از        
فـعـالـيـن کـارگـري و کـارگــران               
شاغل در پتروشيمـي هـاي فـن          

آوران ، پـتـروشـيـمـي فـجـر،  ،                    
پتروشيمـي    پتروشيمي مارون،     

رازي ،   پتروشيمي بـنـدرامـام،          
طــرح  پــتــروشــيــمــي ارونــد از            
مبارزات دانشـجـوئـي و بـويـژه            
تــجــمــع هــاي دانشــجــويــان در          
تمامي دانشـگـاهـهـا حـمـايـت             

جنبش دانشـجـوئـي ،      .   ميکنيم
هميشه يکي از جنبشهاي مـهـم      
در مبـارزات اجـتـمـاعـي مـردم           
ايران بوده و اين جنبش در چـنـد         
سال گذشته يـکـي از حـامـيـان             
اصـلـي  جـنـبـش کـارگـري بـه                   

هـمـيـن    .   حساب ميامده اسـت       
 ١٦سه  سال قبل بود که در روز     

آذر دانشجويان مبارز و انقالبي       
دســت بــه کــار بــزرگــي زده و                
پالکارد  حمـايـت از مـبـارزات            
کارگران پتروشيمي  ها را بـلـنـد         

در .   اين شروع کار بود      .   کردند  
سالهاي بعد يکي از بـنـد هـاي            

قطعنامه هاي اين روز ، حمايت      
از مبارزات  کارگري و جـنـبـش         

بـه تـبـع      .   کارگري بـوده اسـت          
وجود  چنين همبستگـي اي  ،           
ما نيـز خـودمـان را در کـنـار                 
دانشجويان و جنبش عظيمشـان    
مــيــدانــيــم و حــمــايــت قــاطــع            

 . خودمان را اعالم ميداريم 
 

 دوستان دانشجو 
 

ــخــوبــي               مــا کــارگــران ، ب
ميدانيم که خواستهـاي جـنـبـش        
دانشجوئي ، هـمـانـا ريشـه در             

. خواستهاي ما کـارگـران دارد          
ــري ،                 ــراب خــواســت آزادي و ب
خواست حق داشـتـن تشـکـل ،             
خواست آزادي زندانيان سياسـي      
، خواست داشتن زندگي انساني     
،  خواست نه جنگ و نه بمـب ،       
خواست بـرابـري زن و مـرد و                 
خواستهاي ديگري که شما سـال      

 آذر مطرح کرده و ١٦گذشته در 
به جامعه اعالم کرديد ، همگي      

. خواستـهـاي مـا نـيـز هسـت                 

استهاي  مشترک مـا    .همين خو 
و جــنــبـــش شــمـــاســت کـــه                 
هــمــبــســتــگــي مــا را ضــروري         

 . ميسازد 
 

 آذر دست در دسـت       ١٦در روز   
ــلــنــد ،                       ــا صــداي ب هــم  ، ب

شعارهايمان را سر خواهيـم داد         
و خــواســتــهــايــمــان را  اعــالم             

 . خواهيم کرد 
بــه امــيــد بــرگــزاري هــر چــه                

 ١٦باشکوهترمراسم هاي  روز      
 آذر 

 راديو انترناسيونال 
شماره تلفن؛   

00467070656362  
شماره پيامگير؛    

004686590755 
  شب تهران۹ساعت  – ۱۳۸۵ آذر ۳جمعه 

  ۶۲۲۵ متر برابر با     ۴۹طول موج  
 کيلوهرتز
 

 تلويزيون انترناسيونال
 به ١١:٣٠ تا ٩:٣٠هر شب ساعت 

 وقت  تهران 
 مشخصات فنى آنتن

  
Satellite: Telstar 12 
Frequency: 11494 MHz 
Symbol Rate: 17469 
FEC: 3/4 
Vertical 

  
 آذر ، روز دانشجو ، از مبارزات دانشجويان ١٦بمناسبت روز 

 حمايت ميکنيم  
 اطالعيه اي از سوي بخش هايي از كارگران پتروشيمي 
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مزدوران سرمايه کـه خـوابشـان از           
تحرک طبقه کارگر آشفته شده بار ديگـر        
به رهبران و فعالين کارگري حملـه بـرده          

در کـمـيـن      .   و آنها را به زندان انداختنـد      
نشستند و اسانلو را ربودند کـه شـايـد              

 . آشفتگي خيالشان را بر طرف شود
کساني که دستگير و ربوده شـدنـد          
جرمشان اين است کـه فـعـال کـارگـري              

اين از آن جرمهايي است کـه از  .   هستند
ديد حکومت سرمايـه داري بـزرگـتـريـن          

شـايـد بـتـوانـنـد بـا يـک                .   جرمـهـاسـت   
جاسوس دول خارجي کنار بيايند يـا بـا       
فالن درجه دار کـودتـاچـي، امـا نـمـي                 
توانند با کساني کـه سـود سـرمـايـه را               

نميتوانـنـد   .   تهديد ميکنند کنار بيايند   
: با کساني کنار بيايند کـه مـيـگـويـنـد            

همه حق زندگي دارند و بي چيـزان هـمـه           
نمي توانند با کساني کـنـار      .   چيز گردند 

بـيــايــنــد کــه از تــوده مــردمــي دفــاع               
ميکنند که همـيـشـه خـدا شـکـمـشـان               
گرسنه است و براي لقمه ناني مجبورند       
هستي شان را در خدمت سود سرمـايـه         

از مردمي دفاع ميکننـد کـه       .   فنا کنند 
زندگي مي آفرينند و خود محـکـوم بـه            

بـا ايـن     .   محروميت و فالكـت هسـتـنـد       
دست از انسانهـا نـمـي تـوانـنـد کـنـار                   
بيايند که خود را نماينده طبقـه کـارگـر           

طبقه اي که سرنوشت    .   معرفي ميکنند 
جامعه بشري براي بهروزي و يک دنيـاي        

ايـن، نـه     .   بهتر به اقـدام او بسـتـه اسـت          
حکم جبر تاريخ که ايـن حـکـم  طـبـقـه                
کارگر است که بـا تـحـرک چـنـد سـالـه                  

 .اخيرخود تصميم به اجراي آن گرفته
اين حکم طـبـقـه اي  اسـت کـه                     

برايش هر روز خدا قانون وضع ميکننـد     
تا او را بيشتر و بيشتر در گـرسـنـگـي                

غوطه ور سازند تا او حتي نـتـوانـد بـه               
يک ساعت بعد خود فکر کند چـه رسـد            

. به دنياي پر از سعادت و خـوشـبـخـتـي           
اما با اين حال کساني هسـتـنـد مـثـل               
اسانلو كـه از خـواب و خـوراکـي کـه                    
ندارند ميزنند، جانشان را در مـعـرض         
تهديد نيستي قرار مـيـدهـنـد تـا تـوده               
مردم کارکن جامعه به آسايشي برسـنـد        

و ايـن بـراي        .   که شايسته آن هسـتـنـد         
ســرمــايــه داران و حــکــومــت آنــهــا و              
مزدوران امام زمانـي اش بسـيـار گـران           

اسانلو را تـهـديـد کـردنـد،             . آمده است 
زبانش را بريدند و به زندان انداختـنـدش         
تا شايد جلو حرکـتـي را بـگـيـرنـد کـه                   
اسانلو وهمکارانش چـنـد هـزار انسـان            
زحمتکش را در تشـکـيـالتـي سـازمـان            

نه تنها نتوانستند بـلـکـه       .   دادند بگيرند 
اين كارگران از سوي هم طبقه ايهايشان       
در سراسر کره زمين مورد حمايـت قـرار      

تشکيالتشان را دولت سرمايـه     .   گرفتند
دار بـرســمــيــت نــمــيـشــنــاســد، بــگــذار           

اصـال چـه لـزومـي دارد کـه                . نشناسـد 
تشکيالت کارگري را سرمايـه داران و          
دولتشان برسميت بشـنـاسـنـد؟ ايـنـهـا              
فقط يک چيز را برسميت ميشناسنـد و         

اين تشـکـيـالت      .   آنهم سود است و بس    
اما، از سوي تشکـالت بـيـن الـمـلـلـي                 
کارگري برسميت شناخته شده اسـت و          
اين براي دولت مفتخوران بسيار ناگـوار     
است و اين را هيـچ کـاري نـمـي تـوانـد                 

مانند حيـوان زخـم خـورده  بـه                .   بکند
رهبران تشکالت کارگري حمله مـيـبـرد       
 . تا شايد آب رفته را به جوي باز گرداند

ايـن  :   به استثمـارگـران مـيـگـويـيـم          
مسيري که پيموده شده اسـت بـرگشـت           

شـمـا شـايـد       !   کـفـتـاران   .   پـذيـر نـيـسـت       
بتوانيد اسانلـو را در هـم بشـکـنـيـد،                  
اسانلو نشـان داده اسـت کـه تـاکـنـون                  
توانسته اين فشار خرد کننده را تحـمـل         

شايد بتـوانـنـد اسـانـلـو و ديـگـر                 .   کند
امـا ايـن     . فعالين را در زندان نگه دارنـد      

جنبشي که به حرکت در آمده اسـت را            

جـنـبـشـي     .   نمي توانند متوقـف کـنـنـد        
متعلق به ميليونها انسان، متـعـلـق بـه           
طبقه اصلي جـامـعـه طـبـقـه کـارگـر،                  
جنبشي از جنس کمون پاريس و اکتـبـر         

به استـثـمـارگـران وعـده        .    است   ١٩١٧
ميدهيم کاري خواهيم كرد که شـنـيـدن        
نام کارگر ديگر در ذهن شما ايـنـگـونـه          
تداعي نشود که ميشود او را بـه هـر                

بلکه شنـيـدن نـام       .   شکلي استثمار کرد  
کارگر و طبقه کارگر براي شما اينگونـه        
تداعي شود که ديـگـر اسـتـثـمـار بـس                
است، بس است تحقير انسانها بـه جـرم          

بـه  .   اينکـه کـارکـن جـامـعـه هسـتـنـد                 
استثمارگران وعده ميدهـيـم کـه دوران           
خوش کسب فوق سود دارد به سـر مـي           
 . آيد وآشفتگي خيالشان تداوم مي يابد

 
 .رهبران کارگران آزاد بايد گردند

 زنده باد جنبش کارگري
 آزادي برابري حکومت کارگري

 
 ياشار سهندي  از ايران پيام به استثمارگران

منصور اسانلو هم گـويـا بـدلـيـل بـه               
" شكايت شوراي اسـالمـي     " اصطالح  

و يا محاكمه مـحـمـود       .   از ايشان بود  
شكايت فـردي  صالحي هم گويا بدليل     

خـود  .   گـيـرد     صورت مـي  "   عطا" به اسم   
دانند موضـوع از چـه قـرار           كارگران مي 

تعدادي جرأت كرده و در بـرابـر            .   است
هاي اسالمي، مردم را مـورد         زورگوئي

دهـنـد و از كـارگـران               خطاب قرار مي  
خواهند كه متشكل شوند و مهمتـر    مي

 . دهند اينكه راه نشان مي
يك شيوه مقابله با جنبش كارگـري       
ديگري نيز كه در هـمـيـن راسـتـا بـايـد                 

حـد و      مورد توجه قرار بگيرد، فشار بي     
حصر رژيم به فـعـالـيـن كـارگـري بـراي                

دانـد     رژيم مـي   .   حداقل ترك ايران است   
كه چه كساني از رهبران كارگـري و يـا             

هاي اعتراضي ديگري هسـتـنـد؛         جنبش
تـوانـد     هاي شصت نمي    و ديگر مثل دهه   

دســتــه دســتــه از ايــن رهــبــران را بــه                 
هاي اعدام بسپارد و بـا انـتـشـار               جوخه

. مشخصاتشان جامعه را مرعوب كنـد     
امروز بر عـكـس، رژيـم در خـفـا، بـا                    

و نـه      –هاي مختـلـفـي         ها و شيوه    بهانه
ايــن رهــبـران و         –ضـرورتـا اسـالمــي         

هـاي اعـتـراضـي را زيـر              فعالين جنبش 

ــر فشــار                   فشــار مــي      ــا زي ــذارد ت گ
هايشان مجبور بـه تـرك ايـران               خانواده
رژيم بـا ايـن كـارش، جـدا از                 .   بشوند

اينكه با مهاجرت، ايـن افـراد را دچـار           
ــرت و                   مشــكــالت عــديــده مــهــاج

كند و در واقع دسـتـشـان          پناهندگي مي 
را از رابطه و عمل مستقيم با جـنـبـش             

كـنـد، امـا از           كارگري نسبتا كوتاه مي   
طرف ديگر جنبش كارگـري را نـيـز هـر            
چه بيشتر از رهبران و فعالين مجـرب و         

 .كند كارآزموده محروم مي
اما آنچه را كـه فـعـالـيـن جـنـبـش                 
كارگري بايد بـه عـنـوان يـك مـوضـع                  
پيشگيرانه به آن بپردازند، هنوز اتـفـاق         

اگـر دسـت روي دسـت           .   نيفتاده اسـت   
بگذاريم و به يك حمله پيشگيرانـه روي         
نياوريم، رژيم به راحتي تك تك فعالـيـن         

هـاي     كارگـري را ايـزوـلـه و بـه بـهـانـه                   
مختلف اسالمي مـورد اذيـت و آزار              

نـارضـايـتـي عـلـيـه          .   قرار خـواهـد داد       
جمهوري اسالمي چـنـان فـراگـيـر شـده              
است كه رژيـم جـرأت نـدارد كسـي را                 
صريحا بـه جـرم ايـنـكـه فـراخـوان بـه                     
راهـپــيــمـائــي اول مــاه مـه داده و از                   

هـاي     كارگران خواسته عليـه زورگـوئـي        
جمهوري اسالمي بـايسـتـنـد، احضـار،          

و يـا ايـنـكـه          .   محاكمه و زنداني كـنـد      
كند به كسي بگويد كه شـمـا         جرأت نمي 

ايد و مـا      تشكل غيردولتي تشكيل داده   
اين را جامـعـه     .   كنيم  شما را زنداني مي   

امــا هــنـوز كــاري بــر         .   مـتـوجـه اسـت      
 .اش انجام نگرفته است عليه

هدف اصلي رژيم از اين كار الـبـتـه          
به عقب رانـدن اعـتـراضـات تـعـرضـي               
كارگران و ايجاد جو رعب و وحشت در         
بين خانواده فعالين كارگـري اسـت كـه            
كس ديگري به خود جرأت اين كارها را        

ايــن مشــكــل فــقــط مشــكــل          .   نــدهــد
جوانميـر مـرادي، مـنـصـور اسـانـلـو،                 

هـاي آنـهـا         محمود صالحي و خـانـواده     
. مشـكـل كـل جـامـعـه اسـت               .   نيست

مطالباتي را كه امروز طبقـه كـارگـر از       
كـنـد،      زبان رهبران كارگـري بـيـان مـي           

. مــطــالــبــات فــقــط كــارگــران نــيــســت        
اعتراض به بيكاري، بـه عـدم پـرداخـت           
ــه حضــور              دســتــمــزدهــا، اعــتــراض ب
نيروهاي نظـامـي در مـحـيـط كـار و                  
دانشگاه، اعـتـراض بـه عـدم ايـمـنـي                  
محيط كـار، اعـتـراض بـه آپـارتـايـد                   
جنسي و سنگسار و غيره، مطـالـبـاتـي          
است كه اگر ما امـروز فـقـط از زبـان                  

شـنـويـم،       بخشي از فعالين كارگري مي    
هاي كـل جـامـعـه            اما در واقع خواسته   

بــقــول جــوانــمــيــر مــرادي اگــر           .   اســت
خواستن يك زندگي انساني اخـاللـگـري        

شــود، كــل جــامــعــه          مــحــســوب مــي   
رهــبــران كــارگــري،     .   اخــاللــگــر اســت    

انـد و       هاي سرشناس جامعه شـده       چهره
اما آنچـه   .   بايد جامعه از آنها دفاع كند     

كه مهم است و بـايـد بـه آن پـرداخـت،                  
يعني حمايت جامـعـه       -خود اين اتفاق    

در يـك خـالء و            -از فعالين كـارگـري     
بدون رجوع فعـال بـه جـامـعـه، اتـفـاق                  
نخواهد افتـاد؛ مـگـر ايـنـكـه هـمـيـن                   

انــدركــار      رهــبــران كــارگــري دســت            
سازماندهي مبارزات كارگري، جامعـه     
را مورد خـطـاب قـرار بـدهـنـد و ايـن                    

 .دسايس اسالمي را نيز افشا بكنند
به نظر من فعالين كارگري بـه ايـن           
امر واقفند، اما هنوز فـكـري اسـاسـي           
براي آن نكرده و يا گامهاي عملي بـراي         

در .   برطرف كردن آن برداشته نشده است    
جريان اعتصاب كارگران شركت واحد و      

 مركـز   ۵يا مبارزات اين اواخر كارگران      
كارگري در سنندج، مردم وسيعا از ايـن        
كارگران حمايت كردند، اما يك حمايـت    

. بي سازمان كه بسيار شـكـنـنـده اسـت          
همچنانكه اين فـعـالـيـن تـوان بسـيـج                 
كارگران و فراخوان مـجـامـع عـمـومـي            
كارگري را دارند، توان بسيج محالت و        

بـايـد مـحـالت و          .   شهرها را نيز دارنـد    
هـاي     شهرها را بر عليـه ايـن زورگـوئـي           

انجمـن  .  " جمهوري اسالمي سازمان داد 
، " صنـفـي بـرق و فـلـزكـار كـرمـانشـاه                   

، " سنديكـاي كـارگـران شـركـت واحـد             " 
و امثال اين تشـكـلـهـا     "   كميته پيگيري " 

بايد واحدهائي را براي اين كار منـظـور         
هاي ديگري    مطمئنا راه .   و مأمور كنند  

نيز هست كه فعالين و محافل كارگـري        
خود بهتر آنها را با شـرايـط ويـژه خـود               

 . دهند تشخيص مي
در يك كالم اعتصـاب و تـحـصـن             
فقط يك وجه از مبارزه كارگـري اسـت؛           
كه اگر با وجـوه ديـگـر، نـظـيـر ايـجـاد                   
صندوق اعتصاب، رجـوع بـه جـامـعـه،          

هـاي كـارگـري و            دخيل كردن خـانـواده    
غيره همراه نباشد، ضعيف و شـكـنـنـده          

ما بخصوص در جريان اعتصاب     .   است
كارگران شركت واحـد ديـديـم كـه چـه                 
پتانسيلي در جامعه حاضر است كـه بـه         
كمك اعتصابيـون بشـتـابـد، امـا خـود              

نـه لـزومـا        –رهبران و فعالين كارگـري      
 –فقط فعالين سنديكاي شركت واحـد        

به اين امر توجه خاصي نكردند و ايـن            
توجهي به جامعه، ضربه مهلكـي را        بي

متوجه اعتصاب و اعـتـراض كـارگـران        
 . شركت واحد كرد

رهبران و فعالين كارگـري بـايـد از          
چه تـجـارب       –تجارب خود در اين باره      
بـگـويـنـد و         –نا موفق و چـه مـوفـق             

رهبران جوانتر و تازه وارد اين عرصـه را   
ــيــش رو                    ــردهــاي پ ــب ــراي ن آمــاده ب

 .*تركنند 

  
...شگردهاي تازه حكومت اسالمي  ١از صفحه    
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بدينوسيله ما تعدادي از فعـالـيـن        
کــارگــري و کــارگــران شــاغــل در                  

 :پتروشيمي هاي 
 پتروشيمي فن آوران                                                                                                         -
 پتروشيمي فجر                                                                                                            -
 پتروشيمي مارون   -
 پتروشيمي رازي  -
 پتروشيمي بندرامام   -
 طرح  پتروشيمي اروند -

سياست اخراج کارگران افغانـي از      
ايران را مـحـکـوم مـيـکـنـيـم و ايـن                     
سياست را سياستي  ارتجاعـي ، ضـد       
انساني ،  ضد کارگري  و بـر عـلـيـه                   

 . طبقه کارگر جهاني  ميدانيم 
 

 دوستان کارگر افغاني
 

کارگر و سياست کارگري اصولـي      
و انـقــالبــي ،  افــغـانــي  و ايــرانــي                      

دولـت سـرمـايـه داري           .   نميشـنـاسـد      
جمهوري اسالمي ميخواهد با اعمـال      
اين سياست به کارگران ايران بـگـويـد           
که بيکاري  و فقر ، نه ناشي از بحـران           

اجتـمـاعـي نـظـام          –عميق اقتصادي   
سرمايـه داري ، بـلـکـه وجـود کـارگـر                
افغاني در ايران است و بـديـنـوسـيلـه              
شما را در برابر ما قرار دهد و نـفـرت             

ملي را جايگزين نفـرت طـبـقـاتـي از              
ما بخوبي ميدانيـم  .  نظم موجود کند  

که اين سياستهـا در شـرايـط امـروز               
ايران و با پيشرويـهـائـي کـه جـنـبـش                

. کارگري داشته کارساز نخواهد بـود         
ما فعالـيـن مـجـتـمـع هـاي بـاال در                    
محلهاي کار خود شاهد حـمـايـت از            
شما کارگران افغاني  و مـحـکـومـيـت        

 .اين سياست ضد انساني هستيم 
 

 .در کنارتان هستيم 
سازمانها و احزاب کارگري در سراسـر    

 جهان
 

ما کارگران مجـتـمـع هـاي فـوق             
الذکر ، اعالم ميکنيـم کـه سـيـاسـت              
اخراج کارگان افغان ، سياسـتـي ضـد           
انساني ،  ارتجاعي و راسيستي اسـت   

کـارگـران افـغـانـي         .   و محکوم اسـت       
بيش از دو دهه در ايران ، در شـرايـط             
بغايت ضد انسـانـي و تـحـت شـديـد                 
ترين استثمار طبقه سرمايه دار ايـران      
بکارگـرفـتـه شـده و تـبـعـيـض هـاي                    

. بيشرمانه اي را متحمل شده اسـت           
اکنون که بحران سياسي گريبـان نـظـام       
سرمايه داري ايران را گرفتـه ، دولـت         
براي انحراف اذهان دسـت بـه اعـمـال           
چنين سـيـاسـت بـيـشـرمـانـه اي زده                  

از شما ميخواهيـم کـه اخـراج           .   است  
کارگران افغان ،  ايـن سـيـاسـت ضـد               
کارگري را مـحـکـوم کـرده و بـه هـر                   
طريقي که صالح ميدانيد ، اقدامـات       
خودتـان را در ايـن زمـيـنـه بـانـجـام                    

 .رسانيد 
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 اخراج کارگران افغاني محکوم است 

كه به نظر ميرسد مقاله اي از       "   پيش
ايرج آذرين باشد و يا نويسنده اي كـه          
تزهاي مشـعـشـع او را قـورت داده                
است، عين ايـن حـكـم آمـده اسـت،                

آنـچـه امـروزه و درايـن            "   توجه كنيد   
ميان تازگى دارد نياز سرمايـه دارى         
به مثابه يك  طبقـه اصـلـى در ايـران               

 ". نيز به تشكل يابى كارگران است
شنيده بوديم كه طبقه حـاكـمـه و           
دولــتــش بــه پــاي تشــكــلــهــاي زرد             
كارگري ميرود و يا باندهاي سيـاه را          
بعـنـوان تشـكـل كـارگـري سـازمـان                

كاري كه هم رژيم شاه و هـم           !   ميدهد
. جمهوري اسالمي در آن كم نياوردنـد      

آن هم به اين خاطر كه با تشـكـلـهـاي            
كارگري موجود به مقابله برخيزنـد و         
يــا تــالش كــارگــران بــراي ايــجــاد               

. تشكلهاي توده اي را درهم شكـنـنـد        
تازه كسي اين نـوع سـازمـانـهـا را               ( 
امـا  ) .   نـمـيـنـامـد     "   تشكل كـارگـري    " 

نشنيده بوديم كه طبقه سرمايه دار بـه    
نـيـاز داشـتـه       تشكل يابي كـارگـران         

گفته بودند سـرمـايـه داري بـا            .   باشد
ايجاد كـارگـر گـوركـنـان خـويـش را                
بوجود مياورد ولي نگفته بودنـد  كـه        
براي گوركنانش حتـي ابـزار مـبـارزه            
شان را هم ايجـاد مـيـكـنـد و يـا بـه                   

 . چنين ابزاري نياز دارد

در شرايطي كه كارگران در ايـران        
تالش و جانبازي وسـيـعـي را جـهـت             
متشكل كردن و متـحـد كـردن خـود            
آغاز كرده انـد و تـا حـدودي هـم بـه                   
نتايجي رسيده اند، عـده اي در ايـن              
 وسط تئوريهايـي از ايـن دسـت كـه               

تشكلهاى كارگرى و ايجـاد انـواعـي       " 
از آن امـروز امـر ضـرورى طـبـقـات                

و يـا    "   اصلى در اقتصاد ايـران اسـت         
اين كه دولت امريكا و سازمان سـيـاه         
با شل كردن سر كيسه در صدد فاسـد         
كردن فعالين جنبش كارگري در ايران      

مسخره تـر از       .     است، هوا ميكنند    
. اين نميتوان تز به خورد كـارگـر داد           

سرمايه دار در ايران تمام موجـوديـت        
حاكميتـي كـه   .  اش در بي ثباتي است 

 سال از طـريـق سـرنـيـزه              ٢٠بيش از   
خواسته ثبـات حـداقـلـي را بـراي آن               

تـمـام   .   تامين كند در لبه پرتگاه است    
احزاب و نيمه احزاب سـرمـايـه داران           
حتي نميتوانند تـاكـتـيـك تـا فـرداي              
خود را تعيين كنند، در ايـن حـيـث               
وبيس يكي بياييد بگويـد  طـبـقـات           
اصلي جامعه يعني هم سرمايه داران      
و هم كارگران به تشكل كارگري نـيـاز         
دارند، آدم بالواسطه اگـر بـه شـعـور               
طرف شـك نـكـنـد بـه عـوام فـريـب                    

 ،بودنشان بطور قطع راي خواهـد داد     

آدم فكر ميكند شايد اينهـا در مـورد        
يك سرمايه دار ابله كه حتي منفـعـت         
خودش را هم تشـخـيـص نـمـيـدهـد،               

و اگـر ايـن طـور           ! !   صحبت ميكنند 
است چه بـهـتـر كـارگـران بـرونـد بـا                    
ســرمــايــه داران جــهــت زدن چــنــيــن           

 به هـر حـال       . تشكلهايي متحد شوند  
 . اين بهتر از بي تشكلي است

بــيــايــيــد ايــن جــمــالت را از                
نويسنده ايـن مـطـلـب كـه خـود را                    
صاحب نظر مسائل كارگري مـيـدانـد     

اكنـون  "بخوانيد و بعد قضاوت كنيد،  
اما با قـوي شـدن سـرمـايـه داري از                
لحاظ اجتماعي و سياسـي و تـامـيـن          

 در راستاى ايجاد نـهـادهـاى          اهدافش
مدنى، قبل از هر چيز نياز حياتي بـه     
ايجاد نهادي نيز در ميـان  جـامـعـه              
کارگري دارد و آن هم در رشتـه هـايـى           
كه بيشترين سودبري را براي سرمايـه       
در بردارد، البته در اين راستا و جهت        
اداره جامعه، سرمايـه داري امـکـان           
مناسبتري از دست بردن به ارگانهـاي       
موجود در رژيـم اسـالمـي حـاضـر و              

كسي كـه ايـن     . " تغييراتي در آن ندارد   
حرفها را ميزند گويي اين كـه نـه از              
سرمايه داري ميدانـد و نـه از تضـاد             
منفعت طبـقـاتـي و نـه از جـنـبـش                   
كارگري  و نه از شرايـط جـامـعـه در               

.  ولي في الواقع اينطور نيـسـت    . ايران
 ولي خـود را      . طرف خوب هم ميداند   

 باور كـنـيـد ايـن را            . به ناداني ميزند  

يـك سـرمـايـه داري كـه مـيـخـواهـد                  
مالش را به آتش بكشـد نـيـسـت كـه            

  اين را كساني مـيـگـويـنـد           . ميگويد
قـوي شـدن     " كه پيشـاپـيـش تـئـوري            

سرمايه دارى از لحاظ اجـتـمـاعـي و          
در ايران را داده اند و آن هـم          "   سياسي

سرمايه داري كه به فكر تشـكـلـهـاي            
كارگري است و بعد خود ميخـواهـنـد        
اين نقش را در جنبش كـارگـري ايـفـا            

 از كــيــســه خــلــيــفــه هــم                 . كــنــنــد 
 خود سرمايه دار در ايران      . ميبخشند
 نـگـهـداشـتـه        خود را سـرپـا   به سختي   

ولي يك عده اي هـر از چـنـد                .   است
گاهي به نام كارگـر مـيـخـواهـنـد بـا                
سيلي صـورتـش را سـرخ كـنـنـد و                   

 اگر كسـي ريـگـي        . برايش آبرو بخرند  
به كفش نداشته بـاشـد مـيـدانـد كـه                 
كارگر تشكل ميزند تا حـق و حـقـوق           

 .خود را از حلقوم سرمايه دار درآورد      
تاثير باالواسطه هر مبارزه و پـيـروزي        
كارگر كاهش دادن سود سرمايـه دار         

 اين را هر كارگر تازه از روسـتـا         . است
 حاال سـرمـايـه دار          . آمده هم ميداند  

ايراني آن هم در جمهوري اسالمي كـه    
قرار نيست هم سرنگون بشود آنچنـان       
دست بخشش و رفرمش باال است كـه   

 ،ميخواهد براي كارگران تشكل بزنـد     
ما كه تا حال ديديم اينها چه تشكلـي      

 شـوراهـاي اسـالمـي و            . خواهند زد 
انجمنهاي اسالمي كه هـنـوز حـي و            

 ممكن است در شرايط يـك       . حاضرند

كشور با سرمايه داري پيشرفته و بـه          
خاطر زور طبقـه كـارگـر، حـكـومـت              
سرمايه داران تشكلهـاي كـارگـري را         
قانوني كند، نمايندگان سرمايه بپـاي      
مذاكره با كارگران بـنـشـيـنـد، و يـا                 
رفرميسم و كنـار آمـدن بـا سـرمـايـه             
داران در اين تشكلها رخنه كند و آن       
هم بر مـتـن يـك رفـاه عـمـومـي و                      
سودهاي باد آورده اي كـه سـرمـايـه               
داران از كشـورهـاي ديـگـر حـاصـل               

اما ايـن كـه سـرمـايـه دار              .   ميكنند
بعنوان يك طبقه نياز حياتي به وجـود   
تشكلهاي كارگـري دارد، يـك حـكـم            
من درآوردي است كه اول از همه بـي           
ارزش كردن همين تالشهاي كـارگـران       
براي متشكل شدن را هدف قـرار داده        
است و ثانيا منحرف كردن مبـارزات       

كسـي  .   كارگران در بهتريـن حـالـت را       
كه فكر ميكـنـد سـرمـايـه داران بـه                 
تشكل كارگري نياز دارند و ايجـاد آن        
را تشويق و يا راسـا در دسـتـور خـود            
گذاشته اند ، هـدفـي جـز تـلـطـيـف                   
سرمايه داري و راحت الـهـضـم كـردن           
اين نظام استثمارگر، بيـرحـم و سـود            

حتي اگر طرف بخواهـد از    .   جو ندارد 
سر دلسوزي حرف بزند، اما يـك چـيـز     
مسلم است و آن اين كه كسـي جـدي          

   *.اش نخواهد گرفت
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 را بخوانيد



 5 ٤٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

محالت ميتواند شكل بـگـيـرد اشـاره            
طبعا نه تنها در ايران بلكه در        .   ميكنم

خيلـي از كشـورهـاي ديـگـر تـجـارب                  
زيادي در اين زمينه هست كه بايـد ايـن          

اگر دوره انـقـالب      .   تجربيات را آموخت  
 بطـور مـثـال    ، در ايران را نگاه كنيم  ٥٧

در تهران بسياري از حركات اعتـراضـي        
ايــن .   در مـحــالت اتــفـاق مـي افــتــاد             

اعتراضات نيروهاي رژيم را عاجز كرده      
 ،جوانان در محالت جمع ميشدند    .   بود

يا در  .     شعار ميدادند و كاري ميكردند    
  تيـر سـه سـال پـيـش يـادم                   ١٨همين  

 چهار هفته هـر  ،هست که به مدت  سه  
شب شلوغ بود و محالت معيني مـثـل         
امير آبـاد ، تـهـران پـارس ، مـيـدان                      
محسني و يا چاهاي مـخـتـلـف مـرکـز              

يـابـه فـرض در         .     اين تظاهراتها بودنـد   
محالت مختلفي ميبينيم كه مردم بـر        
سر مسائل مختلف رفـاهـيـشـان مـثـل          

 آسـفـالـت و غـيـره             ، بـرق   ،مساله آب 
اعــتــراضــاتــي دارنــد و يــا مــامــوران             

. چمهوري اسالمي در گـيـر مـيـشـونـد             
بعضـي مـحـالت كـه خـارج مـحـدوده                 

يك موضوع دائـمـي     .   تعريف شده است  
اعتراض در چـنـيـن مـحـالتـي حـملـه                  
نيروهاي انتظامي ومامورين شهـرداري     
براي تخريب منازل ساكنين آن محالت      
است و ما شاهد بوده ايم كـه مـردم بـا                
تمام قدرت در مقابل ايـن تـهـاجـمـات              

بدين تـرتـيـب اگـر دقـت             .     ايستاده اند 
كنيم ميبينيم كه  محالت بيک معـنـي         
اهميت زيادي دارد و در بسياري اوقات       

از .   مركز مبارزات مهمـي بـوده اسـت          
سوي ديگر همواره ما بـا اعـتـراض در            

 ، مـدارس   ،مراكز كار در كارخانـجـات     
ولـي  .   دانشگاههـا و غـيـره روبـرويـيـم             

بالخره همه مردم در مـحـالت تـچـمـع               
دارند و زندگي مـيـکـنـنـد و مسـائـل                  
مشترکي دارند و  اکـثـر هـمـان مـردم                
زحــمــتــکــش و مــحــروم کــه در فــالن               
كــارخــانــه و يــا دانشــگــاه و مــدرســه               

 در محـالت کـنـار        ،اعتصاب ميکنند 
به عـبـارت ديـگـر در هـر              .   هم هستند 

محله تركيبي از مردم زندگي ميكنـنـد       

كه ميتوان روي مسائل مهمي آنـهـا را           
بـنـابـرايـن     .   متـشـكـل و مـتـحـد كـرد               

مشاهده ميكنيـد كـه  مـحـالت يـک                 
بـراي  .   عرصه فرعي از مبارزات نيسـت     
 بـراي     ،گسترش يـک فـعـالـيـت حـزبـي             

گسترش يك فعاليـت تـوده اي و بـراي              
 محالت يك   ،شكل دادن به اعتراضات   

هـمـانـطـور كـه        .     اهميت محوري دارد   
اشاره كردم ما يك محيط كار را داريـم          
و يــك مــحــيــط زنــدگــي كــه در آن                    
اعتراضات صورت ميگيرد و مـيـتـوان        

 كارگران و تـوده    ،در دل اين اعتراضات 
هاي مردم را به هم نـزديـك و مـتـحـد                  

محيط زندگـي اسـاسـا مـحـالت         .     كرد
است و هر شهري و هر چايي از تعـدادي         

در .     از محـالت تشـکـيـل شـده اسـت              
نتيچه بـيـک مـعـنـي ايـن دو مـکـان                      

 يـعـنـي مـحـيـط كـار و                  ،چغرافيايي  
محيط زيست متفـاوت ولـي مسـائـل            

بـيـک   .     مشترک بسياري بـا هـم دارنـد           
معني همه مبارزات مردم در مـحـالت        
چمع ميشود ، درنتيچه ما يک کار فوق        
العاده بزرگ و تعيين کننده و سرنوشـت        
سازي در بحث سازمانـدهـي مـردم در            

و الزمست در مورد آن      .   محالت داريم 
معموال  تصوير محـدود     .     صحبت كرد 

و افق محـدودي  نسـبـت بـه كـار در                     
محالت مـكـانـي      .   محالت وجود دارد  

 حاشيه اي و پشت جبهـه اي در          ،فرعي
فعاليت فعالين و رهبران اعتراضـي در        

امـا  .     عرصه هاي مختلف مبـارزه دارد   
اگر افق روشـنـي از كـار در مـحـالت                  
وجود داشته باشد و وسـعـت كـار ديـده             
شود موضوع كامال متـفـاوت خـواهـد          

آنوقت مـوقـعـي کـه دارد بـحـث               .     بود
 ميتوانيـم   ،سازمان و تشکيات ميشود   

بفهميم که چه کار عظيمي درمقابل مـا      
در بحث محالت قـرار گـرفـتـه اسـت و               

 !محور اين کارها چه ميتواند باشد
اجازه دهيد کـمـي در       :     شهال دانشفر 

مورد محالت کارگري صحبتي داشـتـه     
دوستي بـاسـم حـمـيـد از مـا                 .     باشيم

خواسته که بيشتر در مـورد مـحـالت            
کارگري صحبت کنيـم، مـحـالتـي کـه             

بفرض منطقه اي را ميبينيـم در جـاده            
کرج که اساسا کارگران در آنجـا در يـک       

چرا كـه كـارگـران    .   محل مستقر هستند  
عمدتا بخاطر ارزانتر بودن كرايـه مـنـزل     
بيشتـر اوقـات  در حـاشـيـه شـهـرهـا                      

وو بدين تـرتـيـب مـي         .   زندگي ميكنند 
بينيد که در يکجا و در يك محل جـمـع           

خود بخود اينگـونـه مـحـالت          .   شده اند 
بيشتر به مسائل مستقيم محـل كـل و          
اعتراضات كارگران در كارخانـه وصـل         

در رابطه با اينگونه محـالت     .     ميشوند
چه نكات بيشتـري را مـيـنـوان خـاطـر               

 نشان كرد؟ 
 

در چنـيـن مـحـالتـي          :     اصغر کريمي 
يکي از مشكالت مـهـم مـحـرومـيـت              

در .     مردم از امكـانـات رفـاهـي اسـت            
واقع زندگي در خارج از محدوده به ايـن         

بـارهـا   .   كارگران تـحـمـيـل شـده اسـت              
مامورين شهرداري آمده انـد تـا خـانـه             
هاي مردم در آن مـحـالت را خـراب                  

. كنند و با مبارزه مردم روبرو شـده انـد           
يا اگر خراب شده است دوبـاره مـردم بـا           
اتحاد و همبستگي خـود از نـو خـانـه                

جنايتي آشـكـار    .     هايشان را ساخته اند   
از سوي رژيم كه نه تنها براي مـردم در          
اين مناطق امكانـات زيسـتـي فـراهـم             
نكرده است بلكه حتي آلونك ها و كلبـه         

بـطـور   .   هايشان را تخريـب كـرده اسـت          
دائم پاي بولدوزر و شهرداري در مـيـان            
بوده و مقامات و نيروهـاي انـتـظـامـي             
آمده اند و مردم را مورد  اذيـت و آزار              

اما در بسـيـاري از ايـن            .   قرار داده اند  
مناطـق مـردم تـوانسـتـه انـد بـا يـك                     
كشاكش و جنگ اسكان خودرا به رژيـم        
تحميل كنـنـد و بـه زنـدگـي خـود در                    

مـنـتـهـا     .   آلونكهايشان ادامه داده انـد       
امكانـات زيسـتـي در ايـن مـحـالت                  

مردم بطور جدي بـا      .   بسيار پايين است  
 ، آسفالـت    ، بي برقي،مشكل بي آبي    

 در مانگاه  و حداقل امكانات       ،مدرسه
بطور واقـعـي در      .     شهري روبرو هستند  

جنين محالتي كـه مـردم بـا چـنـگ و                
دندان و با حمايت از يكديگـر تـوانسـتـه       

 ،اند سرپناهي برا ي خود داشته باشـنـد        
اتحاد و همبستگي بين مـردم بسـيـار             

نبـابـرايـن چـرا مـردم در ايـن                 . باالست
محالت سازمان ندارند؟ چرا نمايندگان     

خود را ندارند تا بتوانند بـراي بـهـبـود               
شرايط زندگي شان كاري كنند؟ چـرا در        
هر محل نماينده ندارند و چـرا سـازمـان          
ندارند؟ اين مردميکه ده هزار و بيـسـت      
هزار و گاها پنجاه هزار و صدهزار تـوي         
محله اي زندگي ميـکـنـنـد امـا هـيـچ                
ســازمــان و تشــکــيــالتــي نــدارنــد و                

. هيچکس نـمـايـنـدگـيـشـان نـمـيـکـنـد                
درنتيجه اين مردم هم معترضـنـد ولـي          

مـعـتـرضـنـد ولـي         .  نمايندگي نميشوند 
نـمـيـتـوانـنـد مـتـحـد کـاري کـنـنـد و                        

. مــعــتــرضــنــد ولــي ســازمــان نــدارنــد         
درنتيجه اين مبارزاتشان به هرز ميـرود       

درحالي که اگـر    . و کمتر بجايي ميرسد 
به انواع و اقسام مختلفي خـودشـان را            
متشکل بکنـنـد و مـوقـع مـذاكـره و                  
صحبت حول مشکل بـي آبـي و غـيـره              
نمايندگانشان را انـتـخـاب بـکـنـنـد و                
بفرستند و سپس نمايندگانشان بيـايـنـد        
و گزارش دهند آنوقت کم کم ميبيـنـيـد           
کــه يــک تــعــدادي از اشــخــاص پــيــدا              
ميشوند که سرشناس شـده انـد و يـک               
تعداد آدم يـافـت مـيـشـود کـه مـورد                   
اعتماد هستـنـد و بـالفـاصـلـه ايـنـهـا                   
ميتوانند بهنگام رخ دادن اتفاقي سوت      
بکشند و مردم هم فورا جمع ميشوند و        

آنـوقـت   .   ميروند و اعتراض مـيـکـنـنـد         
جمهوري اسالمي نميتواند هر اجحافـي       

مـطـمـئـنـا وادار        .   در حق اينهـا بـکـنـد        
ميشود و آب محل را ميکشـد و بـرق             
محل را درسـت مـيـکـنـد و مـدرسـه                   
مـيـســازد و درمــانـگــاه مــيـگــدارد و               

 درعـيـن     ۰اسفالت محل را حل ميکند    
حال همانطوريکه شـمـا اشـاره کـرديـد              
اينها بطور دائم بـه مسـائـل کـارخـانـه               

 اين نيروي زياد کارگراني کـه      ۰وصلند  
در محالت هسـتـنـد بـيـايـنـد گـزارش                
بدهند از مردمي که در محـل کـار مـا            
هستند خواسته هايشان چيست و کـل          
مردم بسيج بشوند حول دستمزد، حـول         
مبارزه با اخراچ ، مـبـارزه بـا نـاامـنـي                
محيط کـار نـدادن دسـتـمـزد و هـمـه                   
مسائل محل چمع بشوند و ميـتـيـنـگ          
بگدارند و تظاهراتي بـکـنـنـد و بـرونـد               
جلوي شهرداري و جلـوي اسـتـانـداري و           
جلوي جاهاي مختلف ديگر و دسـت بـه       

 اينها عـرصـه هـايـي           ۰اعتراض بزنند   

مهم و دريايي از کار و فعاليت در حـل            
مسائل محله اي بويژه در اين مـحـالت         

 . را تشكيل ميدهد
 

يک چنـيـن مـحـالتـي          ۰ا دانشفر شهل
طبعا بهترين محيط و فضـايـي اسـت             
بــراي خــبــر رســانــي، بــراي کشــانــدن              
اعتراض به سطح جامعه ، براي مـطـلـع          
کردن اعتراض در يک کارخانـه و حـتـي            
به کارخانجات ديـگـر، و بـراي شـکـل               
دادن ويک همبستگي وسيع کارگـري در       

وحتـي بـراي    .     بين کارخانجات مختلف  
سازمـان دادن اعـتـراضـات هـمـزمـان               

بفرض منطـقـه   . کارخانجات يک منطقه 
کرج کـه تـعـداد زيـادي کـارخـانـجـات                 

 خب اينهـا کـه در يـک             ۰درآنجا هست 
محالتي ساکن هستند از ايـن طـريـق             
ميتوانند انتقال خبر بکنـنـد ، از ايـن               
طريق ميتوانند همبستگي چلب کنـنـد       
، از اين طريق ميتوانند اعتراضـاتشـان        
را همزمان سازمان بـدهـنـد و از ايـن                 
طريق ميتـوانـنـد صـنـدوق اعـتـصـاب               

و :   اصـغـر کـريـمـي           (   تشکيل بدهنـد     
) اعالميه هاي کارگري را پخش کنند        

و به اين ترتيب ميتوانند حتـي در يـک          
سطح پـيـشـرفـتـه تـري بـرونـد بسـمـت                   
سازمـانـدهـي شـوراهـاي مـنـطـقـه اي                 

 مـن خـاطـرم اسـت کـه در                 ۰کارگري  
 خودم يکي از کساني بـودم       ٥٧انقالب  

که شوراهاي منطقه اي شـرق تـهـران را            
شکل داديـم و اسـاسـا مـبـنـاي شـکـل                 

با .   دادنش همين آشناييهاي محلي بود    
تعدادي از کارخانجات مختلفي که در        
محل بود آشنايي پيدا کـرديـم و بـعـدا              
سعي کرديم آشناهاي بيشتري هم پـيـدا        
کنيم ، سعي کرديم به کارخانه بلر که تا         
آنجايي که يادم اسـت در جـنـب نـيـروي             
هوايي بود بـرويـم و در کـارخـانـجـات                 

اصـغـر   (   مختلف ميرفتيـم سـراغشـان        
کريمي شما حافظه خوبي داريد بعـد از          

خـنـده   !   هفتاد هشـتـاد سـال مـبـارزه                
و بدين ترتيـب مـا تـوانسـتـيـم              )   هردو  

شوراهاي منطقه شرق تهـران را درسـت         
کنيم و به کارخانجات يـک مـحلـه اي               

 ۰وصل بشـويـم و هـمـه ايـن چـيـزهـا                    
ميخواهم بگـويـم کـه مـحـالت بـديـن                

. اعتبار به محيط كـار وصـل هسـتـنـد           
حتي ميتوانيم اعتراضـات کـارگـري را         
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شکل بدهيم و برويم به يک شکـل پـايـه             
 . اي تري از سازمان

 راستـش ايـنـهـا نـکـات             : اصغر کريمي 
خيلي مهمي هستند و االن بيشتـر مـي         
بينيم که اين بحث چه بـحـث وسـيـع و               
همه جانبه اي است که بايد رويـش کـار         
بــيــشــتــري بشــود و فــعــالــيــن حــزب              
کمونيست و کارگران پيشرو بنـظـرم بـه           
اين امر که معموال کم تـوجـه شـده از                

. حاال توجه خيلي خيلي بيشتـري بشـود      
دائم بايد روي اين مساله و ايـن جـنـبـه              
کــار بشــود و هــمــيــن بــرنــامــه هــاي                

و بـرنـامـه      "   کارگران و يک دنياي بهـتـر      " 
سازمانده و تلويزيون نـقـش بـيـشـتـري              
بايد داشته باشند و بيـشـتـر بـايـد روي              
اين مسئله نيرو بگذاريم و کار کنـيـم و            

 ببينيد معـلـمـي      ۰صحبت داشته باشيم  
کـه در مـدرسـه اسـت و هـزار درد و                      
نارضايي و ناراحتـي دارد بـايـد خـيـلـي            
راحت تر بيايد  و جمعهايي بايد بـاشـد            
که بتواند صحبتهايش را طرح بکنـد و          
نارضايـي و مسـائـلـش را در مـيـان                    

همينـطـور پـرسـتـاري کـه در               .   بگذارد
جايي کار ميکند و در همين مـحـالت          
زندگي ميکند بايـد بـتـوانـد بـيـايـد و                  
مشکالتش را با مردم مـطـرح کـنـد و              
مردم هم دوش يدوش آنها و در کـنـار               
آنها ، در مشغله ها و مشکالت کـاري      
اش يـکـي شـونـد و سـعـي کـنـنـد از                        
خواسته هايش و از مسائلش حـمـايـت           

آن پرستاري که مي ايـد و مـي              .   کنند

بيند کـه مـردم بـطـور يـکـپـارچـه در                      
جمعهايي که صحبت ميکننـد درکـش        
ميکنند و مسائلـش را مـيـفـهـمـنـد و                
حاضرنـد کـه پشـتـيـبـانـي بـکـنـنـد از                    
خــواســتــه هــايــش ، و اعــالمــيــه و                  
اعتراضش را که با تمام خواسته هايـش      
در قطعنامه اي نوشته اند حاضرند کـه          
وسيعا پخش کنند و حـاضـرنـد کـه در              
يک تجمعي در دفاع از آن شرکت کنـنـد          
طبعا روحيه ميگيرد و اعتماد بـنـفـس        
پيدا ميکند و شکاف بين مردم و چشـم    
هم چشمي ها و رقابتهـا و اخـتـالفـات              
کم کم کنار زده ميشود و مردم در ايـن            

مـيـخـواهـم     .   زمينه يکپارچه ميـشـونـد     
بگويم که بخشهاي مختلفي از مردم و         
نه تنها کارگران که در يک کارخانـه کـار          
ميکنند بلکه پرستاران و مـعـلـمـيـن و             
کارمندي که براو اجحاف ميشود بـايـد        

. بتوانند دوش بـدوش هـم کـار کـنـنـد                
خاصيت محله اينست که ديگـر مـثـل           
کارخانه نيست که کارگران يک کارخانـه       
اند  بلکه اينجا معلم و دانـش آمـوز و              
دانشجو و پرستار و کارمنـد و کـارگـر             
هــمــگــي مــيــتــوانــنــد حــول دردهــاي            
مشترکي که دارند و مسائل مشتـرکـي        
که دارند توي جمعهاي مختـلـف کـنـار            

و ايـنـجـا مـن اشـاره             .   هم جمـع شـونـد     
ميکنم اما هرچند ممکن است کـه االن   
بحث اين نيست ولي ميخواهـم بـگـويـم          
حتي حوزه هاي کمـونـيـسـتـي و حـوزه                
هاي حزبي هـم کـه تشـکـيـل مـيـشـود                 

ترکيب متنوعي دارد که در ايـن حـوزه           
ها ميتوانند راجع به مدرسه و دانشگاه       
، نداشتن آب و برق تا مسائل کارخـانـه          
، همينجور راجع به همبـسـتـگـي بـيـن              
محالت و کارخانه هاي مختلـف بـحـث         

  ۰کنند و صحبت کنند
 

بويژه وقتي کـه    .   دقيقا:  شهال دانشفر 
اعتصاب سراسري اعالم ميشود مـثـال       
از سوي معلمان و پرستاران و يا شرکـت   
واحد ، خب اين بهتريـن جـا اسـت کـه                 
محله را که بخشي از آن جامـعـه اسـت             

بنابريـن يـک     .   از حرکت خود مطلع کند    
همبستگـي گسـتـرده اي را سـازمـان                

بنابرين روشن است و مشـخـص        .   دهند
ميشود که چه جنبه هاي وسـيـع و چـه              
ابعاد کالني در سـامـانـدهـي مـحـالت             

تا اينچا نکـات زيـادي مـطـرح            .     است
شد و اين نکات اساسا مسائل زيـاد و            
متنوعـي را در دسـتـور مـا قـرار داده                

 من فکر ميکنم در برنامه هـاي    ۰است
. ديگر هم راجع به آن بايد صحبت کنيم        

بعنوان يک جمعبندي خـب حـوزه هـاي            
حزبي و جمـعـهـاي حـزبـي و فـعـالـيـن                    
کمونيـسـت و فـعـالـيـن حـزبـي نـقـش                     
اساسي دارند در شـکـل دادن بـه يـک                  

در .   چنين قعل و انفعالي در مـحـالت          
اين زمينه شما چه فکر ميکنيد و چـه            

 تاکيدات بيشتري داريد؟ 
 

اولين مسئله ايـنـسـت      :   اصغر کريمي 
که همان مردم ، همان توده هـاي عـادي          
مردم که نارضايتـي دارنـد از ايـنـهـمـه               
اچحاف که يک زندگي مشقت بـاري بـه          
آنها تحميل شده همانـهـا هسـتـنـد کـه               

موضوع كار ما هستند و هـمـانـهـايـي             
هستند که بايد کمونيستهايـي بـاشـنـد          
که در حوزه هاي حزبـي دارنـد شـرکـت               

 حـوزه هـاي حـزبـي مـال                ۰ميـکـنـنـد    
آدمهاي خيلـي خـاصـي نـيـسـت مـال                 
آدمهاي خيلي ويژه اي نـيـسـت بـلـکـه                
هـرکـس کــه بــه ريشـه ايـن دردهــا و                    
مشقات دارد پي ميبرد و خواهـان يـک         
زندگي برابر و سوسياليستـي و انسـانـي         
است، خواهان يـک نـظـام اسـتـثـمـار و                 
سرماي داري نباشد بايد بتواند و آمـاده        
است و در يک قدمي تبديل شدن به يـک          
کمونيست دوآتشه و پرشور و يک عضـو   

بــنــابــرايــن خــود تــعــداد       .   حــزب اســت   
کساني که ميتوانند در حـوزه شـرکـت             
کنـنـد بـايـد فـرض کـنـيـم کـه الاقـل                        
پتـانسـيـل و زمـيـنـه اش هسـت کـه                      
آدمهاي خيلي زيادي باشنـد و هـمـيـن             
زنان و مردان و دختران و پسـران کـه در           
همين مـحـالت زنـدگـي مـيـکـنـنـد و                  
ترکيب متنوعي که اشـاره کـرديـم ، از             
معلم تا پرستار و تا جوان و تا دانشجـو          
و تا کارگري که بيکار است و يا شاغـل          
کارخانه است تا زن خانـه داري کـه در              

مـن  .   اين محل دارد زنـدگـي مـيـکـنـد            
فکر ميکنم کارهاي خيلـي مـتـنـوعـي           

 هرکـمـونـيـسـتـي کـه           ۰ميتوانيم بکنيم 
توي محله اسـت قـاعـدتـا دوسـتـان و                 
آشنايان زيادي دارد  و بـايـد بـا تـالش                
دائمش سعي کند که توجه اينها را بـه            
برنامه هاي تلويزيون کانال جديد جـلـب        
کند و سع کنـد کـه نشـريـات حـزب را               
بخوانند و کتاب مانيفست مـارکـس و          
انگلس را بايد پخش کرد و دنياي بهتـر          

را بــايــد پــخــش کــرد و کــم کــم ســر                   
سـر  .     کمونيسم و سر مدهب بحـث کـرد       

دفاع مذهـب از نـابـرابـري بـايـد بـحـث                 
بشود و صحبت بشود و دائما ميبينيـم        
که يک عده واقـعـا دارنـد کـمـونـيـسـت                 
ميشوند و آمادگي پيدا ميکنند کـه در        
حوزه هاي حزبـي مـحـل زنـدگـي و در                 

خـود  .   حوزه هاي حزبـي شـرکـت کـنـنـد           
حوزه ها هم بسهم خودشـان مـيـتـوانـنـد            
نقش تعيين کننده اي در بـهـم بـافـتـن                

هر حـوزه مـمـکـن       .  محل داشته باشند  
است کـه سـه تـا کـار در دسـتـورش                       
بگذارد و بتدريج ميبينيـم کـه روحـيـه             

 . محل دارد تغيير ميکند
 

همانطـوري کـه شـمـا          :   شهال دانشفر 
تاکيد کرديد درواقع فعـالـيـن حـزبـي ،              
کمونيستهـا و حـوزه هـاي حـزبـي کـه                  
درواقـع تشـکـل ايـنـهـاسـت و ايـنـهــا                    
هستند که تضمين کـنـنـده يـکـچـنـيـن               
فعـل و انـفـعـاالت حـزبـي در مـحـل                      
هستند و تضمين کـنـنـده يـک روابـط                
پيشرفته و مـدرن و انسـانـي در مـحـل            
هستند ميتوانند کانونهاي مـبـارزه را          
در محل شکل بدهند و ميـتـوانـنـد در             

و بـديـن     .   راس اعتراضات قرار بگيرنـد    
بـه هـمـيـن اعـتـبـار             .   معني مهم است  

نقش حوزه هاي حزبي در محلت خيـلـي         
اين بحث مهم اسـت و مـا          .   مهم است 

يک برنامه ديگر هم بايـد در مـورد آن              
      ۰داشته باشيم

از ناصر احمدي به خـاطـر پـيـاده             (       
كردن متن اين مصا حبه بـراي كـارگـر            

 )   كمونيست تشكر ميكنيم   

 
 ...كار در محالت 

مدت دو هفته از مـحـکـومـيـت            
محمود صالحي و جالل حسيـنـي بـه          
زندان نگذشته بود که حـکـم احضـار            
جوانمير مرادي به دلـيـل شـرکـت در             

 . مراسم اول ماه مه به وي ابالغ شد
به فاصله چـهـار روز از احضـار              
جوانمير مرادي به دادگـاه، مـنـصـور           
اسالو  رئيس هيئت مديره سنديکـاي       
کارگران شرکت واحد در خيابان و در         
حاليکه مشغول خريد نان بود توسـط       
نــيــروهــاي امــنــيــتــي بــا تــوســل بــه            
خشونت، بازداشت و بـه زنـدان اويـن            
منتقل گرديد، طي اين تهـاجـم غـيـر           

انسانـي بـه رئـيـس هـيـئـت مـديـره                    
سنديکاي کـارگـران شـرکـت واحـد،              
ابراهيم مددي نايب رئيس سنديکـاي      
کارگران شرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي             
تهـران نـيـز در اعـتـراض بـه نـحـوه                     
بازداشت منصور اسالو با شليک تـيـر     
هوايي توسط ماموران مورد تـهـديـد        
قرار گرفته و بشدت با ضرب و شـتـم            

 .مامورن امنيتي مواجه گرديد
اين اقدامات ضـد کـارگـري در             
حالي صـورت مـيـگـيـرد کـه ظـرف                
مدت دو ماه گذشته کارگران پـرريـس       
و فرش البرز نـيـز  سـرکـوب شـده و                  

کارگري در گمرگ بندر ديلم، مغـزش       
بر اثر اثابت گلوله نيروهاي انتظـامـي    

 .به طرز فجيعي از هم پاشيد
بدينوسيله ما ضمن ابـراز تـنـفـر           
عميق از وقـايـع رخ داده، خـواهـان                
تحقق فوري خواسته هاي زير بوده  و          
از همه مقامات مسـئـول در دولـت             
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي مصـــرانـــه           
ميخواهيم تا بـه تـعـهـدات خـود کـه               

 98 و      87طي مقاوله نامه هـاي       
سازمان جهاني کار متعهد بـه اجـراي      
آنها شـده انـد عـمـل نـمـوده و بـراي                    
هميشه به فجايعي از اين دست پايان        

 .دهند
آزادي فـوري و بـي قـيـد و                  -١

شرط منصور اسالو و تامين امنـيـت     
 وي براي فعاليت هاي سنديکايي 

لغو فوري و بي قيـد و شـرط         -٢
احــکــام صــادره در بــاره مــحــمــود              

 صالحي و جالل حسيني 
لغو فوري و بي قيـد و شـرط         -٣

محاکمه جوانمير مرادي در مـورخـه         
 به جرم شـرکـت در     5/9/1385

 مراسم اول ماه مه امسال
پايان دادن اکيد بـه هـرگـونـه         -٤

سرکوب  اعتراضات کارگـري و  آزار         

و اذيت رهبران و فعالين کارگـري در          
 کليه مناطق کشور

 
 کارگران نساجي شاهو

جمـعـي از کـارگـران شـرکـت واحـد                  
 اتوبوسراني تهران و حومه
 کاگران نساجي کردستان 

انجمن صنفي کارگران برق و فـلـزکـار         
 کرمانشاه

 جمعي از کارگران ايران خودرو
 جمعي از کارگران آلومين

 
             

 
 بايد براي هميشه به سرکوب اعتراضات بر حق کارگران  و آزار و اذيت رهبران و فعالين کارگري پايان داد

٥از صفحه   
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 سايت کارگران
www.kagaran.org 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 

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

 زنده باد سوسياليسم 

اطالعيه انجمن صنفـي كـارگـران     
 برق و تاسيسات غرب تهران

پيش بسـوي ايـجـاد تشـكـلـهـاي             
 آزاد كارگري

داشـتـن تشـكـيـالت صـنـفـي و                
. اجتماعـي حـق مـا كـارگـران اسـت              

تشكل بر قدرت مبـارزات طـبـقـاتـي         
تشكـيـالتـي كـه       .   كارگران مي افزايد  

خــود كــارگــران بــوجــود مــي آورنــد            
ميتواند ضامن تحقق يافتن خواستـه      

. ها و مطالبات روز كـارگـران بـاشـد           
 ،ايجاد تشكلهايي ماننـد سـنـديـكـا         

 كانـونـهـا و انـجـمـن هـاي                ،اتحاديه
 گـامـهـاي      ،صنفي و فابـريـكـي آزاد       

نخست مبارزات طبـقـاتـي كـارگـران           
هستند و همچنيـن ايـجـاد هـمـزمـان           
شوراهاي سراسري تشكلهاي موجـود     
و در حال تكوين عرصه اي اسـت كـه            
بايد با تمـام تـوان بـكـوشـيـم تـا در                    
تعيين سرنوشت خويش و طبقه خـود        

مـا  .   دخالت مستقيم داشـتـه بـاشـيـم         
كارگران معتقـديـم فـقـط بـا نـيـروي                
آگاهي و تشكل ميتوانيم از شـر ايـن          

 نـا بـرابـري و اسـتـثـمـار                  ،همه ستـم  

به همين مـنـظـور مـا          .   خالص شويم 
جمعي از كارگران صنعتي بخش بـرق       
و تاسيسات مراكز صـنـعـتـي غـرب            

 اقـدام بـه تـاسـيـس انـجـمـن                 ،تهـران 
در راستاي  .   صنفتي كارگران كرده ايم   

ــا روابــط                اهــداف مشــتــرك فــوق ب
عمومي هيات موسس انجمن برق و        
تاسيسات غرب تهران تماس حـاصـل     

دستتان را بـه گـرمـي مـي            .   فرماييد
فشاريـم و مـنـتـظـر هـمـكـاري شـمـا                  

 . عزيزان هستيم

 
 اطالعيه انجمن صنفي كارگران برق و تاسيسات غرب تهران

 پيش بسوي ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري    

ميخواهند به خورد كارگران بدهنـد و       
به كارگـران بـقـبـوالنـنـد كـه از نـظـر                   
تاريخي سرمايه داري ايران عقـب تـر      
از كشورهاي ديگر است، جامعـه در         
نتيجه عقب تر است و كارگران عقـب        
ترند و بايد ما در ايران در پس تاريـخ          

گام برداريم و "   رشد نيروهاي مولده  " و  
همان مسيري را كه دهه هـا و سـده               
هاي قبل در كشورهـاي ديـگـر طـي             

از ايـن نـقـطـه       .   شده موبمو طي كنيـم    
عزيمت كه به زبانهاي مختلف بـيـان          
ميشود، اينها خواب سـرمـايـه داري          
خوش خيم تر در ايران را مي بيـنـنـد،         
الگوي اجتماعي شان يـك سـوسـيـال           
دموكراسي نوع ايراني است، سرمايه     
داري غـربـي دهـانشـان را آب مـي                 
انـدازد و حـتـي سـرمـايـه داري نـوع                 
تركيه و پاكستان نيز به مذاقشان بـد          

بر اين اساس اتحاديـه هـا و     .   نمي آيد 
سنديكاهاي بوروكراتيك كـنـونـي در        
غرب را كعبه آمال كارگران تـعـريـف          

اما تاريـخ واقـعـي مـبـارزه          .   ميكنند
كارگران براي متشكل شدن از امـروز       
شــروع نشــده و ســطــوح كــنــونــي                 
تشكلهاي ريز و درشت كارگري، تمام      

بلـكـه ايـن      .   واقعيت آنرا بيان نميكند   
تشكلها و انجمنها و محافل موجـود       
بيش از هرچيز بيانگر يك توازن قواي       

طبقاتـي مـيـان كـارگـران و طـبـقـه                   
. سرمايـه دار در ايـران مـيـبـاشـنـد                 

كارگران ايران به شهـادت تـاريـخ يـك           
قرن گذشته اوضاع سياسـي در ايـران،        

. همه نوع تشكل را بـرپـا كـرده انـد                
شوراهاي وسيع و  پردامنه و راديكال       
كارگري يكي از واقـعـيـات پـرشـور               
تحرك كارگري در ايران در سـالـهـاي            

.  را مــيــســازنــد     ٥٧اولـيــه انــقــالب       
تشكلهاي متعدد سياسي و صـنـفـي         
كارگران و اشكال سنديكايـي تشـكـل      
را نيز كارگران در ايران حتي در دهـه           
هاي قبل در اواخر دوره رضـا شـاه و             

اگـر  .   قبل از آن به عمل در آورده انـد           
امروز از اين تشكلها چيزي جـز يـك            
تاريخ پرشور باقي نمانـده، بـه دلـيـل             
جنگ خونين طبقاتي اي است كـه در        
ايران جريان دارد و در اين جدال طبقه         
حاكم موفق شده است كارگـران را در         
مقاطعي بطور جدي عقب براند و يك       
سرمايه داري هار و وحشـي بـا يـك               
روبناي سياسي بسيار عقب مانـده و         

اين .   ارتجاعي را بر جامعه حاكم كند  
جدال همچنـان ادامـه دارد و آنـچـه                
امروز شاهديم، يـعـنـي مـوج وسـيـع              
اعتصابات و مبـارزات كـارگـري، و           
جنب و جوش جدي بـراي مـتـشـكـل              
شدن و غيره، در واقع بيانگر سر بلنـد         

كردن دوباره كـارگـران و گـامـهـايـي               
است كه كارگران به پـيـش بـرداشـتـه              

ميخواهم نتيجه بگيـرم كـه ايـن         .  اند
اساسا توازن قواي طبقاتي اسـت كـه          
ميدان عمل كارگران بـراي مـتـشـكـل         

و سـطـوح     .   شدن را تعييـن مـيـكـنـد         
تشكل كنوني ميتواند شاخصي براي     
اين توازن قـواي طـبـقـاتـي بـاشـد نـه                  
سطـح درك و فـرهـنـگ كـارگـران و                  

تـا آنــجــا كــه بــه         .   رهـبــران كـارگــري    
شفافيت سـيـاسـي و راديـكـالـيـسـم                
جنبش كـارگـري مـربـوط مـيـشـود،              
ميتوان نشان داد كـه طـبـقـه كـارگـر               
ايران يكي از راديـكـالـتـريـن و چـپ               
ترين و روشن ترين بخشـهـاي طـبـقـه             

. كارگر در جهان را تشكيل مـيـدهـد          
بهررو بگذاريد ادامه اين بحث را بـه           
جاي ديگري موكول كنيم و اينجا بـر        
دو نــكــتــه اســاســي در رابــطــه بــا                 

 : سازمانيابي كارگران تاكيد نماييم
توجه به اهميت و مبـرمـيـت          -١

سازمان و سازمانيابي را بايد هـرچـه         
در وهلـه اول       .   بيشتر گسـتـرش داد       

خود رهبران و فعالين كـارگـري بـايـد           
يك پايه فعاليت خودرا مساله تشكل      
كارگران قرار دهند و در هر مبارزه و          
اعتراضي روشن بـاشـنـد كـه تـنـهـا                 
عملي شدن خواستهاي مسـتـقـيـم آن           

بـلـكـه    .   مبارزه نيست كه مـهـم اسـت       
مهمتر اينست كـه كـارگـران از ايـن               
مبارزه تا چه حد متشكـل تـر بـيـرون           

مي آيند و بيشتر به امر تشكل آگـاه           
تا چه حـد امـر تشـكـل بـه              .   ميشوند

مشغله و امر توده هرچه وسـيـع تـري           
و جنـب و     .   از كارگران تبديل ميشود   

جوش متشكل شدن دامنه و وسـعـت        
 .بيشتري ميگيرد

رهبران كارگري بايـد تـوده هـاي           
وسيع كارگران را متوجـه كـنـنـد كـه              
نفس جنب و جـوش بـراي تشـكـل،                
مستقيما بر توازن قواي طبقـاتـي بـه           

 . نفع كارگران تاثير ميگذارد
مجمـع عـمـومـي و بـازهـم                -٢

ايـن بسـيـار مـهـم           .   مجمع عمـومـي   
است كه توده كارگران در امر تشـكـل         

بـقـا و     .   يابي شريـك و سـهـيـم شـونـد           
ادامه كاري و حتـي حـفـظ سـالمـت              
ســيــاســي و راديــكــالــيــســم و غــيــر            
بوروكراتيك بودن و ماندن هر تشكـل       
كارگري به اين بستگي دارد كه تا چه        
حــد بــه ابــزاري بــراي دخــالــتــگــري             
مستقيم همه كارگـران در سـرنـوشـت          
خويش و در سرنوشت جامعه تـبـديـل         

بـايـد تـالش كـرد كـه هـر                 .   ميشـود 
تشكل كارگري بر مجـمـع عـمـومـي            

اين مهـم اسـت    .   كارگران متكي باشد  
كه تالش كنيم كه جمع شـدن مـنـظـم            
كارگران را در همه جا به يك سنت جا         

يك عامل مـوثـر      .   افتاده تبديل كنيم  
براي موفقيت در اين زمينـه ايـنـسـت        
كه خود كارگران اهميت جمع شـدن و         
تشكيل مـجـمـع عـمـومـي را بـراي                 

زندگي امروز و آيـنـده خـود بـخـوبـي               
درك كنند و بدانند كه بـطـور واقـعـي            
بدون حضور كارگران در صـحـنـه نـه             
دستمزدها به موقع پرداخت ميشود،     
نـه از شـرايـط كـار انسـانـي خـبـري                    
خواهد بود و نه از بيـمـه و درمـان و              

بـايـد جـنـبـش مـجـمـع              .   امثال اينها 
ايـن  .   عمومي را گسترده و فعـال كـرد       

جنبش است كه امكان متشكل شدن      
كارگران به اشكال مختلف را فـراهـم          

و اين تشكيل منظم مجـمـع       .   ميكند
عمومي است كـه كـارگـران را قـادر              
ميكند در سرنوشت خويـش فـعـاالنـه         

عليرغم اينكه مـا در        .   دخالت كنند 
اعتصابـات و در اوج اعـتـراضـات               
شاهد بـرگـزاري مـجـامـع عـمـومـي               
هســتــيــم، امــا هــنــوز بســيــاري از             
كارگران تالش و مبارزه براي تحميـل       
برگزاري منظم مجمـع عـمـومـي بـه             
كارفرمايان را يـك امـر لـوكـس مـي              

متشكـل شـدن و مـتـشـكـل              .   بينند
ماندن كارگران بـه دخـالـتـگـري تـوده            
وسيع كارگران در امـر تشـكـل گـره               

 .خورده است
اميدواريم كه دوستان كـارگـر در         
بخشهاي برق و تاسيسات تهران نـيـز       
تشكل تازه متولد شده خودرا بتوانند      
بــر مــجــمــع عــمــومــي كــارگــران و              
دخالتگري همـه  كـارگـران مـتـكـي               

 .  كنند
 

 
١از صفحه  ...سخني در مورد متشكل شدن   
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طبق گزارشي از کـارگـران ايـران           
خودرو ديزل، کارگران ايـن کـارخـانـه            

 آبــان در اعــتــراض بــه             ٢٥امــروز    
مسموميت غذائي کارگران دسـت بـه       

تعـدادي از کـارگـران       .   اعتصاب زدند 
پس از خوردن غذاي کارخانه مسموم      

. ميشوند و راهي بيمارستان ميشوند    
مســئــولــيــن کــارخــانــه اظــهــار بــي           
اطالعي ميکنند و توجهي به مساله      

کارگران در اعـتـراض بـه           .   نميکنند
سهل انگـاري مسـئـولـيـن کـارخـانـه               
نسبت به سالمتي کارگران، دسـت بـه        

بـنـا بـه گـزارش          .   اعتصاب ميـزنـنـد    
بدنبال اعتصاب، تعدادي از كارگـران      
معترض توسط ماموريـن رژيـم کـه           
ملبس بـه لـبـاس شـخـصـي بـودنـد                   

احضــار مــيــشــونــد و تــاکــنــون از               
سرنوشت تعدادي از آنـهـا خـبـري در             

 . دست نيست
يادآوري کنيم که در مـرداد مـاه           
امسال نيز کارگران ايـن کـارخـانـه در           
اعتراض به کاهش دستمزدهـا دسـت       

 . به يک اعتصاب يک ماهه زدند
فشار به کارگران و دستگـيـري و          
احضــار و مــحــکــومــيــت آنــهــا در             

تنها .   ماههاي اخير شدت يافته است    
راه مقابله با اين فشـارهـا گسـتـرش             
مبارزه و مبـارزه مـتـحـدانـه مـراکـز               

کارگـران پـنـج مـرکـز           .   کارگري است 
کارگري در سنندج الگوي مهمـي در        

. مقـابـل طـبـقـه کـارگـر گـذاشـتـنـد                   
الگوئي که بايد همه جا بکـار گـرفـتـه           

 . شود
 

حزب کمونيسـت کـارگـري اقـدام         
سرکوبگرانه جمهوري اسالمي و بـي        
توجـهـي و سـودجـوئـي مسـئـولـيـن                 
کارخانه را شديدا محکوم ميکـنـد و         
خواهان آزادي فوري کـارگـران ايـران            
خودرو ديزل و پايان دادن به احضـار و         

اعتراض به  .   دستگيري کارگران است  
شرايط مشقت بار، دستمزد نـاچـيـز،          
فشار کار و بهداشت پائين در مـراکـز         

حـزب از    .   کارگري حق کارگران اسـت    
دانشجويان دانشگاههـاي مـخـتـلـف         

 ١٦نيز ميخواهد تا بويژه در آستانـه         
آذر هرچه بيشتر بـا کـارگـران اعـالم             
همبستگي کنند، تشـديـد فشـار بـه            
کارگران را محکوم کنند و از حـقـوق        

پايه اي کارگران قـاطـعـانـه حـمـايـت              
 . کنند

 مرگ بر جمهوري اسالمي    
 آزادي، برابري، حکومت کارگري  

 زنده باد جمهوري سوسياليستي      
 حزب کمونيست کارگري ايران  

 ١٣٨٥ آذرماه    ٤، ٢٠٠٦ نوامبر ٢٥

 
 اعتصاب در ايران خودرو ديزل و احضار و دستگيري تعدادي از کارگران

 روز اعتصاب پرشور  ٣٧
كارگران تميز گر آمريكا با 

 موفقيت پايان يافت 
 

 ۵ كارگر وابسته به ۵٣٠٠تعداد  
شركت در هوسـتـن كـه مسـئـولـيـت               
نظافت دهـهـا سـاخـتـمـان و مـراكـز                 
تجاري بزرگ را بر عهده داشتنـد، بـا           
مبارزات متحد و پيگير خود مـوفـق        
ــه                 ــبــاتشــان ب ــحــمــيــل مــطــال ــه ت ب

هـاي     خـواسـتـه   .   كارفـرمـايـان شـدنـد       
كارگران افزايش دستمزدها، دريـافـت      
بيمه درماني و ساعات بـيـشـتـر كـار          

 .بود
 تن از اين كارگـران      ١٧٠٠تعداد  

 اكــتــبــر دســت در            ٢٣از تــاريــخ        
اتحاديـه  " آنها كه در    .   اعتصاب بودند 

" بــيــن الــمــلــلــي كــارگــران خــدمــات         
متشـكـل بـودنـد، بـا اعـتـصـاب و                   
اعتراضات مكرر خـود، مـوفـق بـه              
دستيابي به تقريبا هـمـه مـطـالـبـات             

در جريان اعتـصـاب     .   مهم خود شدند  
 نوامبر ادامه داشت، بارهـا      ٢٠كه تا   

دست به راهيپمائي و بستن خيابانهـا       

دهها تن مورد ضـرب و شـتـم            .   زدند
پليس قرار گرفته، دستگير شـدنـد و           
در جريان حمالت پليس براي متـفـرق        
كردنشـان مـتـحـمـل جـراحـاتـي نـيـز                 

تـريـن    ولي آنها كه از زحمتكش  .   شدند
درآمدترين كارگران در آمـريـكـا           و كم 

هايشـان    هستند، تا رسيدن به خواسته    
مـيـارزه   .   دست از مبارزه نـكـشـيـدنـد        

كارگران تميز گر به يك جنبش پرشور       
. همبستگي و اتـحـاد تـبـديـل شـد                

كارگران زيادي از شهرهاي مخـتـلـف         
آمــريـــكــا بـــطـــور مــرتـــب بـــراي                
ابرازهمبستـگـي بـه هـوسـتـن سـفـر                 
ميكردنـد و در آكسـيـونـهـاي آنـهـا                  

در آكسـيـونـي كـه        .   كردنـد   شركت مي 
بـراي جــمــع آوري كــمـك مــالــي بــه                
كارگران اعتصابي و خانواده هايشـان      

 ميليون  ١ترتيب داده شده بود، مبلغ      
الزم .   دالر كمك مالي جمـع آوري شـد       

اتحاديه بين المـلـلـي      " به ذكر است كه     
 شــهــر    ٢٩در    "   كــارگــران خــدمــات    

 . عضو دارد٢٢۵٠٠٠آمريكا حدود 
نــمــايــنــدگــان كــارگــران لــيــســت        
دستاوردهايشان را بدين شـرح اعـالم      

 :كرده اند
 ١۵ دالر و   ۵دستمزد كارگـران از )   ١

ســنــت در ســاعــت، از اول ژانــويــه               
 سـنـت در        ٢۵ دالر و      ٦ بـه    ٢٠٠٧

 ٧ بـه       ٢٠٠٨ساعت، از اول ژانويـه       
 سنت در ساعـت و از اول         ٢۵دالر و   
 سـنـت   ٧۵ دالر و ٧ به   ٢٠٠٩ژانويه  

 .در ساعت افزايش خواهد يافت
ساعات كار كارگران كـه در حـال         )   ٢

 ٦ ساعت در روز اسـت بـه           ٤حاضر  
 .ساعت افزايش مي يابد

 كارگـران بـا      ٢٠٠٩از اول ژانويه    )   ٣
كه با (  دالر در ماه    ٢٠پرداخت مبلغ   

معيارهاي آمريـكـا نسـبـتـا پـايـيـن                
از بـيـمـه درمـانـي بـرخـوردار              )   است

 .خواهند بود
 روز تعطيـل رسـمـي    ٦كارگران از )   ٤

در سـال بـا حـقـوق و هـمـچـنـيـن از                      
مرخصي ساليانه با حقوق بـرخـوردار        

 .خواهند شد
يكي از نماينـدگـان كـارگـران گـفـتـه               

وقتي به كار برگـردم احسـاس        :   " است
غرور ميكنم؛ نه فقط براي خـودمـان         
و خانواده هايمان، بلـكـه بـراي هـمـه              
كارگراني كه سخت كـار مـي كـنـنـد             

. ولي از درآمد ناچـيـزي بـرخـوردارنـد          
ما نشـان داديـم كـه چـه كـارهـايـي                   
ميشود كرد و چه كارهايي بايد كـرد          

تا آمريكـا بـه مـكـان بـهـتـري بـراي                  
 ."زندگي تبديل شود

الزم به يـادآوري اسـت كـه در زمـره                 
كشورهاي غربي، آمريكا از كمتـريـن       
تعداد كارگران مـتـشـكـل بـرخـوردار            

فــعــالــيــن كــارگــري امــيــدوار       .   اســت
هستند كه كارگران هر چه بيشتري به       
متشكل شدن ترغيب خواهند شـد و         
اين پيروزي راه را براي راديـكـالـيـسـم           

 .كارگري هموار خواهد كرد
 

اعتصاب كارگران شركت  
اتومبيل  سازي فولكس واگن 

 در بلژيك
 

بدنبال اعـالم شـركـت فـولـكـس             
واگن كه بـزرگـتـريـن شـركـت تـولـيـد                 
كننده اتومبيل در اروپا است، مبنـي       

هاي خود در      بر تعطيل كردن كارخانه   
بلژيك، كارگران اين كارخانه دست بـه       
اعتصـاب زدنـد و كـارخـانـه را بـه                    

بنا به تصميـم  .   تصرف خود در آوردند  
شركت قـرار اسـت تـعـداد كـارگـران                

 نفر است، به    ۵٣٠٠شركت كه اكنون    
يــعــنــي .    نــفــر كــاهــش يــابــد        ١۵٠٠
.  كارگر از كار بيكـار بشـونـد      ٣٨٠٠

بر اساس آخـريـن خـبـرهـا، اتـحـاديـه               
اروپا گفته است كه به كارگراني كه از        

كـنـد      شوند، تالش مـي  كار بيكار مي  
در يافتن كـار و يـا پـرداخـتـن كـمـك                 

همچنين نـمـايـنـده      .   هزينه، كمك كند  
شركت فولكس واگن گفته است كه از      

 يك شركت توليد كـنـنـده        ٢٠٠٩سال  
 تـأسـيـس    Audiيك نوع از اتومبيـل   

خواهند كرد و تـعـدادي از كـارگـران             
بيكار شـده را بـه كـار بـاز خـواهـنـد                  

اما كارگران اين وعـده هـا را     .  گرداند
انـد     پا در هوا ميدانند و اعـالم كـرده         

شان به هـر       براي تأمين امنيت شغلي   
انـد    آنها گفته .   كاري دست خواهند زد   

كه مرحله فعلي اعتصاب را حـداقـل         
 دسامبر و يا تـا مـوقـعـي كـه           ١۵تا  

انـد،     پاسخ مشخصي دريافـت نـكـرده      
كارگران روز دوم      .   ادامه خواهند داد  

دسامبـر را روز تـظـاهـرات سـراسـري            
اند و از تشكلها و اتحاديه        اعالم كرده 

هاي كـارگـري در بـلـژيـك و سـايـر                     
اند كـه در       كشورهاي اروپايي خواسته  

 دسامبـر هـمـزمـان دسـت بـه               ٢روز  
كـارگـران اعـالم      .   راهپيمايـي بـزنـنـد      

اند كه مصمم هستند تـا رسـيـدن        كرده
به خواستشان يعنـي مـجـبـور كـردن             

كاري كارخانه بـه       كارفرمايان به دامه  
 .مبارزاتشان ادامه دهند

 ٢٠٠٦ نوامبر ٢٦

  

 اخباري  از اعتراضات جهاني كارگري
 داود رفاهي

 

 تلويزيون انترناسيونال
 به وقت  ١١:٣٠ تا ٩:٣٠هر شب ساعت 

 تهران 
 

  مشخصات فنى آنتن
Satellite: Telstar 12 
Frequency: 11494 MHz 
Symbol Rate: 17469 
FEC: 3/4 
Vertical 
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 سايت شورابرگرفته از 
 

جوانميـر مـرداي رئـيـس انـجـمـن               
صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشـاه       
را به دليل شرکت در راهـپـيـمـايـي روز              
اول ماه مه امسال، جهت محاکـمـه در           

بـه  .   روز پنجم دي ماه احضار کـرده انـد         
همين دليل و در راستاي اعـتـراض بـه             
احضار جوانمير به سراغ ايشان رفـتـيـم           
تا جزئيات بيشتري را از بـازداشـت وي          
و علل آن در اختيار افکار عمومي قرار        

اين مصاحبه را در حالي انـجـام        .   بدهيم
داديم که وي به دليـل اخـراج از کـارش              
در پتروشيمي کـرمـانشـاه، بـنـاچـار در              
جنوب مشغول بکار شـده و بـراي چـنـد            
روزي  جهت ديدار همسر و فـرزنـدانـش           

در هــمــيــن    .   بــه مــرخصــي آمــده بــود         
مرخصي بود که حکم احضار جوانـمـيـر      
براي محاکمه در روز پنجـم دي مـاه بـه            

 . وي ابالغ شد
 
شما حدود دو ماه پيش و پس از         :   شورا

دو روز بازداشت و صدور قـرار وثـيـقـه               
هفت ميليون توماني آزاد شديد، اخيـرا       
شما را جهت محاکمه احضار کرده اند،       
قبل از هـر چـيـز خـواهشـمـنـدم بـراي                    
آگاهي بيشتر بينندگان سايـت شـورا از      
نحوه بازداشـت خـودتـان  و داليـل آن                 

 برايمان حرف بزنيد؟ 
 

حدود دو مـاه پـيـش دو نـفـر             :   جوانمير
لباس شخصي به درب منزل آمدند و از        

 صـبـح    8من خواستند روز بعد ساعت      
خـودم را بـه اداره امـاکـن کـرمـانشـاه                   

همسرم و فرزندانم خـيـلـي      .   معرفي کنم 
نگران شدند، آنان مرتبا سوال ميکردند      
چه اتفاقي افتاده که شـمـا را بـه اداره                 
اماکن کـه ظـاهـرا بـه امـور اخـالقـي                   

خـود  .   رسيدگي ميکند احضار کرده اند    
من هم عليرغم اينکه که از مـوضـوع            
اطالع نداشتم و نگران بودم با ايـنـحـال            
تالش کردم تا آنـان را از نـگـرانـي در                  

روز بعـد بـه هـمـراه هـمـسـر و                   .   بياورم
فرزندانم به اداره اماکن رفتيم و پـس از           
پرس و جو در آنجا اطـاقـي را بـه مـا                   
نشان دادند که همان دو نفـري کـه مـرا              

. احضار کرده بودند آنجا حضورداشتنـد     
وقتي از علت احضـار خـودم بـه اداره                

اماکن سوال کردم گفتند اينجا امـاکـن         
نيست و اطالعات اسـت و از شـمـا بـه               
دليل راهپيمايي روز جـهـانـي کـارگـر               

سـپـس هـمـسـر و           .   شکايت شده اسـت    
فرزندانم را مجبور کردند تـا از اطـاق              
بيـرون بـرونـد، پـس از آن  شـروع بـه                       

بعد هم به شعبه هـفـت       .   بازجويي کردند 
بازپرسي دادگاه انقالب فرستادند و سـر       
انجام به اتهام شرکت در راهپيمايي روز       
جهاني کارگر و ايجاد اخـالل در نـظـم               
عمومي با قرار وثيقه هفـت مـيـلـيـونـي          

 .آزاد شدم
 

شما به جرم شرکت در راهپيمايي      :   شورا
روز جهاني کارگر بازداشـت شـده ايـد،            

 راهپيمايي در کجا و چگونه بود؟ 
 

راهپيمايي با فراخوان انجـمـن      :   جوانمير
صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشـاه       
در مرکز شهر کرمـانشـاه، در خـيـابـان              
مدرس، بـه مـدت دو سـاعـت انـجـام                  

 .گرفت
 

شما گفتيد بـه جـرم شـرکـت در               :   شورا
راهپيمايي روز جهاني کارگر و ايـجـاد          
اخالل در نظم عمومي محاکمه شـديـد،        

 .آيا اخالل و آشوبي در کار بود
 

بـه نـظـر مـن اگـر حـرکـت و                  :   جوانمير
اقدامي که ما در روز جـهـانـي کـارگـر               
کرديم اخالل و آشوبگري نام بـگـيـرد و             
ما به عنوان اخالل گـر مـعـرفـي شـويـم              
بايد همه کارگران، معلمان، پرستاران و      
همه انسانهايي که از داشتن يک زندگي       
انساني محرومند به جـرم اخـالل گـري            

مــا .   بــازداشــت و مــحــاکــمــه بشــونــد          
کوچکترين اخاللي بـوجـود نـيـاورديـم،           
حتي باعث ايجاد اندک ترافـيـکـي نـيـز             
نشديم، با وجودي کـه مـا بـه عـنـوان                  
بخشي از طبقه کارگر جهاني حق داريـم    
مانند هم طبقه اي هايمـان در سـراسـر             
دنيا، در روز اول مه خيابـانـهـا را مـال               
خودمان بکنيم و شهر را بـه تـعـطـيـلـي              
بکشانيم، در مدت و طول راهپـيـمـايـي          
فقط دو پالکارد را با خود حمل کرديـم،         
که روي يکي از آنهـا، زنـده بـاد يـازده                 
ارديبهشت روز هـمـبـسـتـگـي جـهـانـي               
طبقه کارگر و روي ديگري، ما خواهـان        

 هـزار تـومـان در         ٥٠٠حداقل دستمزد  

ماه هستيم، نوشته شده بـود کـه خـود             
نيروهاي امنيتي از لـحـظـه شـروع تـا                
پايان راهپيمايـي از آن فـيـلـمـبـرداري                

اتفاقا يکي از مستـنـدات جـرم          .   کردند
من که ضمـيـمـه پـرونـده ام کـرده انـد                    
عکسي از من است که در کنـار يـکـي             

ايـن عـکـس      .   از پالکاردها ايستـاده ام      
توسط دوربين نيروهاي امنيتي گـرفـتـه        

 .شده بود
 

شما گفتيد اگر شرکـت در    :   سايت شورا 
راهپيمايي روز جهاني کارگـر اخـالل و           
آشوب گري محسوب ميشود بايد همـه       
کارگران و همه انسانهاي حقـوق بـگـيـر            
که فاقد امکانات الزم براي يک زنـدگـي       
انساني هستند دستگير شوند، در ايـن         

 رابطه کمي بيشتر توضيح دهيد؟  
 

قصــد مــا از شــرکــت در             :   جــوانــمــيــر
راهپيمايي روز جـهـانـي کـارگـر بـيـان                
مشکالت و طرح مطالباتمان بود، مـا        
اعالم کرديم که اين زندگي شايستـه مـا       
نيست، از آنـجـا کـه تـمـام امـکـانـات                   
رفاهي و نعمات موجـود حـاصـل کـار             
ماست،  حق داريم که از همه آن نعمات         

امـا در قـدم اول          .   نيز برخـوردار شـويـم    
رفـع  :   طرح مـطـالـبـات فـوري مـانـنـد               

بيـکـاري، گـرسـنـگـي و فـراهـم شـدن                     
حداقلي از امکانات براي يـک زنـدگـي            
بخور و نمير که در حال حاضـر بـه نـظـر          

 هزار تومان   ٥٠٠من سقف ماهيانه آن     
ايــن .   اســت را مــوضــوع قــرار داديــم            

خواست همه مزد بـگـيـران ديـگـر نـيـز              
هست همانطـور کـه مـا ضـروريـات و                
حرف دلمان را اعالم کرديـم آنـهـا هـم،              
همان را ميخواهند بنابر اين همـه آنـان          
نيز مانند ما هستند و با وضعيتي کـه          
امروزه در ايران رايج است  همه آنها نيز         

 .بايد زنداني شوند
  
شما معتقديد کـه حـرف شـمـا             :   شورا 

حرف همه آن انسانهايي است که اشـاره     
کرديد و خواستتان خواسـت آنـهـاسـت،           
در روز راهپـيـمـايـي چـنـد نـفـر در آن                     

 شرکت داشتند؟  
 

  نفر٣٠: جوانمير
 

 چرا فقط سي نفر: شورا
 

ببينيد من به جرم شـرکـت در       :   جوانمير
راهپيمايي روز جهاني کارگر بـازداشـت       

به اين ترتيب، کارگري    .   و محاکمه شدم  
که از قبل ميداند و تجربـه دارد کـه بـا          
ــبــاتــش و شــرکــت در                   ــيــان مــطــال ب
اعتراضـات بـه خـاطـر پـايـمـال شـدن                   
حقوقش، چه سرنوشتـي در انـتـظـارش            
است، موضوع کـمـي بـيـشـتـر روشـن                

مطمئنا شرکت نکردن وسـيـع      .     ميشود
کارگران در راهـپـيـمـايـي روز جـهـانـي                
کارگر به خاطر بي ربط بـودن خـواسـت            
آنها و عدم همدلي شان بـا مـا نـبـود،                 
بلکه ترس از سرکوب و زنـدان اولـيـن               
دليل و ترس از اخـراج از کـار، دومـيـن              
دليل عدم شرکت آنها در چنيـن مـراسـم         

 . و اعتراضاتي است
 

 درصد از    ١٣طبق آمار دولتي بيش از      
کارگران ايران بيکارند، آيا ايـن تـعـداد            
آدم به همراه خانواده هايشان که سـر بـه            
ميليونها نفر ميزنند از وضعـيـتـي کـه            
دارنــد، از فــقــر، ســوء تــغــذيــه، بــي                 
مسکني، بي بهداشـتـي، و غـيـره کـه                
زندگي شان را به جهنمي تـبـديـل کـرده            
است راضي اند؟ يعني اينها از نظامـي        
که اين درجه از بي حقوقـي را بـرايشـان            
تحميل کرده  ممنون و سپاسگـزارنـد و           
خواهان تداوم آن هستند؟ آيا کارگـرانـي        

 هزار تـومـان حـقـوق          ١٥٠که ماهيانه   
ميگيرند و حتي اين مبلغ نا چيز را در           
ــافــت                 ــمــدت دو ســال دري مــواردي ب
نميکنند، شـکـر گـذار وضـعـيـتـشـان                 
هستند؟ مطمئنا نـه، ايـنـهـا از هـمـان               
جنس آدمهايي هستند کـه در خـاتـون            
آباد بـه خـاطـر اعـتـراض بـه اخـراج و                    
بيکاري به گلوـلـه بسـتـه شـده و جـان                   
باختند، هم دل و هم سرنوشت کـارگـران         
شــرکــت واحــد اتــوبــوســرانــي تــهــران،           
نساجيهاي شاهو، کردستان ، پرريس ،        
کاشان ، البـرز و شـرکـت ايـران خـودرو               

هســتــنــد کــه بــخــاطــر دفــاع از           . . .   و   
حقوقشان از اطالعات و زنـدان سـر در         

خود من قبل از بـازداشـت بـه           .   آوردند
خاطر شرکت در راهپيمايي روز جهانـي       

 ارديبهـشـت    ١١کارگر، دو هفته بعد از      
 .ماه، از کار اخراج شدم

 

معموال در هر راهـپـيـمـايـي يـا              :   شورا
ــد از                 مــراســم، جــمــعــهــايــي مــيــرون
فرمانداريها و ارگانهاي مسـول ديـگـر           
مجوز ميگيرند، آيـا شـمـا هـم چـنـيـن               

 مجوزي داشتيد؟
 

شما گفتيد که جـمـعـهـا بـراي        :  جوانمير
برگزاري مراسمشان مجوز ميـگـيـرنـد،        
اما ما جمعها يا جمعهايي نـيـسـتـيـم،             
ما يک طبقه بزرگ  هستيم که اکثـريـت          
انسانها را در سراسـر جـهـان تشـکـيـل               

بنابر اين اگـر طـبـق مـفـهـوم              .   ميدهيم
ظاهري دمـوکـراسـي سـرمـايـه داري،              
تصميـم مـطـابـق بـا راي و خـواسـت                     
اکثريت انسانهاست،  از آنجا که طـبـقـه      
کارگر در جهان بـطـور کـلـي و در هـر                  
کشــور اکــثــريــت مــردم را تشــکــيــل              
ميدهند نه تنها نيازي به اخذ مجوز از         
هيچ کسي ندارند، بلکه حق دارنـد هـر            
گونه که خودشان تشخـيـص مـيـدهـنـد            

از همه اينها گـذشـتـه       .   ابراز وجود کنند  
ما بر چه اساسي بايد بـرويـم و مـجـوز               
بگيريم،  برويم و بخـواهـيـم تـا بـه مـا                  
اجازه دهند که بگـوئـيـم حـقـوقـمـان را                
بپردازيد، اجـازه بـدهـنـد تـا بـگـوئـيـم                   
اخراجمان نکنيد احـذ مـجـوز يـعـنـي                

 . همين
 

شما گفـتـيـد بـا وثـيـقـه هـفـت                  :     شورا
ميليون توماني آزاد شديـد و خـودتـان            
معتقد هستيد که جرمي مرتکب نشده      
ايد در اين مورد کمي بيشتـر تـوضـيـح            

 بدهيد؟
 

اطالعات و دستگاه قضـايـي       :   جوانمير
براي ايجاد رعب و وحشـت در مـيـان               
کارگران و بويژه کارگراني که به راحـتـي         
زير بار تضييع حقوقشان نميروند،  آنـان      
را احضار و بـازداشـت و بـازجـويـي و                  
محاکمه ميکنند تا از بروز اعتراضات      

در حـالـيـکـه       .   کارگري جلو گيري کنند   
آنان بر اساس هيچ معيار بين المللي و          
انساني مرتکب هيچگونه جرمي نشـده      

از اينرو دستگاههاي قضـايـي اگـر      .  اند
بـخــواهـنــد آن مــعـيــار هــا را اســاس                 
قضاوت قرار خود قرار بدهند بايد بدون       

و هيچ قيد و شرطي آنها را آزاد بکننـد     

  
 اعتراض به بي حقوقي و برگزاري مراسم اول ماه مه حق مسلم کارگران است 

 )مصاحبه با جوانمير مرادي رئيس انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه             (

 



 10   ۱۳۸٥ آذر ٩   کارگر کمونيست

 همکاران گرامي و دوستان کارگر
 

مدعيون حمايت از مسـتـعـضـفـان            
يکبار ديـگـر نـيـت خـود رادر مـقـابـل                    
کارگران ايران نشان دادنـد آنـهـا يـکـبـار               
ديگر براي همبستگي با سرمايـه داران و    
براي چلوگيري ازهرگونـه تشـکـل و هـر              
گونه اعتراض و اعتصاب که حق مسـلـم         
کارگران است دست به کار شده و شـديـد            
ترين احکام را عليـه کـارگـرانـي کـه در                 
مراسم روز اول ماه مه که به جرم شـرکـت           
در گـرامـيـداشـت مـراسـم روز جـهـانـي                   
کارگردر شهر سقز دستگير شـده بـودنـد            

 صادر کردند
 

 دوستان و همکاران گرامي
 

کــارگــران حــق دارنــد روز جــهــانــي           
کارگر را گرامي بدارند هيـچ کسـي حـق           
ندارد مانع شرکت کـارگـران در گـرامـي             

 داشت روز جهاني کارگر شود
مسوالن انتظامي و قضائي کـه در         

 به مـراسـم روز کـارگـر حـملـه               83سال  

کرده و عده اي از کارگران شرکت کـنـنـده           
در اين مراسم را دستگير کرده بودنـد بـه           
جائي معذرت خواهي از کارگران بعد از        
حدود چند سال امروزحـکـم زنـدان بـراي             

 آنها اعالم کرده اند
 

 همکاران گرامي و دوستان کارگر 
 

اول ماه مه روز جهاني کارگـر اسـت          
در اين روز کارگـران حـق دارنـد کـه يـاد                 
کارگران کشته شده در شهر شيـکـاکـو را         
گـرامـي بـدارنـد ايـن روز روز جـهـانــي                    
کارگران است همه کارگران سراسر جـهـان     
اين روز را گرامي مي دارند و کـارگـران             
ايران نيز حق دارند در اين روز در مـراسـم      
هاي مستقل خـود جـدا از تشـکـلـهـاي                
دولتي شرکت کرده و مطالبات خـود را            
مطرح کنند در تقويم ايران نيـز ايـن روز            

ولــي . روز رسـمــي بـراي کـارگـران اسـت               
متاسفانه عليرغـم تـعـطـيـلـي ايـن روز                 
سرمايه دارن ايران حاضر نشده انـد ايـن            
روز را به عنوان روز تعطيلي بپـذيـرنـد و             

ما شاهد هسـتـيـم در اکـثـر واحـدهـاي                  
کارگري کارگران را وادار مي کـنـنـد کـه             

 . در اين روز در سر کار حاضر شوند
دولت ايران حاضر نيست اين روز را        
به عنوان روز کارگري بپذيرد براي هميـن        
است از شـرکـت کـارگـران در ايـن روز                    
چلوگيري کرده فقط مجوز راهپيمائي را    
به تشکل خاص دولتي آن هم در جـاهـاي          
دور از دسـتــرس کــارگـران وآن هــم نــه                  
بخاطر مطرح کردن مطالبـات کـارگـران          
ويا نه بـراي گـرامـي داشـت روز کـارگـر               
بلکه به خاطـر ابـزاري بـراي نشـان دادن               

 .حضور کارگران مي دهد
در حاليکه کارگـران ايـران هـر روز              
شاهد تجاوز به حقوق خودشان هسـتـنـد           
در حاليکه هزاران کارگر ماهـهـا حـقـوق            
دريافت نکرده اند در حاليکه روزانـه در           
شرکت ما دهها کارگر اخراج مـي شـونـد          
وهــنــوز کــارگــران شــرکــت کــنــنــده در              
اعتصاب اسفند مـاه سـال گـذ شـتـه و                  
کارگران اخراجي شرکت واحد به سـرکـار          

در حـالـيـکـه در اثـر نـا               . باز نگشته اند    
امني محيط کار دهها نفـر از دوسـتـان             
ما جان خود را از دست داده انـد و دهـا               
نفر قطع عضـو شـده و در کـنـج خـانـه                     
افتاده اند در حاليکه هيچکسي و هـيـچ           
قاضي به فرياد کارگران نسـاجـي هـا و               
غيره که هـر روز تـعـطـيـل و کـارگـران                     

در . خودرا اخراج مي کننـد نـمـي رسـنـد             
حاليکه شرکتهاي پيمانکاري هر روز بـه         
حقوق ما کارگران تجاوز کـرده و حـتـي              
حقوق قانوني وزارت کار را به مـا نـمـي              

 پردازند 
در حـالـيـکـه وهــنـوز مسـلـه قــرار                  
دادهاي موقت به قوت خود باقـي اسـت           
و شرکتهاي دولتي همچون شرکت مـا بـا         
تحميل قراردادهاي موقت در کـارهـاي          

 ..دائم ما را برده وار استثمار مي کنند
در حاليکه اصالح قانون کاربه نـفـع          
سرمايه دارن و اعتراض کارگـران عـلـيـه           

 اصالح آن در جلو مجلس ادامه دارد
زماني که کارگران قزويـن و کـاشـان          

و سنندج و ماهشهر و دهها شهر ديـگـر           
براي گرفتن حقوق خود مقابـل مـجـلـس            
جمع شده اند و هيـچ کسـي پـاسـخـگـوي              
آنها نمي باشد صدور احـکـام بـر عـلـيـه                
فعالين کارگري که حاضر نيستند تن بـه        
هر کاري بدهند چه معنائي غير از ضـد          

 .يت با خواست کارگران دارد
ما کارگران ايران خودرو اين احـکـام        
صـادره عـلـيـه کـارگـران شـهـر سـقـز را                      
محکوم کرده و از همه دوسـتـان کـارگـر              
مي خواهيم در هر جا که هستند عـلـيـه             
اين احکام صادره اعتراض کـنـنـد و از               
قاضي صادر کننده احکام مـي خـواهـيـم       
که به خاطر توهين به طـبـقـه کـارگـر بـه                 
خــاطــر صــدور ايــن احــکــام واهــي از                 
کارگران ايران معذرت خواهي کند و بـه        
جاي صدور زندان بر علـيـه کـارگـران بـه               
فرياد هزاران کارگر برسد که چندين مـاه          

 .است حقوق دريافت نکرده اند
 زنده باد همبستگي کارگران
 ٨٥ آبان ٢٢ جمعي از کارگران ايران خودرو

   
  شدندکارگران ايران خودرو احکام صادره عليه فعالين کارگري را محکوم کرده و خواهان لغو فوري آن                                    

حتي بازداشت شدگان حق دارند نسـبـت          
به بازداشت و تعقيبشان شاکـي شـونـد و        
خواهان جـبـران خسـارت نـاشـي از آن                   

امـا در    .   توسط عوامل بازداشت بشونـد    
ايـران احضـار، بـازداشــت و مـحـاکـمــه                 
رهبران و فعالـيـن کـارگـري  بـه خـاطـر                   
ارتکاب به جرمي نيـسـت، چـون چـيـزي              
غــيــر از حــقــوق طــبــقــاتــي خــود و                     
همکارانشان را نخواسته اند، بلـکـه ايـن           

اقدامات شيوه اي اسـت بـراي مـنـکـوب            
کردن همه کارگران و واکسني است بـراي         
محافظت از سرمـايـه داري در مـقـابـل              
.  اعتراضات رو بـه گسـتـرش کـارگـري               

افراد را ابتدا بـازداشـت و تـحـت فشـار                 
اعتراضات کارگري مـجـبـور مـيـشـونـد            

اما با اينحال نميخواهنـد   .   آزادشان کنند 
ذهن فعالين از کابوس زندان و محاکـمـه         
خالص شود و نبض اعتراضات کارگـري       

براحتي بزنـد، اگـر غـيـر از ايـن بـود و                     
همين رهبران و فعاالن کـارگـري جـرمـي           
مرتکب ميشدند به هـيـچ عـنـوان و بـا                 

مـن بـر ايـن         .   قرار وثيقه آزاد نمـيـشـدنـد       
باورم که  کارگران ايران بايد به اين شـيـوه           
سرکوب اعتراض کنند و پايان دادن بـه           
آنرا در راس مطالبات خود قرار دهنـد و           
خــواهــان آزادي بــدون قــيــد و شــرط                   

کســي کــه    .   بــازداشــت شــدگــان بشــونــد      
مرتکب جرمي نشده اسـت و بـازداشـت            
ميشود نه تنها نبايد هيچ وثيقـه اي در            
قبال آزاديش از او گرفته شود بلکـه بـايـد           

ارگان و دستگاهي کـه او را بـازداشـت                
 .کرده، پاسخگو باشد

 
حال که وثيقه گذاشته ايد تـا آزاد           :   شورا

شويد و شما را براي مـحـاکـمـه احضـار               
کرده اند اگر اعتراضي حـول مـطـالـبـات         
کـارگـري صــورت بــگـيــرد چــه عـکــس               
العملي نشان ميدهيد، آيا منفعل و بـي          
تفـاوت خـواهـيـد بـود، يـا اگـر دوبـاره                     
مراسمي در خيابان بـرگـزار شـود در آن               

 شرکت ميکنيد؟
بر اساس همـان اعـتـقـادي کـه            :   جوانمير

اعتراض به بي حقوقـي را حـق خـود و                 

همه کارگران ميدانم نه تنهـا نسـبـت بـه              
اعتراضات کارگري بي تفاوت نـخـواهـم          
بود بلکه با تمام توانم در آنـهـا شـرکـت                

برگزاري مراسم روز جـهـانـي       .   خواهم کرد 
کارگر نمادي جهاني از اعتراض به نـظـام         

بـنـا بـر ايـن شـرکـت              .   سرمايه داريسـت  
 .خواهم کرد

 
از شرکت شما در ايـن مصـاجـبـه             :   شورا

 .ممنونيم
.  من هم از شما تشکر ميـکـنـم        :   جوانمير

  )٨٥ آبان ٢٩شورا سايت (

 
... مصاحبه با جوانمير مرادي   

 
جوانمير مرادي رييـس انـجـمـن صـنـفـي            
کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و يـکـي          
از رهبران کارگـري در ايـن شـهـر جـهـت                

 جـزايـي     ١٠٩محاکمه به دادگاه شعبـه       
طــبــق ايــن     .   کــرمــانشــاه احضــار شــد        

 ٥احضاريه جوانمير مـرادي در مـورخـه           
 به اتهام شرکت در مـراسـم روز          ٨٥آذر  

جهاني کارگر در شـهـر کـرمـانشـاه بـه                  
وي قـبـل از     . محاکمه کشيده خواهد شد 

اين، از کار خود در پتروشيمي کرمانشاه      
اخراج و در هيجدهم شهريور ماه امسـال        

به همين اتهام بازداشت و با قـرار وثـيـقـه      
 .هفت ميليون توماني آزاد شده بود

 
 کارگران

 
تداوم و شدت يابي تعـرض بـه فـعـالـيـن              
کارگري در کـنـار تـعـرض هـر روزه بـه                   
زندگي و معيشت کارگران و اوج گـيـري           
سرکوب هرگونه فرياد حق طلبي آنان در    
مراکز معترض کارگري در طي ماهها و       
روزهاي گذشتـه،  نشـان از سـيـاسـتـي                  
سازماندهي شـده بـراي تـجـاوز هـر چـه                
بيشتر به پيش پا افـتـاده تـريـن حـقـوق                  

انساني ما کارگران دارد، سرمايـه داري         
ايران بدنبال آن است تا بـا بـي رحـمـي و                
شــقــاوت هــر چــه فــزون تــري، بــحــران                
اقتصادي خود را بر دوش مـا کـارگـران             

  .سر ريز کند
گسترش آزار و اذيت رهبران و فـعـالـيـن             
کارگري براي به کرسي نشاندن بي سـر و           
صداي سياستهايي است که قـرار اسـت           
بدنبال اخـراج دويسـت هـزار کـارگـر در               
شش ماهه اول امسـال و تـالش بـراي                  
تصويب قوانـيـنـي در مـجـلـس، دسـت                

کارفرمايان را براي تحميل برده وارتـريـن        
شرايط بر کارگران بـيـش از پـيـش بـاز                  
بگذارد تا بدين ترتيب هيـوالي سـرمـايـه        
در ايران قادر شود حيات خود را به بهاي 
تشديد فقر و گرسنگي ميليونهـا انسـان         

  .تداوم بخشد
در برابر  تشديد سياستهاي ضد کارگري       
جاري، بايد براي لغـو فـوري مـحـاکـمـه               
جوانمير مرادي، لغـو احـکـام مـحـمـود              
صالحي و جالل حسيني و پايان دادن بـه         
هر گونه آزار و اذيت رهبران و فـعـالـيـن             

کارگري بيش از هـمـيـشـه در صـفـوفـي                
متحدانه به ميدان آمد، اين ضرورت بقـا        
و دستيابي ما کارگـران بـه يـک زنـدگـي               
انساني در دل جهنمـي اسـت کـه نـظـام                 
سرمايه داري بر مـا و خـانـواده هـايـمـان            

  .تحميل کرده است
 

 کارگران
مبارزه براي لغو فوري محاکمه جوانميـر       
مـرادي و لـغـو احـکـام سـايـر فـعـالـيـن                     
کارگري را به ميـدانـي بـراي فشـرده تـر                
کردن صفوفمـان و پـيـکـاري مـتـحـدانـه                
جهت به شکست کشانـدن سـيـاسـتـهـاي            

 .ضد کارگري موجود تبديل کنيم
 

 
 در برابر تشديد سياستهاي ضد کارگري جاري در صفوفي متحدانه به ميدان بياييم

 ١٠از صفحه 

٨٥ آبان ٢٦سايت شورا   
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بدنبال سر دواندن کارگران شـاهـو       
توسط اداره کل تـامـيـن اجـتـمـاعـي              
سنندج و اداره کار در هفتـه گـذشـتـه،        

 ٢٨ و      ٢٧اين کارگـران در روزهـاي      
آبان نيز در اداره کل تامين اجتماعـي        
و اداره کار سنندج تـجـمـع کـردنـد و               

. مطالبات خود را پيگيـري نـمـودنـد          
در نتيجه ايـن پـيـگـيـريـهـا از طـرف                 
کارگران براي دريافت مدت پنج مـاه         
از بيمه بيکاريشان، اداره کل تـامـيـن         
اجتماعي سنندج بـه كـارگـران اعـالم          
نمود كه  بيمه بيکاري آنان از تـاريـخ            

 .اول مهر ماه  قابل پرداخت است
به اين ترتيـب اداره کـل تـامـيـن              
اجتماعي سنندج از پـرداخـت بـيـمـه            
بيـکـاري مـاهـهـاي تـيـر، مـرداد و                   
شهريور ماه اين کـارگـران خـودداري           
کرده و از طـرفـي کـارفـرمـا نـيـز از                    
پرداخت دستمزد کارگران شـاهـو در          

بـنـا بـه      .  اين ماهها امتناع مي ورزد 
گزارش هر کدام از اين کارگـران بـيـن           

چهارصد الي يک ميليون تـومـان از            
کارفرما و اداره کل تامين اجتمـاعـي     

  .سنندج طلب دارند
در اين حركت اعتراضي کارفرما     
اعالم نموده كه حـاضـر اسـت عـلـي               
الحساب بـه هـر کـدام يـک از ايـن                     
کارگران بابت مطالباتشان، يـکـصـد         
هزار تومان پرداخت کند، از طـرفـي           
اداره کل تامين اجتماعي سنندج نيز      
به کارگـران اعـالم کـرده اسـت بـراي               
روشن شدن تکليف سه ماه از بـيـمـه             

  روز وقـت الزم            ٤٥بيکاري آنـهـا        
ايــن در حــالــيــســت کــه ايــن            .   اســت

  نفر اسـت    ٥٠کارگران که تعداد آنان  
ماههاست که هيچگونه دستمزد و يا      

  .بيمه بيکاري دريافت نکرده اند
در پي اين وضعيت و سـر دوانـدن         
مداوم کارگران شاهو توسط اداره کل      
تامين اجتماعي سنندج و کارفـرمـا،       

 آبـان  ٢٩كارگران اعالم كردند كه روز     
 صبح  در محل کـارخـانـه         ١٠ساعت  

تجمع کرده و اگر تا اين ساعـت اداره           
کل تـامـيـن اجـتـمـاعـي سـنـنـدج و                   
کارفرما مطالبات آنان را نپردازند بـه       
همـراه خـانـواده هـايشـان بـه طـرف                  
ــه              ــداري کــردســتــان دســت ب اســتــان

  .راهپيمايي خواهند زد
 نفـر از کـارگـران      ٥٠ آبان ٢٩روز  

 ٨شاهو  طبق اعالم قبلي از ساعت          
صبح در محل کارخانه شاهـو دسـت          

ايـن کـارگـران در پـي           .   به تجمع زدند  
عـدم پـرداخــت پــنـج مــاه از بــيـمــه                 
بيکاريشان از هفته گذشته در مقابـل       
اداره کل تامين اجتماعي و اداره کـار      
سنندج دست به تجمـع زده و خـواهـان      
پرداخت بيمه بيکاريشان بودند، امـا        
ادارات فوق و کارفـرمـا از پـرداخـت             
بيمه بيکاري تير، مـرداد و شـهـريـور           
ماه آنان خودداري کـرده و از هـفـتـه                
گذشته آنان را سـر مـيـدوانـدنـد، بـه                 
همين دليل کـارگـران شـاهـو ديـروز              

 ١٠اعالم کردند چنانچه تا سـاعـت           

 آبان به خواسـتـه هـاي         ٢٩صبح  روز    
آنان رسيدگي نشود به همراه خـانـواده         
هاشان به طرف استانداري کـردسـتـان        

 . دست به راهپيمايي خواهند زد
در ايــن روز  پــس از تــجــمــع                  
کارگران شاهـو در مـحـل کـارخـانـه               
مدير و مسئـول مـالـي کـارخـانـه و                 
نماينده اداره کل تامـيـن اجـتـمـاعـي            
کردستان با آنان وارد مذاکره شدند و          
طي توافقي که بين طـرفـيـن بـعـمـل               

 آبـان    ٣٠آمد، قرار شـد صـبـح روز             
اداره کل تامين اجتماعي سنندج دو       
مـاه از بـيـمـه بـيـکـاري کـارگـران را                   

 آبـان فـيـش         ٢٩روز   .   پرداخت نمايد 
هـمـچـنـيـن      .   اين پرداخت صـادر شـد       

کارفرماي کارخانه شاهو متعهد شـد      
تا روشـن شـدن تـکـلـيـف سـه مـاه                      
باقيمانده بيمه بيکـاري کـارگـران در           
شوراي عالي کار، يکم آذر ماه عـلـي         
الحسـاب مـبـلـغـي را بـه کـارگـران                   

 .پرداخت نمايد
طي اين تجمع همچنين کارگـران      
مجمع عمومي خود را برگزار کـرده و        
نماينده هاي خـود را بـراي پـيـگـيـري             

اسـامـي   .   مطالباتشان انتخاب کردند  
نماينده هاي کارگران شاهو که امـروز       
از طرف کارگران انتخـاب شـدنـد بـه             

 .شرح زير است
خـالـد سـواري          -٢هادي احمدي     -١
صبا ساعـدي     -٤فريدون پاليزي     -٣
 فر

تجمع کارگران به دنبال توافـقـات       
حــاصــل شــده و بــرگــزاري مــجــمــع             

 ظـهـر پـايـان        ١٢عمومي در ساعـت     
 . پذيرفت

سايت شورا ضمن اعالم حمـايـت       
از کارگران شاهو گزارش ميدهـد كـه         
مدت نزديک به دو سال اسـت کـه در             
حالت بالتکليفي بسر ميـبـرنـد، ايـن           
کارگران در طي دو سال گذشته بـراي          
دريافت مطالباتشان ناچارشده انـد بـا      
قرض و بدهي، بارها تهران تا سنندج       

آنان پس از سـالـهـا    .   را زير پا بگذارند   
توليد ثروت و در آستانه سن کهولـت،       
با تني خسته و رنجور، اينک در تـقـال     
بـراي زنـده مـانـدن خـود و خـانـواده                   
هايشان بايد هر روزه از ايـن اداره بـه           

  .آن اداره پاس کاري شوند

  
 تجمعات اعتراضي كارگران كارخانه نساجي شاهو در سنندج

 هـم    ،با سالم بـه  عـمـوم كـارگـران                
ميهنـان گـرامـي  و هـمـه عـدالـت                    

 خواهان و آزادگان جهان
 

 :احتراما به آگاهي ميرساند
 

آقاي منصور اسانلو رئيس هـيـات      
مديره سنديكاي كارگران شركـت  واحـد       

 ٩اتوبوسراني تهران و حومه در ساعـت        
 آبـان بـه     ٢٨صبح روز يكشنبه مورخـه      

هنگام مراجعه به اداره كار در خـيـابـان           
چهار راه رشيد در يـك رفـتـار            ،گلبرگ  

 همراه  خشونت و ضرب و        ،نامتعارف  
شتم در وسط خيابان توسـط مـامـوران           

 وزارت   ٢٠٩عمـلـيـات بـازداشـتـگـاه             
اطالعات بدون رعايت موارد قانوني و    

. حقـوق شـهـرونـدي بـازداشـت گـرديـد                
 آبـان از نـاحـيـه            ٢٤نامبرده در تاريخ     

چشم تحت عمل جراحي قرار گـرفـتـه و           
هنگام دستگيري چشم ايشان پانسـمـان       

 .بوده است
آقاي منصور اسـانـلـو بـه هـنـگـام               
دستگيري خـواسـتـار رعـايـت مـوارد               

حقوقي شـده و از هـمـراهـان               ،قانوني
خود طلب كمك مينمـود كـه ابـراهـيـم              
مددي از طرف ماموران مورد ضـرب و      
شتم واقع شـده و يـكـي از مـامـوران                   
عمليات با كلت خود نامبرده را مـورد          
تهديـد قـرار داده و اقـدام بـه شـلـيـك                      
تيرهوايي نـمـوده و از سـوئـي ديـگـر                   

 نـفـر از        ٨مـنـصـور اسـانـلـو تـوسـط                
ماموران با سه اتوموبيل از مـحـل بـه             
سرعت دور و به نقطه نامعلـومـي بـرده            

 . ميشود
با توجه به اينكه منصور اسانلو بـا        

تحمل نزديك به هشت ماه بازداشت در       
 ١٥٠ اويـن بـا قـرار           ٢٠٩بازداشتگاه  

 تـن  ١٦ميليون توماني آزاد و به همـراه        
از همكارانـش مـنـتـظـر مـحـاكـمـه در                 

 دادسـراي انـقـالب بـه سـر                ١٤شعبه   
 سنديكـاي كـارگـران شـركـت            ،ميبرند

واحد اتوبوسراني تهران و حومه نسـبـت        
به اينگونه رفتارهاي قانون شـكـنـانـه و        
نقض حقوق شهروندي اعتـراض شـديـد          
خود را اعالم نموده و از كليه مسئـوالن         
كشوري مـيـخـواهـيـم هـر چـه زودتـر                    
شرايط آزادي منصور اسانلـو را فـراهـم        

 . نمايند
 

سنديكـاي كـارگـران شـركـت و احـد               
 اتوبوسراني تهران و حومه 

 ٨٥ آبان ٢٩

  

در مورد   اطالعيه سنديكاي شركت اتوبوسراني واحد
 دستگيري منصور اسانلو

بــنــا بــه گــزارشــي کــه بــه حــزب                
 ١٥٠کمونيست کارگري رسيده اسـت،       

نفر از کارگران شرکـت تـوسـعـه شـبـکـه              
) آي  آي  ان  دي      (   هاي صنعتي ايـران     

در مجتمع پتروشيمي کارون، مـنـطـقـه         
ويژه اقتصادي پتروشيمي مـاهشـهـر از          

. روز اول آذرماه دست به اعتصاب زدنـد  
اعتصاب در اعتراض به عدم پـرداخـت        

کـارگـران اعـالم      .   دستمزدهاي آنها بـود   
کردند تا رسيدن به خواست خود به سـر           

 . کارشان برنخواهند گشت
کارگران با پـافشـاري بـر خـواسـت             
خود پس از سه روز اعتصاب کـارفـرمـا          
را مجبور کـردنـد دسـتـمـزد مـاهـهـاي                

مرداد و شهريـور را پـرداخـت کـنـد و                  
بدينترتيب روز سوم آذر بـه اعـتـصـاب             

. پايان دادند و کار را از سـر گـرفـتـنـد                 
کارگران تهديد کردند چنانچه باز هـم بـا         
سياست عدم پرداخت دستمـزد مـواجـه         

. شوند دست به اعتصاب خـواهـنـد زد           
موفقيت کارگران روحيه همبستـگـي و         
اتحاد را در ميان آنان تـقـويـت کـرده و               
انعکاس وسيعي در ميان ساير کارگران      
شاغل در مجتمع پتروشيمي کارون  و          
 . ساير مجتمع هاي منطقه داشته است

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٦ آذرماه ٤، ٢٠٠٦ نوامبر ٢٥

 
 اعتصاب کارگران پتروشيمي کارون

  با موفقيت پايان يافت

 
 سايت روزنه
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 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

 آبـان    ٢٨صبـح روز يـکـشـنـبـه             
ساعت هشت صبح لبـاس شـخـصـي          
ها به منصور اسانلو و ابراهيم مددي       
از مسئولين سنديکاي شرکت واحـد        
در منطـقـه دردشـت نـارمـک حـملـه                
کردند، ابراهيم مددي را مورد ضـرب     
و شتم قرار دادند و منصور اسانلـو را         

  .با خود بردند
منـصـور   )    نوامبر٢٦( آذر٥روز  

اصانلو، رييس سـنـديـكـاي شـركـت             
واحــد اتــوبــوســرانــي جــهــت انــجــام            

 ١٤تحقيقات  از زندان اوين به شعبه        
بازپرسـي دادسـراي انـقـالب تـهـران               
منتقل شد و در جـلـسـه بـازپـرسـي                  

 آبان بازداشت   ٢٨او روز   .   شركت كرد 
و با قرار بازداشت موقت روانـه زنـدان    

بنا بـه گـزارش بـه گـفـتـه                 .   اوين شد 
مقامات قضايي بازداشت مـنـصـور         
اسانلو به دليـل عـدم حضـور او در                

  .دادگاه بوده است
در اين رابطه پرويز خورشـيـدي و         
يــوســف مــواليــي وكــالي مــنــصــور         
اسانلو در رد سخنان وزير دادگستـري       
و سخنگوي قـوه قضـائـيـه در مـورد              
بازداشـت وي در روزنـامـه اعـتـمـاد               

 مطلبي نـوشـتـه و بـازداشـت               ،ملي
منصور اسانلو را به دليل بي توجهـي     
به حكم جلب و عدم حضور در شعـبـه          
دادگان را غير قـانـونـي اعـالم كـرده              

بنا به گـفـتـه وكـالي مـنـصـور               .   اند
 وي قبال بـه قـيـد وثـيـقـه از                 ،اسانلو

زندان آزاد شده و ظاهرا تحت تامـيـن         
مقامات قضايي بوده است و دلـيـل           

بـعـالوه   .   احضار او مشخص نـيـسـت       
صرف عدم حضور به شـعـبـه دادگـاه             
دليلي بر حكم جلب و بازداشت كسي       

  .نميتواند باشد
 

منصور اسانلو قبال نيـز در روز          
 دستگيـر و هـفـت مـاه در          ٨٤ دي  ١

زندان بود و بعد از يك كمپين فشـرده       
 ١٥٠بين المللي در با سپردن وثيقـه          

 مرداد ماه از   ١٨ميليون توماني در  

دستگيري منصـور   .   زندان آزاد گرديد  
اسانلو انعكاس وسـيـعـي در سـطـح              
اتحاديه هاي كارگري در سـطـح بـيـن           

ــلــي داشــتــه اســت           ــمــل ــه   .   ال ــت كــمــي
همبستگي بين المللي كارگري حـزب      
كمونيست كارگري ايران در اين رابطه      
نامه اعتراضـي بـه نـهـادهـاي بـيـن                 
الــمــلــي نــوشــتــه و خــواهــان اقــدام              
اضطراري براي آزادي فوري مـنـصـور        

 . اسانلو شده است
 

اعتراض سازمانهاي کارگري 
جهاني به دستگيري اسانلو 

 ادامه دارد
با دستگيري منصور اسـانـلـو و           
ضرب و شتم مـددي از مسـئـولـيـن               
سنديکـاي کـارگـري شـرکـت واحـد،              
تعداد ديگري از سازمـانـهـاي بـزرگ           
کارگري نيز با ارسال نامه هـائـي بـه             
جمهوري اسالمي و سفراي جمـهـوري       
اسالمي در کشـورهـاي مـخـتـلـف،              
ــلــو و                 خــواهــان آزادي فــوري اســان
برسميت شناخته شدن حق اعتـصـاب       
و تشکل و پايان دادن به دستگيـري و         
 . ضرب و شتم فعالين کارگري شدند

 
بخش حمـل و نـقـل جـاده اي،             _   

فدراسيون بين المللي کارگران حمل و      
نقل در نامه خود به احمدي نـژاد کـه         
رونوشت آن براي وزيـر کـار و امـور                
اجتماعي و سفير جمهوري اسـالمـي        
در سازمان ملل ارسال شده، خواستـه       
است که اسانلو فورآ و بدون هيچ قيـد          
و شرطي آزاد شود و تمامي احکام بر        
عليه ساير فعالين کارگري نيـز بـدون          
قيد و شرط و پيگيـري مـجـدد لـغـو               

 . گردند
 

اتحاديه كارگران پسـت كـانـادا     _   
نيز در نامه مشابهي به احمـدي نـژاد          
و رونوشت به سفير جمهوري اسالمي      
در سازمان ملل، جهرمي وزير کار و        
امور اجتماعي، كنگره كار كـانـادا و       

  خـواهـان     ،شبكه جهانى اتحاديه اى     

آزادي فوري و بي قيد و شرط اسانـلـو          
در اين نـامـه هـمـچـنـيـن              .   شده است 

احکام صادره عليه فعالـيـن اول مـه            
سقز محمود صالحي، جالل حسيـنـي       
و برهان ديوارگر را مـورد اعـتـراض            
قرار داده و خواهان لغو تـمـامـي ايـن          

 . احکام شده است
  

فدراسيون ملي سـنـديـکـاهـاي      _   
ت طي نـامـه    . ژ. حمل ونقل فرانسه،ث  

اي به احمدي نژاد خواهان آزادي بـي           
 برسميـت   ،قيد وشرط منصور اسالو     

شناختن حق سنديکايـي در شـرکـت           
واحد اتوبوسراني تهران و حومه و بـاز       
گردندان کارگران اخراجي به کار خـود       

 . شد
 

كنفدراسيون جهانى اتـحـاديـه       _   
و فدراسـيـون     (ITUC)هاى كارگرى 

 ٦٨١کـه   (ITF)جهانى حمل و نقل    
اتحاديه در سراسـر جـهـان عضـو آن             
هستند مجموعا چهار ميليون و نيـم       
عضو دارد و سنـديـکـاي واحـد نـيـز                

 نسبت بـه    ،مدتي پيش به آن پيوست      
دستگيـري مـنـصـور اسـانـلـو اعـالم               
نگراني كرد و خـواهـان آزادي بـدون              
قيد وثيقه وي و به رسميت شـنـاخـتـن           
حق تشكيل اتحاديه براي كارگران  و     

 . سنديكاي شركت واحد گرديدند
بعالوه کـنـفـدراسـيـون کـارگـران             
حمل و نقل كه در جـريـان مـبـارزات              
کارگران واحد حمايت گرمي از آنـهـا          
بعمل آورد و همراه با کـنـفـدراسـيـون             
اتحاديه هاي آزاد جهاني نقش مهمي      
در جهاني شدن اعتراض به جمـهـوري        

 اکنون با گذاشتـن  ،اسالمي ايفا کرد    
قطعنامه اي در سايت خود از هـمـه            
مردم خواسته است بـه احـمـدي نـژاد             
نامه بنويسند و از جمهوري اسالمـي       
بخواهند که منصور اسانلو را فـورا و        
بــدون قــيــد و شــرط آزاد کــنــد  و                   
همچنين احکام مـحـکـومـيـت هـمـه            
فعالين کارگري را بي قـيـد و شـرط               

همچنين سايت ايـنـتـرنـتـي        .   لغو کند 

بين المللي كارگري ليبر استـارت در         
اعتراض به اين دستگيري كـمـپـيـنـي          

 . بين المللي اعالم كرده اند
 

اتحـاديـه كـارگـران خـدمـات            _     
عمومى كانادا به نمايندگى از طـرف        

ــزار عضــو        ــانصــده در )   CUPE( پ
سرتاسـر كـانـادا طـي نـامـه اي بـه                     
احمدي نژاد اعتراض خود را ا نسبـت        
به دستگير منصور اسانلـو فـعـالـيـن           
كارگري در ايرانا و احكام زندان بـراي        

 اعـالم داشـت و          ٨٣فعالين اول مـه     
خواهان آزادي فوري و بـدون قـيـد و               
شرط منصور اسانلو و لـغـو احـكـام             
صادره براي فعالين كارگـري در ايـران        

 . شد
 

در ايران نيز جمعهائي از کارگران      
پتروشيمـي هـاي جـنـوب کشـور از                

ــملــه  ــي فــن آوران،             :   ج ــروشــيــم پــت
پتروشيمي فجر، پتروشيمـي مـارون،        
پــتــروشــيــمــي رازي، پــتــروشــيــمــي           
بندرامام و طرح  پتروشيمي اروند بـا         
صدور اطالعيه اي دستگيري اسانلـو      

را محکوم کردنـد و خـواهـان آزادي              
در .   فوري و بدون قيد و شرط او شدند      

اين اطالعيه از کارگران همـه مـراکـز       
کــارگــري خــواســتــه شــده اســت بــه              
دستگيري و زنداني کردن فـعـالـيـن و         

. رهبران کـارگـري اعـتـراض کـنـنـد               
انجمن صنفي کارگران برق و فـلـزکـار         
مکانيک کرمانشاه و نيز سايت شـورا       
نــيــز بــا صــدور اطــالعــيــه هــائــي               
دستگيري اسانلو را محکوم کـرده و          
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط        

 . او شده اند
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري بـار              
ديگر دستگيري اسانـلـو و ضـرب و             
شتم مددي و نيز احکام صادره علـيـه         
فعالين اول مه سقز و حـکـم احضـار             
جوانمير مرادي رئيس انجمن صنفـي      
کارگران برق و فلزکـار کـرمـانشـاه را            
شديدا محکوم ميکند و همه مـراکـز         
کارگري، دانشجويـان و سـايـر مـردم            
آزاديخواه را بـه دفـاع از مـبـارزات                
کارگران و خـواسـتـهـاي بـحـق آنـهـا                  

 . فراميخواند

 
 منصور اسانلو دستگير شد

 منصور اسانلو بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود

 ! از زندان هستند  ،كارگران شركت واحد خواهان آزادي فوري منصور اسانلو -
 
منع هرگونه اذيت و آزار و تعقـيـب قضـايـي و                كارگران شركت واحد خواهان      -

 !ن کارگری و رهبران اعتصابات هستندياخراج  فعال
 
كارگران شركت واحد  داشتن سنديكا را حق مسلم خود ميدانند و خـواهـان             -

 .!انحالل فوري شوراهاي اسالمي هستند
 
كارگران شركت واحد خواهان بازگشت به كار همكاران اخراجي خود بـه كـار             -

  .! و پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده  خود هستند
كارگران شركت واحد خواهان تعيين مـيـزان حـداقـل دسـتـمـزد هـا تـوسـط                           -

نمايندگان منتخب خود كارگران و افزايش فوري حداقل دستمزدها  هسـتـنـد و          
 .!  هزار تومان تاكيد گذاشته اند٥٠٠همه جا بر حداقل 

 
كارگران شركت واحد خواهان انعقـاد قـراردادهـاي دسـتـه جـمـعـي  تـوسـط                        -

 .! نمايندگان منتخب خود هستند
 .!مبارزات كارگران شركت واحد براي تحقق خواستهايشان ادامه دارد

 
از مبارزات و خواستهاي كارگران 

 شركت واحد حمايت كنيم


