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 با سالم و تـبـريـک         :  دانشفر  شهال            
گفت  يکي از دوستان مي. اول ماه مه 

من گفتم .   اول مه را بايد جشن گرفت   
 ميکنيم بعد جشـن         نمائي   اول قدرت 
جـا دارد دسـت تـک تـک               .   ميگيريم

فعالين را بـه گـرمـي بـفـشـاريـم کـه                  
چندين ماه است که درگيـر بـرگـزاري           

رژيـم تـالش     .   چنيـن روزي هسـتـنـد         
قابل توجـه   .   زيادي کرد كه مانع شود    

است که رژيم مجبور شد اول ماه مـه         
را به رسميت بشناسد و بعد ميبينيم       

که مراسم کـارگـران در سـنـنـدج را                 
در .   وحشيانه مـورد حـملـه قـرار داد           
در .     کرمانشاه هم همين كار را كـرد        

تهران تالش كارگران بـا فشـارهـا و              
. مانع تراشيهـاي زيـادي روبـرو شـد            

ولي ما شاهد بوديم کـه چـه اتـفـاقـي              
بهرحال سوال من اينـسـت كـه         .   افتاد

تصوير شما از اول مه چيست؟ البـتـه         
هنوز همه خبـرهـا نـرسـيـده امـا تـا                  
همين جا که اخبار به دست ما رسيده 

 شما آنرا چگونه مي بينيد؟ 

 يـک واقـعـيـت روشـن        :کاظم نيکخواه 
بود که جمهوري اسالمي با تمـام قـوا       
ميخواست جـلـوي اول مـاه مـه را                  

ايــن اولــيــن    .   بــگــيــرد و نــتــوانســت       
واقعيتي است كه به چشم ميخورد و       

جمهوري اسالمـي  .     بسيار مهم است  
امسال با تمام نـيـرو آمـده بـود کـه                  
جلوي برگزاري مستقل اول ماه مه را        
بگيرد  تجمعاتي که کارگران به طـور        
مستقل در روزهاي ديگر اعالم کـرده      

برگزاري مراسم اول مـه در ايـران          
هر سال خصوصيت ويژه اي پيدا کرده  

يکي از بارزترين مشخصه اول     .   است
 سال اخـيـر ابـتـكـار عـمـل               ٤مه در   

داشتن بارز راديکاليسم کـارگـري در         
ايـن پـديـده      .   تمامي اين مراسم است   

تبعات مثبت گوناگون خود را نيز بـه        
تبعاتي مـانـنـد بـرنـامـه          .   همراه دارد 

ريزي، هماهنگيهاي مختلف، و طرح    
واز .   شعارهاي چپ و سوسياليـسـتـي      

همه مهمتر اجازه عرض انـدام نـدادن       
به جريانات ونيروهاي دسـت پـرورده          

حکومت و مـراسـم هـاي آنـچـنـانـي                
 . آنهاست

مراسم امسال نيز از ايـن قـاعـده       
اما در مراسم امسال    .   مستثني نبود 

حضــور گســتــرده تــر و چشــمــگــيــر              
نيروهاي راديکـال کـارگـري بـنـا بـه                
داليلي که ذيال توضيح خواهـم داد ،     

. پر رنگتر از سـالـهـاي گـذشـتـه بـود               
روندي که به نظر ميرسد با سـرعـتـي        
غير قابل کنتـرل در حـال تـعـمـيـق و              

 .گسترش است 
هر چه جامعه عـلـي الـعـمـوم و                

 
 کارگر کارگر است

 در اعتراض به تهاجم وحشيانه به کارگران افغاني  
قتل يك كارگر توسط جمهوري اسالمي را وسيعا 

 !محكوم كنيد

 

 چند گام به پيش: اول ماه مه
 ايران -مرتضي فاتح

 ٣صفحه 

 ويژه اول مه 

 ٤صفحه  علي مرادي 
 يك تجربه:   پيروزي کارگران در گرو مبارزه و اتحاد

از آغاز ارديبهشـت مـاه، رژيـم           
اسالمي سرمايه داران موج تازه اي     
از حمله به کارگران مهاجر افغاني را 

گفته مي شـود کـه     .   آغاز کرده است 
در جريان حمالت اخير دولت، حدود      

ــي از                    ۲۰ ــان ــغ ــر اف ــارگ ــزار ک  ه

دولت جمهوري . کشوراخراج شده اند
اسالمي مصمم است کـه در طـول             
سال جـاري صـد هـا هـزار کـارگـر                  
افغاني، که گفته مـي شـود بـطـور               

در ايـران زنـدگـي مـي          "   غير مجاز " 

 

 حسن صالحي 

 
مالحظاتى  در مورد نقش رھبران و آژيتاتورھاى   

کارگرى در اعتصابات 

 

 اول مه امسال و جايگاه و اهميت آن
 ميز گرد تلويزيوني با اصغر کريمي و کاظم نيکخواه

 
   گامهاي بلند جنبش كارگري  

درست در شرايطي كه كـارگـران در        
ايــران در حــال تــدارك اول مــه روز                      
همبستگي بين المللي كارگـران بـودنـد،     
جمهوري اسالمي بخشي از كارگران در       
ايـران را بـه گـنـاه ايـنـكـه زادگـاهشـان                   
افغانستان است مـورد تـهـاجـم تـازه و               

هـرجــا كـارگــر     .   گسـتـرده اي قـرار داد          
افغانستاني را گـيـر آوردنـد وحشـيـانـه              
مـورد حـملـه قـرار دادنـد و حـتـي از                       

. داربست كار به پاييـن پـرتـاب كـردنـد             
يكي از كارگران در اين حملـه بـه نـحـو              

اين دو صحنـه را  .   فجيعي به قتل رسيد   
كه همزمان در جريان بود با هم مقايسه       

در يك جا هـزاران كـارگـر جـمـع             :   كنيد
شده اند و سرود انترناسيونال ميخوانند       

و بر هـم سـرنـوشـتـي كـارگـران جـهـان                     
مستقل از مذهب و مليت و زادگـاه و             

در جـاي ديـگـري         .   نژاد تاكيد ميكنند  
لشكري از چاقوكشان و قمه كشان بـراه          
افتاده اند و هركـس را كـه زادگـاهـش                
جاي ديگري جز ايران است مورد ضرب     

. و شتم و حمله وحشيانه قرار ميـدهـنـد          
ايـن  .   اين واقعيت جامـعـه ايـران اسـت           
آزادي " جنگ تا برفراشته شـدن پـرچـم              

بر ويرانه هاي   "   برابري حكومت كارگري  
نظم خونين و تبـعـيـض آمـيـز كـنـونـي                 

كــارگــران هــم     .   ادامــه خــواهــد يــافــت       
قـتـل   .   كارگران وطن ندارنـد   .   سرنوشتند

يك كارگـر بـه جـرم افـغـانـي بـودن را                      
كارگران ايران بـه حـاكـمـيـن اسـالمـي                 

 تـهـاجـم      .سرمايه نـخـواهـنـد بـخـشـيـد           
وحشيانه به كارگران افغانستاني و آواره      
كردن هزار هزار آنها را طـبـقـه كـارگـر                
ايران در كارنامـه جـنـايـات جـمـهـوري               
اسالمي ثبت خواهد كرد و با آن مقابله        

ما بـر حـقـوق انسـانـي هـمـه                  .   ميكند
كارگران مستقل از زادگاهشان تـاكـيـد          

ما حقوق انسانـي را بـراي هـمـه          .   داريم
مسبب بيكـاري و    .   كارگران ميخواهيم 

فقر و گسترش ناهنجاريهاي اجتمـاعـي       
. ما نـيـسـتـنـد     "   افغاني" هم طبقه ايهاي    

جمهوري كثيف اسالمي سرمايـه داران     
.    اين حـرف مـا كـارگـران اسـت               .   است

 کارگر كمونيست

 
 !قاتلين كارگران را نخواهيم بخشيد

٦صفحه   

 ناصر اصغري
٥صفحه   

 
١٣صفحه      روز شمارمبارزه معلمان  

 بهمن زاکر نژاد

٨صفحه  محمد مزرعه کار  

١٠صفحه   
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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.co

 
کميته هـمـبـسـتـگـي بـيـن              :   از  

المللي کارگري حزب کمونيست    
 کارگري ايران 

 
تحاديه هـاي کـارگـري در           ا:   به

 سراسر جهان
 

به اطالع ميرسانيـم کـه روز اول           
مه، روز جهانـي کـارگـر نـزديـک بـه                 

 نفر از کارگران در سننـدج بـا       300
تجمع در مقابل اداره کار ايـن شـهـر            
اول مه روز همبستگي بيـن الـمـلـلـي          

امــا .   کــارگــري را گــرامــيــداشــتــنــد        
متاسفانه  اين تجـمـع  بـا حـملـه و                   
سرکوب نيروهاي اسالمي روبرو شـد       
و در جريان ايـن حـملـه تـعـدادي از                  
کارگران مورد ضـرب و شـتـم قـرار                

 در . گرفتند  و تعدادي دستگير شدند     
مراسم اول مه بيس از بيست نـفـر از            
کارگران دستيگير شدند که تـعـدادي         

سپس بدنـبـال اول      .   از آنان آزاد شدند   
 12(  مـه       2مه در روز چهارشنبـه      

نـيـروهـاي رژيـم       )   ١٣۸۶ارديبهشـت 
اسالمي طيب چتاني يکي از فعالين      
شناخته شده کارگران در شهر سننـدج   
را در خانه خود بازداشت کردند و نيز        
شيث اماني دبير اتحـاديـه سـراسـري          
کارگران اخراجي و بيکار و از فعالين       
کارگري در شهر سنندج را  در حـالـي         
که با خواهر صـديـق کـريـمـي بـراي                 
تحويل شکايت نامه بـه دادگسـتـري          
ــد،                ســنــنــدج مــراجــعــه کــرده بــودن
دستگير و روانـه بـازداشـتـگـاه  نـا                  

روز بـعـد    .   معلومي در سنندج کردند   
( مـه     3از آن يعني صبح پنجشنبه      

ــشــت      13 ــه ــب ــد  )   ١٣۸۶ اردي ــال خ
سواري در نزديک پاساژ نور در شـهـر         

 . سنندج دستگير شد
 نـفـر از        13بدين ترتيب هم اکنـون     

فعالين کارگري در شهـر سـنـنـدج بـه             
جرم شرکت در مـراسـم اول مـه در                 

اسـامـي ايـن      .   زندان بسـر مـيـبـرنـد          
 :  کارگران عبارتند از

شيث امانـي رئـيـس هـيـئـت                   -1
مديره اتحاديـه کـارگـران اخـراجـي و             

 بيکار ايران
صديق کريـمـي عضـو هـيـئـت               -2 

مديره اتحاديـه کـارگـران اخـراجـي و             
 بيکار ايران 

خــالــد ســواري نــايــب رئــيــس              -3
اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        

 بيکار ايران 
 اقبال لطيفي -4
 يداهللا مرادي –5 
 نجمه الدين رجبي –6 
 فاروق گويلي  –7 

 انور مفاخري -8
 صديق امجدي  -9 

 حبيب اهللا کلکاني -10
 محي الدين رجبي  -11 

 صديق صبحاني، -12
طــيــب چــتــانــي از اعضــاي           -13 

اتحاديه کارگران اخـراجـي و بـيـکـار             
 ايران

اين در حالـيـسـت کـه مـحـمـود                
صالحي از فعالين کارگـري در شـهـر          

. ســقــز هــمــچــنــان در زنــدان اســت             

جمهوري اسالمي همچنين در شـهـر         
کرمانشاه نيز مراسم اول مه کارگـران       
را مورد حمله قرار داد و تالش داشت 
دو تن از رهبران کارگري در اين شهـر         
جوانمير مرادي و فرامرز قـربـانـي را           
دستگير کند که با اعتراض کـارگـران    

 . و مردم مواجه شد
کميته همبستگي بـيـن الـمـلـلـي           
کارگري حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
ايران ضرب و شـتـم و دسـتـگـيـري                  
کــارگــران در اول مــه ســنــنــدج و                  

. کرمانشاه را شديدا محکوم ميکنـد     
و براي آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                 
شرط کارگران دستگـيـر شـده تـالش           

 .دارد
کميته همبستگي بـيـن الـمـلـلـي           
کارگري از همه اتحاديه و تشکلـهـاي        
کارگري در سراسري جـهـان انـتـظـار             
دارد که از کمپين اعتراضي ما بـراي        
اين دستگيري و مبارزه بـراي آزادي          
فوري کارگران بازداشت شده حمـايـت       

 .کنند
برگزاري اول مه يک حق پـايـه اي           

با نوشتـن نـامـه هـاي       .  کارگران است 
اعتراضي و با اقدام اضطـراري خـود          
به جمهوري اسالمي فشار بياوريد تـا     
کارگران دستگير شده در ايران فورا و        
 . بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند
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دستگير شدگان اول مه سنندج و محمود صالحي بايد فورا 
 و بدون قيد و شرط  از زندان آزاد شوند

 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد 
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طبقه کارگر علي الخصوص به زمـان      
تعيين تکليف با حكومت نزديک تـر        
مـيـشـود آرايــش و تـرکــيـب بـنــدي                 
گرايشات درون طبقه کارگر نـيـز بـه             
نفع راديکاليسم اجـتـمـاعـي تـغـيـيـر             

هر چـه مسـائـل و سـواالت          .   ميكند
جدي تري در برابر کـل جـامـعـه قـرار            
ميگيرد، نيروهائي به جـلـو صـحـنـه            
رانده ميشوند که پاسخهائي بنـيـادي       
تر و راديکال تـر و واقـعـي تـري بـه                   
مسائل كارگران و مردم را در دستـور   

 . ميگذارند 
يکي از داليلـي کـه در مـراسـم               
امسال باعث پررنگتر شـدن حضـور          
راديکاليسم کارگري در جريان مراسم  
اول مه بود، دخالت فعال و با انگـيـزه      
فعالين و تشکلهاي کارگـري چـپ و            
ــيــن در جــهــت                   ــعــال تــالش ايــن ف

. هماهنگي در برگـزاري مـراسـم بـود         
رشد وايجـاد تشـکـلـهـاي مـتـفـاوت               
کـارگـري و رونـد پـرشـتـاب ايـجــاد                  
تشکلهاي جديد از طرف کارگـران از         
مشخـصـات دور جـديـد مـبـارزات               

در مـراسـم امسـال         .   کـارگـري اسـت     
تشکلهاي کارگري موجود، کار آئـي        
ــه نــمــايــش                   و ضــرورت خــود را ب

از سوي ديگر ضعف ها و       .   گذاشتند
محدوديتهاي ذاتي و ساخـتـاري هـر          
يک از شـکـل هـاي سـازمـانـيـابـي                    
کارگران نيـز در طـي رونـد بـرگـزاري              

 .مراسم محک زده شد
در مجموع تا جائي کـه بـه خـود         
مراسم و عملکرد فعالين کـارگـري و          
انـعــکــاس آن در جــامـعــه مــربــوط              
ميشود، ميتوان خصيصـه مشـخـص     
مراسم امسال را در نمايش اتـوريـتـه         
چپ بر جنبش اعـتـراضـي کـارگـران             

اکـنـون ديـگـر هـيـچ            .   خالـصـه کـرد     
مــراســم تــوده اي کــارگــران، حــتــي             

" خـطــر " حـکـومـتـي تـريـن آنـهــا از                  
ــريـــان چـــپ و                  ــتـــگـــري جـ دخـــالـ

 .سوسياليستي در امان نيست
حضــور ايــن جــريــان در مــيــان            
کارگران، راديکاليسـم نـهـفـتـه تـوده             

. کارگران را نيز مـتـبـلـور مـيـکـنـد                 
هرچه خود اين جريان راديـکـالـتـر و              
ماکزيماليستتر باشد به همان نسبـت      
نيز تبلور اعتراض عمومـي کـارگـران        

. جدي تر و تعيين کننده تر مـيـشـود           
بطور مثال بـه دلـيـل حضـور مـا و                  
شعارهاي راديکال و جـدي در تـقـابـل       
با خانه کارگريـهـا، عـمـوم کـارگـران              

حتـي بـخـشـي از          ( حاضر در مراسم    
به مخالفـت بـا     )  اعضاي خانه کارگر 

سخنراني محجوب پرداختند و حتـي      

. مانع ادامه سخنراني وي گـرديـدنـد         
اين روند بدون حضور مـوثـر مـا در            

 .مراسم هرگز اتفاق نمي افتاد
 

اما با وجود اين نـکـات مـثـبـت          
جنبه هاي ديگـري نـيـز در بـرگـزاري            

 .مراسم امسال به چشم ميخورد
عمده ترين ضعفي که هنـوز هـم          
گريبان تشکلهاي کارگري را گـرفـتـه          
است، عدم توانائي در دستـيـابـي بـه            
 . توافق بر سر موارد مشخص است

در مراسم امسال عليرغم تـوافـق       
قبلي بر سر برگزاري مراسم مسـتـقـل         
كارگري توسط تشکلهاي مختلف در    

و همچنين شـرکـت   "   وزارت کار" برابر  
اعتراضـي در مـراسـم دولـتـي، در                 
آخرين لحظات يکي از تشـکـل هـاي       
شناخته شده از شـرکـت در بـرنـامـه              
ساير تشکلها خودداري کرد و اعـالم     
نمود کـه مـراسـم جـداگـانـه خـود را                  

اين امـر در چـنـد      .  برگزار خواهد کرد 
روز باقي مانده تا مراسم  موجب سر      

در گمي کارگران و شرکت کـنـنـدگـان          
در نتيجه اين تصميم نه فقـط       .   گرديد

مـراسـم مســتـقـل كــارگـران بـرگــزار              
نگرديد بلکه کارگران زيـادي عـمـال           
قادر به شرکـت در هـيـچ مـراسـمـي                

بعالوه تشکل مربوطه هـم     .   نگرديدند
نتـوانسـت مـراسـم خـود را بـرگـزار                  

همين مسئله به خوبـي نشـان        .   نمايد
دهنده عـدم درک صـحـيـح بـرخـي از              
فعالين کارگري از توازن قوا و نـديـدن     

اين دوستان  .   منشا اعتبار شان است   
با چنين حرکت غير معقولي نه فقـط        
نتوانستند مراسم مسـتـقـل خـود را            
آنگونه که اعالم کرده بـودنـد بـر پـا                

کنند، بلکه در همان جريان شـيـرودي        
نيز فرصت ابراز وجود مستـقـل نـيـز            
 . مانند ساير تشکل ها پيدا نکردند

با توجه به وضعييت فعلي طبقـه       
کارگر در ايران و مـوقـعـيـت دشـوار              
فعاليت اجتـمـاعـي بـراي کـارگـران،             
داشتن يک نقشـه عـمـل عـمـومـي و               
تالش براي توافق بـر سـر مـوارد يـا                
مراسم مشخص کارگري از نيـازهـاي       
اوليه تشکل ها و فـعـالـيـن کـارگـري             

بحث بر سر سـازشـهـاي غـيـر             .   است
و به هيچ وجه سـخـن     . اصولي نيست 

من بر سر وحدت يـا ادغـام تشـکـل              
بلکه سخـن بـر      .   هاي مختلف نيست  

سر توافق بر سر مـوارد مشـخـص و             
معين است براي قدرتمنـد تـر كـردن            

 . كل جنبش كارگريست
نتيجه چنين توافـقـاتـي، حضـور          
گسترده و قدرتمند کارگران متشکـل      

. و فعاليـن راديـکـال کـارگـري اسـت             
تنها با چـنـيـن حضـوري اسـت کـه                  
حاکميت سرمايه داران نيز هـر کـدام          

از تشـکـل هـاي کـارگـري را جـدي                  
 . ميگيرد

تجربه حركت اول مـه امسـال و            
مباحث پيش از  آن در ميان فعالـيـن        
کارگري بار ديگـر نشـان داد کـه در               
تشکل يابي کارگران تنها آن اشکالي      
از تشکل که  به توده كـارگـران اتـكـا        
دارند و به شـعـور عـمـومـي طـبـقـه                  
کارگر احـتـرام مـيـگـذارنـد و رونـد                  
سياست گذاري و تصميـم گـيـري در            
اين نوع از تشـکـلـهـا  مـبـتـنـي بـر                     
اعتقاد بـه تصـمـيـمـات جـمـعـي و                   
دخالت تک تک اعضا طبقـه در رونـد        
تصمـيـم گـيـري اسـت، مـيـتـوانـنـد                   

پاسخگوي نيازهـاي امـروز مـبـارزه           
اگر چـه از     .   اجتماعي کارگران باشند  

هـر امــکــانــي بــراي تشــکــل يــابــي             
مستقل کارگران بايد استقبال نـمـود،     
اما تفاوتها را بايد ديد و از تجربيات  
بايد درس گرفت و بـه سـوي بـرپـايـي              
تشكلهايي بايد گام گذاشت كه بيـش       
از همه مصالح و پيشروي كارگران را       

 .تضمين ميكنند
 جـنـبـه    ٨٦به هر حال اول ماه مه  

هاي مختلفي از موقعيـت کـرگـران،          
جامعـه و فـعـالـيـن کـارگـري را بـه                    

در وجـه عـمـومـي،          .   نمايش گذاشت 
اعتراض کارگـري در سـطـح وسـيـع               

. اجتماعي به نمـايـش گـذاشـتـه شـد             
کارگران شجاعانه سياسي و عمومي     
بودن خواسته هاي خود را به نمـايـش         

بر گـرهـي تـريـن مسـائـل             .   گذاشتند
اعـالم  .   جامعه انـگـشـت گـذاشـتـنـد           

كــردنــد كــه انــرژي هســتــه اي                       
اعالم كردنـد كـه قـانـون         .   نميخواهند

. كار حكومت به درد كارگر نميخورد    

نشــان دادنــد كــه ســر ســازشــي بــا               
بـر آزادي و  . پادوهاي حكومت ندارند 

برابري و حكومـت كـارگـري تـاكـيـد              
از خواستهاي مـعـلـمـان و          .   گذاشتند

دانشجويان اعالم پشتيباني كردنـد و      
با آنها اعالم همبـسـتـگـي و اتـحـاد               

بر حق تشكل و اعـتـصـاب و       .   كردند
ــد             ــردن ــد ك ــي ــاك ــجــمــع ت ــا   .   ت ــه ــن اي

خواستهايي مهم در كل جامعه است      
و عملي شدن آنها فضاي كل جامـعـه       

 .  را اساسا تغيير خواهد داد
کارگران بـطـور عـمـومـي نشـان             
دادند که از شعارهاي راديکال و چـپ    

اما تا آنجا کـه بـه        . حمايت ميکنند  
حاکميـت اسـالمـي سـرمـايـه داران               
مربوط ميشود ، اين حکومت جرات  
رودرروئي مستقيم با توده کارگران را  
ندارد و تشکلهاي دست ساز آنان نيـز       
قادر به هدايت هيچ حرکتي در ميـان        

 . کارگران نيستند
اما مهمترين تاثير اتفاقـات ايـن       
روز را بايد در ميـان خـود فـعـالـيـن                
کارگري مشاهده کرد، برخي از ايـن          
فعالين دريافتند که راديکاليسمشـان   
مهمترين عامل در جذب کارگران بـه      

همچنيـن دسـت يـابـي بـه             .   آنهاست
کاربردي ترين و مدرنترين و مستقيم      
ترين، اشکال تشکل کـه پـاسـخـگـوي        
نياز امروز مبارزه طبقه کارگر بـاشـد        

. ، از اصلي ترين وظايف آنـان اسـت         
برخي ديگر از فعالين کـارگـري نـيـز           
بايد در نگاه شان به خـود و تـبـيـيـن             
شان از تـوازن قـوا، چـه در عـرصـه                  
حاکميت و چـه در عـرصـه طـبـقـه                    

اين بـخـش     .   کارگر، تجديد نظر کنند   
از فعالين بايد دريافته بـاشـنـد کـه،              
ميزان قدرت و حضور قدرتمـنـد کـل           
کارگـران اسـت کـه، مـنـبـع قـدرت                   
تشکـل هـاي مـخـتـلـف کـارگـري و                  

در .   رهبران آنهاسـت و نـه بـالـعـکـس          
نتيجه هماهنگي و توافق در مواردي      
که موجب نمايش قدرت کارگران مي 
گردد منشا ارزش گذاري تشکـلـهـاي        
کارگري توسـط حـاکـمـيـت سـرمـايـه             
داران و گردن گذاشتن به خواسـتـهـاي         

 . آنهاست
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

اول مه براي مـن هـرسـال يـادآور           
  روز مبارزه و اعـتـراض   20خاطره    

و اعتصاب فراموش نشدنـي در سـال        
 در كارخانه صـنـعـتـي مـعـدنـي             ٧٠

پارس وابسته بـه صـنـايـع گسـتـرش              
است كه من در آن زمان در ان كـار               

روزى کـه تـوام بـود بــا               .     مـيـكـردم   
 روز  اعتراض واعتصـاب      20شروع  

متحدانه كارگران و نهـايـتـا بـه زانـو              
درآوردن کارفرمايان ايـن کـارخـانـه و        

جـريـان ازيـن      .   بسيارى تجارب ديگر  
قرار بود كه چند ماهي گذشته بود و       

هر روز در . از دستمزد ها خبرى نبود 
رستوران کارخانـه از گـوشـه وکـنـار               
نواى اعتراضات  خاموش بـه گـوش          

اوايل ارديبهشـت مـاه بـود       .   ميرسيد
که چند نفرى تصميم گرفتيـم کـه بـه            
بهانه نزديـکـي اول مـه روز کـارگـر                  
تدارک يک تجمـع را در غـذا خـورى               

مقدمات اين کار را     .   کارخانه بدهيم 
طورى فراهم آوديم کـه اول بـا جشـن           
شروع کنيم و در ادامه طورى برنامـه        
را پيش بـبـريـم کـه هـمـگـي اعـالم                    

روز کارگر فرا رسـيـد   .  اعتصاب کنيم 
و تمام کارگران و حـتـى کـارمـنـدان                
بخشهايي که در کـارخـانـه مسـتـقـر              
بودند به سالن رستوران آمدنـد مـديـر         
کارخانه آمـده بـود کـه  مـثـال بـه                      
کارگران تبريک بگويد کـه از مـيـان              
جمع يک کارگر بـه حـالـت تـمـسـخـر                
سئوال کرد شما که تبريک ميگـويـيـد        
آيا  کسى در ايـن روز مـتـولـد شـده                  

و بعد ادامه داد شـمـا  الزم             !   است؟
نيست تبريک بگوييد لطفا مـزدمـان         
که ماهها اسـت پـرداخـت نشـده را                

و سـخـنـانـي در ايـن            .   پرداخت کنيد 
 .راستا

 هفت ماه بود که حقوق ماهيانـه     
کارگران  داده نشده بـود و هـر مـاه                 
مقـدار نـاچـيـزى بـه صـورت عـلـي                   

و هر ماه به . الحساب پرداخت ميشد
بهانه هاي مختلف اينـکـه کـارخـانـه            
دارد ورشکست ميشود کـارگـران را         
ــگــاه                     ســرگــرم کــرده  و ســاکــت ن

بدليل پراکندگي کارگـران  .   ميداشتند
تقريبا سخت   .     بواسطه شرايط شغلي  

بود که کارگران بتوانند تبادل نـظـر و        
و آن   .   يا گفتگـويـي داشـتـه بـاشـنـد             

اتحاد اتفاق نظرى که بتوانند در  يک        
جا و يک زمان  جمع شوند و درمـورد      
اين مشکـل  مشـتـرک بـه نـتـيـجـه                     

اين  روز .     مطلوب برسند را نداشتند   
 .بهانه اى شد براى اين  تجمع

 روز  جهاني کارگران  آغـاز يـک           
 روزه بـود  و ايـن روز               20تحصن  

توانست اين اتحـاد را بـيـن کـارگـران           
 . کارخانه بوجود بياورد

مراسم  از ظهر شروع  و تا پايـان        
همان  روز ادامه يافت در طول  روز            
براى بعضى از کارگران بدرستى  روز     
کارگر روز مجهولي بـود و در هـمـان          
جمع  خيلى ها سئـواالتـي در مـورد            
پيدايش اين روز ميکردند و بـعـضـا            
پاسخهايى درميان  جمع   به صورت         

کـم کـم  جـو           .   عموم  داده  مـيـشـد        
شور عجـيـبـى    .  بسيار پخته تر ميشد 

گفتـه  .   رستوران کارخانه را گرفته بود    
شد که کارگران در گذشته  سـاعـتـهـا           
بــيــشــتــر از  هشــت ســاعــت کــار                 
ميکردند  و ما ايـن زمـان  هشـت                 
ساعت کـار را مـديـون اعـتـراضـات              

و خونها .     کارگران در آمريکا هستيم  
داده شده تا بتوانيم  کاهـش سـاعـت            

. کار را رسماٌ در دنيا  داشته بـاشـيـم        
والبته حق ما بيشتر است ولـي  داده       

. ووووو صـحـبـت مـيـشـد           .   نميشـود 
صحبت هايي که فکر کنم تا آن روز       

مـنـظـورم آن دوره         ( در هيچ جمـعـى       
آن روز چندين . شنيده نميشد) هاست

بار سوت کـار زده شـد امـا کسـى                   
در پايان ساعت کـارى    .   توجهي نکرد 

کارگران به اتفاق   تصميـم گـرفـتـنـد               
که فردا  بعد از رختکن با لباس کـار      
به رستوران آمـده  و اعـالم تـحـصـن               

 . کنند
روز دوم آغازشد  چنـد سـاعـتـي            
گپ در مورد اينکه چطور شـروع و از       
کجا  و چگونه پيش ببرند در مـيـان            

کارگران اختالف سليقه هائي بود  که  
چگونه  نشستن و اعتراض  را  شروع 
کرده تا بتوانند نتيجه مطلوبي از اين   

در مــورد    .     حــرکــت بــدســت آورنــد       
اشکاالت و کمـبـود هـايـى کـه  در                  
کارخانه بود صحبت شد و فـرمـوـلـه            
کردنشان با هم به توافق رسـيـديـم و              
اين که خواسته هـا در حـول مسـايـل           
صنفي مطرح شوند تـا بـهـانـه دسـت           

بهرحال آغاز خيلـي  .   کسي داده نشود  
از طـرف مـديـريـت بـه             .   خوبي شـد   

کارگران اخطار داده شد کـه رسـتـوران     
را ترک کرده و به  محل کـارهـايشـان         

اما توجهي به اين اخطارهـا  .   برگردند
کارگران خواستار اين شدند کـه      .   نشد

مدير کارخانه به داخل سالن بيايد و         
اما از طرف مديـريـت      .   توضيح بدهد 

عکس ا لعملى نشان داده  نشـد تـا               
 .روز دوم هم سپري شد

روز سوم ا نگار که محل کار بـه           
رستوران منتقل شده اسـت کـارگـران          
مشتاقانه بعد از تعويض لبـاس يـك          

در .   راست به محل غذا خورى آمدند     
اين روز يـک سـرى خـواسـتـه هـا را                  
مشخص كرديم و همه جـمـع از ايـن             

 . خواسته ها حمايت کردند
 : خواسته هايمان اينها بودند

دستمزد هاى عقب افـتـاده مـا              -1
 . فوراً پرداخت  شود

مدير توليد کـه يـک فـرد ضـد                  -2
 .کارگر است از سمتش عزل شود

حمام هاى  کار خانـه تـعـمـيـر و            -3
 . درب و پنجره شکسته تعويض گردد

 . سود ويژه کارگران پرداخت شود -4
ــي                   -5 ــن ــم ــوازم اي ــران از ل ــارگ ک

 .استانداردي برخوردار شوند
طرح قرار داد  سه مـاه مـلـغـي                -6

اين طرح مربوط به آن دسـتـه        (   شود  
از کارگرانـي بـود کـه بصـورت سـه                 
مــاهــه قــرارداد کــاري داشــتــنــد و              
کارفرما آنها را  در انتهـاي   دو مـاه      
وبيست و نه روز اخراج مي کـرد  و               
همين امر يعني امضا ايـن قـرار داد         
آنها را از حق  کوچکترين اعتـراضـي          

 )محروم ميکرد
تحصن درچند روز متوالي ادامه     

هـر روز کـارگـران مصـمـم تـر              .   يافت
براى رسيدن به مطالبات خود پا مي       

 . فشردند
بعد از چند روز بـاالخـره گـرچـه              
تمامى  خواسته ها عينا گرفتـه نشـد         

. ولي کارفرما  به بيشترينش تن داد        
در اين تـحـصـن هـر چـنـد کـارگـران                  
کامال به موفقيت نرسيدند ولـي ايـن      
حرکت باعث شد  کارگران يک پـارچـه    
و متحد شوند  و از ايـن تـحـصـن                    

و نتيـجـه   .     درسهاي زيادي  بياموزند 
اتحاد و مبـارزه را عـمـال  تـجـربـه                   

در طول مدت  تـحـصـن  از                .   کنند
طرف مديريت کارخـانـه و سـازمـان             
صنايع گسترش  نوسـازي  تـوصـيـه             
شد که تحصن را شکـسـتـه وبـه سـر                

در مـواقـعـي هـم          .     کارهـا بـرگـردنـد     
تهديد کردند کـه اگـر اعـتـصـاب را                
خاتمه ندهند چنين وچنان مي کنـنـد        
و اين کار را  تضعيف دولت قلمداد و 
چــوب الي چــرخ دولــت گــذاشــتــن              

 روز   20ايـن اعـتـصـاب          .   شمردند
ادامه داشت و کارگران  پنـج مـاه از         
حقوق هاى عقـب افـتـاده خـود  را                  

و مـديـر تـولـيـد هـم             .   دريافت کردند 
استعفا داد و حمام ها باز سـازى شـد     

.  و قول پرداخت سود ويژه هم داده شد      
کمى هم اسـتـانـدارد هـاى  ايـمـنـى                  

اما دستاوردهاي ما . بهبود پيدا كرد 
اين پيروزي و حرکت . فقط اينها نبود

اعتراضـى  بـاعـث شـد کـه فضـاي                  
کـارگـران از     .   كارخانـه عـوض شـود        

. روحيات بـهـتـري بـرخـوردار شـدنـد             
در .   روابط نزديكتر و دوستانه تر شـد      

طول ايـن مـدت تـعـداد زيـادي از                   
خواسته ها را مجبور شدنـد عـمـلـي            

و اين در گرو همان فشارهايـي       .   كنند
بود که  با اتحاد و استقامت كارگران     

 .بدست آمده بود
پيامد هاي  اين وقـايـع  پـايـان               
نيافت  و  کارفرمايان ضربه کارگـران         
را  البته بي جواب نگذاشتند و بـعـد           
از فرو کش شدن  اين اعـتـصـاب در            

   کارگر و خـود        4طى چند ماه بعد     
من را  به بهانه هاى  مختلـف  بـاز                

 . خريد و اخراج    کردند
  روز  تحصن 20اما در مقطع    

مهم اين بود که نتوانستند بـا تـرفـنـد       
هاى گوناگون اين جوشش و هـمـدلـي         

و ايـن    .   کارگـران را خـامـوش کـنـنـد          
نتيجه يک اتحاد و همبستـگـي بـيـن            
کــارگــران بــود کــه تــوانســتــنــد بــه               
حقوقـهـاي عـقـب افـتـاده خـودشـان                 

 .برسند
زنده باد اتحـاد و هـمـبـسـتـگـى               

زنده باد اول مه روز     .     جهانى گارگران 
 .   جهاني کارگران

 

 

  يك تجربه: پيروزى کارگران در گرو مبارزه و اتحاد

 ) علي برقي(علي مرادي 

بنا بـه گـزارشـات مـنـتـشـره، كـارگـران                    
كارخانه آونـگـان اراك نسـبـت بـه عـدم                  
پرداخت مطالبات فروردين ماه خود روز    

ــبــهــشــت دســت بــه تــجــمــع                 ١١  اردي
اعتراضي زدند و تا ارسال خـبـر در روز             

 ارديبهشت هـمـچـنـان بـه اعـتـراض              ١٢

ايـن كـارگـران سـال          .   خود ادامـه دادنـد       
گذشته نيز در اعتراض به دسـتـمـزدهـاي         
معوقه و عيدي و پاداش خود در مقـابـل           
استانداري اراك تجمع كردند و موفـق بـه         

 .دريافت مطالبات خود شدند

 سايت روزنه
www.rowzane.com 

اعتراض كارگران كارخانه آونگان اراك به عدم پرداخت                      
 دستمزدهايشان   

 



 5 ٥٨شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري

 را بخوانيد

در عرض يكي دو هفته گذشـتـه،      
هاي بـاشـكـوه        جدا از برگزاري مراسم   

اول ماه مه، جنبش كارگري گامهـاي       
بلند و انكار ناپذيري برداشـتـه اسـت           
كه جا دارد به يكي دو نمونه آن اشاره       

هـا را بـه           هائي كه توجه    نمونه.   كنيم
 . خود جلب كرده است

اين روزهـا عـوامـل حـكـومـت               
اسالمي آشكـارا بـه وحشـت افـتـاده             

ــد ــودن ــد         .   ب ــدن ــمــاز وحشــت خــوان . ن
ها، سران  سخنرانان قبل از نماز جمعه

خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كـار     
عاجزانـه بـر دسـت كـارگـران             .  بودند

اي از  رفسنجاني و خامنه.   بوسه زدند 
بـر  .   كارگر و ارزش او حـرف زدنـد               
بـه  .   تعطيلي روز كارگر تأكيـد كـردنـد    

همديگر هشدار دادند كه مـطـالـبـات       
مطرح شده توسط كارگران، معـلـمـان     
و زنان همـان مـطـالـبـاتـي اسـت كـه                 
اپوزيسيون سالهاسـت مـطـرح كـرده           

ــراي             .   اســت يــاد حــق اعــتــصــاب ب
صـحـنـه زيـبـايـي         .   كارگران افـتـادنـد    

اين جنبش رو بـه جـلـو طـبـقـه           .   است
كارگر است كه ايفاي اين نقـش رقـت        
انگيز را به نمايندگان وحشي طـبـقـه         

و .     سرمايه دار تحمـيـل كـرده اسـت           
اين جنبش ميتواند و بايد گـامـهـاي       

راه ديـگـري     .   بلندتري به پيش بـردارد  
  . نيست

ــلــي                ــعــطــي ــر ت ــأكــيــد ب  ١١ت
  ارديبهشت، روز كارگر

در حول و حـوش اول مـاه مـه                  
شـاهـد   )   ٨٦ ارديبهـشـت     ۵(امسال  

اين بوديم كه جمهوري اسـالمـي يـك           
ــگــر اعــالم كــرد كــه                     ــار دي  ١١ب

ارديبهشت روز جهاني كارگر است و       
براي همه كـارگـران كشـور تـعـطـيـل               

گويم يكبار ديـگـر،      مي.   رسمي است 
، ٦٩چرا كه يكبار ديگر نيز در سال          

هنگام تصويب قانون كـار اربـاب و           
اش، زيـر فشـار مـبـارزات               رعيـتـي  

كارگران مجبور شد آن را در قـانـون             
ايـن  .   كار تعطيل رسمـي اعـالم كـنـد        

قانون اما عمال هيچوقت در مـراكـز          
و .   كارگري بـه اجـرا گـذاشـتـه نشـد                

جالب اينكه عوامل فشار اعتراضـي      

سنج رژيم در ميان كارگـران، يـعـنـي           
خانه كارگريها و شوراهاي اسـالمـي         
كار، امسال اينجا و آنجا از تعطيلـي        

اينها .    ارديبهشت صحبت كردند   ١١
 .نشانه خوبي هستند

ــر فشــار                   ــقــط زي ــم ف امــا رژي
اعتراضات كارگري تن به يك چـنـيـن         

چرا كـه  .   هائي داده است  عقب نشيني 
همين رژيمي كـه از تـرس بـرگـزاري               
مراسم اول ماه مه محمـود صـالـحـي        
را به زندان انداخته و همين رژيمي كه  
به دليل راهپيمائي كـارگـران در اول           

 نفـر را دسـتـگـيـر كـرد و                 ٧ماه مه  
احكامي برايشان صادر كرد، اعـالم        

 ارديبهشت روز كارگر ١١كند كه   مي
است و تعطيل رسمي براي كـارگـران          

از يك طرف زير فشار   .   كند  اعالم مي 
اعتراضات كارگري آنچه را كـه گـويـا      
زماني قانون بـوده و هـنـوز هـم در                 
قانون كارشان است، دوباره و اين بـار        

كند كـه ايـن روز           با تأكيد اعالم مي 
و از طرف ديگـر تـالش   !   تعطيل است 

 ارديبهـشـت   ١١براي برگزاري مراسم    
رژيـم وحشـي     .   كـنـد     را سركوب مـي    

جمهوري اسـالمـي زبـان آدم سـرش              
 . شود نمي

يك نكته ديگر كه طبـقـه كـارگـر        
بايد بر روي آن انـگـشـت بـگـذارد،                 
اينكه روز كارگر اول ماه مه است، نه       

مـا قـبـال در ايـن            .    ارديبهـشـت   ١١
اگر روز كارگـر،  .   ايم  رابطه زياد نوشته  

ايـرانـي     روز همبستگي طبقاتي و فرا 
طبقه كارگر يا روز همبستـگـي بـيـن        
المللي كارگران اسـت، ايـن روز در              

 ارديبهشـت، كـه     ١١جهان نه بعنوان    
بعنوان اول مـاه مـه شـنـاخـتـه شـده                  

دنيا اين روز را بعنـوان روز اول  .   است
در ايران هم بـايـد بـه           .   مه ميشناسد 

همين نام اعالم و شـنـاخـتـه شـود و               
همزمان با همه كارگران جهان برگـزار      

نه يك روز زودتر و نه يـك روز            .   شود
بـنـابـريـن گـام بـعـدي بـايـد                 !   دير تـر  

 ارديبهشـت  ١١تحميل اول مه بجاي     
  .به رژيم اسالمي باشد

  حق اعتصاب
پرونده رژيم جمهوري اسالمي در      

رابطه با آزادي بـيـان، اعـتـصـاب و                
. هـاسـت   ترين پرونده  تشكل، از خونين  

 دهـه اسـت        ٣رژيمي كه نزديـك بـه          
هرگونه تـالش كـارگـران بـراي آزادي            
اعــتــصــاب و تشــكــل را در هــم                  

شكند، پادوهايش تقاضـاي حـق          مي
. كـنـنـد      اعتصاب براي كارگران مـي      

سهيال جـلـودارزاده كـه از عـوامـل                
اصلي خانه كارگر و از رهبران حـزب          
اسالمي كار اسـت، اخـيـرا از رژيـم               
خواسته است كه براي كـارگـران حـق           

هـاي     انـجـمـن   .   " اعتصاب قائـل شـود    
وابسته به خانه كارگر هم، كه "   صنفي

همان شوراهاي اسالمي كار هستند،     
منتها از بدنامي اين دومي نام اولـي     

انـد، در       را براي خود انتـخـاب كـرده         
مراسم روز كارگر رژيم خـواهـان حـق           

رژيم چه بخواهد و   !   اند  اعتصاب شده 
چـه نـخـواهـد، شـرايـط سـيـاسـي و                    
اقتصـادي طـبـقـه كـارگـر، او را بـه                   

و اين را در چـنـد      .   كشد  اعتصاب مي 
روزنـامـه   .   ايـم   سال گذشته شاهد بـوده    

هم به آن اعـتـراف كـرده           "   كارگزاران" 
اما در يكـي دو سـال گـذشـتـه        .   است

ابــعــاد و كــيــفــيــت اعــتــراضــات و             
ــم و                 ــري، رژي ــارگ ــات ك ــصــاب اعــت
پادوهايش را به مخـمـصـه انـداخـتـه             

 .است
" كـارگـزاران  " سرمقاله روزنـامـه        

 ارديبهشـت در واكـنـش بـه            ١١روز  
يكـي  :   " نويسد  سخنان جلودارزاده مي  

تـوانـد نـارضـايـتـي            از واقعيتها مـي   
كارگري .   كارگران از شرايط كار باشد    

دستمزد و بـيـمـه         ( كه از شرايط كار     
راضي نباشد به صورت خـود    . . . )   و  

خواسته و يا غيرارادي به روند كار و          
. گـذارد    توليد تـأثـيـر كـاهـنـده مـي              

اعتصاب يكي از رفـتـارهـاي ارادي           
ــا                       ــه قضـ ــران و دســـت بـ ــارگـ كـ

تــريــن و كــم ضــررتــريــن             صــادقــانــه
 ."آنهاست

ــوص            ــي" در خصـ ــرري       بـ ضـ
، فرض سـرمـقـالـه نـويـس            " اعتصاب

وجود تشكلها و نهادهائي اسـت كـه          
توانسته باشند بر سر حق و حـقـوقـي            

هائي زده باشنـد؛ و    براي كارگران چانه  
توانسته باشند در چهارچـوب قـانـون          
كارگـر را از لـحـاظ سـيـاسـي و نـه                    

. سركوب صرف، كنترل كـرده بـاشـنـد        
نقش كنترل و نـمـايـنـدگـي        ( اين نقش   

خـانـه   " در ايران ظاهـرا بـه          )   كارگران
" شوراهـاي اسـالمـي كـار         " و  "   كارگر

امـا خـود وجـود         .   واگذار شده اسـت    
خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كـار     
يكي از اهداف اصلي اعتـراضـات و          

" اعـتـصـابـات    " مبارزات كارگـران و        
ــر           .   اســـت ــوامـــل خـــانـــه كـــارگـ عـ

كشـان جـلـو       سركوبگران اصلي و قمـه    
صحنه حمله به صفوف اعتراضـات و    

 .اند اعتصابات كارگري بوده
جمهوري اسالمي به يك مـفـهـوم        
با مكانيزمهاي امـروزي سـوخـت و           

. داري نـاخـوانـايـي دارد         ساز سرمايـه  
اولين قدم در آزادي اعتصاب متوجه      
هست و نيست جـمـهـوري اسـالمـي             

نه تنها ايـن، بـلـكـه هـر             .   خواهد شد 
داري كه در ايران بـر سـر      رژيم سرمايه 

كار بيايد، براي حقنه كردن يـك نـهـاد     
و تشكل غيردولتي رفـرمـيـسـت بـه             

اي    كـارگـران بـا مشـكــالت عــديـده             
مواجه خواهد شـد، كـه بـحـث آن را             

 .ايم قبال در همين نشريه باز كرده
از همه اينها گذشته، اما اهميت      

را ) حق اعتصاب(اينكه اين مطالبه 
شنويم در ايـن        ها مي از دهان رژيمي 

است كه فشار كـارگـران رژيـم را بـه                
نوشيدن جام زهرهاي ديـگـري كـرده            

  .است
  اي و اپوزيسيون اعتراضات توده

 امــا آنــچــه كــه بــه نــظــر مــن                
مهمترين مشخصـه ايـن دوره بـوده             
است، نقش حزب كمونيست كارگـري      

اعتراف غالمحـسـيـن الـهـام،         .   است
سخنگـوي دولـت و عضـو شـوراي                

اي    نگهبان به ربط اعتـراضـات تـوده      
آنـچـه كـه      -اخير و اپوزيسيـون رژيـم        

در   -خـوانـنـد      آنها خارج كشوري مـي    
. واقع دارد همين را منعكس ميكند     

غالمحسين الهام در پاسخ به سوالي      
در باره اعتراضات معلمان و زنـان و          

اينها مـطـالـبـات      :   " گويد  كارگران مي 
كارگران، معلمان و زنـان نـيـسـت و              
تنها مطالبه گروه خاصي كـه داراي           
اهداف سياسي و متصل به خارجـنـد        
و توجهي به منافع ملي نداشته و بـه       

ايـن  . "   آن چشـم طـمـع دارنـد، اسـت              
اعتراف و حقيقتگوئي غالمحـسـيـن       
الهام سر و صداي تـعـداد زيـادي از               
سران جمهوري اسالمي را در آورده           

تـوانـد      اما ديگـر كسـي نـمـي          .   است
با نزديك شـدن اول مـاه            .   انكار كند 

هــاي حــزب       مــه، در بــاره بــرنــامــه         
كمـونـيـسـت كـارگـري در ايـران بـه                    

ــد           ــگــر هشــدار دادن افســار .   هــمــدي
دانشجويان خط امام در دانشگاه بـر         
عليه دانشجويان چپ و كمونيسـت را     

 .و و و. بريدند
جــنــبــش اعــتــراضــي كــارگــران،       
معلمان و زنان و جوانـان روز بـه روز         

اعتراضات فزايـنـده    .   شود  چپ تر مي  
تـوانـد بـراي هـمـيـشـه                جامعه نـمـي    

و .   پـراكــنـده و بــدون هــويـت بــاشـد              
اعتراض چپ جامعه بـه حـزب خـود           

غـالمـحـسـيـن الـهـام          .   احتياج دارد  
آنــچــه كــه در        .   گــويــد    درســت مــي   

اعتراضات اقشار نـامـبـرده مـطـرح            
گردد، مطـالـبـات چـپ جـامـعـه                مي

است كه در برنـامـه و سـيـاسـتـهـاي                 
حزب كمونيست كارگري فرموله شده     

رو آوري اقشـار اعـتـراضـي بـه        .  است
شعارهاي حزب كمونيسـت كـارگـري         

اي اسـت كـه زنـگ              مشخصـه دوره   
انقالب و پيشروي به سوي جـمـهـوري         
سوسياليستي تنها راه جلوي جامـعـه     

و اقرار اين مهم از زبـان رژيـم        .   است
نيز از اين جهت مـهـم اسـت كـه بـه                  

ــراي         جــامــعــه اعــالم مــي         كــنــد، ب
سرنگوني رژيم جـمـهـوري اسـالمـي،          
براي خالـصـي از بـخـتـك سـرمـايـه                 
داري، كارگـران، زنـان، مـعـلـمـان و                
جوانان جامعه چـاره اي نـدارنـد جـز              
اينكه به حزب كمـونـيـسـت كـارگـري          

 .بپيوندند

 

  گامهاي بلند جنبش كارگري

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

تـهـديـد    .   بودند را موافـقـت نـکـردنـد         
و بـعـد   .   کردند و جلوي آنها را گرفتند  

خواستند که بـا يـک مـراسـم دولـتـي             
فضاي اول ماه مه را عوض كنـنـد و            

ولـي  .   يا به هر حال مخـدودش کـنـنـد        
عمال و عليرغم اينها اول مه بـه يـک            
حرکت چپ و راديکال عليه جمهـوري       

نيروي انتظـامـي   .   اسالمي تبديل شد  
وسيعي را آورده بودند ولي کـارگـران          
خيلي جاها به اينها حمله ميکردند و  

. تعرض آنها را به عـقـب مـيـرانـدنـد             
نيروهاي . حتي آنها را فراري ميدادند

انـتـظــامـي را بـه مـوضــع دفـاعــي                 
گـزارشـاتـي کـه داده          .   انداخته بودنـد  

شده و خـود اطـالعـيـه هـاي حـزب                  
کمونيست کارگري نشان ميدهـد کـه       
کارگران بسيـار راديـکـالـنـد، بسـيـار           

بعالوه شعارها خيلي . مصمم هستند 
چپ و سوسياليستي است و خـيـلـي            

داري   آشکار کارگر دارد عليه سرمايه    
آزادي و   " و   "   حکومت کارگري " براي  
اين واقعيت آن .   شعار ميدهد"   برابري

اي است   واقعيت جامعه. جامعه است
داري وحشي و هـار و         که يک سرمايه 

اي روي آن حـاکـم اسـت و                بحران زده 
کارگر پا به ميدان گـذاشـتـه اسـت و              
مصمم است  که اين جـامـعـه را از                

هركس كـه تـرديـد       .   دست آنها بگيرد  
دارد به اين نبردي كه امـروز جـريـان           

  . داشت نگاه كند
شما اصغر کـريـمـي       :   شهال دانشفر 

چه تصويري داريد از جامـعـه امـروز           
  ايران؟

 مـن هـم هـمـان             : اصغر کـريـمـي     
تصويري که کاظم نيـکـخـواه گـرفـتـه             
بعالوه ايـنـکـه جـمـهـوري اسـالمـي                
مجبور شد اول ماه مه را بار ديگر به   
رسميت بشناسد و درست چـنـد روز           
قبـل از اول مـه وزيـر کـارش رسـمـا                  
بگويد اول مه براي کارگران تـعـطـيـل          

هرچند خواسته کارگران  .   رسمي است 
اينست که اول مـاه مـي بـايـد مـثـل              
عيد نورز يک تعطيلي رسمي باشد و         

. براي همه جـامـعـه تـعـطـيـل بـاشـد                
جمهوري اسالمي البته در عمل هيچ      
مجـوزي بـه هـيـچ کـس جـز ايـادي                   
خودش در خانه کارگر بـراي بـرگـزاري        

ولي نـفـس ايـنـکـه يـک            . اول مه نداد 
رژيم تماما ضدکارگري و سـرکـوبـگـر         
که حتي وجود کارگر را انکار ميکرد     
حاال مجبور ميشود بر تعطيلـي اول         
مــه گــردن بــگــذارد نشــانــه قــدرت             
اعتراضات کارگران است و وحشـتـي        
که رژيم دارد و اينکه چگـونـه دنـبـال             
راه حلي بـراي نـوعـي سـازش و آرام              
کــردن کــارگــران اســت بــا چــنــيــن                

حتي درمورد خانه کارگر    .   امتيازاتي
هم بشدت وحشت داشت که آنهـا در          
خيابان جمع شوند ميدانسـت کـه از           
کنترل آنهـا مـثـل سـال قـبـل خـارج                  
ميشود و مراسم به آبروريزي بيـشـتـر         
براي رژيم و خانـه کـارگـرش تـبـديـل               

به همين دليل تا آخريـن روز  .   ميشود
به آنها هم اجازه نداد و درسـت يـک               

خــانــه " روز مــانــده بــه اول مــه بــه                 
اجازه مراسم در درون يـک       "   كارگريها

حتي يک بهانه مسخره .  استاديوم داد 
هم براي خالي نبودن عريضه مـطـرح        
کردند که پـلـيـس گـفـتـه راه بـنـدان                    
ميشود و براي ترافيک مشکل ايجاد      

پــس اجــازه راهــپــيــمــائــي       !   مـيــشــود 
استدالل واقعـي شـان ايـن          .   نميدهيم

بود که ما اتوبوس ميفرستيم قـزويـن        
و تهران و کرج و تبريز و جاهاي ديگر    
و کارگران را جمع ميکنيم ولـي يـک         
عده از مخالفان جمهوري اسـالمـي،         
کارگران سوسياليـسـت و راديـکـال،           
تظاهرات را مال خودشان ميکنند و     
هدايتش ميکنند و سـرش را بـطـرف         

و از دسـت مـا     .   ديگري کج ميکننـد   
امـا شـايـد ايـنـرا           .   خارج مـيـکـنـنـد      

حساب نکرده بودند که تجمـع حـتـي           
در درون استاديوم و زير کنترل شديـد        
آنها هم از دستشان خارج ميـشـود و           
به يک تظاهرات و راهپيـمـائـي تـمـام         
عيار کارگري و مستقل و ضدرژيمـي     

محجوبشان را کـتـک     .   تبديل ميشود 

ميزنند و جمعيت هفت هشـت هـزار          
نفره از استاديوم بيرون ميايد و شروع    
به راهپيمائي ميکند و عليه رژيـم و          
تکنولوژي هسته اي و بي حقـوقـي و           
نابرابري و محروميت شروع به شعـار       

 .  دادن ميکند
نکته دوم اينکه تـمـام شـعـارهـا             
چپ و سوسياليستـي بـود و بـه يـک               

 آذر سـرخ و         ١٦معنا اول ماه مـه،     
 مارس را تکمـيـل      ۸سوسياليستي و   

هـر سـال فضـاي اول مـاه مـه                 .   کرد
امـا  .   فضاي راديـکـال و چـپ بـوده              

هرسال بيشتر و بيشتر سوسياليستي     
 . ميشود

شعار برجسته کـارگـران کـه مـا             
اي نمـيـخـواهـيـم حـقـوق             انرژي هسته 

هزاري هم نميخواهيم، بـه نـظـر        ۱۸۶
من فوق العاده جالب بود يکي اينکه       
اين زندگي رو قبول نداريم که هـيـچ،           

اي و بـمـب و ايـنـجـور                  انرژي هسته 
چيزها رو هم نميخواهيـم و ايـن يـک            
حرکتي کامال در مقـابـل جـمـهـوري            
اسالمي و مقابل قدرت نمائي اسـالم   

تابوت قانـون  .   سياسي در منطقه بود   
کار هم که در تظاهرات حمل کردنـد،        
يک تودهني آشکار به رژيم و ايـادي           
آنها امثال محجـوب و خـانـه کـارگـر           

گرايشي کـه در خـانـه کـارگـر و           .   بود
شوراي اسالمي هست که مـرتـب بـه           
قانون کـار اتـکـا مـيـکـنـد و تـالش                 
ميکند مبارزه را در چهارچوب قانون 
کار خفه کند، کارگران امروز آخـريـن       
ميخ تابوتش رو کوبيدند و گـفـتـنـد              
ــون کــار جــمــهــوري اســالمــي               قــان
ضدکارگري است و از نـظـر کـارگـران         

در هر صورت اتفاقي که    .   باطل است 
امــروز افــتــاد بــه نــظــر مــن چــپ،                

خواهي و سوسياليـسـم را يـک             آزادي
تـر    مردم را مصمم.   گام ديگر جلو برد   

. در مقابل جمهوري اسالمي گذاشت    
به جمهوري اسالمـي اعـالم شـد کـه             
روز اول ماه مه به تو و مزدوران خانـه    

اول مـاه مـه   .  کارگري ات ربطي ندارد 
بـنـظـر    .   را ما در مقابل تو ميگيـريـم       

من اول مه امسال يکبار ديگر نشـان       
 داشته   داد که اگر مردم يک ذره آزادي      

باشند، زن و مرد در ابعاد ميلـيـونـي          

زير پرچم زنده باد سوسياليسـم جـمـع       
يك نکته ديگـر هـم قـابـل            .   ميشوند

توجه بـود و آن حضـور چشـمـگـيـر                  
. معلمان در تجمـعـات اول مـه بـود             

ــه حــزب                  طــبــق گــزارشــاتــي کــه ب
کمونيست کـارگـري رسـيـده تـعـداد              
معلمان در تظاهرات امـروز بسـيـار           
چشمگير بود و اينها همه فضاي تازه      

  .و نوي را نشان ميدهد
و اين تاثير خودش   . . : شهال دانشفر 

را در شعارها گذاشته بود مثـل ايـن           
که معلـم زنـدانـي آزاد بـايـد گـردد،                 
معلم دانشجو کارگر اتحاد اتـحـاد و         
شعارها کامال ايـن هـمـبـسـتـگـي را             
نشان ميداد و در تظاهـرات مـيـشـد            

  .اينرا ديد
 به هر حال منهـم بـه     : اصغر کريمي 

سهم خودم بـه تـمـام کـارگـرانـي کـه                  
امــروز مــراســم را از دســت رژيــم                
گرفتند، محجوب را هـو کـردنـد و               
کتـک زدنـد، شـعـارهـاي حـکـومـت                
کارگري و سوسياليستـي و آزادي و          
برابري سر دادند و قانون کار را در بـه         
تابوت کشاندند، تبريک مـيـگـويـم و           

کـار بـزرگـي      .   فشـارم   دستشان را مـي   
کردند و اين اقـدام آنـهـا در تـاريـخ                   
مبارزه آزاديخواهي  در ايـران ثـبـت            

  .خواهد شد
كال خصوصـيـت   . . :  کاظم نيکخواه 

اعتراضات در ايـران خـيـلـي جـالـب              
و به طور مشخـص در اول مـاه    .   است

يـک  .   مه امروز قـابـل مشـاهـده بـود           
رابطه و پيوند محكـمـي اسـت بـيـن              

اين را اگـر       .   بخشهاي مختلف مردم  
مقايسه کـنـيـم بـا دوره مـثـال شـاه                   

آن زمـان    .   مساله روشن تر مـيـشـود      
دانشجويان زياد اعتراض ميکردند و  

ولـي آن رابـطـه         .   اعتصاب ميکردند 
الزم را با کـارگـران نـداشـتـنـد و در                  
شـعـارهــاشـان ايــن انــعـکـاس پـيــدا               

ولي االن کارگـر مـيـرود در      .   کرد  نمي
کــنــد در     دانشــگــاه ســخــنــرانــي مــي      

تجمعات دانشجويان شرکت ميکـنـد      
دانشجويان .   و از آنها حمايت ميكند    

اعتصاب ميکنـنـد در حـمـايـت از               
کارگران پتروشيمي و از شرکت واحـد       

و آن طـرف کـارگـران          .   شعارميدهند
اعتصاب ميکنند از حمايت معلمان   
و پرستاران و دانشجويان و بخشـهـاي     

. مختلف مردم برخـوردار مـيـشـونـد          
همين امروز شرکت دانشـجـويـان در          

. تجمعات اول مه هم چشـمـگـيـربـود          
طبق گزارشاتي کـه دريـافـت کـرديـم             
عالوه بر معـلـمـان دانشـجـويـان هـم               

مـيـخـواهـم     .   وسيعا شركت داشـتـنـد      
بگويم كه يکي از ويـژگـيـهـاي بـارز              

طـلـبـي در        جنبش اعتراضـي و حـق        
ايران پيوند وسيع و عميقي است کـه          
بخشهاي مختـلـف جـامـعـه بـا هـم                 

روشن كه دانشـجـويـان بـخـش        .  دارند
زيادشان بخشي از طبقه کارگرنـد، از       

معلمان .   شان  نظر موقعيت اجتماعي  
. پـرسـتـاران هـمـيـنـطـور          .   هميـنـطـور   

درعين حـال يـک پـيـونـد سـيـاسـي                   
جنبش .   عميقي بين اينها وجود دارد    

دانشجويي و جنبش معلمـان ايـنـهـا           
پيوند عميقي با جنبش كارگري دارد      

 . که مهم و تعيين کننده است
کال امروز چيزي که شاهد بـوديـم    
به طور سمبليکي واقعيت آن جامعـه       

-۷درست است کـه  .   را نشان ميدهد  
 هزار نفر آمدند بيـرون ولـي ايـنـهـا           ۸

نماينده خـواسـتـهـا و آمـال شـصـت                
هفتـاد مـيـلـيـون مـردم آن جـامـعـه                   

جمهوري اسالمي بـا نـيـروي          .   بودند
انتظامي و ابزارهايي که دارد طـبـعـا         
نميگذارد اين مردم در ابعاد واقـعـي        

يـک چـيـز      .   شان پا به ميدان بگذارنـد     
ديگري كه روشن شد اين بود کـه در            
فضاي اعتراضي و نيرومنـد جـنـبـش        

ديگر بـه درد       "   خانه کارگر" كارگري،  
يک زماني خانه کارگر بـه    .   خورد  نمي

حـملـه   .   طور واقعي خانه کـارگـر بـود       
كردند، گرفتنـد يـک سـازمـان دسـت             
پروده حكومت درست کردند کـه بـه            
نام کارگر اعـتـراضـات کـارگـري را               

اين هم ديگر به دردشـان    .   کنترل کند 
نميخورد هر وقت مـيـخـواهـد کـاري            
کنـد بـه حـركـتـي عـلـيـه جـمـهـوري                     

نـيـروي   .   اسالمـي تـبـديـل مـيـشـود            
انتظامي هم حداقل امروز در تهرا ن         
کنترل شد و جرات نکرد کـارگـران را           

يــعــنــي .   مــورد تــعــرض قــرار دهــد         
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جمهوري اسالمي از دو ابزار اصـلـي          
خود يـکـي خـانـه کـارگـر کـه ابـزار                     
تحميق و جاسوسي اسـت و نـيـروي              
انتظامي که ابزار سرکوب مسـتـقـيـم          
جمهوري اسالمي است عليه كارگران   
استفاده کرد و نتوانست جلوي حركت   

البته اين را هم اشـاره      .   آنها را بگيرد  
اي   کنيم که در سنندج حمله وحشيانـه      

به کارگران کردند خيلي از کارگران را       
زخمي کردند تعدادي پاشون شکستـه      

  . تعدادي دستگير شدند
 مـا در تصـاويـر و              : شهال دانشفر 

عكسهاي دريافتي هم ديديم کـه چـه          
جمـع شـدنـد      .   جمعيتي حضور داشت 

. ولي جمهوري اسالمـي حـملـه کـرد           
ولي قطعنامه کارگران سنندج هسـت      

. که چه قطعنـامـه راديـکـالـي اسـت             
گزارشات ايـن حـركـت كـارگـران هـم              

همانطوري که کاظم نيكخـواه    .   هست
گفت آنجا به کارگران وحشيانه حـملـه      

هنگامـي کـه شـيـث امـانـي            .   کردند
نماينده کارگران سخنرانـي مـيـکـرده          
در آن موقع حمله بـه تـجـمـع شـروع                 
ميشود و بـعـد تـعـدادي مضـروب                

شوند که طبق خبر رسيـده شـيـث          مي
اماني و تعداد ديگري مورد ضرب و       
شتم قرار گرفته و االن تـحـت درمـان            

و همينطـور در کـرمـانشـاه           .   هستند
در آنـجـا هـم         .   تجمع اول مه داشتيـم    

موقعي که جوانمير مرادي از رهبران      
کارگراني آنجا سخنراني ميکـرده بـه       
او حمله ميکنـنـد و مـيـخـواسـتـنـد                 
دسـتـگـيــرش کـنــنـد ولــي کـارگــران               

پـالکـاردي کـه شـمـا           . . . .   نميگذارنـد 
نه بمب نـه تـورم ايـن اسـت                " گفتيد  

يـکـي از شـعـارهـاي           " .   شعار مـردم   
. بســيــار جــالــب ايــن تــجــمــع بــود              

دار خجـالـت      ميگفتند حامي سرمايه  
و مستقيما عليـه سـرمـايـه       .   خجالت

کــه مســتــقــيــمــا     .   شــعــار مــيــدادنــد    
شان به خانه کارگر و جـمـهـوري             حمله

  .اسالمي بود
اساسا امسال کارگران با قـدرت        

خـود  .   به استقبال اول ماه مي رفتـنـد       
تدارک اول مي که مراسم آبشار خـور          
در واقع محل و شروع اين قضيه بـود         

 ۵-۴و در آبشار خور طبق گزارشات       
هزار جمعـيـت جـمـع شـد و نـيـروي                   
انتظامي خواست مانـع ايـن تـجـمـع            

در دانشـگـاه     .   شـود ولـي نـتـوانسـت        
ديــديــم کــه از طــرف دانشــجــويــان             

اي در اسـتـقـبـال از اول مـه                     برنامه
گذاشته شد و از فـعـالـيـن کـارگـري                
دعوت شد که بيايـنـد و سـخـنـرانـي             
کنند و جمهوري اسـالمـي مـانـع آن             

همان جلو جمع شدند و صحـبـت   .  شد
کردند و به محلـي از بـحـث تـبـديـل                

بـحـث بــر سـر نـقــش جـنـبــش                 .   شـد 
دانشجوي و رابطه جنبش دانشجويي     

اينها اتفـاقـاتـي بـود       .  با کارگران بود 
که ما شاهد آن بوديم و خـود خـانـه              

سابقه بـوده کـه شـب آخـر                 کارگر بي 
محل تجمع خودش را اعالم نکـرد و       
بعد هم گفت جلوي خيابان ابوريـحـان        

اي   جمع ميشوند و بعـد هـم کـه عـده             
شوند يک عده را از قبل  آنجا جمع مي

خبر داده بودند که بـرونـد ورزشـگـاه             
شيرودي که جمعيت زياد يکجا جمـع       

و اين کار خيلي   .   نشود در سطح شهر   
از قبل به آنهايي که .  حساب شده بود 

از شهرستانها آمده بود گفتـه بـودنـد           
بروند استاديـوم شـيـرودي و بـه ايـن               
ترتيب با شکاندن جمعيت مانع جمـع   
ــعــداد زيــادي در مــحــل                 شــدنــد ت

اي   اين تـوطـئـه     .   ابوريحان جمع شدند  
بود که اينها چيدند ولي باز جـوابـش         

 . را گرفتند
اما سوال بعد مـن ايـنـسـت كـه              
امروز اين اتفاق فكـر مـيـكـنـيـد چـه             
تاثيري در اوضـاع سـيـاسـي ايـران                 

  دارد؟ 
يــک بـار ديــگــر       :   اصـغــر کــريـمــي    

کارگران امروز مردم را نـمـايـنـدگـي            
 هـزار    ۸-۷درست اسـت کـه       .   کردند

ولي ميليونها نـفـر انسـان      .   نفر بودند 
شريف و آزاديخواه در اين جامعـه را          

ميليونها مـعـلـم و      .   نمايندگي کردند 

کارگر و دانشجو و زن و جوان را کـه           
اين رژيم و اين نـظـام نـاعـادالنـه را                 

خواهند، مردمي کـه بـرابـري و              نمي
 هـزار    ۸-۷اين   .   خواهند عدالت مي 

نفر در فضاي خفقان و سرکوبي که در 
واقع امروز هست تـوانسـتـنـد جـمـع              

اگر يک ذره آزادي بود خود آن         .   شوند
ميليونها نفر جمع ميشدنـد و خـيـلـي      
تندتر و راديکال تر و سوسياليـسـتـي          
تر حرف ميزدند و شعار مـيـدادنـد و            
ــه زيــر                    ــاشــان را ب بســاط ايــن اوب
ميکشيدند ولـي امـروز ايـن چـنـد                 
هزارنفر همه مردم را پشت سـر خـود           

حرفها و شعارهاي اينها تـوي      .   دارند
دل ميليونها نفر مينشيند و در ذهـن     

يـک بـار     .   ميليونها نفر حک ميـشـود     
ديگر نشان داده شد که جـنـبـشـهـاي             
اعتراضـي و اجـتـمـاعـي امـروز را                 
کارگران سوسياليست و کمونيسـتـهـا      

امـروز خـبـري از         .   کـنـنـد     هدايت مي 
مرزهاي قومي و مـذهـبـي و نـژادي            

موقعيت چپ و سوسياليستهـا    .   نبود
. امروز بيشتر در جامعه تحکيم شـد     

اول مـه امسـال      .   رژيم ضعيف تر شد   
يک وجه مهم بين المللي هم داشت و      
آن اينکه با صداي بلند اعالم شـد و            
در يک پالکارد بزرگ نوشته شد که نه   
انرژي هسته اي و بمب ميخواهيـم و          

اينرا بـايـد بـزرگ کـرد و               .   نه جنگ 
ترجمه کـرد و بـه گـوش مـردم دنـيـا                

آيـنـد بـيـرون         رساند که کارگـران مـي       
آيـنـد     همانجوري که دانشجويـان مـي      

آيند   بيرون همانجوري که معلمان مي    
گــويــنــد ســوســيــالــيــســم       بــيــرون مــي   

خواهيم بـمـب       خواهيم جنگ نمي    مي
اي هـم      خواهيم انرژي هسـتـه       هم نمي 
اول مه امسال بـه يـک        .   خواهيم    نمي

معني بشريت آزاديخواه را نمايندگي     
 هزار نفر نه تنها مردم ۸-۷اين .   کرد

ايران را نمايندگي کـردنـد بـلـکـه آن               
دهها ميليوني که بر عليه جـنـگ و            

آيـنـد     زورگويي و قلدري آمريکـا مـي        
به . بيرون را هم بخوبي نمايندگي کرد

اين معني اول ماه مه يک اول ماه مه     
پيام طبقـه کـارگـر       .   بسيار موفق بود  

در ايران را به مردم دنـيـا داد و مـا                 
تالش ميکنـيـم ايـنـرا بـه زبـانـهـاي                  

مختلف به اشکال مختلف بـه گـوش      
طبقه کارگر و افکار عمومي برسانيم   
که از پيام کـارگـران ايـران حـمـايـت                 

که اين خواست، خواست شـمـا       .   کنيد
  .  هم هست

بله اين حـركـت يـک         : شهال دانشفر 
از نظر شما اين . اتفاق خيلي مهم بود

ما را در چه موقعيتي قرار ميـدهـد؟         
فکر ميکنيد چطور ميشود بر اساس     

  آن يک پيشروي بزرگتر کرد؟
خود اين رويداد در  :   کاظم نيکخواه 

واقع شاخص و سمبل يک سـري فـعـل       
و انفعالت و توازن قوايي در جـامـعـه      

. است که قبل از آن به وجود آمده بود    
در اين رابطه اخـيـرا دفـتـر سـيـاسـي                

 داد و شـكـسـت            حزب يک قطعنامـه   
سياست احمدي نژاد و كل جـمـهـوري         
اسالمـي را اعـالم كـرد كـه تـوسـط                 

. مردم بود و مـبـارزات مـردم بـود               
ببينيد اگر ما به يکي دو سال گذشته  
نگاه کنيم يک واقعيت كـه بـه چشـم             
ميزند تداوم مبارزه و اعتـصـاب هـر           

يــعــنــي فــکــر    .   روزه کــارگــران اســت     
نميکنم كه روزي را بشود پيدا كرد و     
يا شايد به ندرت پيـدا شـود کـه يـک               
اعــتــراض يــا اعــتــصــاب کــارگــري           

و اينجا بـحـث     .  صورت نگرفته باشد 
در مورد اعتراضي است كـه بـيـرون            

. به حركت جمعي اي تبديل شـده .   زده
وگرنه در همه كارخانها و مـحـلـهـاي          

. كار هر لحظه اعتـراض وجـود دارد          
ولي از آن طرف روزهايي بود کـه در        
آن چندين اعتصاب کارگري صـورت       

جامعه ايـران فـكـر مـيـكـنـم             .   گرفت
تريـن   ترين، پرمبارزه  امروز پرالتهاب  
نميدانم کجـا االن    .   جامعه دنيا باشد  

شود جامعه اي را سـراغ کـرد کـه        مي
اين همه اعتصاب و اعـتـرض در آن            

کــارگــران كــه   .   وجـود داشــتــه بـاشــد       
هــمــانــطــور كــه اشــاره كــردم مــدام             

ولي مـا    .   اعترضاتشان جريان داشته  
در عــيــن حــال شــاهــد اعــتــراض                

خيلي موارد زنان، . دانشجويان بوديم
معلمان و بخشهاي مختلف جـامـعـه        

بـراسـتـي اگـر       .   به حركت در آمده انـد  
كسي گزارش اين مبارزات را جـمـع           

ايـن  .   كند نميدانم چند كتاب ميشود    
واقعيت اين جامعه است که خـودش         
را به صورت سمبليک در اول مـاه مـه    

به ايـن مـفـهـوم اسـت كـه            .  نشان داد 
ميگويم اول مـه سـمـبـل و شـاخـص               

شود اين مسئلـه را کـوچـک     مي.  است
 هزار نـفـر     ۸-۷نگاه کرد و گفت كال      

 ميليونـي و يـک   ۷۰بودند از جمعيت  
ولي واقـعـيـت    .   مشت شعار هم دادند 

بزرگ اينست که ميخـواسـتـنـد دوره           
 را در ايـن جـامـعـه       ۶۰خون بار سال    

يک حکومت  .   زنده کنند و نتوانستند   
ــگــر،               ــوب ــيــف اســالمــي، ســرک ــث ک

گر اعـدام کـنـنـده سـنـگـسـار             شکنجه
کننده سركار است و در مـقـابـل ايـن             
حکـومـت در تـهـران کـارگـر بـلـنـد                    

گـويـد آزادي بـرابـري            شـود و مـي    مي
اين اتفاق کوچکي   !   حکومت کارگري 

يکي از اين حركتها در دوره      .   نيست
. ديكتاتوري پهلوي اتـفـاق نـيـافـتـاد           

بايد اين واقعـيـت را در مـتـن کـل                   
شرايط ديد و آن وقت کـل مـجـمـوعـه       

اول مـه    .     شرايط را ميشود فـهـمـيـد       
گويد جامعه    امسال در واقع دارد مي    

خيـلـي صـريـح       .   رود  به کجا دارد مي   
بگويم اين روند ادامه پـيـدا خـواهـد             

گــويــد   اول مــاه مــه دارد مــي          .   کـرد 
جامعه ايران بايـد بـه كـجـا بـرود و                  

در !   با دخالت خـود مـا    .   خواهد رفت 
هـا  ۱۰آينده نه چندان دوراعتراضات     

آزادي بـرابـري     " هزار نفره بـا شـعـار            
. خـواهـيـم داشـت      "   حکومت کارگري 

و چپ و .   اين واقعيت آن جامعه است    
سوسياليسم کارگـري سـتـون فـقـرات           

دانشجو، معلم، .   حرکت جامعه است  
و همه بخشهاي جامعه پيوند نـزديـک     

حـزب  .   و محکمي با کارگـران دارنـد        
کمونيست کارگـري بـا شـعـارهـايـش            
دارد حضور زنده خـود را در آنـجـا                 

اينها واقعيت جامعـه    .   دهد  نشان مي 
و اگر هر کسي بـخـواهـد       .   ايران است 

درسي از آن بگيرد اين است كـه ايـن            
حرکت را ما بـايـد هـر چـه بـيـشـتـر                    

من بعنـوان کـارگـر،      . گسترش بدهيم 
بعنوان دانشجو، بـعـنـوان مـعـلـم و                
بعنوان زن تحت ستم ، بايد بروم و در          
اين حرکت فعـاالنـه شـرکـت کـنـم و                 
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

تاثير بگذارم و به پيشروي آن كـمـك             
اول مه دارد راه نجات جـامـعـه     .     كنم

را از جنگ از بمب از آمريکا از فـقـر           
دارد .   و فحشا و اعتياد نشان ميدهد  

تـوانـد از       ميگويد چطور جامعـه مـي     
و اين بخش از    .   اينها نجات پيدا کند   

 هزار نفر آن در ۸-۷جامعه که امروز 
 هزار نفر هـم  ۱۵-۱۰خيابان بودند و  

حتما جمهوري اسالمي متفرق کـرده     
از ( و اجازه نداده به آنها بـپـيـونـدنـد               

جمله يکي از انها همين کارگري بـود        
که شما با االن با او مصاحبه کـرديـد          
و نــتــوانسـتــه خــودرا بــه جــمـعــيــت              

 هـزار نـفـر دارنـد            ۸-۷اين )  برساند
گويند که جامعه بـه کـدام سـمـت          مي

بايد برود و جامعـه بـه کـدام سـمـت              
دارنـد جــامـعـه را         .   تـوانـد بـرود       مـي 

برنـد بـه آن          کنند و مي نمايندگي مي 
اين حرکت بايد پاسخ بگيرد و  .   سمت

حرف ما با تمام کسانـي کـه صـداي            
شنوند ايـن اسـت کـه اگـر                ما را مي  

خواهيد از جنگ از بمب از فقر از  مي
فالکت غير قابل تحملي که االن در          
اين جامعه دارد بـيـداد مـيـکـنـد و                 
واقعا غير قابل تصور است که بخش        
خيلي زيادي از مردم دارند با فاصلـه        
زيــادي در زيــر خــط فــقــر زنــدگــي               

خـواهـيـم خـالص         کننـد اگـر مـي        مي
شويم بايد به اين حرکت اول مـاه مـه            
امسال با شعار ازادي برابري، نـه بـه          
جمهوري اسالمي، نه به بمب، نـه بـه           
اتم نه به قانون کار به اين حرکت بايـد    

حرکت امروز سمبل حـرکـت      .   پيوست
يکسال آينده ايران، و تـا سـرنـگـونـي             
جمهوري اسالمي و بعد از آن خواهـد        

. اين واقعيت حرکت امـروز بـود    .  بود
گويم سمبلـيـک اسـت بـه خـاطـر                مي

اينکه اين آمـال و آرزوي واقـعـيـت                
ميليونها نفر از مردم ايـران را بـيـان            

کند جمهوري اسالمي با خفـقـان،      مي
نـژادي، بـا بـانـد            با حکومت احـمـدي    

گـرهـايـش      سعيد امامي، با شکـنـجـه      
توانست اين حرکـت را در ايـن حـد                

ولي ايـن فـقـط تـوازن قـواي           .  برساند
امروز را دارد نشان ميدهد کـه مـردم       

کارگران از خفـقـان   . از آن عبور کردند 
جمهوري اسالمي عبور کردنـد و آنـرا        

نتوانستـنـد سـکـوت       .   شکست دادند 
 را در آن جـامـعـه      ۶۰گورستاني سال   

  ...حاکم کنند
  اگر ميخواهيد نکتـه :  شهال دانشفر 

  .ديگري را هم اضافه کنيد بفرمائيد
يكي از مطالبات : ...اصغر كريمي

مهم کارگران امروز دستمزد بود و بـا        
قاطعيـت بـايـد يـک کـمـپـيـن بـراي                    

 هـزار يـا        ٨٠٠ هـزار،  ۷٠۰دستمزد  
يک ميليـون، هـر چـه کـه کـارگـران                   

بـايـد کـاري      .   ميگويند، راه انـداخـت    
کرد که يـک مـاه ديـگـر جـمـهـوري                    

 هزار تومـان  ۲۰۰اسالمي بگويد که    
 هزار تومان بـه دسـتـمـزدهـا        ۳۰۰يا  

اگر جمهوري اسـالمـي     .   اضافه کرديم 
را در اين زمينه شکست دهند و بـه         
عقب برانند، نه فقط زندگي عمومـي       
کارگران بهبود نسبي پيـدا مـيـکـنـد            
بلکه استاندارد عمومي در جـامـعـه          

کـنـد و يـک اهـرم              ارتقاء پـيـدا مـي        
. هـا   شود در همه زميـنـه       پيشرفت مي 

اگر جمهوري اسالمي را وادار کـنـنـد         
 هــزار تــومــان بــه         ۲۰۰کــه مــثــال      

دستمزدها اضافه کند که بنـظـر مـن           
رود   عملي است، آنوقت مبارزات مي    

در يک سـطـح ديـگـر و ايـن مـرگ                     
جمهوري اسالمي را هـم نـزديـک تـر              

مردم بايد يک پيروزي را در        .   ميکند
اين سطح عمومي ببينـنـد، آشـکـارا           
يک شکست رژيم را در مقابل مبارزه     
خود ببينند که همه بگـويـنـد پـيـروز             
شديم، در ابـعـاد مـيـلـيـونـي پـيـروز                 

 . شديم
امروز خانه کارگر هم بيشتر بـي         

. آبرو شد و به پايان کار خودش رسيد        
امروز تابوت قانـون کـارش را بـلـنـد             

کردند و بسـاطـش را بـهـم زدنـد و                    
وقت آن اسـت  .   رهبرشان را کتک زدند  

که کارگران و بخشهاي مختلف مردم   
هايشان را ايجاد  بروند سريعتر تشکل 

همانطوري که اول مـاه مـي را     .   کنند
شود تشکل را هـم       تحميل کردند مي  
ــحــمــيــل کــرد       ــه          .   ت ــن در ايــن زمــي

خوشبختانه تحرک خوبي هم در ميان      
. فعالين کارگري به چشـم مـيـخـورد           

بـايــد رفــت ســراغ سـازمــانــدهـي و               
  .کمپينهاي مهمي از جمله دستمزد

ــيــکــخــواه      کــارگــران و     :   کــاظــم ن
دانشجويان و معلـمـانـي کـه آمـدنـد              

رغم تهديدات و فشارهـا     بيرون و علي  
پرچم راديکاليسم و انسانيت را بلـنـد        
کردند دستشان را به گرمي ميفشارم      

اي که اصغر کريـمـي گـفـتـنـد               و نکته 
کـنـم کـارگـران         تشکل، من فکر مـي     

شـان کـار کـنـنـد و               بايد براي تشکل  
بويژه مجمـع عـمـومـي و شـوراهـاي              
کارگري در اين مقطـع بسـيـار مـهـم            

ــر                 دوره.   اســت ــارگ ــه ک اي اســت ک
تواند با برپايي مـنـظـم مـجـامـع              مي

عمومي و برپـا كـردن يـک جـنـبـش                 
شـورايـي و سـراسـري، تـالش كـنــد                 

. اختيار را در دسـت خـودش بـگـيـرد         
تــري در      دخــالــتــگــري بســيــار جــدي      

سرنوشت خودش و جـامـعـه داشـتـه             
اين جنبش را بايد به پيش بـرد   .   باشد

ما طرفدار شوراهاي کارگران و مردم       
ما فکر ميـکـنـيـم ايـنـسـت            .   هستيم

تـوانـنـد      راهي که کارگـر و مـردم مـي         
خودشان را از يـک تـاريـخ طـوالنـي                

شوراها چه  .   اختياري خالص کنند    بي
در کارخانجات و چه محـالت و چـه            

  در سطح جامعه 
اين بـحـث مـهـمـي           :   شهال دانشفر 

است و حلقه کليدي است کـه قـدرت         
تواند در جامعه تضمين      کارگر را مي  

  .کند
از فرصـت اسـتـفـاده      :   اصغر کريمي 

ميکنم و يکبار ديگر درود ميفرستم       
کنندگان اول ماه مه در     به همه شرکت  

کرمانشاه، سنندج در تهران و تـمـام           
شهرهـايـي کـه مـا هـنـوز از آنـهـا                      

ايـنـهـا    .   گزارشي دريافت نـکـرده ايـم        
امروز انسانيت را نمايندگي کردنـد و       

. بساط خـانـه کـارگـر را بـهـم زدنـد                  
برنامه هاي جمهوري اسالمي را بهـم       
ريختند و مطالـبـات و شـعـارهـا و                

هـاي انسـانـي        پالکاردها و خـواسـتـه      
 .خودشان را به اهتزاز درآوردند

 
کارگر کمونيست از علي گلزار     ( 

به خاطر اينکه اين مصاحبه را        
پياده کردند صمـيـمـانـه تشـکـر           

 )ميکند
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هـاي بـزرگ        اعتصاب در کارخانه  
طبعا ناگهاني، يک دفعه و بدون مطلـع   
شدن توده وسيع کارگران هرگـز اتـفـاق           

افتد و تـقـریـبـا هـمـه کـارگـران                     نمي
ــقــشــي را بــه عــهــده                  اعــتــصــابــي ن

در ايـن دوره پـر تـحـول و                .   گيرند  مي
گسترش اعتصابات کارگري در ايـران،    
شناخت تمامي بازيگران در صـحـنـه           
واقعي، زنـده و يـک گـوشـه از نـبـرد                    
طبقاتي کارگران عليه کارفـرمـايـان و          
ــتــشــان بــراي                ســرمــايــه داران و دول

سوسـيـالـيـسـت در         -کارگران راديکال 

. جبنش کارگري اهميت حـيـاتـي دارد        
هاي مـبـارزه کـارگـران          در تمامي دوره  

چه در دوره آرام و کم تحـرک و چـه در               
دوره پرالتهاب و پـر شـتـاب کـنـونـي،             
هيچ اعتصابي بدون وجود آژيتاتـورهـا       

. بـاشـد     و رهبران فعال امکانپذير نـمـي      
اما درک نـقـش رهـبـران بـه عـنـوان                     
فرماندهان و فعاالن کارگري به عنـوان       
شــاخــکــهــاي حســي در درون بــدنــه              

هـاي     اعتصاب و همچنين عمل تـوده       
وسيع کارگـر در طـول اعـتـصـاب بـه                 
فعالين راديکال و سوسياليسـت کـمـک     

ميکند که نقشه عمل ها را بر اسـاس           
 .اين فاکتورها به پيش ببرند

ايفاي نقش و عمل آژيتـاتـورهـا و           
نمايندگان و سخنگويان در اعتـراض و     
اعتصاب با عناصر سـوسـيـالسـت و             
کمونيست در بدنه در زمـان قـبـل از               
اعتصاب، در حين اعتصاب و بعد از         
. پايان اعتصاب تـفـاوت جـدي دارنـد           

رهبران و آژيـتـاتـورهـا از کـارگـرانـي                 
تشــکــيــل مــيــشــونــد کــه داراي                   

اينـگـونـه    .   اي هستند   خصوصيات ويژه 
از رهبران با تـجـربـه هسـتـنـد، چـنـد                   

پيراهن بيشتر از بقـيـه کـارگـران پـاره              
تــوازن قــوا را درمــبــارزه           .   انــد    کــرده

داران هميشه در      کارگران عليه سرمايه  
نماينده کل منافع کارگـران     .   نظر دارند 
شعارهـا و مـطـالـبـات را بـا              .   هستند

توجه به شرايط مبارزه و نقـاط قـدرت       
کارگران اعتصابي و ضعف دشـمـنـان          
کارگران يعني کارفرمايان و سـرمـايـه          

. کـنـنـد      داران و دولتشان انتخـاب مـي      
در مجامع عمومي در تبليغ و تـرويـج         
و تــهــيــيــج و تــوضــيــح مســائــل و                 
مشکالت و اعالم خواستـه هـا و راه              
هاي چگونگي رسـيـدن بـه هـد ف و                  
دستيابي حقوق مسلم کارگران تـالش        
فـزايـنــده اي را در جـلـو چشــمـهــاي                   
کارگران، و همچنين در پـيـش چشـم              
عوامل اعتصاب شـکـن و نـيـروهـاي            

پليسي و امنـيـتـي کـارخـانـه مـانـنـد                 
انجمن ها و شوراها ي اسالمي به کـار         

ايـن کـارگـران هـوشـيـارانـه             .   مي برنـد  
مسائل سياسي را هم در قالب صنفـي        
در يک مبارزه علني ، اجتماعي و رو           
در رو با عوامل دشـمـنـان اعـتـصـاب              

آژيتـانـورهـا کـه بـيـن            .   بيان مي کنند  
کارگران محبوب هستند با سخـنـوري       

هاي پرحـرارت مـعـمـوال کـاري            و کالم   

 

مالحظاتي  در مورد نقش رهبران و آژيتاتورهاي کارگري 
 در اعتصابات کارگران

 

 محمد مزرعه کار  
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در شماره قبل کـارگـر کـمـونـيـسـت               
 ٢٠گـزارش کـرديــم کـه روز دوشــنـبــه                  

مــحــمــود   )   ٢٠٠٧ آوريــل  ۹(   فــرورديــن
صالحي يکي از فعالين کارگري در شهـر      
سقز دستـگـيـر و هـمـراه بـا مـامـوريـن                     
امنيتي از محل دادگسـتـري بـه زنـدان               

دسـتـيـگـيـري      .     سنندج منـتـقـل گـرديـد        
محمود صالحي با اعتراضي گسترده در     
داخل ايران و در سطح بين المللـي روبـرو      

در همين رابطـه حـزب کـمـونـيـسـت           .   شد
کارگري ايران نيز کـمـپـيـنـي اعـتـراضـي               
اعالم کرد و از سوي کميته همبـسـتـگـي           
بين المللي کارگـري حـزب نـامـه اي بـه                
سازمانهاي کارگـري در سـراسـر جـهـان               
داده شد که طي آن ضمن محکـوم کـردن        
اين دستگيري و تهديـد و فشـار بـر روي            

فعالين کارگري از آنها خواسته شد که به        
اين دستـگـيـري و بـه ايـن تـهـديـد هـا                        
اعتراض کنند و اقدامي اضطـراري را در    

همچنين از سوي کميته   .   دستور بگدارند 
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي نامـه     
اي به سازمانـهـاي کـارگـري و تـمـامـي                  
انســانــهــاي آزاديــخــواه داده شــد و بــر                
خواست آزادي فوري و بدون قيد و شـرط           
محمود صالحي و اعـالم يـک کـمـپـيـن                
حمايتي از مبارزه براي آزادي وي تاکـيـد          

تا کنون اتحاديـه و تشـکـل هـاي       .   گرديد
دير با نـامـه هـاي اعـتـراضـي خـود بـه                     
دستگيري محمود صـالـحـي مـعـتـرض             

اتحاديه کارگران سـاخـتـمـانـي،       :     شده اند 
 ،جنگلداري، معدن و انرژي اسـتـرالـيـا             

  کـمـيـتـه       ،ت در فرانسه  . ز. سنديکاي ث 

همبستگي بين المللي اتحاديـه کـارگـران      
 ،خدمات عـمـومـي کـانـاداف انـتـاريـو               

هـاي     الـمـلـلـي اتـحـاديـه           كنفدراسيون بين 
، انــتــرنــاســيــونــال      ) ITUC( كــارگــري    

(کارگران ساختمـان و صـنـايـع چـوب                 
BWI (،       هـاي      كنفدراسـيـون اتـحـادیـه

 شـارون بـارو،        ،) ال او  ( كارگري سـوئـد      
هـای كـارگـري         رئيس شـورای اتـحـاديـه         

 اتحاديه كارگران پست كـانـادا      ،اياسترال
هـای     المللی اتحاديـه     كنفدراسيون بيين  ،

 ،كارگری
 ١٠ فـرورديـن        21همچنين  در        

تشکـل و نـهـاد کـارگـري طـي بـيـانـيـه                      
مشترکي دستگيري محمود صالحي را       
محکوم کردند و خواهان آزادي فـوري و           

تشکـل هـائـي      .     بي قيد و شرط او شدند    

که بـيـانـيـه مشـتـرک صـادر کـرده انـد                      
 : عبارتند از

هيئت موسـس اتـحـاديـه سـراسـري             
کارگران اخراجي و بيکار، انجمن صنفـي     
کــارگــران بــرق و فــلــزکــار کــرمــانشــاه،             
کارگران نساجي شاهو، کارگران نسـاجـي       
کردستان، جمـعـي از کـارگـران شـرکـت                
واحد اتوبوسراني تهران و حومه، جمـعـي         
از کارگران کارخانه پرريـس، جـمـعـي از             
کارگران اخراجـي آلـومـيـن، جـمـعـي از                 
کارگران پتروشيمي کرمانشاه، جمعي از       
کارگران عسلويه و کـارگـران گـردانـنـده               

 . سايت شورا

 فـرورديـن در اولـيـن            ٢٤روز جمعه  
مــجــمــع عــمــومــي اتــحــاديــه ســراســري          
کارگران اخراجي و بيکار ، دسـتـگـيـري             

 . محمود صالحي را محکوم کردند

سنديکاي کارگران شـرکـت واحـد و           
اتوبوسراني تهران و حومه نيز  طي نامـه         

 فروردين ضمـن اعـتـراض بـه       25اي در  
دستگيري مـحـمـود صـالـحـي خـواهـان               
آزادي فوري و بدون قيد و شرط وي شـده            

 . اند
 ۸ضمنا بنا به گزارش روز شـنـبـه               

بـه صـالـح زاده و            يـ ارديبهشت ماه نـجـ     
سامرند صـالـحـی فـرزنـد او  از سـوي                     
حفاظت  اطالعات تلفني احضار شـدنـد       

 ارديبهشت خـود را مـعـرفـی           ١٩تا روز   
امـا آنـهـا مـخـالـفـت کـرده و                     . نماينـد    

مـتـذکــر شـده انـد تـا کــتـبــا از طــرف                      
دادستانی  احضاريه در يافت نـنـمـایـنـد           

 ."چ ارگاني مراجعه نخواهند کرديبه ه

 
 محمود صالحي فوري و بدون قيد و شرط آزاد بايد گردد 

 به کمپين بين المللي براي آزادي محمود صالحي بپيونديد

 

 محمود صالحي 

ميکنند که توده وسيع کارگر در حـيـن           
مبارزه پشت آنان را نه تنها خالـي نـمـي       
کنند، بلکه کارگران قانع مي شوند کـه      
براي پيروزي و دستيابـي بـايـد از ايـن                
نمايندگان جسور حمايت و پشـتـيـبـانـي       

و با توجه به ايـن شـرايـط         .  کامل كنند 
واقعي مبارزه است کـه آژيـتـاتـورهـا و              
نمايـنـدگـان و سـخـنـگـويـان کـارگـري                   
معموال بيشتر از هـر كـارگـر ديـگـري                
خواه نـاخـواه در زيـر ضـرب عـوامـل                    

لــذا بــراي   .   سـرکــوب قــرار مـيــگــيـرنــد        
حفاظت و امنيت جـان آژيـتـاتـورهـا در           
حين اعتصابـات نـقـش بـخـش مـوثـر                 
ديگري از کارگران برجستـه مـيـشـود و           

نـقـش آن     .   بايد مورد توجه قـرار گـيـرد         
دسته از کارگران فعال و راديـکـال کـه               
در واقع حلقه رابط بين نـمـايـنـدگـان و               
آژيـتـاتــورهـا و تــوده وســيـع کـارگــران                
اعتصابي هستند، براي پـيـشـبـرد امـر            

. مبارزه کلـيـدي و حـيـاتـي مـيـگـردد                 
معمـوال فـعـالـيـن كـارگـري بـه هـمـراه                   
آژيتـاتـورهـا و سـخـنـگـويـان قـبـل از                     
اعـتـصـاب در جـلــسـات مـهـمـانـي و                    
طبيعي که معموال کارگران بـه بـازديـد           
هم ميروند، مطالبات و خواسته هـا را          
مورد تبادل نظر قرار ميدهند و تـوسـط        
فعالين که در بدنه واحـدهـاي کـارخـانـه           

کار ميکنند به ميان توده وسيع کـارگـر     
مــيــبــرنــد، هشــدار مــيــدهــنــد و کــل              
کارگران را براي نبـرد رو در رو آمـاده                

مـعـمـوال تـعـداد فـعـالـيـن               .   ميـکـنـنـد    
کــارگــري کــه نــقــش رابــط را بــازي                   
ميـکـنـنـد بسـيـار بـيـشـتـر از تـعـداد                       

. نمايندگان و سخنوران علني هسـتـنـد         
لذا براي حفاظت و ادامه کـاري مـبـارزه        
فعالين کارگـري بـا ايـجـاده جـمـعـهـاي               
حفاطت و امنـيـيـت رهـبـران کـارگـري               
بصورت گارد ضمن دفـاع از رهـبـران،            
عوامل دشمن را هم که نقش تـخـريـبـي           
در ميان کارگران دارند را در مـجـامـع           
عــمــومــي بــه اطــالع هــمــه کــارگــران              

در صــورت دســتــگــيــري      .   مـيــرســانــنــد 
وظيفه و مسئوليت و کارارتباطـات بـا          
سـايـر واحــدهـاي اقــتـصـادي و جـلــب                 
حمايت ها و سازماندهي خانواده هـاي         
کارگري و همسـايـگـان ايـن کـارگـران،               

در مــبــارزات     .   تــازه آغــاز مــيــشــود         
کارگري هيچ کارگري نبايد تنهـا نـظـاره        

قـرار نـيـسـت عـده اي جـلـو                  .   گر باشد 
بيفتند از وقت و انـرژي خـويـش مـايـه               
بگذارند و به توده وسيع کارگر سـرويـس    

هـمـه کـارگـران داراي مـنـافـع               .   بدهند
مشترک هستند و بايد در امر پيـشـبـرد         
اعتصاب و اعتراض نقش را بـه عـهـده            

بگيرند؛ چرا که در غـيـر ايـن صـورت،              
دشمـن سـعـي مـيـکـنـد از ضـعـف و                      
اشتباهات کارگران استفاده کـنـد و بـا             
ايجاد شـکـاف بـيـن رهـبـران و تـوده                     
اعتصاب کننده، آن مبـارزه مـعـيـن را           

بنابر ايـن اعـتـبـار       .   به شکست بکشاند  
نقش فعالين سوسياليست و راديـکـال           
در ايجاد کميـتـه هـاي ارتـبـاطـات بـا                  
بخشهاي ديگر طبقه کـارگـر، کـمـيـتـه              
دفـاع از نـمـايـنـدگـان دسـتـگـيـر شـده،                   
کـمـيــتـه سـازمـانــدهـي خـانــواده هــاي                
کارگري، کميته ارتباط با رسـانـه هـاي           
جــمــعــي داخــلــي و خــارج از کشــور،               
صندوق مالي براي کمک به اعـتـصـاب         
کنندگان، کـمـيـتـه جـمـع آوري اخـبـار                  
مبارزات کل طبقه کارگر، از اهمـيـيـت         

. استراتژيک و کلـيـدي بـرخـوردار اسـت            
رهبران و فعالين کارگري بايد بـتـوانـنـد          
همه کارگران اعتصابي را در درون ايـن          
کميته ها در جهت پيروزي و رسيدن بـه     

ــنــد              ــدهــي کــن ــبــات ســازمــان . مــطــال
مسئوليت امر پيشبـرد و بـه نـتـيـجـه                 
رساندن بر شانه هاي تک تـک کـارگـران             

ــدارد،            .   قــرار دارد    يــک دســت صــدا ن
مبارزه با اتحاد و سازماندهي به پـيـش         
ميرود و هرکس بـايـد سـهـمـي داشـتـه                
باشد و مسئوليـت کـار مـعـيـن را بـر                   

 .دوش بگيرد
 

 

...  مالحظاتي  در مورد  ٨از صفحه    

نپرداختن دستمزد كارگران چـنـديـن         
سال است به صـورت يـك نـرم و عـرف                   
معمول توسط مفتخوران سرمايه دار در       

ايـنـكـه دسـتـمـزد كـارگـران              .   آمـده اسـت   
چندين برابر زير خط فقـر اسـت، ايـنـكـه              
تامينات اجتماعي مثل بيمه بيكاري و        
حق مسكن و بيماري و بازنشسـتـگـي و            
امثال اينها را عـمـال از كـارگـران دريـغ              
كرده اند، اينكه گراني هرروز دارد رمـق           
كارگران را ميكشد، و هزار نـوع چـپـاول            

در سـايـه چـمـاق          .   ديگر كـافـي نـيـسـت        
حكومت اسالمي شان، دستمـزد تـوافـق          
شده و رسمي و بخور و نمير كارگـر را هـم    

اين يك قـلـدري      .   حريصانه باال ميكشند  
كثيف و ضد انسـانـي و جـنـايـتـكـارانـه                 

اين به مفهوم دقيق كلمـه مـكـيـدن     .   است
خـــون كـــارگـــران و خـــانـــواده هـــاي                   

ابـعـاد عـظـيـم لـطـمـات و                .   كارگريسـت 
صدماتي كه اين جنايت به كارگران وارد      

چـه  .   ميكند براستي قابل حساب نيسـت     
" سـاده " بسيار كودكان كه با همين چپاول       

از شادي و مـدرسـه و بـازي و زنـدگـي                     
كودكانه محـروم مـيـشـونـد و بـايـد بـا                    
دستهاي كـوچـكـشـان اگـر كـاري گـيـر                   
بياورند بصورتي برده وار كـار كـنـنـد و                
لقمـه اي نـان بـه سـفـره خـالـي خـانـواده                      

چه بسيار زنان و دخـتـرانـي كـه            .   برسانند

چـه  .   كارشان به تـن فـروشـي مـيـكـشـد                
تعداد كودك و زن و مـرد كـه از كـمـبـود                
غذايي و دارويي و سرما و محروميت و          
فشارهاي روحي و عصبي، زندگـي شـان          

و چه بسيار فـاجـعـه       .   را از دست ميدهند   
در بـرابـر   !   كه اين جنايت بدنبال خود دارد    

اين جنايت كه تـنـهـا يـكـي از اشـكـال                    
جنايات سرمايه داران عـلـيـه كـارگـران               
است چه ميتوان گفـت؟ بـراسـتـي تـنـهـا                
ميتوان از ته دل فريـاد كشـيـد نـنـگ و                  

پـاسـخ   !   نفرت بر سرمايه  و سرمايه داران      
كارگران تا كنون مـبـارزه و اعـتـراض و              
بيرون كشيدن طـلـبـهـايشـان از حـلـقـوم                 
سرمايه داران به قدرت مبارزه متـحـدانـه         

واقعا هم راه ديگري جز  ايـن       .   بوده است 
اين مبارزه تا متالشي كـردن كـل   .  نيست

اين نظام و حكومت حافظ آن بايـد ادامـه    
براي دفاع از زندگي، براي دفـاع از          .   يابد

حرمت و انسـانـيـتـمـان بـايـد بـا هـمـان                     
شعارهاي اول مه امسال و بويژه با شـعـار       

در "   ازادي بـرابـري حـكـومـت كـارگـري             " 
صـوف مـيـلـيـونـي مـان پـا بـه مـيـدان                       
بگذاريم و اين مفتخوران و جانيان را يـك       
بار براي هميشه از حاكميـت و تصـمـيـم           

و رقم زدن سرنوشت جامعه پاييـن  گيري  
 ". بكشيم

 
 نپرداختن دستمزد کارگران يک جنايت آشکار 
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بـر  .   کنند، را از کشـور اخـراج کـنـد             
اساس گزارش وزير کشور جـمـهـوري          

 ۳۰۰ حـدود    ۸۵اسالمي، در سـال     
هزار شهروند افغاني از ايـران اخـراج         

 .شدند

 اخراج اجباري کارگران افـغـانـي       
از ايران با خشونت وحشيانه نيروهاي    

گـزارش شـده     .   پليس توام بوده اسـت     
کـارگـران   "   شـکـار  " است که در جريـان    

افــغــانــي شــمــاري از آنــهــا تــوســط             
نيروهاي پليس مورد ضرب و شـتـم           

يــکـي از    .   شـديــد قــرار گــرفـتــه انــد          
کارگران اخراجي عملکرد وحشـيـانـه         
نيروهاي پليس جمهوري اسالمـي را        

 :چنين شرح مي دهد
يـک  .   ما در ايران کار مي کرديم     " 

روز ساعـت هـفـت صـبـح مـامـوران               
پليس وارد محل کار ما شدنـد و از            
ما خواستند سريع حرکت کنيـم و بـا           
آنها برويم تا ما را به افغـانسـتـان رد         

مـا شـروع بـه الـتـمـاس              .   مرز کننـد  
کرديم و از آنها خواستيم تـا بـه مـا                
مهلت بدهند کـه حـقـوق خـود را از               
صاحبکار بگيريم، اما هـنـوز حـرف          
مان تمام نشده بود که توسط آنـان بـه         
زور از ساختمان بـه پـايـيـن انـداخـتـه              
شديم و وقتي به هوش آمديم خود را          

هـرات  )   بـيـمـارسـتـان     ( در شفاخـانـه       
 ".يافتيم

جانيان اسالمي ايـن بـار سـنـگ           
تمام گذاشتند و وحشـيـانـه كـارگـران            
زاده افغانستان را زير ضـرب و شـتـم            

يـکـي از ايـن کـارگـران             .   قرار دادنـد  

بدنبال اين حمله وحشيانـه و در اثـر            
جراجـات وارده در بـيـمـارسـتـانـي در           

اخـراج کـارگـران      . افغانستان جان داد 
 در ايـران و افـغـانسـتـان بـا               ،  افغاني

در کابل . اعتراضاتي روبرو شده است
وزارت خارجه افغانستـان و    درمقابل  

سفارت جمهوري اسالمي تظاهـراتـي      
اجـــتـــمـــاع کـــنـــنـــدگـــان     .   بــرپـــاشـــد 

پالکاردهايي را با خـود حـمـل مـي             
کردند که بر روي آنها از جمله نوشـتـه        

خروج اجباري مهاجريـن را  :  " شده بود 
حکومت ايـران  " و  "   محکوم مي کنيم  

اعـتـراض   " !   وحشيانه عمل مي کـنـد     
اخـراج  "   کنندگان اعالم داشتند کـه         

اجباري پناهجويـان خـالف قـوانـيـن            
جهاني است و ما برخورد جـمـهـوري         
اسالمي ايران با پناهجويان افغان را      

 ."محکوم مي کنيم
اين تهاجم و بويـژه كشـتـه شـدن             
يكي از كـارگـران بـدسـت عـوامـل                 
حكومت اسالمي را بـايـد وسـيـعـا               
مورد اعتراض قرار داد و مـحـكـوم            

 . كرد
رژيــم ضــد کــارگــر جــمــهــوري             
اسالمـي وقـيـحـانـه وجـود کـارگـران               
افغاني را عامل بيـکـاري در مـيـان             
کارگران اعالم کرده اسـت و بـا ايـن               
ترفند مي خواهد ضمن ايجاد تفـرقـه        
و دودستگي در ميان کارگران رفـتـار        

در .   ضد انساني خود را توجيـه کـنـد        
روز روشن اين دروغ را در بـوق مـي              

 هـزار    ۲۰کنند کـه پـس از اخـراج               
کارگر افغاني به همان مـيـزان و يـا               

دامـن  .   بيشتر شغل ايجاد شـده اسـت     
زدن بــه تــبــلــيــغــات و تــعــصــبــات              
ناسيوناليستي هـمـواره بـخـشـي از              
جنگ رواني عليه کـارگـران افـغـانـي           

به مـا مـي گـويـنـد کـه                 .   بوده است 
کارگر افغاني حق کـارگـر ايـرانـي را             
خورده است و سزاوار اخراج اجـبـاري         

کسي نيست که از اينها بپرسد .   است
چه کسي حق کارگر ايراني را خـورده          
است شما کرکسان و سرمايه داران و     
يا کارگران افغاني؟ کارگران افـغـانـي         

سـودا  آهي در بساط ندارد که با ناله         
کارگـر افـغـانـي اصـوال چـيـزي             !   کند

ندارد بخورد کـه حـاال حـق کـارگـري            
مگررژيم شما سـرمـايـه      .   ايراني باشد 

داران در ايران براي کارگر افغاني حق       
و حقوقي را اصوال برسميت شناخـتـه     
است؟ مگر نـه ايـن اسـت کـه ايـن                    
انسانهاي شريف از صـبـح تـا شـام                
بدنبال تهيه لقمه ناني حاضرند سخت 
ترين و كم اجر ترين و خطرناك تـريـن            
کارها را انجام دهند، پيه بـيـشـتـريـن       
بي حرمتي ها را به تن بمالنـد تـا بـه        
اوضاع ناامن و جهنمي افـغـانسـتـان         
برگشت داده نشوند؟ چرا هـمـيـن بـي         
حقوقي محض را نيز مي خواهيد از      
آنها بگيريد؟ جمهـوري اسـالمـي بـا            
يك جوسازي كثيف انسانهايـي را كـه      
كار ميكنند و ثروت ايجاد ميكنـنـد        

. دشمن جـامـعـه مـعـرفـي مـيـكـنـد                
ابتدايي ترين حقوق و حرمت انسانـي       

. آنها را رسـمـا زيـر پـا مـيـگـذارد                    
کارگران افغانـي را شـرور و دزد و                 
جاني جلوه مي دهد تا شـرورتـريـن و         
جانيان و دزدهاي واقعـي را از گـزنـد         

چـه کسـي دزد        .   حملـه بـه دور دارد        

است؟ کارگر افغانـي کـه بـا خـون و                
عرق خود خشـت مـي زنـد و يـا آن                  
گردن کلفتي که که دسـت بـه خشـت             
نـزده خشــت فــروش و کـار نــکــرده                

چه کسي جنايت .    کارفرما شده است 
مي کند کارگر معصوم و زحمتـکـش      
افغانـي و يـا رژيـمـي اسـالمـي کـه                   

را بـخـاطـر ايـنـکـه            "   وطني"کارگران  
دستمزدهاي پرداخـت نشـده خـود را           
طلب مي کنند به گلوله مي بـنـدد و           
مورد ضرب و شتم قـرار مـي دهـد؟           
چه کساني شرور هسـتـنـد کـارگـران              
افغاني و يا آن سرمايه دارانـي کـه از         
نياز و استيصال کارگر افغانـي بـراي          
استثمار وحشيانه او  و قيمت شکني       

  بر سر دستمزد استفاده ميکند؟ 
  !رفقاي کارگر

اين بگير و بنند و حشيانه اي که        
 �عليه کارگر افغاني راه انداخته انـد      

. بشدت ضد انساني و بيرحمانه است     
قتل يكي از كارگران توسط نيروهـاي   
جمهوري اسالمي را وسيعا محـكـوم       

به نهادهايي بين المللي نـامـه     !   كنيد
وقـت آنسـت     !   ها اعتراضي بنويسيـد  

كه هم سرنوشتي خـود بـا كـارگـران               
مهاجر را با صداي رسا مورد تاكـيـد        

به كارگران افغانستاني به    .   قرار دهيم 
هم طبقه ايهايمان نشان دهيم كه آنها    

تهـاجـمـات رژيـم       .   را تنها نميگذاريم  
اسالمي داران به کارگران افغاني بايد 
قاطعانه از سـوي جـامـعـه کـارگـري              
ايران و همه مردم شريف و آزاديـخـواه     

اينها تقالها و دست و     .   محکوم شود 
پا زدنهاي رژيمي است که چاره کـردن    
بن بستهاي ناعالج اش را از طـريـق          

حمله به ضعيف تريـن و بـي حـقـوق             
. ترين بخش جامعه دنبـال مـي کـنـد         

در مقابل اين حمـالت وحشـيـانـه بـه             
کارگران افغانـي بـايسـتـيـد و اعـالم              
کنيد که آنها جزئي از طبقه كارگر در    

اعالم كنيد كه هم سفره و هم     .   ايرانند
بـگـوئـيـد کـه        .   سرنوشت آنها هستيد  

 سرزميني کـه پـدر         �سرزمين پدري 
کارگر را در مـي آورد بـه رخ کـارگـر              

کـارگـران مـيـهـنـي         .   خارجي نکشيـد  
بگوئـيـد   .   ندارند و با يکديگر برادرند    

که کارگر کارگر اسـت و فـرق نـدارد            
کجا بدنيا آمده باشد، به چـه زبـانـي             
! حرف مـي زنـد و چـه بـاوري دارد                 

کارگران به داد هم مي رسند و  اجازه      
نمي دهند به خواهران و بـرادان هـم              
طبقه اي خود ايـنـچـنـيـن وحشـيـانـه               

اگر اتحاد و همبسـتـگـي       .   رفتار شود 
بخواهد معنايي داشته باشـد هـمـيـن         
روزهاست که بايـد بـروز بـزرگـتـريـن              
همبستگي با کـارگـران افـغـانـي را               

بيائيد تا ضمن دفـع حـمـالت         .   ببنيم
رژيم چنان کنيم که کـارگـر افـغـانـي               

او .   ديگر فراموش کند افغاني اسـت       
هم يکي مثل ماست و از اعضـاي             
طبقه اي که بـا آگـاهـي نـمـي گـذارد              
سرمايه داران و دولتشان در صفوفش  
تفرقه ايجاد کـنـد و بـر آنـهـا سـوار                   

يك بند قطعنامه كارگران در   .     شوند
اول مه هميشه ايـن بـوده اسـت كـه                 
تبعيض و ستم به كارگران بـر اسـاس           
زادگاه و مليت و مذهب را مـحـكـوم          

اين بايد سرلوحه تالش مـا    .  ميكنيم
كــارگــران و هــمــه مــردم در بــرابــر                
 . مرتجعين ضد انساني حاكم باشد
 

 
١از صفحه    کارگر کارگر است  

اعتراض كارگران شهرداري آبادان 
  به عدم پرداخت دستمزدها

 فرورديـن   ٣١كارگران شهرداري آبادان روز     
 مـاه اضـافـه    ٣در اعتراض به عدم دريافت  

 ٢كاري، حقوق اسفند ماه سال گذشتـه و           
سال بن كارگري، جـلـوي در فـرمـانـداري                

ايـن  .   آبادان دست به تجمع اعتراضي زدنـد     
كارگران كه اضافه كـاري مـاهـهـاي دي،              
بهمن و اسفند سال گذشته و نـيـز حـقـوق              

 را از      ٨۵ و      ١٣٨٤اسفند و بن سالهاي     
شهرداري شهر آبادان طلبكارند، خـواهـان         

 . اند رسيدگي فوري به مشكالتشان شده
تجمع اعتـراض آمـيـز كـارگـران اخـراجـي               

 زمزم كرمان
بــه گــزارش روز اول ارديــبــهــشــت مــاه                 

 تـن از كـارگـران           ٣٠خبرگزار كار ايران،     
 تـا    ٧اخراجي شركت زمزم كرمان كـه از           

 سال سابقـه كـار داشـتـنـد، و بـر اثـر                  ١٢
كــارهــاي ســخــت در ايــن مــدت دچــار                 
بيماريهايي از قبيل ديسك كـمـر، آرتـروز،       

اند، به اتـفـاق       تنگي نفس و روماتيسم شده    
هـايشـان در جـلـوي درب ورودي                  خانوده

ايـن  .   كارخانه تجمع اعتراض آميز كـردنـد      
صبح امـروز زمـانـي       :   اند كه   كارگران گفته 

كه به محل كار خود حاضـر شـديـم، بـدون         
دليل و اطالع قبلي از ورود ما جلـوگـيـري        

و به آنها گفته شده بـود كـه بـايـد بـا              .   شد
شركت تسويه حساب كننـد و سـپـس بـا                
بســتــن قــرارداد بــا كــارفــرمــاي بــخــش               
خصوصي در شـركـت مشـغـول بـه كـار                    

ايــن كــارگـران هــم اكــنــون واجــد             .   شـونــد 
شرايط براي دريافـت حـقـوق ثـابـت، حـق                

 هـزار    ٢٧٠مسكن و حـق اوالد مـاهـانـه            
تومان هستند كه در صورت عقـد قـرارداد      
با كـارفـرمـاي بـخـش خصـوصـي، فـقـط                  

 هـزار    ١٨٣حداقل دستمزد تعييـن شـده          

انـد كـه      تومان دريافت خواهند كرد و گفته   
امنيت شغلي خودشـان را نـيـز از دسـت                 

 .خواهند داد
همسر يكي از كارگران در اين تجمع گفتـه         

دو سال قـبـل هـم كـارفـرمـاي ايـن                 :   است
 تن از كارگـران را اخـراج     ٤٢شركت تعداد  

و به آنان قول داد كه بعـد از گـذشـت يـك                   
ماه دوباره آنان را مشغول به كار كند؛ كـه            
كارگران به استناد بـه گـفـتـه وي، دنـبـال                  
بيمه بيكاري نيز نرفتند، كه در نهايـت نـه            
به سر كار برگـردانـده شـدنـد و نـه بـيـمـه                       

  .بيكاري به آنها تعلق گرفت
اعتراض كارگران قوه پارس قزوين  

  به عدم پرداخت دستمزدهايشان 
كارگران قوه پارس قزوين، در اعـتـرض بـه          

 ٢عدم پرداخـت دسـتـمـزدهـايشـان، روز                
ارديبهشت در يك تجمع اعـتـراض آمـيـز             
خواهـان پـرداخـت فـوري مـطـالـبـاتشـان                  

 ٧٠اين كارگران كه تعـدادشـان بـه         .  شدند
نفر ميرسيد، در محل خانه كارگر قـزويـن       
تـجـمــع كـرده و خـواســتـار روشـن شــدن                    
وضعيت شغلي و رفع مشكالت حـقـوقـي          

 ١٠اين كـارگـران نـزديـك بـه             . خود شدند 
  .اند ماه است كه حقوقي دريافت نكرده
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 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

 ارديبهشت بنـا بـه سـنـت       7روز  
 هـزار نـفـر و بـا               4هرساله بيـش از    

 5تخمين برخي ديگـر از حـاضـريـن            
هزار نفر، از کارگـران کـارخـانـه هـاي          
ــع               ــران خــودرو، صــنــاي ــپــا، اي ســاي
آموزشي، پارس خودرو، سـنـديـکـاي         
کارگران شرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي             
تهران، جمعهايي از فعالين کارگـري،      
اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        
بيکار و کارگرانـي از سـايـر مـراکـز               
توليدي و صنعتي در آبشار خور گـرد    
هم آمـده و اول مـاه مـه را گـرامـي                   

 مـعـلـمـان، دانشـجـويـان و               .داشتند
شخصيت هاي سياسي از جمله ناصر 
رزافشان از ديگر شرکت کنندگان اين 

  .مراسم بودند
اين مراسم که قرار بود از ساعت       

 صبح شروع شود بدليل حضـور و          9
دخالت نيروهاي امنيتي و انتظـامـي       

. در محل، طبق برنامه پـيـش نـرفـت        
تعدادي از نيروهـاي انـتـظـامـي وارد            
محل مراسم شده و شـروع بـه جـمـع               
آوري پالکاردها کردند اين در حـالـي        

 9بود که از حدود نزديک به ساعـت           
صبح نيز جاده منتهي به آبشـار خـور        
براي جمع آوري پارچـه نـوشـتـه هـاي            
نصب شده بر روي اتوبوسها، تـوسـط      
نيروهاي انتظامي مسدود شـده بـود         
که اين امر باعث کندي تردد وسائـط     
نقيله شـد و شـرکـت کـنـنـدگـان در                   
مراسم نتوانستند به موقـع در مـحـل         

  .حاضر شوند
با ايـنـحـال کـارگـران اقـدام بـه                   
تشکيل جلسات بحث و تـبـادل نـظـر        
حــول مســائــل کــارگــري کــردنــد و              
جمعيت کودکـان کـار و خـيـابـان و                 
جهاني شايسته براي کودکان مـوفـق         

  .به اجراي برنامه هاي خود شدند

در طـول ايـن مـراسـم نـيـروهـاي              
امنيتـي و انـتـظـامـي بـطـور مـداوم                
مشغول کنترل جمعيت بـودنـد و از             
عکاسي و فيـلـمـبـرداري جـلـوگـيـري              
کرده و در چندين مورد دوربين هـاي        
شرکت کنندگـان را مـوقـتـا ضـبـط               

همچنيـن ايـن نـيـروهـا جـلـو             .   کردند
پخش هر گونـه تـراکـت کـارگـري را                
گرفته و تعدادي از اعضـاي هـيـئـت             
مديره اتـحـاديـه سـراسـري کـارگـران              
اخراجي و بيکار را به نامهاي صديق        
کريمي، جـمـيـل مـحـمـدي، حسـيـن               
قادري، جـعـفـر عـظـيـم زاده، خـالـد                 
سواري، محمد نـعـمـتـي و مـحـمـد                 
فرجي را به دليل پخش فـراخـوان اول           
ماه مه اين اتحاديه و گزارش مجـمـع       
عمومي آن بمدت کوتاهي بـازداشـت       
کردنـد کـه بـا اعـتـراض بـازداشـت                  
شدگان و مـذاکـره فـي مـابـيـن آزاد                 

  .شدند
در پايان اين مراسم جلسه بزرگي      
از کارگران تشـکـيـل و تـعـدادي از                 

شرکت کنندگان کارگـر و دانشـجـو،           
حــول مســائــل کــارگــري اقــدام بــه              

  .سخنراني کردند

 

 .   هزار کارگر با مراسمي در آبشار خور به استقبال اول ماه مه رفتند4بيش از 

امروز وزير کار و امور اجتماعي، سـيـد    
محمد جهرمي، اعالم کـرد کـه يـازده              
ارديبهشت روز جهاني کارگر براي همـه       

. کارگران کشور تعطـيـل رسـمـي اسـت            
اينرا کارگران يکـبـار ديـگـر در زمـان                

 بـه    ١٣٦٩تصويب قانون کـار در سـال       
جمهوري اسالمي تحميل کرده بودند و        
رژيم مجبور شده بود در قانون کار آنـرا          
بعنوان تعطيل رسمـي کـارگـران اعـالم            

اما عمال در اکثر مراکـز کـارگـري    .  کند
اعالم اين مسالـه تـوسـط        .   اجرا نميشد 

وزير کار و درست در آسـتـانـه اول مـه،             
نــاشــي از فشــار تــحــرک اعــتــراضــي               
کارگران و کل مردم آزاديـخـواه در ايـن          

  .مقطع است
قطعا بـراي رژيـمـي کـه مـحـمـود                 
صالحي فعال اول مه سقـز را بـه زنـدان           
انداخته است، براي رژيمي که شش نـفـر      
ديـگــر از فــعــالــيــن اول مــه ســقــز را                  
دادگاهي کرده و برايشان پرونـده سـازي          
کرده است، براي رژيمي که صدها فعـال       
کارگري را دسـتـگـيـر و اعـدام کـرده،                  

اعتصابات کارگري را به گلوله بسته و         
کارگران و مردم را از هـرگـونـه حـق و                 
حقوقي محروم کـرده اسـت، ايـن يـک                
عقب نشيني و بـراي طـبـقـه کـارگـر و                
مردم تشنه آزادي يک پيروزي محسوب      
ميشود و موجب تـحـرک گسـتـرده تـر                
مردم و تحمـيـل عـقـب نشـيـنـي هـاي                 

مــوج .   بـيــشـتــر بــه رژيــم خــواهـد شــد             
اعتراضات مـردم، اعـم از کـارگـران و             
معلمـان و دانشـجـويـان و مـقـاومـت                  
گسترده اي که توسط زنان و جوانان در          
مقابل سرکوبگري هاي رژيـم در جـريـان         
اســت، و بــويــژه گســتــرش نــفــوذ                       
سوسياليسم در جنبش کارگري و سـايـر        
جنبش هاي اعـتـراضـي، عـامـل ايـن                

  .عقب نشيني رژيم است
اما اول مه روز جهاني کارگـر بـايـد      
بعنوان تعطيل عـمـومـي و رسـمـي در              
جامعه اعالم شود و نـه فـقـط شـامـل                
کارگران بلکه شامل همه آحـاد جـامـعـه      

بعـالوه حـق بـي چـون و چـراي                  .   بشود
کارگران و مردم بـراي بـرپـائـي مـراسـم              

هاي مستقل اول مه بايد بـه رسـمـيـت              
شناخته شود، محمود صـالـحـي فـعـال            
اول مه فورا و بي قيد و شرط از زنـدان          
آزاد شود و پرونده فعالين اول مـه سـقـز        

  .فورا مختومه اعالم گردد
اعالم تعطيل رسمي اول مـه بـراي         
کارگران از جانب وزير کـار حـکـومـت،            
نشانه آشکاري از فشار جنبش کارگـري       
و سوسياليستي بر جمهوري اسالمي و        

حزب کـلـيـه      .   پيشروي اين جنبش است  
کــارگــران و مــردم آزاديــخــواه را بــه                  
گســتــرش مــبــارزه بــراي مــطــالــبــات            
عادالنه خـود، حـمـايـت قـاطـعـانـه از                   
مبـارزات جـاري مـعـلـمـان و تشـديـد                   
فـعـالـيـت بـراي بـرپـائـي يـک اول مــه                      
تاريخي در روز يازده ارديبهشت امسال      

   .فراميخواند
  زنده باد اول مه روز جهاني کارگر

 مرگ بر جمهوري اسالمي

  زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ١٣٨٦ ارديبهشت ٥، ٢٠٠٧آوريل  ٢٥

 

 

  !يکبار ديگر اول مه براي کارگران تعطيل رسمي اعالم شد
 

ادامه اعتراض كارگران                      
  كاغذسازي كارون شوشتر                  

دنبال تجمع و اعـتـراض اسـفـنـد مـاه               به  
سال گذشته كارگران كاغـذسـازي كـارون          

 اسـفـنـد      ١٢شوشتر، كه خبر آن را در             
 تـن از ايـن          ٢٠٠منتشر كرديم، حدود     

كــارگــران بــار ديــگــر بــراي پــيــگــيــري               
مطالباتشان به تهران رفتـه و در مـقـابـل          
دفتر احمدي نژاد اجـتـمـاع و اعـتـراض                

اين اعتراض كه ابتدا خبر آن روز         .   كردند
 ارديبهشت منتشر شد، بـا مسـافـرت           ۵

 كارگـر بـه تـهـران شـروع شـد، بـا                  ١٣٠
 ٨پيوستن كارگران ديگر اين شركت تـا           
. ارديبهشت همچنان ادامه داشـتـه اسـت      

ــه                كــارگــران قــول داده        ــد كــه اگــر ب ان
مطالباتشان رسيدگي نشـود، تـا پـايـان            
هفته جاري به تجمع خود ادامه خواهـنـد          

اين كارگران با اعتراض خـود و بـا           .   داد
تجمع در مقابل دفتر رياسـت جـمـهـوري           
اسالمي در اسفند ماه گذشته، موفق بـه        
دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده خـود        

اما ديگر مطالبـات كـارگـران از           .   شدند
جمله عدم اجراي مصوبـه هـيـات دولـت           

اندازي ايـن بـنـگـاه،       مبني بر تكميل و راه    
 درصـد    ٢٤ سال  گذشته فقط   ١۵كه از   

آن تكمـيـل شـده، هـنـوز بـرآورده نشـده                   
انـد كـه        كارگران معـتـرض گـفـتـه        .   است

 كـارگـر   ٢٢٠٠تكميل اين پروژه بيـش از   
 نـفـر را        ۵٠٠٠را مستقيما و بيـش از          

. غيرمستقيم به اشتغال در خـواهـد آورد         
به گفته كارگران مسئوالن اين شركت تـا        
كنون بيش از يك و نيم ميلـيـارد تـومـان         

اند تا به مطـالـبـات     از دولت دريافت كرده 
كارگران رسيدگي شود، اما قصد چـنـيـن         

مدير عامـل ايـن واحـد         .     كاري را ندارد  
اي    در واخر اسفند سال گذشته طي نـامـه        

به كارگران خبر داد كه اين واحد تعـطـيـل        
 ٢٠٠ميگردد و باعث بيكاري بيش از          

 . كارگر شد
 اسفنـد  هـنـگـامـي            ٨ روز   اين کارگران   

قصد ديدار با يكي از مسـئـوالن دفـتـر               
رياست جمهوري اسالمي را داشـتـه انـد            
مورد ضرب و شتم نيروهـاي انـتـظـامـي             

پيشنهـادي دفـتـر      "   راه حل.   " قرار گرفتند 
احمدي نژاد به اين كارگران كه گفـتـه انـد         

 سـال سـابــقـه كــار دارنــد،              ١٠حـداقـل     
 .بيكاري بوده استتقاضاي بيمه 
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    كارگران جھان متحد شويد

بــر اســاس فــراخــوان اتــحــاديــه           
 �سراسري کارگران اخراجي و بيـکـار      

 و   �کميته هماهنگي غـرب کشـور        
 �تعدادي از فعالين کارگري سنـنـدج      

 صـبـح بـه وقـت            10امروز ساعت   
محلي همـان سـاعـت اولـيـه شـروع                

 نـفـر از        300تـا    200مراسـم        
کارگران مراکز مختلف سـنـنـدج در           
مقابل اداره کـار ايـن شـهـر تـجـمـع                  

ديگر کارگران از خيـابـانـهـاي        .   کردند
مختلف به طرف مراسـم در حـرکـت          

نيـروهـاي انـتـظـامـي ضـمـن              .   بودند
ممانعت از تجمـع بـيـشـتـر کـارگـران              

 . تجمع را محاصره کردند
از همان لحظـات اول نـيـروهـاي            
انتظامي و لبـاس شـخـصـي ضـمـن                
محاصره تجمع کارگـران بـا تـهـديـد             
وارعاب از کـارگـران خـواسـتـنـد کـه               

کارگران اعـالم کـردنـد     .   پراکنده شوند 
که امروز روز کارگر است و مراسم را        

 . برگزار ميکنند
نيروهاي انتظامـي بـا کـارگـران           

جنگ و گريز شديدي با  .   درگير شدند 
حمله به کارگران و خانـواده هـايشـان           

 . آغاز شد
شيث اماني رئيس هيئت مـديـره     
اتحاديه سراسري به خواندن قطعنامه     

هـنـوز   .   کارگران سـنـنـدج ادامـه داد          
قرائت قطـعـنـامـه تـمـام نشـده بـود                  
نيروهاي مسلح رژيم از همه طرف بـه        

آنـهـا را     .   تجمع کارگران حمله کردنـد    
مـورد ضــرب و شــتــم قــرار داد و                   

در ايـن    .   .   تعدادي را دستگير کردند   
حمله وحشيانه شيـث امـانـي بشـدت        
زخمي شد ،  تـعـدادي از کـارگـران                 
مورد ضر و شتم قرار گرفتند و  بيش      
از بيست نفر از کـارگـران دسـتـگـيـر              
شدند که تعدادي از آنها در هـمـانـروز       

اما  صـديـق کـريـمـي و            .     آزاد شدند 
خالد سواري  از اعضاي هيئت مديره 
اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        
بيکار و نيز  اقبـال لـطـيـفـي، يـداهللا                

مرادي، نجمه الدين رجـبـي، فـاروق            
گويلي و انور مفـاخـري  در  زنـدان               

در همين روز  پس از پـايـان         .   ماندند
تجمع کارگران،  مامورين چهار چـرخ     
ماشين خالـد سـواري نـايـب رئـيـس              
اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        
بيکار را پنجر کرده و بـا بـاز کـردن                
درب ماشين وي، ماشـيـن را مـورد          

 .تفتيش قرار دادند
بدنبال اين تهاجم، اعتراض مردم 
به دستگيري و سرکوب آغـاز شـد و            
خانواده هاي دستگيرشدگان و مـردم      
زيادي در مقابل درب زندان سـنـنـدج         
ــواهــان آزادي                    ــرده و خ ــجــمــع ک ت

 . دستگيرشدگان هستند
در اين حرکت اعـتـراضـي،  در              

 خـواهـر صـديـق        12محل کالنتري   
کريمي توسـط يـکـي از مـامـوريـن               
امنيتي بشدت مورد ضرب و شـتـم           
قرار گرفت، بطوري که همه جـاي بـدن    

 12نامبرده روز   . وي کبود شده بود 
ارديبهشت  براي تسليم شـکـايـت از           
ماموري که وي را مـورد ضـرب و               
شتم قرار داده بود بـه هـمـراه شـيـث                
اماني رئيس هيئت مديـره اتـحـاديـه         
سراسري کارگران اخراجي و بيکار بـه       

در همـانـجـا شـيـث         .   دادگاه رفته بود  
اماني  توسـط بـيـش از ده مـامـور                 

امنيتي که از بيرون دادگاه وارد آنجـا     
 .شده بودند، با خشونت بازداشت شد

بنا به گزارشهاي رسيده به کميته       
کردستان حزب کمونيـسـت کـارگـري          
ايران  بدنبال اول مه دسـتـگـيـري هـا              
ادامه داشته  و مامورين امنيتي بـا          
لباس شخصي در سطح شهر سننـدج        
به دنبال بازداشـت اعضـاي هـيـئـت              

مديره اتـحـاديـه سـراسـري کـارگـران              
بـديـن   .   اخراجي و بـيـکـار هسـتـنـد              

 12(  مـه     2ترتيب  روز چهارشنبه     
نـيـروهـاي رژيـم       )   ١٣۸۶ارديبهشـت 

اسالمي طيب چتاني يکي از فعالين      
شناخته شده کارگران در شهر سنندج       

روز . را در خانه خود بازداشت کردند  
 3بعد از آن يعني صبح پنجـشـنـبـه             

خـالـد   )   ١٣۸۶ ارديبهشـت  13( مه  
سواري در نزديک پاساژ نور در شـهـر        

 . سنندج دستگير شد
 نفـر از فـعـالـيـن            13هم اکنون   

کارگري در شـهـر سـنـنـدج بـه جـرم                   
شرکت در مراسـم اول مـه در زنـدان            

اسـامـي ايـن کـارگـران           .  بسر ميبرند 
  :  عبارتند از
شــيــث امــانــي رئــيــس                   -1

هـيــئـت مــديــره اتــحــاديـه کــارگــران            
صـديـق     -2اخراجي و بيکـار ايـران          

کريمي عضو هيئت مديره اتـحـاديـه          

 -3کارگران اخراجي و بيکار ايـران          
خالد سواري نايب رئـيـس اتـحـاديـه             
سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار            

يـداهللا    –5اقبال لطـيـفـي         -4ايران  
 –7نجمه الدين رجبـي        –6مرادي  

 -9انور مفاخري      -8فاروق گويلي   
حـبـيـب اهللا        -10صديق امـجـدي      

محـي الـديـن رجـبـي          -11کلکاني  

 -13صــديــق صــبــحــانــي،         -12
طيب چتـانـي از اعضـاي اتـحـاديـه                

 کارگران اخراجي و بيکار ايران

 
کميته کردستان حزب کمونيسـت   
کارگري سرکوب ميتـيـنـگ اول مـه            
کارگران توسط جمهوري اسالمـي را        
شديدا محکوم ميکند و همـه مـردم          
آزاديخواه را فراخـوان مـيـخـوانـد بـه              
تجمع خود در مقابل زنـدان سـنـنـدج        
ادامه داده و خواهـان آزادي فـوري و          
بي قيد و شرط همه دستگيـرشـدگـان          

 . شوند
اين حق بديهي همـه کـارگـران و            
مردم است که در روز اول مـه روز                 
جهاني کارگران بهر طريق ممکن در        
مورد مسائل و مشـکـالت خـود و              
مسائل جامعه ابراز نظـر کـرده و بـا             
برگزاري ميتينگ و تظاهرات، نقـد و      
اعــتــراض خــود را بــه ايــن نــظــام                 
غيرانساني و حکومت پـاسـدار ايـن           

از همـه سـازمـانـهـاي      .  نظم بيان کنند 
کارگري و سـازمـانـهـا و نـهـادهـاي                 
مدافع حقوق انسان در سـطـح بـيـن               
الـمـلـلـي مـيـخـواهـيـم بـه سـرکـوب                    
مــيــتــيــنــگ کــارگــران در ســنــنــدج           
اعتراض کرده و خواهـان آزادي فـوري    

 . دستگير شدگان شوند
 

 

 مراسم مستقل در سنندج بر گزار شد
. دنـد با حمله  رزيم به مراسم کارگران در سنندج  تعدادي از رهبران اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکـار و کـارگـران حـاضـر در مـراسـم دسـتـگـيـر شـ                          

 .تعداد زخمي و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

 

 
اعتراض كارگران               

هاي پااليشگاه               پيمانكاري       
آبادان به عدم دريافت                   

  دستمزدهايشان           
كارگران قـراردادي پـااليشـگـاه نـفـت           
آبادان، در اعتراض به عـدم دريـافـت           
حقوقشان، در اداره كار آبادان تـجـمـع      

به گزارش ايلنا، اين كـارگـران       .   كردند
هاي بسـيـار      كه بيشتر آنها در قسمت  

سخت پااليشگـاه مشـغـول بـه كـار               
هستـنـد، در صـورت كـوچـكـتـريـن                
اعتراض به شرايط كار بدون دريافـت        
مطالبات و حق سنوات، بالفاصله از      

هــاي     ســوي كــارفــرمــايــان شــركــت         
ايـن  .   پيمانـكـاري اخـراج مـيـشـونـد            

كارگران در اعتراض به عدم دريـافـت        
دســتــمــزد و حــقــوقشــان از جــانــب             

هاي پيمانكار تأمـيـن نـيـروي            شركت
انساني كه در پااليشگاه نفت آبـادان         

 ارديـبـهـشـت       ١فعاليت دارند، روز       
ــر اداره كــار ايــن                  ١٣٨۵  در بــراب

شهرستان تجمـع كـردنـد و خـواهـان              
پــرداخــت فــوري دســتــمــزدهــايشــان         

الزم بـه يـادآوري اسـت كـه          .   گرديدند
كارگران قـراردادي پـااليشـگـاه نـفـت           
آبادان تاكنون چندين بار در اعتـراض       
بـــه عـــدم دريـــافـــت حـــقـــوق و                    
دستمزدهايشان در اداره كـار آبـادان          

انـد، امـا مسـئـولـيــن              تـجـمـع كــرده     
مربوطه هيچگونه اقدامي براي رفـع        

  .اند مشكالتشان انجام نداده
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ـه از          دورجديد اعتراضات معلمان ک
بـهــمــن مــاه ســال گــذشــتــه آغــاز شــده                
ـه                  ـي ـارزه جـاري مـردم عـل ،مهمترين مـب

ـه       ٢٨جمهوري اسالمي طي      سال گـذشـت
معلمان در مبارزه براي بهـبـود   .   بوده است 

ـري       ـراب ـاب  ،شرايط زندگي و رفع تبعيـض ون
ـر                ـق خواست تمام مردم به ستوه آمـده از ف

 .واختناق را نمايندگي ميکنند
مهم ترين دست آورد مبارزه معلمـان       
ـرده         ـارزه گسـت تا اينجااين استکه سنت مب
ـه شـيـوه رايـج                وسراسري رايکبار ديـگـرب
مبارزه، که سالها به دليل وجود سـرکـوب         
ـبـود،                  ـر ن ـپـذي ـراضـات امـکـان شديد اعـت

 .تبديل کردند
ـر                  ـه ب اين دستاورد مـهـمـي اسـت ک
ـر             ـي ـاث ـز ت مبارزه ساير بخشهاي جامعه ني

 .خواهد داشت
ـارزه                  ـر مـب ـلـي سـي ـب در بخشهـاي ق
ـا اعـتـصـاب دوروزه               معلمان را از ابتدا ت

.  دنبال کـرديـم    ١٣٨٦ فروردين ٢٧ و٢٦
در ايـن بــخـش بــه ادامـه آن خـواهـيــم                     

 .پرداخت
عالرغم دستگيـري ،احضـارو وعـده         
وعيدهايي  که رژيم به معلمان داده بـود،           

ـرورديـن     ٢٧ و٢٦اعتصاب در روزهاي    ف
ـه اي بـخـودگـرفـت              ـق طـبـق   .   ابعاد بيسـاب

ـزدنـد                ـلـمـان مـي تخمينهايي که خود مـع
 درصد معلمـان در اعـتـصـاب       ٨٠حدود  

ــد      بــر اســاس اخــبــار         .   شــرکــت داشــتــن
ـاده                ـت ـرسـيـد در دوراف وگزارشاتي که مـي
ـه                ـلـمـان ب ـز مـع ترين شهرها وروستاها نب

ـنـد    ـرده         . اعتصاب پيوست ـال گسـت ـب ـق اسـت
ـه هـيـچ          معلمان از اعتصاب،  نشان داد ک
ـا                   ـه ب ـابل ـراي مـق يک از ترقند هاي رژيم ب
ـا                    ـيـسـت وآنـه ـر ن ـا مـوث اعتراضات آنـه
مصمم هستند که مبارزه  خـود را ادامـه            

 .دهند
به روز شمار مبارزات معلمـان و حـمـايـت       
ـارزات  در ايـن                   و پشتيبانـي از ايـن مـب

  : فاصله نگاه کنيد
ـلـي    :    فروردين٢٩  - ـل کنفدراسيون بين الم

) آي تـي يـو سـي          ( اتحاديه هاي کارگري 
ـه            طي نامه اي به احمدي نژاد ، شـديـدا  ب

ــگــيــري وســرکــوب       ــمــان و         دســت مــعــل
  .ايران اعتراض کرد کارگران

آموزش بيـن الـمـلـل هـم        :    فروردين٣٠  -

ـار دوم      ـري و                براي ب ـه دسـتـگـي نسـبـت ب
ـر             سرکوب معلمان در تظـاهـراتـهـاي اخـي

ـار آزادي     .   دولت اعتراض کرد   به و خواست
  .فوري معلمان زنداني شد

ـبـهـشـت    ٢  - شـوراي هـمـاهـنـگـي         :    اردي
ـه اي اعـالم               ـي ـان ـي کانونهاي صنفي طي ب
ـه           کرد با توجه به عدم رسيدگي با خـواسـت
ـرگـزاري اعـتـصـاب و                 ـر ب هاي معلمان ب

 .تجمع در اين روزها تاکيد کرد
ـلـمـيـن          عالرغم دستگيري تعـدادي از مـع
ـلـمـيـن                 ـر مـع تهران و همدان وتهديد سـاي
درشهرهاي ديگر ، آنها آمادگـي خـود را          

ارديبهشـت وتـجـمـع     ٩براي اعتصاب روز    
 ارديبهشت در مقابل ادارات آمـوزش    ١٢

و پرورش شهرهاي مختلف اعـالم کـرده            
 .بودند

ـراي                  رژيم تمام نيـروهـاي سـرکـوبـش را ب
ـلـمـان بسـيـج                 مقابله با اعتـراضـات مـع

ـا               . کرد ـه ب ـابل ـراي مـق آموزش و پرورش ب
ـه         برنامه اعتصاب طي بخشنامه هايـي ک
ـران                     ـراي مـدي ـلـف ب در شـهـرهـاي مـخـت
ـران خـواسـت            مدارس فرستاده بود از مدي
اسامي معلماني که در اعتصاب شـرکـت       
ـا                       ـا آنـه ـا ب ـنـد ت ـن ميکننـد را گـزارش ک

ـا       .   برخورد شود  بعالوه در برخي از شـهـره
ـروهـاي            ـي ـرورش ون مسئولين آمـوزش و پ
ـا احضـار               ـه مـدارس ي امنيتي با رفتـن ب
مديران و معلمان، آنها را تـهـديـد کـرده                

  .بودند که در اعتصاب شرکت نکنند
ـامـه      :   ارديبهشت٩  - ـرن در اين روزطبق ب

اين بار هـم    . اعالم شده اعتصاب آغاز شد   
ـر              ـيـشـت عليرغم اينکه فشار و تهديد ها ب
ـراي             شده بود، در سراسر کشور معلـمـان ب
ـا در اعصـاب            تحقق مطالباتشان وسيـع

 .شرکت کرده بودند
ـلـمـان              طبق اولين گزارشات از تهران مـع

، ١٥،   ١٢، ٨، ٦، ٤،  ٣،  ٢،  ١مناطق    
 در مدارس راهنـمـايـي و      ١٨ و ١٧،  ١٦

ـا در اعـتـصـاب بـودنـد                 ـانـه ـه  .   دبيرست ب
ـه      مدارس گفته شد که در هر مدرسـه اي ک
ـه                 اعتصاب هست بايد اسم دو مـعـلـم ب
ـا                   ـرورش داده شـود ت مرکز آموزش و پ

در يـکـي   .   خودشان موضوع را پي بگيرند 
ـه بـودنـد مـا                      ـت ـف ـلـمـان گ از مدارس مـع

اسـم  .   نميگذاريم اسم دو معلم داده شـود         
ـه          .   همه ما را بدهـيـد       در   ١٨در مـنـطـق

ـر                 ـرورش مـدي پاسخ به اداره آمـوزش و پ
يکي از مدارس گفته بود اول اسـم خـود               

 . من را بنويسيد

در جريان ايـن حـرکـت در  شـهـرهـاي                      
ـلـمـان              ٤٥اردبيل و همـدان       ـر از مـع ـف  ن

ـا   .   دستگير شدند  اما عليرغم همه فشـاره
ـلـمـان اعـالم                ـا مـع و تهديدات و سرکوبه
ـارزه خـود ادامـه                  ـه مـب کردند قاطعانه ب

 .خواهند داد
 آمـوزش و       ٥در اين روز معلمان منطقه      

ـا اعـتـصـاب،             پرورش در تهران همزمان ب
ـراضـي زدنـد            حـدود  .   دست به تجمع اعـت

ـه در               ٨٠٠   نفر از معلـمـان ايـن مـنـطـق
ـه        ـاحـي مقابل اداره آموزش و پرورش اين ن

 . دست به تجمع زدند
ـرده و               همچنين در سقز  اعتـصـاب گسـت

ـنـدج و         .   اکثر مدارس تعطيل بود    در سـن
ـاري از مـدارس              بوکان و مريوان نيز بسـي

ـه       . تعطيل شدند  معلمين اعـالم کـردنـد ک
اگر به خواسته هايشان رسـيـدگـي نشـود           
اعتصابات و تجـمـعـات خـود را ادامـه                

 . ميدهند
ـان و هـمـدان                   ـرسـت  در استان مـرکـزي، ل

 بويژه در مدارس راهـنـمـائـي و         ،معلمان  
وسيعا در اعتصـاب شـرکـت    دبيرستان ها   

تالش هـاي فشـرده جـمـهـوري             .   داشتند
ـا تـهـديـدات                 اسالمي از وعده و وعـيـد ت
ـيـن          گسترده و خودداري از آزادي مسـئـول

 هيچـکـدام مـانـع       ،کانون صنفي معلمان  
ـا اعـتـصـاب       .     اعتصاب عمومي نشـد    ب

عمومي ، معلمان بار ديگر عزم خـود را        
ـراي     شـان   مبارزه حق طلبانه  ادامه  براي    ب

ـزايـش                آزادي همکاران زنـدانـي خـود، اف
ـامـيـن مسـکـن، آزادي                 باالي حقـوق، ت
اعتصـاب و تشـکـل و مـتـوقـف کـردن                  

 . تهديدات و دستگيري ها نشان دادند
ـه           در اين روز در مشهد در نواحي هفتـگـان

، در سبزوار، نيـشـابـور،    ٣ و   ٢بويژه ناحيه   
قوچان، چناران، بجنورد و در اصـفـهـان              

، شهرضا، زريـن شـهـر،         ٢بويژه در ناحيه    
فــالورجــان و فــوالد شــهــر، و نــيــز در                  
شـــهـــرهـــاي هـــمـــدان، الـــيـــگـــودروز،          
مالير،ساوه، خمين، اراک، شهريار، شـهـر         
ري، ورامــيــن، پــاکــدشــت، هشــتــگــرد،         

ـزک، اسـ           مشـهـر، و     الساوجبـالغ، کـهـري
ـان             نواحي مختلف کرج، اعـتـصـاب جـري

  . داشت
ـا           :    ارديبهشت١٢- ـه ب ـابل ـراي مـق رژيم ب

اعتراض معلمان به برخي از معلـمـان در           
تهران وهمدان احکام انفصـال سـه مـاهـه             

ـنـد ديـگـر                    .   داد امـا ايـن اقـدام هـم مـان
ـاعـث عـقـب                     ـا ب ـنـه ـه ت اقدامات رژيم ن

ـا را             ،نشيني معلـمـان نشـد       ـلـکـه آنـه  ب
ـر کـرد           در .   درادامه مبارزه  خود مصمم ت

ـان               ـلـمـان در مـي ـه مـع تقابل با اين مسال
خود صندوق همبستگي مالـي تشـکـيـل         
داده و به معلماني که به دليل انفـصـال از             
ـا در زنـدان                خدمت زير فشار هستند و ي

ايـن  .    مورد حمايت قرار ميگرند    ،هستند
ـلـمـان            خود گامي به جلو در مبارزات مـع
و شکل گيري يک اتحاد و هـمـبـسـتـگـي          

 .بيشتر در ميان آنانست
ـامـه اعـالم                ـرن ـراسـاس ب در ايـن روزب

ـلـف در        ،شده  معلمها در شهرهـاي مـخـت
ـرورش تـجـمـع                 برابر ادارات آمـوزش و پ

ـلـمـان               .   کردند ـار آزادي مـع آنها خـواسـت
ـفـصـال وتـحـقـق                 زدنداني، لغو احـکـام ان

 .خواسته هايشان شدند
ـر از                    ـف در تهـران حـدود شـشـصـد ن
ـابـل سـاخـتـمـان آمـوزش و                  معلمان مـق
ـا                 پرورش تهران دست به تجمـع زدنـد و ب

ـه    ،شعار معلم زنداني آزادي بايد گـردد          ب
ـراض کـردنـد           در .   جمهوري اسالمي اعـت

ـر               ـه اگ اين تجمع معلمان اعالم کـردنـد ک
 آزاد نشوند، روز شـنـبـه         معلمان زنداني 

 ارديبـهـشـت در مـقـابـل دادگـاه                 ١٥
انقالب واقع در خيابان شريعتي نـبـش      

و .   خيابان معلم تجمع خـواهـنـد کـرد           
اگر باز هـم پـاسـخ نـگـيـرنـد از روز                      

 ارديبـهـشـت هـرروزه در           ١٦يکشنبه  
مقابل ساختـمـان آمـوزش و پـرورش             

 . جمع خواهند شد
بنا به گزارشاتي در ايـن فـاصـلـه              

 نفر از معلمـان مـعـتـرض       ١٠٠حدود  
 .در تهران دستگير و زنداني شدند

بر اساس گزارش ديگري از تـهـران        
 نفر از معلمان تـهـران   ٣٠٠٠نزديک به   

در مقابـل وزارت آمـوزش و پـرورش              
تـجـمـع کـرده بـودنــد ودر پـاسـخ بــه                    
نيروهاي سرکوبگر رژيـم کـه خـواهـان            

آنها بود، همگي بـر روي          متفرق شدن 
زمين نشسته و شعار ميدادنـد  و از              

 .ترک محل خودداري کردند
همچنين در کرمانشاه، بـيـش از           

 پليس خيابانهـا و کـوچـه هـاي            ٢٠٠
منتهي به اداره آموزش و پـرورش را             
محاصره کردند تا از حضور مـعـلـمـان          

 ١٠٠با اينهمه حـدود  .   جلوگيري کنند 
نفر از معلمان در کـنـار پـارک مـعـلـم                
جمع شدند تا به مقابل اداره آمـوزش و      

 .پرورش بروند
 مقـابـل اداره       نيز معلمان اصفهان 

آموزش و پرورش اصـفـهـان دسـت بـه            
 . تجمع زدند
 خـواهـان      تجمـع مـعـلـمـان         ايندر

آزادي فــوري مــعــلــمــان زنــدانــي در             
اصفهان و تهـران و در سـراسـر کشـور،           
محکوم کردن دستـگـيـري مـعـلـمـان،             
افزايش حـقـوق و هـمـاهـنـگ سـازي                 

در کـردنـد     و اعـالم          شدند     حقوق ها 
صورت بر آورده نشـدن خـواسـتـه هـاي            

 اعتراضات را ادامـه خـواهـنـد        معلمان
 .داد

  نفـر  ١٧٠٠در همين روژ بيش از      
از مــعــلــمــيــن شــهــرهــاي مــخــتــلــف          
کردستان در مقـابـل اداره امـوزش و              
پروش سنندج تجمع کردند و خـواهـان          
آزادي فوري معلمان زنـدانـي و سـايـر             

درايـن  .   مطالبات بـحـق خـود شـدنـد            
تجمع تعـداد زيـادي از مـعـلـمـان بـه                  
نمايندگي از معلمان شهرهاي بيـجـار،       
دهگالن، بوکان، مريوان، کـامـيـاران،         
. قروه، سقز و ديواندره سخنراني کردنـد      

سخنرانان سرکوب کارگـران در مـراسـم     
اول مه را شديـدا مـحـکـوم کـردنـد و                  
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شـرط        

 همچنين . کليه دستگيرشدگان شدند
 نفـر در مـريـوان در         ١٠٠٠حدود  

ــرورش                  ــل اداره آمــوزش و پ ــاب مــق
شهرستان مريوان كالـسـهـاي درس را          
تعطيل كرده و به تـجـمـع اعـتـراضـي                

 .دست زدند
کميته پيگيري ايجاد تشکل هـاي    
آزاد کارگري ضمن حمايت از خواسـتـه        
ها و اعتراضات مـعـلـمـان خـواسـتـار              
آزادي بدون قيد وشرط معلمان زندانـي       

 .شد
گره خوردن مبارزه معلمان بـا مـبـارزه       
کارگران،دانشجويان وزنان مـهـمـتـريـن        
عامل پيروزي ايـن مـبـارزات خـواهـد          

 ادامه دارد.         بود
 
 

 

            روز شمارمبارزه معلمان

 بهمن زاکر نژاد
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 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي      :   از
 و بيکار ايران

 
کنفدراسيون بين المللـي اتـحـاديـه         :   به

 هاي کارگري
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 با درودهاي فراوان 

 دوستان و همکاران گرامي
 
اول مـاه مـه روز هـمـبـسـتـگـي                   

جهاني کارگران را صميمانـه بـه هـمـه             
شــمــا هــمــکــاران گــرامــي تــبــريــک              

همانطوريکه مستحـضـريـد     .   ميگوئيم
ما کارگـران در    .   ديروز اول ماه مه بود   

ايران نيز، هـمـچـون کـارگـران سـراسـر               
جهان، در شهر هـاي مـخـتـلـف ايـران               

در .   اقدام به بزرگداشت اين روز کـرديـم       
شهر سنندج مراسـم اول مـاه مـه بـا                  

 نفر از کارگران کارخـانـه   300شرکت  
هاي اين شهر که اکثر آنهـا عضـو ايـن        

از .   اتحاديه مي بـاشـنـد بـرگـزار شـد               
همان ابتداي مراسم نيروهاي امنـيـتـي        

و انتظامي به کارگران شرکـت کـنـنـده            
در مراسم يورش آورده و کـارگـران را              
بشدت مورد ضرب و شتم قـرار دادنـد      
در اين يورش زانوي چپ شيث امـانـي        
رئيس هـيـئـت مـديـره ايـن اتـحـاديـه                  
بشدت آسيـب ديـد و نـامـبـرده روانـه                 

به دنبال اين وضـعـيـت     .   بيمارستان شد 
کارگران به سمت مـيـدان آزادي شـهـر             
سنندج دست به راهپيمايـي زدنـد کـه            
هم در طول مسيـر و هـم در مـيـدان                  
آزادي با بـاتـوم و گـاز فـلـفـل مـورد                     
. تهاجم نيروهاي امنيتي قرار گرفـتـنـد       

در اين تهاجم دهـهـا تـن از کـارگـران               
زخمي و جمع ديگري نـيـز  بـازداشـت             

هـمـچـنـيـن بـه خـانـواده هـاي                 .   شدند
کارگران بازداشتي نيـز رحـم نـکـرده و             
تعدادي از آنها را نيـز کـه بـراي خـبـر                
گرفتن از همسران و بـرادران خـود بـه            

 سنندج مـراجـعـه کـرده          12کالنتري  
بودند بازداشت کرده و خواهـر صـديـق         
کريمي از اعضاي هيئـت مـديـره ايـن             

اتحاديه را بشدت مورد ضـرب و شـتـم       
 . قرار دادند

از طـرف ديـگـر امـروز مـورخــه                
 هنگـامـي کـه      12/11/1386

شيث اماني به همراه خـواهـر صـديـق             
کريمي جـهـت شـکـايـت از يـکـي از                   
ماموران به دادگاه مراجعه کـرده بـود         
همانجا توسط ده نفر مـامـور کـه از               
بيرون دادگاه به آنجـا وارد شـده بـودنـد           

بنا بـه اخـبـار    . با خشونت بازداشت شد 
رسيده بـه ايـن اتـحـاديـه مـامـوريـن                   
امنيتي با لباس شـخـصـي بـه دنـبـال               
دســتــگــيــري و آزار و اذيــت ســايــر                
اعضاي هيئت مديره اين اتحـاديـه در          

 . شهر سنندج هستند

همچنين به خانواده هـيـچـيـک از         
کساني که از ديروز بازداشت شـده انـد        
اجازه مالقـات داده نشـده و کـارگـران             
بازداشتي در نقطه اي نا معلوم تـحـت         

 .بازداشت قرار دارند

اسامي کارگراني که تا کنـون مـا          

از بازداشت آنها کسب اطالع کرده ايـم        
 :به شرح زير است

شيث اماني رئيس هيئـت مـديـره         
صــديــق کــريــمـي عضــو         -اتـحــاديــه    

اقبال لـطـيـفـي        -هيئت مديره اتحاديه 
نجمه الديـن رجـبـي      –يداهللا مرادي   –
 -انـور مـفـاخـري            -فاروق گويـلـي     –

حبيب اهللا کـلـکـانـي       -صديق امجدي   
صــديــق   -مــحــي الــديــن رجــبــي             -

 .صبحاني

افراد فوق از کارگـران اخـراجـي و            
تعلـيـقـي مـراکـز کـارگـري در شـهـر                    
سنندج بـوده و هـمـگـي عضـو ايـن                    

 .اتحاديه مي باشند
 

 دوستان 
دولت جـمـهـوري اسـالمـي ايـران              

 در   1382عليرغم توافـق  در سـال      
سـازمـان جـهـانـي کـار بـراي اجــراي                  

 ،    98 و      87مقاولـه نـامـه هـاي            
بطور مکرر و با خشونت مانع ايـجـاد           
تشکلهاي مستقل کـارگـري در ايـران           

است و بـه کـارگـران اجـازه بـرگـزاري                  
مــراســم مســتــقــل در ايــن روز را                   

اين اتحاديه به مناسـبـت اول     .   نميدهد
ماه مه براي برگزاري راهـپـيـمـايـي در             
شهر سنندج از فرمانـداري ايـن شـهـر             
تقاضاي صدور مجوز کـرده بـود امـا            
به کارگران براي برگـزاري راهـپـيـمـايـي          
مجوز داده نشد و آنـان بـنـاچـار بـراي               
گراميداشت اول ماه مه بـه تـجـمـعـي              
آرام در مقابل اداره روابط کار سنـنـدج         
دست زدند که با حملـه اي  شـديـد از             
 .سوي نيروهاي امنيتي مواجه شدند

ما در اتحاديه سراسـري کـارگـران        
اخراجي و بيکار، ضمن قـدر دانـي از             
حمايتهاي هميشگي شما از کـارگـران       
ايران، از شمـا دوسـتـان و هـمـکـاران                 
گرامي انـتـظـار داريـم  بـه سـرکـوب                   
مراسم اول ماه مه در شـهـر سـنـنـدج              
اعتراض نموده و خواهان آزادي فـوري         
و بي قيد و شـرط  هـمـه بـازداشـت                     

 .شدگان اين مراسم شويد

 

   نامه اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار ايران  به  کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري 
 در اعتراض به    دستگير کارگران در اول مه سنندج 

  کارگران، معلمان، دانشجويان؛ جوانان  
سه روز از سرکوب وحشيانه مراسم اول      
ماه مه و ضـرب و شـتـم و بـازداشـت                    
کارگراني کـه در ايـن مـراسـم حضـور                 

در طـول ايـن مـدت           .  داشتند ميگذرد 
عليرغم پيگيري خانواده هاي بازداشـت    
شدگان، اين کارگران همچنان در زنـدان      
بسر مي برند و تازه، ماموران سـرکـوب      
طي ديروز و امروز شيث اماني، خـالـد           
سواري و طيب چتاني را نيـز بـازداشـت        
کرده و همچنان به دنبال بازداشت سايـر       
اعضاي هيئت مديره اتحاديه سـراسـري      

 . کارگران اخراجي و بيکار هستند

کارگران بازداشتي هيـچ کـاري جـز         
دفاع از حقوق انساني شان و بـرگـزاري            
مراسـم اول مـاه مـه کـه حـق مسـلـم                       

سـرکـوبـگـران بـا        .   آنهاست نـکـرده انـد        
بازداشت محمود صالحي در پـيـش از         

اول ماه مه، تالش کردند تا بـا ايـجـاد               
جو رعب و وحشت مـانـع از بـرگـزاري             
مراسم اول ماه مه بشوند، امـا اعضـاي       
اتحاديه سراسـري کـارگـران اخـراجـي و            
بيکار و ديـگـر فـعـالـيـن کـارگـري در                    
مقابل اين وضعيت تسليم نشـده و در          
اقدامي جسورانه و حق طلبانه، اقدام به      

اين حـق  .   برگزاري مراسم اين روز کردند  
ماست که اول ماه مه را برگزار کـنـيـم،        
تشکلهاي خود را بر پا داريم و از حقوق        

هــيـچــکــس  .   انسـانــيـمــان دفــاع کـنــيـم         
نميتواند ايـن ابـتـدائـي تـريـن حـقـوق                    

 .انساني را از ما کارگران سلب کند

تــعــرض بــه کــارگــران، بــه دلــيــل             
برگزاري مراسم اول ماه مه و ضـرب و            
شتم آنان، لگد مال کـردن وحشـيـانـه ي            
ابتدائي ترين حقـوق انسـانـي کـارگـران             

بديهي است، اگر ما امروز اجـازه  .   است
دهيم تا ابتدائي تـريـن حـقـوق تـولـيـد                  

کنندگـان اصـلـي ثـروت در جـامـعـه،                  
اينچنين لگد مال شود، مي بايد فـردا          
براي نفس کشيدن در خانه هايمان نـيـز،      

. از حکومتگران کسب تکلـيـف کـنـيـم           
اينان از ما کـارگـران تـوقـع دارنـد تـا                    
همانند بردگان هزاران سال پيـش،  هـم          
فقر و گرسنگي مفرط و  بي پايـانـي را        
متحمل شـويـم  و هـم صـدايـمـان در                     
نيايد، اما ما ذره اي از حقوق انسـانـي            

 .خود کوتاه نخواهيم آمد

مـا  !   مردم آزاديخواه و برابري طلب    
در اعـتـراض بـه ايـن وضـعـيـت ضـد                     
انساني و دفاع از حقوق کـارگـرانـي کـه             
مـورد ضـرب و شـتـم قـرار گـرفـتـه و                      
بــازداشــت شــده انــد،  شــمــا را فــرا                    
ميخوانيم تا به اتفاق هم و دوشـادوش           
خــانــواده هــاي کــارگــران بــازداشــتــي،           

 صبـح روز شـنـبـه مـورخـه         10ساعت  
 در مقابل دادگـاه،  15/2/1386

در ميدان بسيج سنندج گرد هم آئـيـم و       
متحدانه خواهان آزادي فوري و بي قيـد        
و شـرط هـمـه کـارگـران بـازداشـتـي و                    
محاکمه عامليـن و آمـريـن حـملـه بـه                 

 .  کارگران شويم

 زنده باد اول ماه مه

 زنده باد آزادي و برابري

 اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار

13/2/1386 
*** 

مبلغ چهار ميليون ريال کمک 
مالي اعضاي اتحاديه سراسري 
 کارگران اخراجي و بيکار براي

خانواده هاي کارگران بازداشت 
شده در مراسم اول ماه مه سنندج 

 ارسال شد
مبلغ چهار ميليون ريـال کـمـک مـالـي              
جمع آوري شده توسط اعضاي اتحـاديـه      
کارگران اخراجي و بيـکـار بـه خـانـواده              
هاي کارگان بازداشت شـده در مـراسـم            

با تـوجـه     . اول ماه مه سنندج ارسال شد 
به اينکه دريافت از حساب افتتاح شـده         
تــوســط اتــحــاديــه، بــايــد بــا امضــاي             
مشترک شيث اماني، خـالـد سـواري و            
مسئول مالي اتحاديه باشد و دو نفر از    
اين دوستان در زندان بسر مي برند، اين     
اتحاديه فعال شماره حساب باز شـده را          
اعالم نميکند و از همگان مـيـخـواهـد            
در حال حاضر در صورتي که تمايـل بـه        
کمک به خـانـواده کـارگـران بـازداشـتـي               
دارند آنرا از طريق دوستان و آشـنـايـان             
خود بدست مسـئـول مـالـي اتـحـاديـه                 

و در صـورت       )   آقاي بهـزاد سـهـرابـي    (   
عــدم دســتــرســي بــه ايشــان، بــدســت              
اعضاي هيئت مديره اتحاديه رسانده و      
رسيد مـمـهـور بـه مـهـر اتـحـاديـه را                      

  .  دريافت نمايند
اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        

 13/2/1386بيکار 
www.ettehade.com  

k.ekhraji@gmail.com 

 
   فراخوان اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار به مردم سنندج
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قطعنامه کارگران برق و فلز                         
 و پتروشيمي کرمانشاه                   

  ) ٨٦اول مه       ( 
يکسال ديگـر از مـبـارزات پـيـگـيـر               
طبقه کارگر ايران گذشت اما هنوز به   
ابتدايي ترين مطالـبـاتـش نـه تـنـهـا               
توجهي نشد و جواب مثبتي نگرفت، 
بلکه در مواردي نظير اخراج سازيـهـا       
تعرض بيشتري از سوي نظام سرمايه      

سرمـايـه داري     .   داري متحمل گرديد  
با تمان توان در مقابـل اعـتـراضـات            
گسترده و رو بـه فـزونـي کـارگـران                   

فعالين کارگري را   .   مقاومت ميکند 
به خاظر .   بازداشت و زنداني ميکنند   

حفظ موقعيـت خـود نـمـي خـواهـد               
خـواسـت کــارگـران را بـه رســمـيــت                

. بشناسدو به پذيرش آن گـردن نـهـد             

کارگران عالوه بر تـحـمـل فشـارهـاي            
معمول هر سالـه از نـيـمـه دوم سـال               
گذشته متحمل فشارهـاي مضـاعـف       
تحريم اقتـصـادي نـاشـي از بـحـران                
هسته اي شده اند که عالوه بر طـبـقـه           
کارگر زندگـي کـلـيـه انسـانـهـاي کـم                
درآمـد را بـيـشـتــر از پـيـش دچــار                   
مشکل کرده، دامنه اين بحران به اين 
محدود نشده و ميرود تا موجـوديـت        
انسانها را با خطر حمله نظامي غرب 
به مخاطرفه بيندازد که در صـورت           
وقوع آن بيشتـريـن قـربـانـيـان مـردم                

 . تنگذست و کارگران خواهنند بود
برا اين اساس ما کـارگـران خـواهـان            

 : تحقق فوري مطالبات زير هستيم
به رسميـت شـنـاخـتـن يـازدهـم                -1

ارديبهشت   روز جهـانـي کـارگـر بـه               
عنوان روز تعطيل عمومي براي کـل        

 جامعه و ثبت آن در تقويم رسمي 

آزادي فـوري و بـي قـيـد وشـرط             -2
ــمــيــن              ــحــي ومــعــل مــحــمــود صــال
ودانشجويان معترض و ممـنـوعـيـت        

 تعقيب ، احضار وبازداشت فعالين  
 آزادي کليه زندانيان سياسي  -3
آزادي بيان، عقيده، تشـکـل و          _     4

 اعتصاب 
مـا کـارگـران نــه سـالح اتـمــي                  -4

 ميخواهيم و نه جنگ 
انحـالل شـوراهـاي اسـالمـي و               -5

تشکلهاي خانه کارگر و بـه رسـمـيـت        
شناخته شـدن تشـکـلـهـاي کـارگـري              

 مستقل ار دولت
ــزد                -6 ــم ــل دســت ــزايــش حــداق اف

  هزار تومان600ماهيانه به 
ــغــو قــراردادهــاي مــوقــت و               -7 ل

 جايگزيني قراردادهاي دسته جمعي
پرداخت بيمه بيکـاري بـرابـر بـا            -8

ميزان آخرين دريافـتـي بـه کـارگـران             

اخراجي و بيمه بيـکـاري  بـه کـلـيـه                  
مـيـزان   .    سال   18افرادبيکار باالي   

بيمه بيکاري از حداقـل دسـتـمـزدهـا            
نبايد کمتر باشد و اين حداقـل امـروز        

 هزار تومان در ماه 600بايد باالي  
 . باشد

تأمين هزينه زندگي کودکان بـي    -9
سرپرست از سوي دولت به طـوري کـه        
هيچ کودکي مجبـور بـه کـار کـردن               

 نباشد
پرداخت حقوق برابر به زنـان و     -10

 مردان کارگر 
 ايجاد ايمني در محيط کار  -11

همچنيـن مـا اعـالم مـيـکـنـيـم کـه                  
خواستهاي معلمان خـواسـتـهـاي مـا          
کارگران نيز هست و ما کـارگـران بـا            
تمام قدرت  از مبارزات و خواستهاي 
معلمان حمايت ميکنيم و خـواهـان          
آزادي فوري معلمان دسـتـگـيـر شـده            

ما انسـانـهـا شـايسـتـه يـک             .   هستيم
زندگي شاد و انساني هستـيـم و مـا          
کارگران از مـبـارزات بـخـش هـاي                
مختلـف جـامـعـه، زنـان، جـوانـان،                
معلمان، پـرسـتـاران و هـمـه مـردم                  
حمايت ميکنيم و تاکيد ميکنيـم کـه    
حجاب اجبـاري بـايـد لـغـو شـود و                  

مـا  .   آپارتايد جنسي مـمـنـوع گـردد          
شاهد هستيم که در آستـانـه اول مـه          
فشار به زنان و جوانان تحـت عـنـوان            
مبارزه با بدحجابي شدت گرفته است 
و ما اين فشارها را محکوم ميکنيم       

 .  و خواهان پايان دادن به آن هستيم
انجمن صنفي کارگران برق و فلز کـار        

 کرمانشاه
جمعي از کارگران پتـروشـيـمـي هـاي           
کرمانشاه و پـلـي اتـيـلـن سـنـگـيـن                   

 کرمانشاه
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قطعنامه اول ماه مه                    
   سنندج        ٢٠٠٧

اول ماه مه ، روز جهاني کارگـر ، روز     
اتحاد و همبستگي طبقاتـي اسـت ،          

مـا بـه ايـن دنـيـاي             "   نه بزرگ  "   روز  
وارونه است که زندگي ما را نسل بـه        
نسل به تبـاهـي و فـالکـت کشـانـده                 

 .است

در اين روز ، کـارگـران عـلـيـه هـمـه                   
مناسبات استثـمـارگـرانـه دسـت بـه             
اعتراض مي زنـنـد و بـراي ايـجـاد                 
دنيايي فارغ از فقر ، بيـکـاري ، تـن             
فروشي ، اعتياد ، تبعيض ، ناامنـي        
شغلي ، تجارت انسان و نبـود آزادي          

 .بيان مبارزه مي کنند

ما دستمزد هـاي زيـر خـط فـقـر ،                    
قراردادهاي موقت و سفيـد امضـاي         
رسميت داده شده ، نـابـرابـري هـاي               
معيشتـي در سـايـه نـظـام سـود و                    
سرمايه و نيز تبعيض هاي جنسيتـي       
و قوميتـي و تـعـرض و دسـتـگـيـري               
فعالين کارگري ، معلمـان ، زنـان ،            
دانشجويان و پرستاران کـه مـحـمـود           
صالحي نمونه بارز دستگير شـدگـان         
 .است را به شدت محکوم مي کنيم

ما کارگران،  در ابن راستا و عـلـيـه              
ايـن مـنــاسـبــات نـابــرابـر،  رئــوس                
مطالبات فوري خود را به شرح ذيـل          

  :اعالم مي داريم
محمود صالحي و تمام فعـالـيـن     -1

جنبش هاي اجتماعي و کسـانـي کـه         
براي اعتراض به نابرابري و تـبـعـيـض      
در زندان هستند فوري و بدون قيـد و          
شرط آزاد و کليه احکام صادره لـغـو           

  . گردد
آزادي بيان ، ايجاد تشکل هـاي     -2

مســتــقــل کــارگــري ، اعــتــراض ،              
اعتصاب و تـجـمـع حـق پـايـه ايـي                   
کارگران است و بـايـد بـه رسـمـيـت                  

  . شناخته شوند
 هـزار    183حداقـل دسـتـمـزد         -3

تومان ، تحميل فقـر مـطـلـق بـر مـا                
کارگران و خـانـواده هـايـمـان اسـت                 

افزايش " بنابراين دستمزدها بايد فورا
يابد و حداقل دستمزدها مناسـب بـا         
سطح تـورم و جـوابـگـوي نـيـازهـاي                
معيشتي کارگران باشد و تنها مرجع      
صالحيت دار بـراي تـعـيـيـن حـداقـل              
دســتــمــزدهــا نــمــايــنــدگــان واقــعــي          

  . کارگرانند
داشتن شغل در جامعـه حـق هـر          -۴

انساني است،  اخراج و بيکار سـازي        
کــارگــران بــه هــر بــهــانــه اي جــرم                  
محسوب شده و تمـام اخـراجـيـهـا و               
 . بيکاران بايد فورا به سر کار برگردند

 
ما ضمن اعالم حمايت قاطعـانـه     -۵

از مطالـبـات مـعـلـمـان بـه عـنـوان                   
بخشي از طـبـقـه کـارگـر،  خـود را                   
متحد با آنان دانستـه و از هـمـه هـم               
سرنوشتان مي خواهيـم کـه فـعـاالنـه            
اعــتــراضــات مــعــلــمــان را مــورد              

  . پشتيباني و حمايت قرار دهند
ــراضــي                -۶ ــت ــاي اع ــشــه ــب ــن  -ج

اجتماعي موجود بخشي از مبارزات 
مــا .   طــبــقــاتــي کــارگــران هســتــنــد        

پشــتــيــبــانــي خــود را از تــمــامــي               
جنبشهاي دانشجويي،  مـعـلـمـان و           
زنان اعالم و دستگيري و مـحـاکـمـه            
فعالين آنها را به شدت محکوم مـي       

  . نماييم
بهداشت و آموزش براي هـمـگـان      -۷

رايگان بايد باشد و بـيـمـه بـيـکـاري               
مکفي و بيمه تامين اجتماعـي بـراي        
تمامي افراد آماده به کار و زنان خانه 

  . دار پرداخت بايد گردد
کــار کــودکــان پــديــده اي غــيــر              -۸

انساني و از تبعـات نـظـام سـرمـايـه               
. است و بايـد مـمـنـوع اعـالم شـود                

کودکان بايـد از مـحـيـطـي امـن و                   
سرشار از نشاط و شادي و امنيت و          

رفــاهــي و      -امــکــانــات آمــوزشــي       
 . بهداشتي برخوردار باشند

 
آپارتايد جنسي محکـوم اسـت و      -۹

هر گونه جداسازي جـنـسـي و کـلـيـه               
قوانين تبعيض آميز بايد لغو گردد و       
برابري حقوق انساني زن و مـرد در             
تمامي عرصه ها در جامعه بايـد بـه           

  . رسميت شناخته شود
هر گونه اعدام و سنـگـسـار بـه         -۱۰

هر بهانه اي محکوم است چون ريشـه        
تــمــام جــرايــم و نــاهــنــجــاريــهــا در              
  . مناسبات غلط سرمايه داري است

ــار،               -۱۱ ــت ک ــوق ــاي م ــرارداده ق
تـعـرض بـه پـايـه اي تـريـن حـقــوق                      

انعقاد قرارداد موقـت    .   کارگران است 
از جانب کارفرمايان و دولـت بـايـد              
ــه                     ــي ــل ــوع اعــالم شــود و ک ــن مــم
قراردادهاي موقت بايد بـه اسـتـخـدام       

  . رسمي تبديل شوند
دستمزدهاي معوقه بايـد فـورا         -۱۲

پرداخت شده و عدم پرداخت به موقـع   
دستمزدها جـرم اسـت و بـايـد طـرح               
طبقه بندي مشاغل در همه کارگاهـا    

  . و کارخانجات به اجرا درآيد
داشتن مسکن مـنـاسـب حـق             -۱۳

اوليه هر انساني اسـت،  دولـت بـايـد             
مسکن مناسب و رايـگـان را بـراي              

  . همگان تامين کند
اول مـا مـه بـايـد بـه عـنـاون                    -۱۴

تعطيل رسمي شـنـاخـتـه شـده و در                
تقويم رسمي کشور قيد گـردد و هـر             
گــونــه مــمــنــوعــيــت و مــحــدوديــت          
برگزاري مراسمهاي اول مـه بـرچـيـده           

  . شود
ما بخشـي از طـبـقـه جـهـانـي               -۱۵

کارگـر هسـتـيـم و اخـراج کـارگـران                  
مهاجر را به بهانـه نـژاد،  قـومـيـت،              
مذهب،  جنسيت و مرز جغرافـيـايـي      

  . متفاوت محکوم مي کنيم
مـا ضـمـن قـدردانـي از هـمـه                 -۱۶

حمايتهاي بين المللـي از مـبـارزات           
کارگران در ايران،  خواهان ادامه ايـن      
حمايتها بـوده و بـيـش از هـر زمـان                
ديگري بر همبستگـي بـيـن الـمـلـلـي              
کارگران براي رهايي از مشقات نظام      

  . سرمايه داري تاکيد مي کنيم
مـا کـارگـران جـنـگ افـروزي،               -۱۷

مســابــقــه تســلــيــحــاتــي و تــحــريــم            
اقتصادي را ناشي از بـحـران نـظـام               
سرمايه داري دانسته و آن را محکـوم    
مي کنيم و قربانيان اصـلـي جـنـگ،             
کارگران،  زحمـتـکـشـان و سـربـازان               

ما خواهان شادي و رفـاه و          .   هستند
 . آزادي و برابري هستيم
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 زنده باد سوسياليسم 

 ارديـبـهـشـت اول مـه،             ١١امروز  
تهران شاهد قدرت نمايي كارگران عليـه   
جمهوري اسالمي و خانـه كـارگـريـهـاي           

بنا به گزارش رسيده بـه حـزب   .   رژيم بود 
 هــزار نــفــر از كــارگــران در               ٧حــدود   

استاديوم شـيـرودي شـركـت كـردنـد و                 
عموما علـيـه خـانـه كـارگـريـهـا و بـا                     
شعارهـاي راديـكـال انـزجـار خـودرا از               

مـراسـم   .   پادوهاي رژيم نشـان مـيـدادنـد       
. دولتي فقط نيم ساعت ادامه پيدا كرد      

از همان ابتدا با سخـنـرانـي مـحـجـوب              
دبير كل خانه كارگر، كارگران او را هـو        

مرگ بر حامي   " كردند و شعار ميدادند     
كارگر ميميرد ذلت نمـي  " ،  " سرمايه دار 

محجوب مجبور شد سخنراني    " .   پذيرد
او هـنـگـامـي كـه           .   خود را كوتـاه كـنـد      

بناچار از پشت ميكروفن پـايـيـن آمـد             
مورد اعتراض و انزجـار كـارگـران قـرار          

خـانـه   .   گرفت و كارگران او را كتك زدند      
كارگريها مجبور شدند مراسم خودرا با      
دستپاچگي تـمـام كـنـنـد و نـيـروهـاي                  
انتظامي تالش كردند كـارگـران را بـه              

اما كارگران پس از بـهـم      .   خانه بفرستند 
زدن مراسم دولتي، در صـفـي واحـد و              
بزرگ كه هفت تا هشت هزار نفر را در           

 تـيـر دسـت       ٧برميگرفت بطرف ميدان    

ــد           ــيــمــايــي زدن ــه راهــپ در مســيــر     .   ب
راهـپـيــمـايـي كـارگــران مــرتـب شـعــار                

فضايي راديكال و چپ بر كـل   .   ميدادند
طـنـيـن    .   تجمع و راهپيمايي حاكـم بـود     

شعارهاي كارگـران تـا فـاصـلـه زيـادي               
انعكاس مي يافت و بـر فضـاي شـهـر                

شـعـارهـاي    .   تاثير ويژه اي گذاشتـه بـود      
  :كارگران از جمله اينها بود

 آزادي برابري اينست شعار مردمي
 كارگر زنداني ازاد بايد گردد

 زندگي شايسته انسان حق ماست
 آزادي برابري حكومت كارگري
 محمود صالحي آزاد بايد گردد

 مرگ بر حامي سرمايه دار 
 كارگر ميميرد ذلت نمي پذيرد

 كارگر معلم اتحاد اتحاد 
 جهرمي جهرمي استعفا استعفا
 وزير بي لياقت استعفا استعفا
 اعتصاب تشكل حق ماست
 معلم معلم حمايتت ميكنيم

 كارگر، دانشجو معلم اتحاد اتحاد
 قرارداد موقت ملغا بايد گردد

 افزايش دستمزدها اعالم بايد گردد
افزايش دستمزدها ده درصد تـورم صـد          

 درصد 
 نان مسكن آزادي

 
بــر روي پــالكــاردهــا شــعــارهــاي            

ــود                     ــه شــده ب ــوشــت ــز ن ــي ــگــري ن . دي
پالكاردهاي افزايش دستمـزد بـه نـحـو            

راهپيمايي .   برجسته اي بچشم ميخورد   
كارگـران در چـنـديـن نـقـطـه بـا مـانـع                      
نيروهاي انـتـظـامـي مـواجـه شـد امـا                  
كارگران قـاطـعـانـه در بـرابـر مـزدوران                
حكومت ايستادنـد و بـا آنـهـا مـقـابلـه                

تـعـرض   .   كردند و آنـهـا را كـتـك زدنـد              
كارگران به نيروهاي رژيـم انـهـا را در                 
موقعيت دفاعي قرار داده بـود و جـرات     

در چنـد  . حمله گسترده را به آنها نميداد 
مـورد كـه مــامـوريــن مــيــخــواســتــنــد            
كارگراني را كه شعار ميدادند دستگيـر       
كنند قادر به انجام اين كار نشدند و بـا        

هــر .     تـعــرض كـارگــران مـواجــه شـنــد            
تظاهر كننده اي را كـه مـيـخـواسـتـنـد                
دستگير كنند فـورا كـارگـران او را از                

قبـل از    .   چنگ ماموران در مي آوردند    
رسيدن به ميدان هفت تيـر دسـتـه هـاي           
موتورسوار حكومتي بـا خشـونـت بـه              
ميان صف كارگران زدنـد و نـيـروهـاي              
رژيم با راه بندان ها و ايـجـاد حـائـلـهـا                 
موفق شدند صف كارگران را چنـد تـكـه        

اما كارگران شعار هـاي خـود را        .   كنند
تند تر كردند و با مقاومت و مقابله بـا       

مامورين انتظامي به راهپيمايـي خـود       
تجمع كارگران تا سـاعـت       .   ادامه دادند 

فضـاي  .   يازده و نيم صبح ادامـه يـافـت      
پرشوري بر بخش وسيعي از شهر تهـران        
كه مسير راهپيمايي اول مه بود سـايـه           
انداخته و مـردم را مـتـوجـه اول مـه                     

 .كارگران نموده است
حزب كمونيست كـارگـري اول مـه           
راديكال كارگري در تهران را بـه هـمـه               

جـمـهـوري    .   كارگران شادباش ميـگـويـد     
اسالمي عليرغم به رسميت شـنـاخـتـن           
روز كارگر تمام تالش خودرا به كار بـرد          
كـه از ابـراز وجـود مسـتـقـل كـارگـران                  
جلوگيري كند و امـروز گـوشـه اي از                 

اول مــه    .   قــدرت كــارگــران را چشــيــد         
امســال يــك حــركــت آشــكــارا چــپ                  

. وسوسياليستي از جانب كارگـران بـود        
اول مه امسال طليعه به مـيـدان آمـدن             
صف متحد و سـراسـري كـارگـران بـا                 
شعارهاي سوسياليسـتـي و حـكـومـت            

صفي كه در اولـيـن گـام         .   كارگري است 
حكومت اسالمي سرمايه داران و كـل          
بساط جهنمي طـبـقـه حـاكـم را جـارو                 

  .خواهد كرد
 مرگ بر سرمايه داري

 آزادي برابري حكومت كارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠٠٧مه ١ -١٣٨٦ارديبهشت ١١
 
  

 

 

 ابراز وجود قدرتمند و راديكال كارگران در اول مه عليه جمهوري اسالمي در تهران
 كارگران مراسم خانه كارگر را بهم زدند و دست به راهپيمايي زدند        

 يكي از شعارهاي كارگران بود                          "   آزادي برابري حكومت كارگري                       "
 

به فراخوان انجمن صنفـي کـارگـران      
برق و فلزکار کرمانشاه، مراسم اول مـه     
اين شهر در مقابـل اداره کـار و امـور                

حـدود  .   اجتماعي کرمانشاه برگزار شـد     
صد نفر از کـارگـران بـرق و فـلـزکـار،                    
پتروشيمي هاي اوره و آمونيـک و پـلـي          
اتيلن سنگـيـن ايـن شـهـر در مـراسـم                   

 . شرکت کردند

 صــبــح بــا      ٩مـراســم از ســاعـت           
سخنراني جوانمير مرادي رئيس انجمن     
صنفي کارگران بـرق و فـلـزکـار شـروع                

جوانمير به وضـعـيـت اقـتـصـادي             .   شد
کارگران و شرايط نـاامـن زنـدگـي آنـان              
پرداخت اما پـس از دقـايـقـي يـکـي از                
مسئولين اطالعات به ميـان کـارگـران          
آمد و از او خواست سـخـنـرانـي اش را              

اقـدام وزارت اطـالعـات بـا            .   قطع کند 
نيـروهـاي   .   اعتراض کارگران مواجه شد   

اطالعات که در مـحـوطـه داخـل اداره             
کار بودند به طرف جوانمير هجوم بردند    
اما کارگران در مقابل آنها ايستادنـد و          

. مانع دسترسي آنها به جوانميـر شـدنـد         

اطالعاتي ها بـا تـهـديـد از جـمـعـيـت                  
امـا کسـي بـه         .   خواستند متفرق شـود    

فرامرز قربانـي بـازرس     .   آنها گوش نداد  
انجمن کارگران برق و فـلـزکـار نـيـز کـه             
مشغول تهيه عـکـس از مـراسـم بـود                 
مورد يورش قرار گرفـت امـا کـارگـران             
نگذاشتند اطالعاتي ها او را دستگـيـر         

 . کنند

سرانجام فشار و تهـديـد نـيـروهـاي           
 . سرکوب رژيم موجب پايان مراسم شد

 گرامي باد اول مه روز جهاني کارگر

مرگ بر جمهوري اسـالمـي و نـظـام              
 سرمايه داري

 زنده باد سوسياليسم

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٦ ارديبهشت ١١، ٢٠٠٧مه١

 

 

 مراسم اول مه کرمانشاه با مداخله نيروهاي اطالعات پايان يافت
 

 کارگران کرمانشاه مانع دستگيري جوانمير مرادي و فرامرز قرباني شدند                                                             

 


