
        !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

 درباره مسائل جنبش کارگري                                       دو هفته يکبار، پنجشنبه، منتشر ميشود  -    نشريه اي از حزب کمونيست کارگري ايران   

   ١٣٨٦  مهر٥پنجشنبه،     ٦٨
      ٢٠٠٧  سپتامبر  ٢٧                                

www.wpiran.org/kk-index.htm kargar_komonist@yahoo.com 

در تقويم جهان روزهـائـي هسـت         
که همه آدمها را حـول مـنـاسـبـتـي                
خاص در سراسر دنـيـا ، هـمـبـسـتـه                 

اين روزها عموما پـيـرامـون       . ميکند  
عمومي ترين مسائل انساني اسـت ،     
روزهــائــي مــانــنــد ،روز کــودک،روز         
کــارگــر،روز زن، عــلــيــه جــنــگ و               

اين .   همچنين روز جهاني عليه اعدام    
روزها عموما ياد آور معضالت بشـر    

. در ارتباط بـا آن مـنـاسـبـت اسـت                
مشکالتي که تمامي بشريـت بـا آن           

 .دست به گريبانند
در شرائـط حـاضـر نـفـس وجـود              
چنين منـاسـبـتـهـائـي، نشـانـدهـنـده              
وجود مشکالتـي در جـامـعـه بشـري           
است که با وجود تغيـيـرات بسـيـاري        

که در جهان و زندگي انسانها بـوجـود      
آمده، اما هنوز ايـن مـعـضـالت بـه              

از سوي ديـگـر     .   قوت خود باقي است   
اين مناسبتها به ما يـادآور مـيـشـود          
کــه بشــريــت مــتــمــدن هــنــوز ايــن               
نابسامانيهـا را شـايسـتـه جـامـعـه                
انساني نميداند ودر تالش دائم بـراي         
فائق آمدن بر آنها اسـت و هـرسـالـه               

ميـتـوان وضـعـيـت اورژانـس و               
ايمني در فوالد مبارکه را به عـنـوان       
نمونه اي از يک تصوير عمومي بـراي        

کارخـانـه اي     .   کل ايران در نظر گرفت   
که قرار بود بيست هزار نفر در آن بـه            

امـا  .   صورت رسمي استخدام شـونـد       
 نفر را استخـدام رسـمـي      ٦٥٠٠فقط  

كرده اند و بقيه را به بخش خصوصـي   
واگذار نموده اند تا بصـورت قـرارداد        

 . موقت كار كنند

ارائه ي خـدمـات اورژانـس بـه                
پرسنل رسمي نسبتا بد نيست گـرچـه        
آنهم به رابطه و رتبه ي فرد مـراجـعـه             

 هجده مهر روز جهانـي      ،ده اکتبر 
ويـژگـي ايـن روز         .   عليه اعدام اسـت    

ــدنــبــال                  اکــنــون در ايــنــســت کــه ب
 ،اعتراضات گسـتـرده عـلـيـه اعـدام            

بدنبال هفت سـپـتـامـبـر و فـراخـوان                
جهاني زندانيـان سـيـاسـي از زنـدان              
عليه اعدام و از سـوي ديـگـر شـدت              
يافتن فشار به زندانـيـان سـيـاسـي و              
بدنبال موج سرکوب جـديـد رژيـم و              
برپا کردن طنابهـاي دار در مـال عـام         

اين نقطـه مـهـمـي از       .   برگزار ميشود 
حركت مردم متمدن علـيـه يـكـي از             
مظاهر بـارز تـوحـش حـكـومـتـهـاي               

تحت فشـار يـک      .   سرمايه داري است  
جنبش قوي عليه اعـدام حـتـي قـرار             

است مجمع عمومی سـازمـان مـلـل          
قطعنامه ای را بگـذرانـد و از هـمـه                
دولت ها بخواهد که مجازات اعـدام       

ايـنـهـا    .   را به حالت تعلـیـق درآورنـد         
همه اتفاقات مهمي است که بـه ايـن           
روز در شرايط کنوني جايگاه مهـمـي       

. اکنون توجه جهان به ماست.  ميدهد
به کشوري است که بيشتـريـن اعـدام           

. ها و طنابهاي دار در آن برپا ميشود  
بويژه  در شرايـطـي کـه رژيـم بـا در                   
دستور گـذاشـتـن مـوجـي از اعـدام                
تالش داشت جنبـش اعـتـراضـي در            

 پـيـوسـتـن بـه           ،جامعه را عقب براند   

 

 گزارش از فوالد مباركه
 بخش دوم

 نا امني محيط كار و نارسايي خدمات درماني                                        
   کامران روشن از  اصفهان

 

 ٤صفحه 

با آنچه در بخش اول اين نوشته گفتـم         
و آوردن گوشه هاي كوچكي از گـفـتـه          

" تئوريـك " هاي رضا مقدم و افاضات     
ايرج آذرين روشـن مـيـشـود كـه چـرا               
رضا مقدم در كـتـابـش وارد بـحـث                

بـا آوردن    .   نظري و سياسي نمـيـشـود      
گوشه اي از گفته هـا و نـوشـتـه هـاي              

اين دو روشن است كه ما با چه پديده         
. اي و با چه گرايشي روبـرو هسـتـيـم           

اين محفل آشـكـارا در طـيـف دوم                
مــنــادي و    .   خــرداد قــرار مــيــگــيــرد      

فرموله كننده اصالح رژيـم از درون            
براي اين جهت گيريش تـئـوري       .   است
سعي ميكند به خـط دفـاع از         .   دارد

حركت دوم خرداد كه آنرا برخاسته از         
جنبشي ريشه دار و قدرتمند ميـدانـد      

" جنبش اصالحـات " و به آن اسم وزين   
مــيــدهــد رنــگ و لــعــاب چــپ و                  

 

   شهال دانشفر 

  
 ابزار اعدام را بايد از
  دست حكومت ها گرفت

٣صفحه   

 
 براي کارگران)  مهر١٨( اکتبر ١٠اهميت 

 مرتضي فاتح از ايران

٤صفحه   

 اولين مناديان جنبش اصالحات
 .."در اين بن بست"پاسخي به نوشته رضا مقدم بنام 
 قسمت دوم

 

 كاظم نيكخواه

٥صفحه   

 
  پيرامون اعتراضات  مهم کارگری در خوزستان

٨صفحه  -اکبر پويافر از ايران   

 
 نامه هايي از کارگران به مناسبت  ده اکتبر 

١٤صفحه  روز جهاني عليه اعدام  
 

کارخانه نساجي کردستان در سنندج يک بار ديگر سياست . 
 اخراج را امتحان ميکند 

 
  کارخانه ايران خودرو قتل گاه کارگران. 
  اخباري از اعتراضات کارگري. 
  ١٦ص -تجمع كارگران كاغذ سازي شوشتر در برابر استانداري.

 . :اخبار بين المللي کارگري  
  گزارشي از يک اعتصاب قدرتمند کارگري در مصر -١ 
  پايان موفقيت آميز اعتصاب كارگران ساختماني در  -٢

   داود رفاهي -هنگ كنگ
 کامران روشن از اصفهان;! قتل صنعتي. 

  ٩  صفحه 

٢صفحه   

١٣صفحه   
١١-١٢صفحه   

١٠صفحه   



 2  ١٣٨٦ مهر ٥   کارگر کمونيست

 

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

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

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست   

 دفتر    
 مرکزی
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 شـهـريـور در         ٢٥ يکشنـبـه       امروز
 اصفهان، يـک کـارگـر بـر              فوالد مبارکه 

. اثر حـادثـه اي دلـخـراش، کشـتـه شـد                   
 ساله که از کـارگـران          ٤٥عليار عاليي،   

قراردادي شرکت تيام زرين بود؛ هـنـگـام           
نظافت ريلهاي حمل گُندله، بـيـن ريـلـهـا          

کـارگـران نـظـافـت        .   گير کرد و خفـه شـد        
صنعتي يک پارچه ضخيـم را بـه صـورت       
مقنعه سر ميکنند تا از نشستن گـرد و        
خـاک و غـبـار فـلـزات بـه مـوهـايشــان                     
جلوگيري کنند و نکته ي مـهـم ايـنـکـه،              
کارگران نظافت صنعتي مـجـبـورنـد در            
حين گردش نقاله، کار نظافت را انـجـام            

در اين حادثه، قسمتي از مـقـنـعـه     .   دهند
ي حفاظتي کارگر، بين نوار نـقـالـه گـيـر              
کرده بود و او را داخل دسـتـگـاه کشـيـده               

فشار نوار نقاله ي در حـال حـرکـت،          .   بود
استخوانهاي قفسه ي سينه را خرد کـرده          
و در اين حالت، شـش هـاي او را پـاره                    
کرده و منجر به خونريـزي شـديـد داخـل              

 . شده و باعث مرگ عليار عليايي شد
 همکاران عليار عـاليـي، او را از              
بين نوار نقاله، بيرون کشـيـدنـد ولـي او                

 .قبل از رسيدن آمبوالنس، در گذشت
يـکــي از نـکــات حـفــاظـتــي بــراي               

 نـفـره     ٢کارگران نظافت صنعـتـي، کـار           
است که يک نفر مسئول ايمني مـيـبـاشـد      
و در مواقـع بـروز خـطـر، بـا قـطـع بـرق                      

 دسـتـگـاه را       emergencyتوسط کليد 
خاموش ميکند ولي در ايـن حـادثـه، بـه        
علت کمبود تعداد پرسنـل شـرکـت تـيـام         
. زرين، کارگر به تنهايـي کـار مـيـکـرده              

شرکت تيام زرين از شرکتهاي پيمـانـکـار         
فوالد مبارکه است که هر سال، کـارگـران         
زيادي را به صـورت مـوقـت، اسـتـخـدام              

پوزيشن نظافـت صـنـعـتـي نـيـز          .  ميکند
احتياج به سابقه ي کـاري و تـجـربـه ي                  

به همين دلـيـل، شـرکـت         .     چنداني ندارد 
تيام زرين، کارگران را با حقوقهاي پاييـن      
و قراردادهاي ماهيانه، استخدام ميکنـد      
و با کوچکترين بهانـه اي آنـهـا را اخـراج           

زيرا خيل بيکـاران، پشـت در        .     ميکنند
فوالد مبارکه منتظرند و وجود لشـگـري         
عظيم از کارگران بيکار از سـيـاسـتـهـا و           
. خصلتهاي سيسـتـم سـرمـايـه داريسـت            

بدينوسيله ميتوانند کارگراني که شـديـدا    
به کار نياز دارند را با حقوقي پايـيـن کـه        
البتـه پـرداخـت آن نـيـز مـاهـهـا عـقـب                      

ميافتـد و در شـرايـطـي غـيـر انسـانـي،                  
 .استخدام کنند

بــعــد از بــروز چــنــيــن حــوادثــي،                
مسئولين ايمني براي پيگيري چگونگـي      
وقـوع حـادثــه از روشــهـاي مــخـتــلـفــي                

يکي از اين روشهـا بـه   .   استفاده ميکنند 
يـعـنـي    .   تکنيک دومينـو مـعـروف اسـت        

مانند بازي دومينو، سلسله عواملي کـه       
باعث بروز حادثه شده اند را از آخـر بـه              
. اول بررسي و طـبـقـه بـنـدي مـيـکـنـنـد                  

عوامل بروز حوادث کاري را نـيـز بـه دو            
دسته ي؛ اعمال ناامن و شرايـط نـاامـن،         

 تقسيم 
از شرايط ناامن، ميـتـوان   .     کرده اند 

به ايمن نبودن محـل کـار، در دسـتـرس             
نــبــودن وســايــل ايــمــنــي، عــدم وجــود              
آموزشهاي ايمني و نـداشـتـن فـرهـنـگ               
ايمني، فراهم نـبـودن شـرايـط مـطـلـوب               

کـه  . اشـاره کـرد    .   .   .   رواني براي کارگر و     
البته همه ي اين شرايط ناامن، در فـوالد         
مبارکه به عنوان يـکـي از شـاخصـهـاي              
محيطهاي صنعتـي در ايـران، مشـاهـده           

آخر کارگـري کـه مـدام مـورد          .   ميشوند
تحقير و توهين قرار ميگـيـرد و حـقـوق              
ناچيزش را به موقع پرداخت نميـکـنـنـد،           
با وجود اين همه مشـکـل اقـتـصـادي و               
فشارهاي زنـدگـي، چـگـونـه مـيـتـوانـد                  
شرايط رواني مناسبي داشته باشد؟ ايـن     
کارگر به تمرکز احـتـيـاج دارد ولـي در                 
حين کار به هزاران درد و مشـکـل فـکـر           

اما در ايـنـجـا هـيـچـکـدام از                  .   ميکند
شرايط ناامـن بـراي کـارگـر را در نـظـر                   
نميگيرند و  همه ي حـوادث را بـه سـهـل         
 .انگاريهاي خود کارگران، ربط ميدهند

حال، نکته ي مهم اينجاست، تـمـام         
مواردي که به عنوان مهندسي ايـمـنـي،           
در باال مطرح کردم مربـوط بـه قـوانـيـن               
سيستم بورژوازي و سرمايه داريست کـه         
در آن، جان کارگر به عنوان يـک انسـان،              
بي ارزش است و ايـن کـاال و سـرمـايـه                   

ايـنـهـا در واقـع،          .   است که اهميت دارد    
قـانـونـهـاي     .   نوعي سـرهـم بـنـدي اسـت            

پيچيده اي که فقط بـه درد اجـرا نشـدن                
سئوال ايـنـجـاسـت کـه اصـال            .   ميخورند

چرا بايد چنين اتفاقاتي بيافتد کـه حـاال           
ما بياييم و چنيـن قـانـونـهـايـي بـرايـش                  

 بتراشيم؟
داشتم فکر مـيـکـردم کـه ايـن نـيـز                 

چه فرقي ميکند؟ قـتـل   .  نوعي قتل است 
 .با طناب دار يا نوار نقاله

به آن، اعـدام مـيـگـويـنـد و ايـنـرا                    
ميتوان قتل و جنايت صنعتي، سـرمـايـه        

 .داري، نام نهاد
عکس العمل مديران فوالد مبـارکـه     
در رابطه با چنيـن حـوادثـي، وحشـتـنـاک           

آنها با دسـتـکـشـهـاي سـفـيـدشـان            .   است
ميايند تا شرايط را براي فرار از هـمـيـن             
. قانونهاي سرهم بندي شده، مهيا کـنـنـد        

طبق گفته يکي از کـارگـران، يـکـي از                 
مديران امروز در محـل حـادثـه بـدنـبـال               
افرادي کـه بـه جسـد دسـت زده بـودنـد                    
ميگشته تا به آنها توصيه کند کـه بـراي        
باطـل نشـدن روزه شـان، حـتـمـا غسـل                   

گرچه هيچ يک از کارگران توجه ي   .   کنند
بــه او نــکــرده و پشــت ســرش فــحــش                  
ميدادند ولي او به طرز وسواس گونـه اي        
مثل ديوانه ها، ايـن طـرف و آن طـرف                 
ميرفته و روي ايـن مسـئلـه پـافشـاري                  

او اصـال کـاري بـه ايـن               .   ميکرده اسـت  
نداشته که حادثه چطور اتـفـاق افـتـاده و              

من آن لـحـظـه فـکـر          .   اين کارگر، کيست  
کردم که اين مدير، مهره اي درسـيـسـتـم             

اينقدر اين قتـل را    .   کشتار کارگران است 
عادي مـيـدانسـتـه کـه بـيـشـتـر نـگـران                     
رعايت اصول ديني خود بود  تـا مـرگ               

اين فرد، چه تفاوتي بـا کسـي   .   يک انسان 
که طناب دار به گردن انسانها مـيـانـدازد       
يا تير خالص ميزند، دارد؟ آنهـا کـه در             
اعدامهاي خـيـابـانـي طـنـاب بـه گـردن                  
انسانها مي اندازنـد، چـهـره ي خـود را                 

 ميپوشانند، 
اما اين يکي هـا بـا چـهـره بـاز از                    
واجــب بــودن غســل مــيــت، صــحــبــت             

 .ميکند
سيـسـتـم سـرمـايـه داري اسـاسـش                 
کسب سود است حتي اگر بـه قـيـمـت از               
دسـت رفـتـن جـان ديـگـر انسـانـهـا در                      

بـه  .   طبقات پايينتر جامعـه، تـمـام شـود         
روشهاي سرپوش گذاشـتـنـشـان بـر روي             
حوادث کاري، توجـه کـنـيـد؛ قضـيـه را                 
چنان ميپيچانند و مسائل کم اهميـت را       
بزرگ، جلوه ميدهند تـا اصـل مـاجـرا،              

به فرعيات ميپردازند تـا    .   فراموش شود 
خواست کـارگـران   .   حقيقت را پنهان کنند   

پيگرد مسببين جنايت در محيط هـاي         
خواست کارگران پايـان دادن    .   کاري است 

بايد اين نظـام را بـه        . به اين توحش است 
 .زير کشيد

  !   قتل صنعتي
 اصفهان  -کامران روشن
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اعتراض جهاني در ده اکـتـبـر عـلـيـه          
 يک اقدام مهم است کـه تـاثـيـر           ،اعدام

مسـتــقـيــم خـود را بـر روي اوضــاع                  
سياسي و زيـر فشـار قـرار دادن ايـن                 

 بايـد وسـيـعـا بـه ايـن              ،رژيم ميگذارد 
 .اعتراض پيوست

ده اکتبر فرصت مهمي است بـراي       
مردم ايران که اين ابـزار سـرکـوب در               
دست رژيم اسالمي که رژيـم اعـدام و            

ده .   سنگسار اسـت از كـار بـيـنـدازنـد             
اکتبر فرصتـي اسـت کـه مـردم ايـران                
حکومتي را که رکورد اعدام و جنايـت       

 زير بيشتريـن فشـار       ،را در جهان دارد   
قرار دهند و پـرچـمـدار ايـن خـواسـت                

ده .   انساني در سطـح جـهـانـي بـاشـنـد            
اکتبر فرصتي اسـت کـه در هـمـه جـا                
اعالم کنيم که مجـازات اعـدام قـتـل             
عمد دولتي است و بـايـد در تـمـامـي               

بـايـد بـه      .     جهان مطلقا ممنـوع گـردد     
امـا مـن     .   استقبال ده اکـتـبـر بـرويـم            

ميخواهيم اينجا به برخي از ابهـامـات      
و سواالتي كه مستقيما با آن بـرخـورد        

  : كرده ام بپردازم
مـخـالـفـت بـا        :   يك سوال اينست  

ــيــان ســيــاســي و               ــدان اعــدام زن
امـا آيـا     .   کودکان درسـت اسـت       

كساني كه جنايتي شـنـيـع كـرده           
  اند نيز نبايد اعدام شوند؟ 

روشن است هر نـوع مـخـالـفـتـي               
عليه اعدام گامي  مثبت و انسانـي و           
رو به جلو است و ما بايد با آغوش بـاز      

کسي که ميگويـد  .   از آن استقبال کنيم  
 کسي کـه مـيـگـويـد      ،اعدام کودکان نه 

زنداني سياسي نبايـد اعـدام گـردد و              
ميکوشد براي آن حرکتي راه بـيـنـدازد         
بطور واقعي دارد در جـهـت رشـد و                 

تـا  .   تقويت اين جنبش تالش مـيـکـنـد        
. اينجـا خـيـلـيـهـا مشـكـلـي نـدارنـد                   

مخالف اعدام زنـدانـيـان سـيـاسـي و                
قطـعـا هـر حـركـتـي            .   كودكان هستند 

براي توقف اعدام زندانيان سـيـاسـي و           
اعدام كودكان بسيار مثبت و انسـانـي         
است و بايد قاطعـانـه از آن حـمـايـت                 

 . كرد
بحث ما اينست كـه ايـن كـافـي               

حتي براي مـقـابلـه بـا اعـدام              .   نيست
زندانيان سياسي و اعدام كودكان نـيـز          

كافي نيست كه مـا ايـن مـجـازات را              
شـرط و    .   بطور مشروط قـبـول كـنـيـم         

شروط گذاشـتـن بـراي مـخـالـفـت بـا                  
اعدام به نوعي بـاز گـذاشـتـن مـيـدان               
براي توحـش سـرمـايـه اسـت بـه قـول                  
منصور حکمت مجازات اعـدام اسـم          

افــراد .   دولــتــی کــلــمــه کشــتــن اســت         
يکديگر را به قتـل مـیـرسـانـنـد، امـا             

مـحـکـوم    "   اعـدام " دولتها افـراد را بـه          
روشن است هر نـوع تـرديـدي      .   ميکنند

 بـه مـعـنـي        ،در مقابل چنين جنايتي     
از هـمـيـن رو       .   تسليم شدن به  آن است     

اعالم مخالفت با اعدام کودکان و يـا           
 يک اقدام مهم و بـا          ،زندانيان سياسي 

و تـا    .    اما کافي نـيـسـت     ،ارزش است 
 بـايـد عـلـيـه آن             ،وقتي اعـدام هسـت    

ايستاد و بـراي شـکـل دادن بـه يـک                    
جنبش قدرتمند عليه اعـدام تـالش و           

بويژه وقتـي در مـقـابـل           .     مبارزه کرد 
ايـن سـوال کـه اگـر کسـي جـنـايـتـي                     

 بـا    ، چه بـايـد کـرد        ،مرتکب شده بود  
و حـتـي     .   ترديد و ابهام روبرو ميشويـم     

بعضا اعدام راهـي بـراي مصـونـيـت               
جامعه از شر جـنـايـتـکـاران قـلـمـداد                

 ديگر نميتوان در مـقـابـل آن           ،ميشود
 .ساکت نشست

طبعا فهميدن اينکه اين جـامـعـه          
است که در قبال کودکان مسئول است        

فـهـمـيـدن     .   و کودک را نبايد اعدام کـرد  
اينـکـه انسـانـهـا را نـبـايـد بـخـاطـر                       
عقايدشان بـه اسـارت در آورد و بـه                  

 بـراي هـر انسـان           ،جوخه دار کشـيـد     
شريف و آزاديخواهي روشن و بـديـهـي         

امـا بـايـد       .   است و از آن دفاع ميکـنـد       
 حـتـي اگـر      ،نشان داد که چرا اعدام نـه   

جنايتي روي داده باشـد؟ و چـرا اعـدام            
و چـرا    .  شنيع ترين نوع قتل عمد است 

 . بايد عليه آن ايستاد و مبارزه کرد
در جـامـعـه اي کـه کـودکـان را                   
بخاطر اينکه بـه سـن قـانـونـي بـراي                  

 درزنـدان    ، نرسيده انـد   ،مجازات شدن 
نگاه ميدارند  تا بعد از رسيدن بـه سـن         

 يـا در       ،مجاز آنهـا را بـه دار آويـزنـد            
جامعـه اي کـه از هـمـان آغـاز رژيـم                   
اسالمي  با سرکوب و با دستگيـري و           
زنـدان و اعـدام فـعــالـيـن و رهـبــران                   
اعتـراضـي کـارگـران و بـخـش هـاي                  

 هـزاران نـفـر را بـه               ،مختلف جامعـه  

 تا پـايـه   ،جوخه هاي اعدام سپرده است 
  شـايـد        ،هاي حکومتش را برپا کـنـد     

اينکه کسي بيايد و بگويـد مـن فـقـط           
مخالف اعدام زنـدانـيـان سـيـاسـي و                

 اما کسيکه جـنـايـتـي        ،کودکان هستم 
 ،  بايد مـجـازات شـود          ،مرتکب شده 

در وهله اول خيلي  راديکـال و انسـانـي       
 ،اما اين مشروط کـردن     .   به نظر برسد  

در واقـع سـکـوت در مـقـابـل نـفـس                    
جنايتي است کـه بـعـنـوان مـجـازات               
اعدام دارد صورت ميگيرد و نـوعـي            
عقب نشيني جامعه در مقابل توحـش      
سرمايه و بر پا کـردن احـکـام بـربـريـت          

همه ميدانيم که  مـجـرم          .   اعدام است 
اينها خـود    .   جنايتکار زاده نشده است   

. قربانيان نـظـام وارونـه سـرمـايـه انـد                
جامعه اي که اساسش بر کسب سـود و    
استثمار بخشـي از جـامـعـه اسـتـوار                

 در جامعه اي کـه بـخـشـي از                 ،است
جامعه در مـحـرومـيـت و نـابسـامـي               

 جنايـت و جـرايـم نـيـز            ،سپري ميکند 
ريشـه  .   زمينه رشد بيشتري مي يابـد         

واقعي اين همه جنايت را بايد در نظـام      
نظامي که  در آن         .   پوسيده حاکم ديد  

هـيـچ نــوع حـرمــتـي بـراي انسـان و                    
انسانيت به جا نمانده است و بايد آنـرا           

جامعه اي که نسبـت بـه     . به زير کشيد 
اعدام و کشتـن انسـانـهـا اعـتـراضـي                

 جـامـعـه اي اسـت کـه در آن                    ،ندارد
انسان حرمتي ندارد و راحـت تـر نـيـز              

 .مورد تهاجم قرار ميگيرد
اينرا مردم ايران در طـول حـيـات            

 ساله جمهـوري اسـالمـي تـجـربـه              ٢٨
 و ديده اند که چگونه رژيـم بـا   ،کرده اند 

اين کـار تـالش کـرده اسـت تـا کـل                     
جامعه را به قـهـقـرا بـبـرد و  ابـعـاد                      
خشونت و جرم و جنايت نـيـز هـر روز               

از هميـن رو امـروز         .   بيشتر شده است  
ما در ايران با يک جنبش قـوي عـلـيـه              
اعدام کـه هـر روز مـتـشـکـل تـر و                       

از .     قدرتمنـد تـر مـيـشـود روبـرويـيـم              
سوي ديگر نکته مهمتر ايـنـسـت کـه              

فـلـسـفـه     .   اعدام چيزي جز انتقام نيست    
امـا  .   اجراي چشم در برابـر چشـم اسـت       

چرا انتقام؟ چگونه ميشود با انتقـام و          
رسميت دادن به قتل انسـانـهـا تـحـت              

 ،عنـوان اجـراي عـدالـت و مـجـازات              
جامعه اي امـن و انسـانـي سـاخـت؟                
روشن است که پذيرفتن چنين منطـقـي    
چيزي جز رسـيـمـت دادن بـه قـتـل و                    

اعدام قـتـلـي      .   كشتار انسان ها نيست   
است كـه در آن مـراجـع قضـايـي يـک                 
دولت رسما حکم به اجرايش ميـدهـنـد         
و حاكمين با نقشه اي از قبل تـعـيـيـن         
شده و قانوني شـده انسـان ديـگـري و                
. انسـانــهــاي ديـگــري را مــيــكــشــنــد          

رسميت دادن به اين جنايت خـود اوج           
توحشي است که جامعه بشـري نـبـايـد          

بـايـد بـه      .   بيش از اين به آن گردن دهـد       
  .اين توحش پايان داد

اعدام نه اما ما کارگران  فعالين  
جنبش اعتراضي عليه اعدام     

  ! نيستيم
يک اسـتـدالل ديـگـر کـه هـمـيـن                  
روزها شنيدم ايـن بـود کـه دوسـتـان                  
کارگرمان بعضا ميگفتند  کـه درسـت        

 ،است مبارزه عليه اعـدام مـهـم اسـت          
اما ما درگير مسايل مبارزاتـي خـود      

ما فعالين جنبش اعـتـراضـي      .   هستيم
سوال اينسـت کـه     .   عليه اعدام نيستيم  

 زنـدان و       ،مگـر نـه ايـنـکـه اعـدام                 
سرکوب ابزار دولتهـا هـا بـراي عـقـب             
راندن اعتراضات کل جامعه و قبل از         
همه تحت استثمار و محروميت نـگـاه        
داشتن كارگران اسـت؟ مـگـر نـه در                 

 طنـاب هـاي      ،جاييکه جرات ميکنند  
 ،دار را بر سر چهارراه ها نصب کـنـنـد      

ديگر حرمتي براي انسان و انسـانـيـت           
به جا نمي ماند و بـا دسـت بـازتـري                  
ميتوان زندگي و معيشت کارگـر را بـه        
تباهي کشيد؟ چگونه است کـه دوسـت      
کارگر ما خود را فـعـال ايـن جـنـبـش                
نميداند؟ چه کاري فوري تـر از ايـنـکـه           
اين چوبه ها را بر سرشان خراب کنيـم؟         
روشن است اين نوع نگرش از مـبـارزه           
يک گرايش قديمي و شناخته شـده در            

گـرايشـي کـه      .   جنبش کـارگـري اسـت      
موقعيت فرودست کارگر در جامعـه را     
فرض گرفته و کار او تنها چانـه زدن بـر       
سر قيمت نيروي کارش اسـت و اداره             
جامعه و سرنوشـت آنـرا بـه طـبـقـات                 

گرايشي که سياسـت  .   حاکم مي سپارد  
را به طبقات ديگر در جامعه ميسپـرد    
و اجازه ميدهد از باالي سر کـارگـر بـر        
. سرنوشت جامعه تصميم گيـري شـود        
 ،گرايشي که اعـتـراض عـلـيـه اعـدام              

مبارزه براي آزادي زندانيان سياسـي و         
 تيرها را امـر فـوري        ١٨ آذر ها و ١٦

خود نميداند و مشغول حـل و فصـل              

در مـحـيـط کـار          "   مهمـتـري  " مسايل  
غافـل از ايـنـکـه       .  خود با کارفرماست 

اتفاقـا بـراي ايـنـکـه مـبـارزه بـر سـر                     
افزايش دستمزدهايمـان را بـا قـدرت             

 بـايـد     ،بيشتري بتوانيم به پيـش بـريـم         
بـايـد   .   زنداني سياسي نداشتـه بـاشـيـم         

آزادي بيان و عقيده داشـتـه بـاشـيـم و               
حق تشکـل و حـق اعـتـصـاب حـقـوق               

ما ميتـوانـيـم ضـمـن        .   مسلم ما باشد  
اينکه در برابر هر تعرض کـارفـرمـا و             

ضمن اينـکـه بـراي      .  دولت مي ايستيم 
بهبود دائمي شرايط کـارمـان مـبـارزه          

براي حقوق پايه اي خـود در       .   ميکنيم
 ،جامعه حق بدون قيد و شـرط عـقـيـده         

و حقوق پايه اي خود مبارزه کـنـيـم و              
پرچمدار اين مبارزه در سطح جـامـعـه           

بويژه امـروز بـيـش از هـروقـت           .   باشيم
مبارزه بخش هاي مختلف جامعه بـه         

امروز ايـن کـل      .   هم پيوند خورده است   
جامعه است که بـراي آزادي زنـدانـي              
سياسي مبارزه ميکنـد و مـيـخـواهـد           

بايد در صف جلوي ايـن       .   اعدام نباشد 
خوشـبـخـتـانـه امـروز         . اعتراض باشيم 

جنبش کارگري پيشـروي زيـادي کـرده          
ما با يک نقطه عطف بزرگي در      .   است

امروز طبـقـه   .   جنبش کارگري روبروييم 
کارگر در ايران وزن سياسي مهمـي در       

بـيـش از هـر         .   تحوالت جامـعـه دارد     
وقت توجه جامعه و در سـطـح بـيـن                 
المللـي بـه مـبـارزات ايـن بـخـش از                   

اين نقـش  ايـن     .   جامعه معطوف است  
نقش کارگران کمـونـيـسـت و رهـبـران              
پيشرو کارگري است که امـروز نـقـش            
تاريخي خـود را ايـفـا کـنـنـد و در                       
مناسبتهايي چون ده اکتبر روز جهانـي     

 کـارگـران را مـتـحـد و                ،عليه اعـدام  
امروز ما بايـد شـاهـد      .   متشکل کنند 

نامه هاي اعتراضي کـارگـران عـلـيـه             
اعدام و در همبستگي با روز ده اکتـبـر     

بـايـد   .   روز جهاني عليه اعـدام بـاشـيـم         
کارگران با اسم و رسـم خـود زيـر ايـن             

 نـهـادهـاي      ،نامه ها را امضـا کـنـنـد         
جهاني را خطاب قرار دهند و بگويـنـد         
که اعدام بايد در سراسر جهان ممـنـوع         
گردد و همه احکـام اعـدام بـايـد لـغـو                

ده اکتبر بايد روز اعتراض هـمـه   .   شود
ما براي آزادي زندانيان سياسي و بـراي      
ممنوعيـت اعـدام در سـراسـر جـهـان               

 .*باشد
     

 
١از صفحه  ...  ابزار اعدام را بايد   



 4  ١٣٨٦ مهر ٥   کارگر کمونيست

براي پاسخگوئي ،اين معـضـالت را         
 .در برابر نظم موجود اعالم ميکند

مـهــمــتــريــن مشــخــصــه چــنــيــن        
روزهـائــي ايــن اســت کــه انســانــهــا             
،عليرغم بيگانـه سـازي ذاتـي نـظـام            
سرمايه داري، اعالم مـيـکـنـنـد کـه              
نسبت به سرنوشت و زندگـي خـود و         
ديگران بي تفاوت نيستند ، نسبت به 
مشکالت ديگـر انسـانـهـا بـيـگـانـه               

  .نيستند
وجود و تثبيت چنـيـن روزهـائـي         
در تقويم جهان نشاندهنده درجـه اي          
از پيروزي بشريت متمدن در تقابل با       
 .نظام انسان ستيز سرمايه داري است

يـکـي   )    مهـر ١٨( اكتبر ١٠روز  
روزي کـه بشـريـت       .   از اين روزهاست  

متمدن، خواست خود مبني بـر لـغـو          
مجازات اعدام يا به زباني ديگر قتل     
عـمـد دولــتـي را از قـوانـيــن هـمــه                    

وجود چـنـيـن    .  کشورها اعالم ميکند 
مــجــازات شــرم آوري در قــوانــيــن              
کشورهاي مختلف نشان دهـنـده بـي       

ارزشــي انســان در پــايــه اي تــريــن               
مناسبات حقوقـي نـظـام حـاکـم بـر                

 .جهان است
با کمي دقـت در دنـيـاي فـعـلـي               
ميتوان دريافت که قربانـيـان اصـلـي           
چنين قانوني، كارگران، تهـيـدسـتـان،        
زحمتکشان و کسـانـي هسـتـنـد کـه               
براي واژگوني اين نظم غـيـر انسـانـي        

نظمـي کـه مسـبـب          .   تالش ميکنند 
ايجاد نابساماني هاي اجتمـاعـي از         
قبيل فقر، بيکاري ، پريشاني روحي،      
نابرابري اجتماعي و فردي، جنگهـا و      

هــيــچ .   کشــتــارهــاي جــمــعــي اســت       
ســرمــايــه داري بــنــابــه مــوقــعــيــت            
اقتـصـادي و اجـتـمـاعـي خـود کـه                    
موجب بـيـکـاري، خـودکشـي هـاي               
کارگران، نقـص عضـو و قـربـانـيـان                
شرائط نا امن کار و نابـودي کـودکـي      
هزاران کودک ميگردد، مشمول ايـن        

  . مجازات نمي گردد
چنين مجازاتـي در اسـاس بـراي         
سرکوب جامعه و بيشترين مخاطبان 

آن کســانــي هســتــنــد کــه خــواهــان             
. تغييراتي اساسي در وضع موجودند    

براي اثبات اين مدعا کافي است بـه        
اعدام دهها هزار فعال برابـري طـلـب           
درطول حـيـات جـمـهـوري اسـالمـي              

کافي است نگاهـي    .   نگاهي بيندازيم 
 .به خاوران ها بيندازيم

همين امروز هم اگـر مـقـاومـت            
هاي داخلي و بين المللي در دفاع از          
فعالين کارگري واجـتـمـاعـي وجـود            
نداشت مسلما حـکـومـت اسـالمـي            

 .بسياري از آنان را اعدام کرده بود
اما چرا ما کارگران هـمـصـدا بـا          

 ١٠همه انسانها در جهان ، بايد در           
اکتبر خواهان لغـو مـجـازات اعـدام            

 باشيم؟
در چند ماهـه اخـيـر حـکـومـت              
براي ايجاد رعب و وحشت در جامعه  
و تالش براي سرکوب  اعـتـراضـات            
مردم به وضـعـيـت مـوجـود، تـحـت                
ــتــلــف اقــدام بــه                     ــن مــخ ــنــاوي ع
دستگيريهاي گستـرده و اعـدام هـاي         

به حـدي کـه اگـر           .   فراواني زده است  
نسبت به جمعيت کشورهـا در نـظـر            
بگيريم ايران اولين کشور درجهان از        

  . نظر تعداد اعدام شدگان است
جـدا از فـعـالـيـن اجـتـمـاعـي و                  
سياسي که در خطر اعدام قـرار دارنـد        
ويا اعدام گرديده اند، اکثريت کساني    
که ايـن احـکـام در بـاره آنـان اجـرا                     
گرديده ويا مشـمـول ايـن مـجـازات              
شنيع شده اند، کساني هستنـنـد کـه           
خود قربانيان وضعيـت نـابسـامـانـي           
هستند که حکومت و طـبـقـه حـاكـم             

. طي اين سالها ايـجـاد کـرده اسـت              
کساني که عموما شرائط امـروزشـان      
محـصـول فـقـروبـيـکـاري اسـت کـه                  
مسبب اصلي آن نظـام و حـاکـمـيـت            

اکثـزيـت   . اسالمي سرمايه داران است   
آنها فرزندان خانواده هاي زحمتکشي     
هستند که وجود حاکميـت سـرمـايـه           
داري اسـالمـي آنـهـا را از داشـتـن                  
زندگي سالم و انساني مـحـروم کـرده           

اين افراد قربانـيـان مضـاعـف         .   است
 .حاکميت در اين جامعه هستند

اگر امروز ما همراه بـا تـمـامـي             
بشريت متـمـدن بـراي اعـتـراض بـه                
مجازات اعدام به ميدان نياييم، فردا     
کمتريـن اعـتـراض مـا بـه شـرائـط                   
ناعادالنه موجود با چنين احـکـامـي        

عدم حضور مـا     .   پاسخ خواهد گرفت  
در اعتراض به اين مـجـازات شـنـيـع          
جان فعالين کارگـري، اجـتـمـاعـي ،             

را درزندانها بـه خـطـر      .... .   سياسي و 
در صـورت ادامـه          .   خواهد انداخـت  

وجود چـنـيـن قـانـونـي در قـوانـيـن                    
قضائي ، ما و فرزندانمان قـربـانـيـان          

 و تـازه تـا          .آتي اين قوانين هسـتـيـم    
 . همين اكنون نيز كم قرباني نداده ايم

براي ايجاد شرائطي انساني تـر و       
جامعه اي امن ، مجـازات شـرم آور           
اعدام بايد در قوانين قضـائـي هـمـه             

اين اولين گـام در  .   کشورها لغو گردد  
جهت تثبيت احتـرام بـه حـق حـيـات              

  .فردي است
)  اكـتـبـر     ١٨(  اکـتـبـر         ١٠روز  

روزي است که ما بـه حـکـومـتـهـاي               
سرمايه داران در سراسر جهـان اعـالم        
ميکنيم ، بايـد ابـتـدائـي تـريـن حـق                
انسان يعني حق حيات را در قوانـيـن         

 .قضائي خود به رسميت بشناسند
در ايران نيز ما کارگران بايـد بـه           
هر شکل ممکن با بشريت متمدن در  

  .چنين روزي همصدا شويم

 
 ) ... مهر١٨( اکتبر ١٠  اهميت 

تمـامـي   .   کننده به اورژانس ربط دارد    
پرسنل رسمي، بيمه هستنـد و بـراي           
معاينه و مداواي سرپايـي در مـحـل          

. کار نيز هيچ مبلغي نـمـي پـردازنـد           
البته بايد اينچنيـن بـاشـد ولـي الزم             
است که اين قانون در مورد کـارگـران         
و کارمنـدان قـراردادي نـيـز رعـايـت              

. کارگر که با کارگر فرقي ندارد    .   شود
در کشوري که تضاد طبقاتـي بـيـداد         
ميکند؛ اينجا بين افـراد يـک طـبـقـه             
نيز از هر لحاظ، فاصله ايجـاد کـرده         
اند حـتـي در ايـن مـورد کـه پـاي                       
سالمتي و خيلـي وقـتـهـا مـوضـوع               
مرگ و زندگـي کـارگـران در مـيـان                

تعداد کارگران قراردادي هـم از    .   است
آنـهـا   .   کارگران رسمي بـيـشـتـر اسـت         

 . حدود ده هزار نفر هستند
کــارگــرانــي کــه بــا شــرکــتــهــاي          
پيمانکار در فوالد مبارکـه، قـرارداد         
بسته اند خيلي وقتها به خاطر هزينـه       
ي بــاالي اورژانــس از مــراجــعــه،                

طـبـق يـکـي از          .   خودداري ميکنـنـد   

قوانـيـن مضـحـک فـوالد مـبـارکـه،                
شرکتهايي که ميزان حادثه ي ماهانه 
شان از حدي بيـشـتـر شـود؛ جـريـمـه                
ميشوند يعني در صورتيکه کارگـران    
يک شرکت پيمانکار، در مـحـل کـار           
دچار حـادثـه شـونـد و تـعـداد ايـن                    
حوادث در ماه، زياد باشد؛ آن شرکت     

حال مسخـره گـي      .   جريمه خواهد شد  
ايـن قـانـون بـديـن جـهـت اسـت کـه                     
شرکتها هيچ گونه وسيله ي ايمني در    
اختيار کارگـران قـرار نـمـيـدهـنـد و                 
کارگران از آمـوزشـهـاي الزم بـراي               
بکارگيري لـوازم و رعـايـت اصـول                

 .ايمني بهره مند نيستند
در چنين شرايطـي، کـارگـري کـه          
دچار حادثه شده بـاشـد بـه اورژانـس             
مراجعه نميکند تا تـوسـط مـديـر و              
مســئــول ايــمــنــي شــرکــت، مــورد             

بـرخــورد  .   بـازخـواسـت قـرار نـگــيـرد           
پرسنـل اورژانـس نـيـز بـا کـارگـران                  
قراردادي بسيار بد است زيـرا هـيـچ             

. نظارتي بر اين مسئله وجـود نـدارد          

شرکتها بـراي انـتـقـال کـارگـران بـه                  
اورژانس از آمبوالنس به خاطر هزينه   
ي باالي آن، استـفـاده نـمـيـکـنـنـد و                 
کارگر حادثه ديده را در شرايط غـيـر        
استاندارد و با ماشينهاي شخصي به    
اورژانس مياورند که در چنين حالتي      
احتمال حادتر شدن صدمات ناشي از 

 . حادثه، زياد است
ــتــهــاي                ــران شــرک اگــر از مــدي
پيمانکار در فوالد مباركه بپـرسـيـد،         

تمام پـرسـنـل مـا بـيـمـه                :   ميگويند
هستند و هزينه هاي اورژانس را نـيـز         

وسايـل ايـمـنـي       .   خودمان ميپردازيم 
در سـطـوح     .   ما هـم تـکـمـيـل اسـت            

دولتي ايـن کشـور کـه دروغ گـفـتـن                 
کامال مرسـوم شـده، چـه بـرسـد بـه                  
 کارفرماهاي کارخانه ها و کارگاهها 

کارگري را تصـور کـنـيـد کـه بـه               
دليل نداشتن عينک ايـمـنـي، بـارهـا            
پليسه هاي فلزي در چشمش رفـتـه و           
به خاطر نداشـتـن پـول بـه اورژانـس                
مراجعه ننموده و دسـت آخـر مـوقـع             
جوشکاري، از ارتفاع سقوط ميکـنـد     
چون کمربند ايـمـنـي نـدارد و دچـار                

او را   .   صــدمــه ي شــديــد مــيــشــود         

بيهوش به اورژانس مياورند و پـس از   
کلي کاغذ بازي و مداواي سرپايي بـه    

او در   .   بيمارستـان اعـزام مـيـکـنـنـد          
صورتيکه پس از مـرخـص شـدن از              
بيمارستان، دچار نقـص عضـو نشـده         
باشد قبل از بازگشت به کـار، بـايـد             
تمام هزينه ي اورژانـس کـه رقـمـي                 

 .بسيار باالست را بپردازد
روز اول استخدام بـراي کـارگـران          

. يک کالس آموزش ايمني ميگذارنـد     
يک کالس خسته کننده و بي محـتـوا         
و آموزگاري که از سر رفع تکليـف بـه     

سـپـس کـارگـر در يـک             .   کالس آمده 
محيط پر از خطر بدون هيـچ وسـيلـه            

کارهاي سخت . ي ايمني رها ميشود
و شرايط بـد و مشـکـالت عصـبـي               
نـاشـي از تـهـديــدهـا و فشـارهـا و                    
کمبودها و تحقير و توهينها، زمينـه       
را بــراي اتــفــاقــات نــاگــوار آمــاده               

 .ميکند
مــن خــود شــاهــد هســتــم كــه              
وضعيت سال به سال بدتر مـيـشـونـد          

نظارتها از بين ميروند و قـوانـيـن بـه          
صورت وارونه و به ضرر کارگر عـمـل       

اين کارگران دارنـد قـربـانـي       .   ميکنند
نظام نادرسـت اقـتـصـادي، سـيـاسـي             

پايمال شدن حـقـوقشـان بـه       .   ميشوند
 .يک طرف، جانشان نيز در خطر است

ايـن را مــيــتــوان يــک جــنــايــت             
 صنعتي سرمايه داري ناميد

ــم جــمــهــوري             ــيــن رژي ــول مســئ
اسـالمـي سـعــي دارنــد کــه چــنـيــن               
مسائلي را عادي جلوه دهـنـد و بـا               
دروغــهــايشــان، بــر ايــن جــنــايــات            
سرپوش ميگذارند ولي کارگران بايـد      
آگاه باشند که ابزار براندازي جمهوري     

 .اسالمي در دستان آنهاست
با يک اعتصاب کوچـک مـيـتـوان         
خــواســتــه هــاي بــزرگــي را بــرآورده             

بايد باور کنيم که همـچـنـان،    .   ساخت
ــراي               ــيــشــتــريــن تــوان ب کــارگــران ب

 . سرنگوني سرمايه داري را دارند

 
...  گزارش از فوالد مباركه  

١از صفحه   

١از صفحه   

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي



 5 ٦٨شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

بي دليل نيست كه    .   ماركسيستي بزند 
ــا حــزب                 مشــكــل اصــلــي ايــنــهــا ب
كمونيست كارگري از سـر سـرنـگـونـي            

بـي  .   طلبي و انقالبي گري حزب اسـت        
دليل نيست كه سرپا ماندن جـمـهـوري         
اسالمي را واقعه اي ميدانـد كـه بـايـد             

ديـديـد كـه      " برخ كشيد و گـفـت كـه               
و " .   جمهوري اسالمـي سـرنـگـون نشـد         

بي دليل نيست كه اينها جزو مـعـدود           
جرياناتي در اپوزيسيون هستند كـه در       
نشرياتشان از سر پا ماندن جـمـهـوري           
اسالمي غش و ريسه ميروند و بـراي            
نمـونـه تـحـت نـام مسـتـعـاري بـنـام                     

لودگي و لـمـپـنـيـزم        "   سيامك كامران " 
عليه حزب كمونيست كـارگـري را بـه            

زيرا حزب كمـونـيـسـت       .   اوج ميرسانند 
كـارگــري از آغـاز فـرمــوــلــه كــنــنــده               
. شكست ناگزير دوم خرداد بوده اسـت        

زيرا حزب كمونيست كارگري جـريـانـي      
است كه جـنـبـش وسـيـع راديـكـال و                  
سرنگوني طلبي دانشجويان و معلمـان    
و پرستاران و همه كارگران و بخشـهـاي     
مردم را فعاالنه نمايندگي كـرده و خـط     

جواب مـا بـه     .   داده و به جلو برده است  
ديديد جمهـوري اسـالمـي سـرنـگـون             " 

نشان دادن پيشروي عظيم هميـن  "   نشد
جنبش وسيعي است كه ما در ساختـن        
آن نقش اساسي داشته ايـم و صـحـنـه               
سياسي جامعه را عـوض كـرده و بـه               
بورژوازي اجازه نداد آنچنان كه ايـنـهـا           
گفته بودنـد و مـيـخـواسـتـنـد، بـحـران                
حاكميتش را حل كـنـد و كـارگـران و              
همه اقشار مردم را پشـت سـر خـود                

 . بكشاند
ايرج آذرين كتابش تـحـت عـنـوان           

را كـه در واقـع     "   چشم انداز و تكاليف  " 
دوم "   كـارگـري  " مانيفست جناح چـپ و     

خرداد است و گوشه هاي گـويـايـي را             
در بخش اول ايـن نـوشـتـه آوردم، در                 

و .    منـتـشـر كـرد       ٧٨همان اوايل سال    
رضا مقدم هم تزهاي آنرا در مصاحبـه        

امـا بـد     .   هايي مـورد دفـاع قـرار داد          
شانسي اينها اين بـود كـه درسـت در            
همين زمان تظاهـرات هـزاران نـفـره و            
يك هـفـتـه اي دانشـجـويـان و مـردم                   

 تير در تـهـران        ١٨سرنگوني طلب در    
با شعار مرگ بر جمهوري اسـالمـي و           

" آزادي انديشه با ريش و پشم نمـيـشـه        " 
و امثال آن آغاز پـايـان دوم خـرداد را            

در اين فضا انتشار كتـاب  .   اعالم نمود 
جــنــبــش " ايــرج آذريــن در دفــاع از               

همـچـون بـمـبـي بـود كـه               "   اصالحات
 مـنـفـجـر       ٩٩وسط مستعفيون آوريل    

شد و ولوله و مخالفت جدي اي را در            
ميان آنها دامن زد و هـركـدام را بـه                 

رضا مقدم و ايـرج       .   سويي پرتاب كرد  
آذرين تنها بازمانـدگـان بـعـد از ايـن                
انفجارند كه ماندنـد و اعـالم كـردنـد               

جنبش اصالحـات بـا يـا بـدون دوم                " 
و "   خرداد به راه خويش ادامه مـيـدهـد          

همان مانيفست كذايي را هـنـوز هـم             
 . مانيفست خود ميدانند

امروز وقتي رضا مقـدم در مـورد         
حزب كمونيست كارگري مينـويسـد و       
به اصطالح نقد ميكند ترجيح ميدهـد       
نه از اين مواضع خود چيزي بگويـد نـه       
از ارزيابي و تحليل سياسـي حـزب از            

او از مــواضــع و         .   اوضــاع ســيــاســي   
ارزيــابــي ســيــاســي خــود از اوضــاع             
سياسي در ايران و وضـعـيـت جـنـبـش              

كه براي كارگـران    "   تكاليفي" كارگري و   
تعريف كرده اند، چيزي نمـيـگـويـد، از         
تحليل و ارزيابي حـزب كـمـونـيـسـت               
كارگري در مورد جمهوري اسالمـي و        
اوضاع سياسي حتي زماني كـه خـود           
او هنوز در صـفـوف ايـن حـزب بـود                  

او از همان جـملـه اول        .   چيزي نميگويد 
اعالم ميكند كه نيازي به بحث نـظـري       
در مورد نظرات منـصـور حـكـمـت و              

او !   حزب كمونيست كـارگـري نـيـسـت         
هشت سال صبر كرده اسـت تـا حـرف             
دلـش را در نـقـد حـزب كـمـونـيـسـت                    
كارگري بنويسد اما از همان جملـه اول      
اعالم ميكند كه واقعيت اين نـظـرات          

مـعـلـوم نـيـسـت         !   ( را نفد كـرده اسـت      
انگيزه ايشان براي سرهـم بـنـدي كـردن        
يـك جــنـگ در مــورد نــظـراتــي كــه                 
واقعـيـت نـادرسـتـي آنـرا نشـان داده                  

خـوانـنـده از هـمـان ابـتـدا               ! )   چيـسـت  
متوجه ميشود كه با مجموعه اي بـه        

سبك مجالت تابلويد كه با داستـان و          
و جـنـجـال      . . . "   گفته ميشود " شايعه و   

آفريني سعي ميكنند خـوانـنـده جـمـع            
جمالتي بريده شـده از    .   كنند روبروست 

متن كنار هم قرار داده مـيـشـونـد تـا               
فقط آدمهايي را كه احيانا دسـتـرسـي           
اي به اصل مـتـون نـدارنـد، بـا فضـا                   

و "   مـفــتــون قــدرت شــدنـد       " سـازي و       
و  امـثـال     "   كارگران را تحقير ميكنند   " 

و هنـوز هـم     .   آن عليه حزب بسيج كند    
متوجه نيست كـه كـارگـران و مـردم                
شعور دارند و اگر ايـن روشـهـا و ايـن             
شيطان سازيها ميتوانست كسـي را بـه     
سوي ايشان و خـط سـيـاسـيـش جـذب             

  . كند تا كنون كرده بود
ــحـــنـــه را عـــوض                      ــا صـ مـ

   !شما؟..كرديم
بـا آوردن جـمـالت بـريــده اي از                  
حرفهاي منصور حكـمـت در كـنـگـره             
دوم حزب در نقد تلقي چـپ سـنـتـي از           
رابطه حزب و طبـقـه و سـازمـانـدهـي               
ميكروسكوپي كارگران، رضا مقدم بـه    
همان شيوه مجالت تابـلـويـدي تـالش          
ميكند اين تلقي را بدهد كه مـنـصـور           
حكمت كارگران را كـنـار گـذاشـتـه و               
. روشنفكـران را تـقـديـس كـرده اسـت              

همانگونه كه اشاره كردم او نميخـواهـد      
وارد بحـث سـيـاسـي شـود و اسـاس                   
موضع حزب را مورد بحث قـرار دهـد       
. و حرفهاي سياسي خـودرا طـرح كـنـد         

زيرا سرتاپاي مواضـع او و كـوپـلـش               
ايرج آذرين خيلي زود يعني از هـمـان            
روز اول مهر شكست را بـر پـيـشـانـي              

چه رسـد  . خود داشت و قابل دفاع نبود 
به امروز كه نـه از دوم خـرداد و نـه                     

كذايي در صـحـنـه    "   جنبش اصالحات " 
او حـتـمـا      .  سياسي ايران نشاني نيست 

جــنــبــش " آنــهــا را بــراي روزي كــه                 
اصالحات دوباره سر بر آورد و رهـبـران         
" جديدي را جـلـوي صـحـنـه بـفـرسـتـد                

 . ذخيره كرده است
در سالـهـاي اواخـر دهـه هـفـتـاد                
يعني قبل و بعـد از روي كـار آمـدن                 
خاتمي و دوم خـرداد، جـامـعـه ايـران               
. دستخوش تحوالتي انكار ناپذيـر بـود      

فضاي اعتراضي در مـيـان كـارگـران،           
دانشجويـان، مـعـلـمـان بـاال و روبـه                   

كارگران مراسم هـاي اول  .   گسترش بود 
مه را با سـرود انـتـرنـاسـيـونـال بـرپـا                    

شورشهـاي شـهـري از هـر             .   ميكردند
گوشه اي سر بر مي آورد، اخـتـالفـات            
در درون حكـومـت در حـال افـزايـش                
بود، خود سران حكومت داشـتـنـد از            

سـخـن   "   كشتي طوفان زده حـكـومـت     " 
امـا رضـا مـقـدم و ايـرج                .   ميگفتند

آذرين همانگونه كه در بخش اول ايـن           
نوشته اشاره كردم مشـغـول فـرمـوـلـه              

" جـنـبـش اصـالحـات       " كردن پـيـروزي      
كـذايــي شــان بــودنــد و مــيـگــفــتــنــد              

بورژوازي جنبش كارگري را تـهـديـدي       " 
ــيــنــيــد              ــمــي ب ــراي خــود ن حــزب " .   ب

كمونيست كارگـري از هـمـان مـقـطـع             
 ٧٦روي كار آمدن خاتمي يعنـي سـال      

و يعني دو سال قـبـل از كـنـگـره دوم                  
حزب كه ايشان دوست دارند آنرا مـبـدا      
تاريخ قرار دهند، چـنـيـن اعـالم كـرد              

مردم به خـاتـمـي راي دادنـد چـون              " . . 
قصد از ميان بردن اين رژيم را دارند و    
خاتمي و قدرت گيري جناح مدافـع او          
را ابــزاري مــيــدانــنــد كــه مــيــتــوانــد             
فروپاشي رژيم اسالمي را تسـهـيـل و            

نتيجه انتخابات نه فـقـط   ... تسريع كند 
سركوب و پس رانـدن مـردم را بـراي                
رژيم فورا و در ميان مدت دشـوار تـر             
كرده است، بلكه توازن جديـدي مـيـان           
جناحهاي رژيم اسالمي برقرار ميكنـد      
و شكافهاي عميقي در حكومـت بـبـار       

يك ارتجاع غير منسجم، و      .   مي آورد 
وجود جناحي در درون خود حـكـومـت         
كه ناگزير است براي حفظ مـوقـعـيـت            
خود گاه و بيگاه از حقوق مدنـي مـردم         
سخن بگويد بهترين دعوتنـامـه بـراي          
پـا گـذاشـتـن مـردم بـه يـك جـنـبـش                      

ايـن رونـد     .   اعتراضـي تـوده اي اسـت         
اعـالمـيـه    . "   ( اكنون آغـاز شـده اسـت         

دفتر سيـاسـي در مـورد انـتـخـابـات                 
رئيس جمهوري رژيم اسالمي به تاريـخ     

 )٩٧ مه سال ٢٨
در ادامه اين اعـالمـيـه ايـنـطـور              

نه سير حـركـت رژيـم و           " گفته ميشود   
جناحهـاي آن و نـه رونـد مـبـارزات و                 
اعتراضات مردم از پـيـش مـعـلـوم و               

آنـچـه مسـلـم اسـت           .   محتوم نيستنـد  
تحـرك سـيـاسـي مـردم در پـايـيـن و                    
كشمكش و بحران در بـاال مشـخـصـه            

اصلي اوضاع سياسي در دروه آتـي در          
اين نه آخـريـن كـالم         .   ايران خواهد بود  

مردم است و نه آخرين تعيين تكـلـيـف          
نقطـه عـطـفـهـاي        .   جناحهاي حكومت 

تاريخي تر و تكان دهنده تر هـنـوز در            
كليد پـيـشـروي، امـا تشـديـد             .   راهند

فشار بـه حـكـومـت دل نـبـسـتـن بـه                     
مواعيد هيچ جناح حكومـت و بسـيـج         
و سازماندهـي حـول جـنـبـش واقـعـي               
. براي آزادي و برابري در جامعـه اسـت          

حزب كمونيست كارگري ايران طـبـقـه          
كارگر و همـه مـردم آزاديـخـواه را در                
مبارزه براي سرنگوني رژيم و تـحـقـق            
يك جامعه آزاد، برابر و انسـانـي بـراي            
ايجاد يك دنياي بهتر به وحـدت حـول         
ــرا                  ــري ف ــيــســم كــارگ ــمــون ــرچــم ك پ

ايـن اعـالمـيـه       ).  همانجا. " (ميخواند
اي از دفتر سياسي حـزب كـمـونـيـسـت           

حــزب .    اســت  ٧٦كـارگــري در ســال          
كمونيست كارگري اعالم كرد كه سـيـر        
حركت رژيم و روند مبـارزات مـردم از           

حزب اعالم كـرد    .   پيش محتوم نيست  
كه روند پيشروي جـنـبـش اعـتـراضـي             

حـزب  .   كارگران و مردم آغاز شده است     
خـود  "   تكاليـف " سياست و استراتژي و     

و كمونيست ها را اين تعريف كرد كـه           
آيـا  .   فعاالنه اين جنبش را تقويت كـنـد      

اين پيشروي براي كسي امـروز قـابـل            
انكار هست؟ جـالـب ايـنـجـاسـت كـه               
رضا مقدم خود در اين زمان و تـا دو              
سال بعد عضو دفـتـر سـيـاسـي حـزب              
كمونيست كارگري بود و اين مـوضـع          
دفتر سياسـي را مـورد تـايـيـد قـرار                  
ميداد و يك كلـمـه در رد و نـقـد آن                     

و تا آخـر هـم چـيـزي       .   چيزي نگفته بود  
چشـم  " بعـدا مـعـلـوم شـد كـه              .   نگفت
را چيز ديگري ميـديـده اسـت و         "   انداز

را چيزي ديگري ميـدانسـتـه    "   تكاليف" 
امروز او از اينكه آن دو سال هـم         .   است

پشت اين خط يـا در كـنـار ايـن خـط              
بوده است ناراحت است و ناچـار اسـت           

او بـا هـمـان شـيـوه             .   آنرا خـط بـزنـد        
مجالت جنجالي و بازاري داسـتـان را          
طوري طرح ميكند كه گويا در كنگـره        
دوم حزب كه ايشان چند ماه بعد از آن           
حزب را ترك كردند منصور حكمت بـه        
يك مرتبه چرخشي را در حزب ايـجـاد        

 
١از صفحه  ...  اولين مناديان جنبش اصالحات  
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كرده است و حزب را به سمت سيـاسـت       
كه تـازه اگـر   .   سرنگوني سوق داده است 

هم قبول كنيم كه ايـنـطـور بـود سـوال               
همانطور كه قبال هم گفتم اينسـت كـه      
شما چرا خـط و سـيـاسـتـي را كـه در                   

ماركسيسـتـي و     " همين نوشته هم آنرا   
ميناميد ادامه نداديد؟ رصـا  "   كارگري

در واقـع مـنـصـور          " مقدم مينـويسـد      
حـكـمـت فـقـط بــه اتـكـا بـه كــاالي                     

كــه از   "   حــكــومــت دارد مــي افــتــد         " 
محصوالت رويافروشان لوس انجلسي     
بود قادر شد آن چرخش عظيم سياسـي        
را در حزب كمونيست كارگري بـوجـود        

حـزب و    " بدين ترتيب با بـحـث          .   آورد
منصـور حـكـمـت در          "   قدرت سياسي 

مشــي )   ٧٨ســال     ( كــنــگــره دوم           
ماركسيستي و كارگـري حـزب كـنـار            
گذاشته شد، حزب دچار اوهـام قـدرت          
شد و تناقضش را به نفـع رسـانـه هـاي           

لــوس انــجــلــســي حــل         "   رويــافــروش" 
) رضا مقدم در اين بـن بسـت    . ."   ( كرد

حتمـا رضـا مـقـدم در ايـن قسـمـت                    
داستان، صداي موزيك مـتـن را بـاال            

ــرده اســت     ــخ              !   ب ــمــان ســن ــن از ه اي
است كه قـبـال بـه      "   تحليلهاي سياسي " 

يك شخـص نـاتـو بـنـام        .   آن اشاره كردم  
منصور حكمت به يـك مـرتـبـه دچـار              

ــده         "  ــدرت ش ــام ق ــه ســوي         "   اوه و ب
رفـتـه و     "   رويافروشان لوس انـجـلـسـي      " 

كاالي حكـومـت   " حزب را هم با فروش    
! به آن سمت بـرده اسـت    " دارد مي افتد 

نشـان دادم كـه خـط كـنـگـره دوم در                   
برخورد به جمـهـوري اسـالمـي و دوم              
خرداد در واقع همان خط دو سال قـبـل        
آن بود كه رضا مقدم هم تـا دوسـال و               
خرده اي بعد از آن در حـزب بـود و                    

امــا .   عضــو دفــتــر ســيــاســيــش بــود          
و تنـاقضـات   "   عمق" بگذاريد از لحن و  

 . داستان ساختگي ايشان بگذريم
و "   حزب و قدرت سـيـاسـي       " بحث  

در مـتـن چـنـيـن           "   حزب و جـامـعـه        " 
شرايطي و در ادامه چنـيـن سـيـاسـتـي          

برخالف آنچه رضـا مـقـدم        .   مطرح شد 
ميخواهد وانمود كند و به خواننـده بـي    

خبر نوشته اش بقبوالند بـحـث بـهـيـچ             
وجه كنار گذاشتـن طـبـقـه كـارگـر از                 

بلكـه بـرعـكـس       .   استراتژي حزب نبود  
تاكيد منصور حكمت در ايـن بـحـثـهـا       
اين بود كه احتمال باز شـدن جـدال بـر              
سر قدرت در جامعه ايران را بايد ديـد           
و كاري كرد كه كـمـونـيـسـم و طـبـقـه                  
كارگر از طريق تنها حزبي كه بـرنـامـه          
اي روشن و كارگـري و كـمـونـيـسـتـي                 
دارد، سياست روشني در قبـال اوضـاع        
دارد، سازمان و تجربه دارد، بـه يـك              
پاي قدرت تبديل شـود و اجـازه نـدهـد        
كه بورژوازي صحنه سياسـي ايـران را           

سـوال  .   يك بار ديگر در دسـت بـگـيـرد       
اين بود كه آيا آنچنان كه چـپ سـنـتـي             
تا كـنـون فـرمـوـلـه كـرده يـك حـزب                      
كمونيست و كارگري بايد تـا تـبـديـل             
شدن به حزب سازمان دهنده اكـثـريـت       
كارگران صبر كند و دسـت بـه قـدرت              
نبرد؟ و آيا اصـال بـدون رفـتـن بـراي                  
گرفتن قدرت هيچ حزبي ميـتـوانـد بـه            
سازمانده اكـثـريـت كـارگـران تـبـديـل               
شود؟ و پاسخ منصور حكمت كه آنـرا          

خـوانـد و روشـن بـود كـه                "   كفر آلود " 
منظورش اينست كـه در نـگـاه چـپ                
سنتي و بي ربط به جامعه كـفـر آلـود              

منصـور حـكـمـت و       .   است، منفي بود  
حزب كمونيست كارگري يك واقـعـيـت        
را بروشني ميديد و آن اينكـه صـحـنـه         
سياسي را آنطور كه رضا مقـدم و ايـرج     
آذرين ميـگـويـنـد فـقـط بـورژوازي و                

دولــت " تصــمــيــمــش بــراي تــبــديــل             
كـه  "   ( دولت سرمايه دارها"به "  سرمايه

يك كپـي سـطـحـي از بـحـث اتـحـاد                    
" رژيم متعـارف  " مبارزان كمونيست از    

بـورژوايــي  "   رژيــم غــيـر مــتـعــارف       " و   
بـلـكـه جـنـگ        .   تعيين نميكنـد  )   است

طبقاتي در جامعه جريان دارد، تـوازن     
قواي طبقاتي نتيجه را معلوم ميكنـد        
و همه چيز بـه صـورتـي كـه بـورژوازي            
. بهر دليلي ميخواهد پـيـش نـمـيـرود            

كمونيستها و چپ يك نيـروي جـدي و            
. واقعي و غير قـابـل انـكـار هسـتـنـد               

جنبش اعتراضي كارگران و مردم يـك      

ميـشـد بـا      .   واقعيت انكار ناپذير است 
ديدن كمبودها پرچم سفيد بلند كـرد و        
دست روي دست گـذاشـت، شـكـسـت             
چپ و كمونيسم و طبقه كـارگـر را از               
قبل محتوم اعالم كرد، و منتظـر دور          

و حتي ميـشـد دسـت روي         .  بعدي شد 
دست نگذاشت و فـعـاالنـه بـه سـمـت                
ديگري كه اين دوستان ما مـيـگـويـنـد         

يعني مـيـشـد بـه شـيـوه              . حركت كرد 
رضا مقدم و ايرج آذرين كتـاب نـوشـت       
و تئوري داد و تبليغ كرد و كارگران را         
به زير پرچم بورژوازي فرا خـوان داد و             
حزبي را كه تا آنجا با موفقيـت پـيـش             
آمده بود و بـه نـقـطـه اتـكـا كـارگـر و                 
كمونيستها و مردم تشنه آزادي تبديـل   
شده بود به سرنوشت مـحـفـل در گـل               

ايـن راهـي     .   نشسته اين دو دچار كـرد      
است كه رضا مقدم برگزيد و بـه جـايـي        

روشـن  .   رسيد كه شـاهـد آن هسـتـيـم              
است كه حزب كمونيست كارگري ايـن       
راه را در پيش نگرفـت و نـمـيـتـوانسـت           
در پيش گيرد و گرنه شاهد فاجعـه اي           
در جـنـبـش چـپ و كـمـونـيـسـتـي و                      

راهي كـه مـا        .   كارگري در ايران بوديم  
در پيش گرفتيم تالش با تـمـام قـدرت            
. براي سرنگوني جمهوري اسالمي بـود     

راهي كه ما در پيش گـرفـتـيـم نشـان                
دادن راه به جنبش اعتراضي كـارگـران      
و معلمان و پرستـاران و دانشـجـويـان             

ما و فقط مـا در دوره بـرو بـروي         .  بود
دوم خرداد طبقه كارگر را در تمام افـت       
. و خيزهاي سياسي نمايندگـي كـرديـم        

همان زمان كه رضا مـقـدم مـيـگـفـت              
جنبش كارگـري از زمـان شـاه غـيـر                  

و .     متشكل تر و شديدا دفاعي اسـت        
ايرج آذرين ميـگـفـت تـمـام اقشـار و                 

جنبـش اصـالحـات      " طبقات پشت سر   
و بي ربطي مطلق خـودرا بـه           "   هستند

جـامـعـه نشـان مـيـدادنـد، مـنـصـور                  
حكمت و حزب كمـونـيـسـت كـارگـري             
واقعيات ديگـري را در جـامـعـه ايـران             
مــيــديــد و آن وجــود يــك جــنــبــش                 
اعتراضي و سرنگوني طلبي گسـتـرده         
. و روبه پيش كارگري و تـوده اي بـود           

اين واقعيت بود كه در شـرايـطـي كـه              
ــورژوازي دچــار بــحــران اســت و                    ب
ميخواهد بهر قيمت شـده حـكـومـتـش        

را سرپا نگه دارد و جنبـش اعـتـراضـي        
گسترده اي در جامعه در جريان اسـت،        
يك حزب كمونيسـت و كـارگـري يـك             
لحظه نبايد در رفتن براي سـرنـگـونـي            
. حكومت و گرفتن قدرت ترديـد كـنـد       

بهيچ وجه نبايـد بـگـذارد كـارگـران و               
مــردم پشــت ســر هــيــچ بــخــشــي از               
ــه در                      ــدرت چ ــه در ق ــورژوازي چ ب

بحث حـزب و       .   اپوزيسيون قرار گيرند  
قدرت سياسي در چنين شرايطـي طـرح     

مساله اين بود كه چگونه ميتـوان   .   شد
از ايــنــكــه كــارگــران بــه دنــبــالــه رو               
. بورژوازي تبديل شوند جلوگيري كـرد      

اين مسـألـه     " منصور حكمت ميگفت   
کــه خصــلــت کــارگــري يــک حــزب                 
کمونيسـتـي و کـارگـرى بـودنـش در                 
داشتن يک برنامه کارگري اسـت، بـدون     
اينکه لزوما همه کارگران با آن باشـنـد          
و يا لزوما اکـثـريـت کـارگـران بـا آن                   

اي اسـت کـه مـا داريـم                 باشند، پديده 
مطرح ميکنيم يک حـزب کـارگـري بـا            
وجود اينکـه در مـيـان کـارگـران در                  
اقليت اسـت، مـيـتـوانـد در لـحـظـات                

اي، حـرکـت        تاريخي تعـيـيـن کـنـنـده          
اکثريت کارگران را شکل بدهـد، قـيـام       
کند و قدرت را بگيرد و نـگـهـدارد و            
اصال از اين طريق ميشود تـبـديـل بـه             

به نظر من ايـن کـار را          .   اکثريت شود 
بايد اين طور باشد و گـر    .   ميشود کرد 

نــه هــر کســي بــيــايــد، هــر اســتــاد                 
دانشگاهي که سوسياليسم را خـوانـده        
است و بگويد اين کـار بـا چـيـزي کـه               

ام جور در نميايد و يا هـر چـپـي        خوانده
که ظاهرا از استالينيسـم درس گـرفـتـه      
است به ما بگويد که شـمـا در مـيـان               

اي هستـيـد      طبقه کارگر يک اقليت ويژه    
و حق نداريد به قـدرت دسـت بـبـريـد،               
من جوابم به آنها اين است که تـئـوري            

 . ما از اول اينها نبوده است
جوابم اين خواهد بـود مـا هـيـچ               
وقت در غياب يک حـرکـت انـقـالبـي،            
نميتوانيم اکثريت طبقه را به خـودمـان        
. جلب کنيم، هيـچ وقـت نـمـيـتـوانـيـم               

اقليت انقالبي و کمونيستي طبقه بايـد     
گامهائي را در مبارزه اجـتـمـاعـي بـر             
دارد که باعث شود اکثريت طـبـقـه بـه           

اگر در هـيـچ جـا، جـاي               .   آن بپيوندد 

پائي نداريد، هيچ دليلـي وجـود نـدارد        
هـيـچ کـس      .   که کسي به شما بپيونـدد     

دليلي ندارد که به حزبي بپـيـونـدد کـه             
. برنامه خاصي براي کار مهمي نـدارد      

توده مردم به کساني ميپـيـونـدنـد کـه             
برنامه خاصي براى تـغـيـيـر جـامـعـه               

اما اگر کارگـران بـبـيـنـنـد کـه               .   دارند
قصد نداريـد و نـمـيـتـوانـيـد بـه طـور                   
ابژکتيف حرکتي را سازمان بدهيـد کـه     

اي بشـود، خـوب،           منجر به نـتـيـجـه        
ميروند به همان حـزب چـپ بـورژوائـي          
رأي ميدهند که اقال مـيـتـوانـد جـلـو               

ها را بـگـيـرد، از حـداقـل                 کنسرواتيو
معيشت دفاع کند، يا طب و بهداشـت        

مــنــصــور . . . "   ( را رايــگــان نــگــهــدارد     
حكمت سخنراني در كنگره دوم حـزب       

 )٧٨سال 
 در كـنـگـره سـوم            ٧٩او در سـال     

شانسي كـه مـا        "حزب چنين ميگويد  
براي گرفتن قدرت داريم فـوق الـعـاده             
كوچك است بهمين خاطر وظـيـفـه اي          

حـزب  .   كه داريم فوق العاده بزرگ است     
كمونيست كارگري ميتواند آنقدر قـوي   
شود كه راسـت حـتـي اگـر قـدرت را                  
گرفت از پس حزب كمونيست كارگـري   

جـنـبـش    .   و طبـقـه كـارگـر بـر نـيـايـد                
كــارگــري دمــار از روزگــارشــان در               

حـزب كـمـونـيـسـت         " . . و يـا    . . . "     آورد
كارگري ميتواند كاري كند كه جنبـش       
كارگري ايران، سوسياليـسـم كـارگـري          

م ح   .." ( روي نقشه سياست ايران بيايد 
 ) ٧٩سخنراني در كنگره سوم در سال 

 اعتراضـات دهـهـا هـزار نـفـري               
 تـيـر سـال         ١٨دانشجويان و مـردم در   

، اول مـه هـاي     ٧٩ تير ١٨، و بعد ٧٨
راديكال و سوسيـالـيـسـتـي كـارگـران،            
كمپين گسترده در داخل و خـارج ايـران    
ــحــي،                ــود صــال ــراي آزادي مــحــم ب
تظاهرات هزاران نفـره و چـنـد روزه در             

 در شهـرهـاي   ٧٩ بهمن سال ٢٢ و  ٢١
تهران و اصفهان و شيـراز و مشـهـد و             
رشت و اهواز و سننـدج و خـرم آبـاد و              
قزوين و بجنـورد و بـوكـان وشـهـرهـاي          

 هــزار نـفــر از          ٦ديـگــر، اعــتـصــاب        
، ٧٩كـارگــران ســد كـارون در سـال                 

تظاهرات يك هفته اي مردم خـرم آبـاد           
، جـنـگ و گـريـز            ٧٩اول شهريـور    در  
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مردم با نيروهـاي رژيـم در تـهـران در                
، تظاهرات گستـرده بـا     ٧٩ مرداد  ٢٩

شعار سرنگوني حـكـومـت در قـيـرو               
 ٧٩ مـرداد    ٩و٨فيروزآباد در روزهاي  

، تظاهـرات دو روزه هـزاران نـفـر از                   
مردم آبادان در تيـرمـاه هـمـيـن سـال،              

 كـارگـر سـابـيـر سـد             ٤٠٠٠اعتراض  
، تظاهـرات چـنـديـن     ٧٩كارون در سال    

 تير دوسال بـعـد     ١٨ خرداد و ٢٠روزه  
در تــهــران و چــنــديـن شــهـر ديــگــر،                
شورشهاي شهري مردم زحمتـكـش در         
شهرهاي متعددي در ايـران كـه شـعـار          
سرنگوني حـكـومـت را در تـهـران و                 
اصفهان و شهرهـاي بـزرگ ايـران سـر              
دادند، اعتصابات كـارگـري فـزايـنـده            
سالهاي بعد كـه بـا اشـكـالـي هـرچـه                  
راديكال تر فوران ميكـرد، و اول مـه              
هاي با شـكـوه بـا قـطـعـنـامـه هـاي                     
سوسياليستي و دهها جنبش و حركـت    
ديگر كه براستي فرصت برشمردن يـك         
صدم آنها هم در اينجـا نـيـسـت،  بـر                  
صحت ارزيابي ما از وجود يك جـنـگ         
طبقاتي، يك جنبش سياسـي راديـكـال      
اعتراضي و سرنگـونـي طـلـبـي مـهـر               

دوستان مـا هـمـيـن     .   تاييد گذاشته بود  
واقعيات آشكار را نميديدند يا آنها را         
بعنـوان تـحـركـات دوم خـرداد و يـا                    
محصوالت دوم خرداد ميفهميـدنـد و         

رژيم به طـرف    " ميگفتند با دوم خرداد   
و "   استحكام بيشتـر حـركـت مـيـكـنـد           

ليبرالـيـسـم كـه مـنـظـورشـان هـمـان                   
بود تمام اقشـار و      "   جنبش اصالحات " 

. طبقات مردم را پشت سر خـود دارد          
در يـك    "   حزب و قدرت سياسـي    " بحث  

بر زمينه اين فضـاي      .   خال مطرح نشد  
اعتراضي بسيار گستـرده و راديـكـال           

سياست حزب كمونيست كارگري    .   بود
و رفتن به استقبال اين جنبش و تـالش         
گسترده براي تقويت ايـن جـنـبـش يـك           
فاكتور اساسـي در پـيـشـروي جـنـبـش             

ايـن جـنـبـش     .   كارگري و اعتراضي بود 
به آن خـط و جـهـت           .   را ما جلو برديم 

به آن استحكام بخشيديم و انـرا    .  داديم
مـا يـعـنـي حـزب           .   نمايندگي كـرديـم    

كمونيست كـارگـري و كـل جـنـبـش                 
اعتراضي در جامعه صحنه سـيـاسـي          

ديـديـد   .     " را در جامعه عوض كـرديـم        
" كه جمهوري اسالمي سـرنـگـون نشـد          

هيچ تاييدي بر موضع رضـا مـقـدم و            
ايرج آذرين و جريانات شكسـت طـلـب       
و غـالف كـرده اي كـه مــيـگـفـتـنــد                     
دانشگاه تماما در قبضه روشـنـفـكـران        

" جـنـبـش اصـالحـات       " دوم خردادي و      
جـنـبـش كـارگـري        " است، و ميگفتنـد     

و "   غير متشكل و شديدا دفاعي اسـت      
حتي از زمان شاه غير مـتـشـكـل تـر               

، و مـيـگـفـتـنـد            ) رضا مـقـدم    ( است  
كارگر بايد از جناحهايي از سـرمـايـه             
در برابر جناحهاي مقابـل دفـاع كـنـد             

جـنـبـش    " ، و ميگفتـنـد       ) ايرج آذرين ( 
ضد سرمايه داري كارگر هيچ تهديـدي       

رضـا  "   ( براي سـرمـايـه داران نـيـسـت            
جمهـوري اسـالمـي      .   نمي باشد)   مقدم

ســرنــگــون نشــد امــا بــورژوازي نــيــز            
نتوانست آنطور كـه شـمـا ارزيـابـي و                
تحليل ميكرديد بحران حاكميـتـش را       

اين حكـومـت   .   و نه فقط اين   .   حل كند 
و كل بورژوازي اكـنـون بـا جـنـبـشـي                 
بسيار گستـرده تـر، راديـكـال تـر، و                  

تـا  .   شفاف تر در برابر خويش روبروست  
زماني كه اين حكومت سرنگون نشـده       
داوران جا خوش كرده در كناره تـاريـخ           
ميتوانند برگردند و بـگـويـنـد ديـديـد              

هــمـانــگـونــه كـه بــه         .   سـرنــگـون نشـد     
ماركس ميگفتنـد و مـيـگـويـنـد كـه               

امـا  .   سرمايه داري همچنان سرپـاسـت     
سياست و خط مـنـصـور حـكـمـت و                 
حزب كمونيست كارگري باعث شد كـه   
نه دانشگـاه صـحـنـه يـكـه تـازي دوم                 
خرداد بماند و نـه جـامـعـه بـه دنـبـال                   

كذايي بـه حـركـت      "   جنبش اصالحات " 
جــمــهــوري اســالمــي هــنــوز       .   در آيــد  

امـا سـيـاسـت       .   سرنگون نشـده اسـت       
حزب كمونيست كـارگـري در جـهـت              
تقويت جنبش سرنگونـي يـك عـامـل            
اساسي در ايـن بـود كـه ايـرج آذريـن                  

ليـبـرالـيـسـم در        " .   ديگر نتواند بگويد    
ايران هيچگاه چنين جامـع و پـردامـنـه      
طرح نشده بود و هيچگاه چنين سلـطـه         
مطلقي در فضـاي روشـنـفـكـري ايـران            

 كه جامعه ايـران  ٧٨در سال . . "   نداشت
را اعــتــراض و مــبــارزه كــارگــران و               
دانشجويان و شورشهاي شهـري مـردم         
زحمتكش فرا گرفته بود، رضا مقـدم و     
ايرج آذرين مشغول تبليغ ايـن مـوضـع         

بودند كه بورژوازي ميخـواهـد    "   عميق" 

دولت سـرمـايـه      " را به   "   دولت سرمايه " 
نيـروي ديـگـري را      تبديل كند و   "   داران

در هـمـيـن      .   مقابل خويش نمـي بـيـنـد       
سالهايي كه جوشش مبارزاتي هـرروز        
گسترده تر ميشد كه من نمـونـه هـاي            
معدودي از صدها را اشاره كردم ايـرج      
آذرين و رضا مقدم مشغول اين بـودنـد         
كه كارگران را روانـه حـمـايـت از يـك                 
بخش بورژوازي در مقابل بخش ديـگـر    

براي نمونه ايرج آذرين در هميـن      .   كنند
طـبـقـه    :   "  اينطور مـيـنـويسـد       ٧٨سال  

كارگر ميتواند در موارد مـعـيـنـي در          
قبال اختالفاتي كـه مـيـان بـخـشـهـاي             

مالي و صـنـعـتـي،        ( مختلف سرمايه   
دولتي و خصوصي، داخلي و خارجـي،       

) صادراتي و بازار داخلي، و جز اينـهـا         
بر سر سياستهاي اقتصادي مشخصـي    
در مـيـگـيـرد بـي تـفـاوت نـمـانـد و                       
برحسب منافـع خـود در ايـن يـا آن                   
مورد وزن خودرا پشت سـر ايـن يـا آن           

. ا"   ( سياست اقتصادي معين بيـنـدازد   
پرانتز از خـود  .   چشم انداز و تكاليف.  آ

و بعد در ادامه مـيـگـويـد     )   ايرج آذرين 
كارگران ميتواننـد خـواهـان حـمـايـت             
مــالـــي دولـــت از كـــارفـــرمـــايـــان               
كارگاههـاي كـوچـك شـونـد كـه ايـن                  
كارگاهـهـا بـه ورشـكـسـتـگـي دچـار                  

مي بايد از زاويـه    " و ميگفتند !   نشوند
خــواســتــار . . مـنــافــع طــبــقــه كــارگــر          

تصمين تثـبـيـت نـرخ مـبـادـلـه ارزي                 
" توسط دولت در يك سطح معين شـد         

و صدها صفحه بر ايـن روال نـوشـتـه                
است كه آوردن آنها در اينجا حـوصـلـه          

بـازهـم سـوال      .   خواننده را سر مـيـبـرد       
اينست كـه چـه كسـي، واقـعـا كـدام                   
نيروي اپوزيسيون نه حتي چـپ بـا ايـن       

 خودرا بـه تـمـكـيـن          استراتژيصراحت  
كشاندن طبقه كارگر توسط بـورژوازي       

 قرار داده است؟ 
اين خط است كه شكسـت خـورده         

آيا هنوز هم ميتوانيد از سـلـطـه         .   است
مطلـق دوم خـرداديـهـا در دانشـگـاه                 
سخن بگوييد؟ دفتر تحكيم وحـدت و         
انجمـن هـاي اسـالمـي اكـنـون كـجـا                  
هستند؟  آيا رضا مقدم مـيـتـوانـد در             
زمــانــي كــه در اول مــه هــا ســرود                  
انترناسيونال ميخواننـد و قـطـعـنـامـه           
هاي سوسياليستي تصويب ميكنـنـد،      
بگويد كارگران از زمان شـاه هـم غـيـر             
متشكل تر و غـيـر فـعـالـتـرنـد؟ يـا                     

مبارزه شان دفاعي تر است؟ وقتي كـه        
وزير كار حكومت ميگويد در سه مـاه        

 سـه هــزار اعــتــصــاب          ٨٢اول ســال      
كارگري صورت گرفته آيا مـيـتـوانـيـد           
جـنــبـش كـارگــري را بــا زمـان شــاه                  
مقايسه كنيد؟ كدام شـخـصـيـتـهـا در             
صحنه سياسـي ايـران شـنـاخـتـه شـده               
ترند؟ گنجي و سروش و حجـاريـان يـا            
شخصيـتـهـاي كـارگـري؟ تـازه گـيـرم                

، كجاي ايـن    " غير دفاعي"يا " دفاعي" 
و "   انقالبي در پيش رو نيـسـت  " خط كه   

" جمهوري اسالمي سرنگون نمـيـشـود      " 
كارگاههاي كوچك را بايـد تـقـويـت       "و  
حمايت كارگران از يك بـخـش     " و  "   كرد

، " از بورژوازي در بـرابـر بـخـش ديـگـر             
ــا كــمــونــيــســتــي يــا                      ــري ي ــارگ ك
سوسياليستي است؟ شايد تالش شـمـا      
براي رفتـن كـارگـران پشـت سـر يـك                  
بخش از بورژوازي در برابر بـخـشـهـاي         
ديگر، جنبش كارگـري را بـه ايـنـجـا                

شايد توصيه ايـرج آذريـن   !   رسانده است 
براي تشكيل تعاونـي هـاي مـالـي در           
حمايت از كارفـرمـايـان كـارگـاهـهـاي             
كوچك، چـهـره هـا و شـخـصـيـتـهـاي                   
كارگري را به وسط صـحـنـه سـيـاسـي              
ايــران آورده اســت و گــنــجــي هــا و                  
مـهـاجـرانـي هــا و حـجــاريـان هـا و                     
ــهــنــودهــا و شــمــس                  ســروشــهــا و ب
الواعظين ها و بقيه را به محاق رانـده           

و شــايــد حــزب كــمــونــيــســت           !   اســت
كارگري براي تحقير كارگـران بـوده كـه       
در همه جنبش ها آنچنان حضور غـيـر         
قابل انكاري دارد كـه شـمـا مـجـبـور                
ميشويد به حضور اين حـزب در هـمـه            
جنبش هاي اعـتـراضـي و از جـملـه                  
جنبش كارگري اعتراف كنيد و تئـوري   

سورچران جـنـبـش    " مضحك و سفيهانه    
 ..ادامه دارد!  را اختراع كنيد" ها

 
 

 ١٠٢طبق گزارش رسيـده شـعـبـه            
دادگاه جزايي شهر سـقـز پـنـج نـفـر از                   
فعالين کارگري شهر سقز را به زنـدان و           

عــطــا .   شــالق مــحــکــوم کــرده اســت            
حســيــنــي، رحــيــم حســيــنــي، کــامــل            
حکيمي، خالد بيخـالـي و انـورحسـيـن             
زاده کارگراني هستند کـه آنـهـا را بـه                 

 .زندان و شالق محکوم کرده اند
دادگــاه جــزايــي شــهــر ســقــز ايــن             
کارگـران را بـه اتـهـام اخـالل در نـظـم                     

 ضـربـه     ٤٠روز زندان و ٩١عمومي، به  
شالق و بـه مـدت سـه سـال تـعـلـيـق                        

 . محکوم کرده است
کارگران نامبرده اوايل سـال جـاري         
در اعــتــراض بــه بــازداشــت مــحــمــود            
صالحـي يـکـي از فـعـالـيـن کـارگـري                    

تـجـمـع    .   شهرسقز، تجمـع کـرده بـودنـد          
کارگران همان روز مورد يـورش نـيـروي         
انتظامي قرار گـرفـت و ايـن کـارگـران                

اما پـس از چـنـد روز            .   بازداشت شدند 
بازداشت دستگير شدگان به قيد وثيـقـه        

اخيرأ اين کارگران مـحـکـوم    .  آزاد شدند 
  .و مجرم اعالم شده اند

ما ضمن محکوم کردن اين احکـام       
ضد کارگري از همه کـارگـران و مـردم             
سقز ميخواهيم که عـلـيـه ايـن احـکـام               

  .اعتراض کنند
حکم شالق عليه کارگران اولين بار       

 نفر از کارگران ايـن  ١١در سنندج عليه    
اين دومين بار است که .   شهر صادر شد 

اين احکام عهد عتيقي عليـه کـارگـران        
ايـن احـکـام تـوهـيـنـي             .   صادر ميشود 

آشکار بـه هـمـه کـارگـران و انسـانـيـت                  
کارگراني که فقط به جـرم تـجـمـع     .   است

به زندان و شـالق مـحـکـوم شـده انـد                     
عليه ايـن    .   رهبران واقعي مردم هستند   

. احکام وحشيانه بايد بـه مـيـدان آمـد              
صداي اعترضا اين کارگران را بايـد در          
سطح بين المللي بـه گـوش جـهـانـيـان                 

مـا تـالش مـيـکـنـيـم کـه در                   .   رسـانـد  
اعتراض به اين احکام ضد انساني همه       
مجامع بيـن الـمـلـلـي و سـازمـانـهـاي                  

مـا ازهـمـه      .   کارگـري را مـطـلـع کـنـيـم           
سـازمـانـهــاي مـدافــع حـقــوق انسـانــي              
ميخواهيم که به اين احکـام وحشـيـانـه           

  .اعتراض کنند
احکام صادره بايد فوري و بـدون قـيـد               

   .وشرط لغو شوند
کميتـه کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                  

 –٢٠٠٧سپتامبر    ٢٧ -کارگري ايران 
 ١٣٨٦مهر ٥
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اعتراضات اخير دو مرکز کارگـري      
در خوزستان از اهـمـيـت ويـژه اي بـر                    

گرچه قريب يکسـال و نـيـم    .خوردار است 
است که اين دو مرکز کارگـري در جـدال       
و کشمکش با دولت و کـارفـرمـا بـراي              
احقاق حقوق مسلم خود هسـتـنـد امـا              
در اوضــاع و احــوال کــنــونــي ايــن                     
اعتراضات شاهـدي بـر رد ادعـاي نـا                
رهــبــران شــکــســت طــلــبــي اســت کــه             
ميخواهند از جامعه تصويري مـطـابـق        
ميل خود ارائه دهنـد و نـتـايـج وارونـه               

اينکه گويا جـامـعـه ايـران            .   اي بگيرند 
دست از مبارزه شسـتـه و نـا امـيـد و                   
مــنــتــظــر اســت کــارگــران و مــردم را               

و بـه هـمـيـن هـم             .   مالمت مـيـکـنـنـد      
بسنده نميکنند و اعتراضات کـارگـري         
را انکار ميکنند و يـا در خـوشـبـيـنـانـه           
ترين حالت  اين اعتراضـات را صـرفـا             
حــركــتــي دفــاعــي بــراي رســيــدن بــه               
مــطــالــبــات صــنــفــي و گــرفــتــن                      
دســتــمــزدهــاي عــقــب افــتــاده تــنــزل              

 .ميدهند
کارگران بـا اعـتـراضـات گسـتـرده             
خود جهانيان را متوجه استثمار عـنـان      
گسيخته، بيحقوقي و شرايط جـهـنـمـي         
که سرمايه و رژيم جـمـهـوري اسـالمـي             

و بـا    .   بر ايشان فراهم کـرده مـيـکـنـنـد           
اعتراضات راديـکـال خـود  حـکـم بـه                  

اين اعـتـراضـات    .   سرنگوني آن ميدهند 
همزمان با حضور رئيـس جـمـهـور تـيـر             
خـالص زن جـمـهـوري اسـالمـي   در                    

امريکا بود که ادعاهاي او  را در واقـع       
 .                به چالش کشيدند

يکي از اين مراکز کارگري شـرکـت        
 ٥٠٠٠.   طرح نيشکر هفت تـپـه اسـت          

کارگر معترض که تـا کـنـون بـيـش از                
 بـار در اعـتـراض بـه تـاخـيـر در                       ١٦

پرداخت دستمزدها، اجراي طرح طـبـقـه        
بندي مشـاغـل، عـدم ارتـقـاء شـغـلـي                  
بموقع، حـق بـر خـورداري از تشـکـل                   
مستقل از دولت، کـوتـاه کـردن دسـت              
مافياي شکـر و جـلـوگـيـري از واردات              
بـي رويـه، اعـتـراض بـه طـرح اخــراج                   
کارگران با خصوصي سازي، اعـتـراض         
به تـخـلـيـه مـنـازل کـارگـري  تـوسـط                      
نيروهاي نظامي وپايان دادن به شـرايـط       
پادگاني، رسمي کردن کارگران مـوقـت،       
افـزايـش دسـتـمــزدهـا، بــرخـورداري از              

. . .  سختي کار و بـدي آب و هـوا و                      
. دست به اعتصاب و اعتـراض زده انـد          

با وجود وعده هاي مـکـرر مسـئـولـيـن              
براي جلوگيري از اعتصاب کـارگـران و          
يا اعالم پذيرش برخي از خواست هـاي          
آنان عمال کـارگـران بـه خـواسـت هـاي                 

و مهمتر آنکه اکـنـون       .   خود نرسيده اند  
و پس از سخنان هفته گذشته فرمـانـدار      
شوش مبني بر اينکه کارخانـه فـرسـوده        
اســت ايــن نــگــرانــي وجــود دارد کــه                
کــارگــران طــرح نــيــشــکــر هــفــت تــپــه             
سرنوشت کارگران مـعـتـرض اخـراجـي            
شرکت کاغذ سازي کارون شـوشـتـر در            

هم کارگران هفت تـپـه       . انتظارشان باشد 
و هـم کـارگــران کـاغــذ ســازي کــارون                 
دريافته اند که مافياي شکر و کاغـذ بـا      

اسـتـشــمـام بـوي خصـوصــي ســازي و                
 مـيـخـواهـنـد بـقـول             ٤٤اجراي اصـل       

معروف توي سر مـال بـزنـنـد و بـا زد                   
وبند  آنرا مفت بخرند و امـوال آنـرا بـه             

 ٢٩شغل شريفي که قريـب    . يغما ببرند 
سال اسـت بـه بـهـاي فـقـر و فـالکـت                        

امـا  .   کارگران و مردم  به آن مشغـولـنـد         
 .کارگران موي دماغشان شده اند

 اعتراض در اين دو مرکز کارگـري       
نشــان از درجــه قــابــل اتــکــائــي از                    
سازمانيافگي و اتحاد مـيـان کـارگـران          
شاغل و اخراجي و کـارگـران رسـمـي و              

به سخن ديگر کـارگـران      . قراردادي  دارد  
يکي از مهمترين حربـه هـاي دولـت و             
کارفرما براي ايجاد تـفـرقـه را خـنـثـي               

يــک ويــژگــي مــهــم ديــگــر          .   کــرده انــد   
اعتـراضـات جـاري اتـکـا بـه مـجـمـع                    
عمومي  و انتقال مبارزه به  خـارج از               
کارخانه و حضـور در جـلـوي مـراکـز                   
تصميم گيري رژيم مانند فرمانـداري و         

کارگران هفـت تـپـه و         . استانداري است 
کاغذ سازي نه تنها مرعوب چـنـگ و            
دندان نشـان دادن حـکـومـت اعـدام و                 
زندان و شالق نشده اند بلکه پيشاپـيـش         
اعالم ميـکـنـنـد کـه مـا قصـد داريـم                    
جـلـوي اسـتـانـداري يـا فـرمـانـداري و                    
مجلس بيائيم و اعتراض خـودمـان را            

با ورود کارگران بـه داخـل        . اعالم کنيم 
شهر ها ي مهم مثل مـرکـز اسـتـان و                 
شوش که در مجاورت جـاده تـرانـزيـت             

اهواز واقع اسـت حـمـايـت           –انديمشک  
بيشتر مـردم را بـدنـبـال مـي آورد و                     
امکان سرکوب را از نيروهاي امنـيـتـي         

بنا به گـفـتـه       .   و انتظامي سلب ميکند   
کارگران ايـن نـيـروهـاي انـتـظـامـي و                   

امنـيـتـي  و مسـئـولـيـن سـيـاسـي و                       
تصميم گيـرنـده رژيـم هسـتـنـد کـه از                   
حضور متحدانه و معترض کـارگـران و         

 مردم بجان آمده  ميترسند 
کارگران در مبارزات جاري هر بـار     
به دستاوردهـاي تـازه اي دسـت پـيـدا                 

همين ابـتـداي سـال بـود کـه             .   ميکنند
تجمع کارگران کاغذ سازي   قريب يـک        
هفته جلوي دفتـر احـمـدي نـژاد ادامـه              
داشت تا اينـکـه نـيـروهـاي انـتـظـامـي                
رئيس جمهوري کـارگـران را ضـرب و               

در همين تجـمـع اخـيـر در           .   شتم کردند 
جلوي استانداري  کـارگـران ابـتـدا در                
کنار خيابان پالکاردهايشان را بـدسـت         
گرفتند ولي وقتي ديدند که به خـواسـت        
آنها توجه نمـيـشـود پـالکـاردهـا را در                
عرض خيابان گرفتنـد و راه را بسـتـنـد           
که موجب ترافيک شديدي شد و تـوجـه           

کـارگـران   .     همه را بـه خـود جـلـب كـرد             
عليرغم حضور نيروهاي ضد شـورش و     
سرکوبگر که تمـامـا مسـلـح بـه انـواع                
ســالح گــرم و ســرد بــودنــد و عــلــيــه                  
کارگران بصورت رو در رو از اسـپـري               
گاز فلفـل اسـتـفـاده کـردنـد نـه تـنـهـا                      
پراکنده نشدند که متحد تر و منـسـجـم          
تر بر خواست آزادي همکاران خود پـاي      
فشردند و تا آنها را از چنگ نـيـروهـاي         
امــنــيــتــي در نــيــاوردنــد بــه تــجــمــع                

 . اعتراضي خود پايان ندادند
يــک نــکــتــه مــهــم ديــگــر کــه در               
اعتراضات اخير کارگران کاغـذ سـازي         
کارون شوشتر و کارگران طـرح نـيـشـکـر       
هفت تپه برجسته است  درک اهـمـيـت              
خبر رساني کـارگـران بـه رسـانـه هـا و                  
ــون                       ــزي ــلــوي ســايــت هــا  از جــملــه ت

انترناسيونال و برنامه کـارگـران و يـک              
. دنياي بهتر و سايت هاي حـزب  اسـت        

اين بايد به امر دائمي کارگران تـبـديـل            
کارگران معترض دريافتـه انـد کـه      . شود

وقتي جـامـعـه در سـطـح وسـيـعـي از                    
اعتراضات آنان با خبر شـود زودتـر بـه           
نتيجه ميرسند و ديگر نميتوان صـداي      

کـارگـران   .   کارگران را در گلو خفـه کـرد         
خود خبر نـگـار مـبـارزات و خـواسـت                

که نمونـه هـائـي از          .   هاي خود شده اند   
آنرا در همين شماره کارگر کـمـونـيـسـت           

 .مشاهده ميکنيد
از اقدامات مهـم ديـگـر کـارگـران             
نيشکر هفت تپه نـوشـتـن دادنـامـه بـه               

  بـود کـه          ILO)(سازمان جهاني کار  
طـي آن ايـن سـازمــان جــهـانـي را از                     
وضعيت اسفبار و شـرايـط بـيـحـقـوقـي             

 .خود مطلع کردند
اکــنــون مــبــارزه کــارگــران کــاغــذ          
سـازي کـارون شــوشـتــر و هــمـچــنـيــن                
کارگران طرح نـيـشـکـر هـفـت تـپـه بـا                    
شجاعت و اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي بـي                 
مانند همه بخش ها ادامـه دارد و آنـان           
شايسته وسيعترين حمايـت هـا چـه از             
سوي مردم شهرستانهاي شوش، هـفـت        
تپه، دزفول، شوشتر و اهـواز و چـه از                
ــارگــري و                       ــراکــز ک ــگــر م ســوي دي
دانشجوئي و فعـالـيـن اتـحـاديـه هـا و                 

. احزاب و سازمانهاي کارگري هسـتـنـد       
حزب کمونيست کارگري بسهم خود بـا         
تمام قـوا از مـبـارزات حـق طـلـبـانـه                      
کارگران کاغذ سازي و طـرح نـيـشـکـر              
هـفـت تـپــه  حـمــايـت و پشــتـيـبـانــي                     

   .*ميکند
 

تجمع اعتراضي معلمان حـق الـتـدريـس          
گزارش از ساسان مـحـمـودي        -در تهران 

 گزارشگر حزب
 ٢٥از ساعت ده صبح روز يکشنبه      

 نفر از معلـمـان حـق      ٢٠٠شهريور حدود  
الـتــدريــس  از تــهـران و از شــهــرهــاي                   

 اصفهان و سننـدج  ، شيراز،مختلف کرج 
. در مقابل دفتر احمدي نژاد جمع شـدنـد          

در اين تجمـع اعـتـراضـي مـعـلـمـان بـه                   
مساله گذاشتن امتحـان گـزيـنـش بـراي             
معلمان حق التدريس از سوي مـعـلـمـان            
. حق التدريس فـراخـوان داده شـده بـود                

معلمان پالکاردهايي در دست داشتنـنـد       
نه بيمـه نـه     :   که بر روي آن نوشته شده بود  

حـق  !   راحتـي نـه حـق هـيـچ شـکـايـتـي                   
 ! التدريس چندساله آزمـون نـيـاز نـداره               

چونکه بودجه نـداريـد نـيـروي آزاد مـي                
 آريد ؟ 

 استخدام بي آزمون حق مسلم ماست 
 ازراه دورآمديم چراجواب نمي دهيد؟ 

در ادامه ايـن تـجـمـع از مـعـلـمـان                  
خواسته شد که نمايندگان خود را جـهـت         
مذاکـره بـه داخـل دفـتـر احـمـدي نـژاد                      

با رفتن نمانيدگان معلمـان بـه        .   بفرستند
 معلمان معترض بـه پـارکـي در       ،مذاکره

نزديکي محل رفته و تجمع خود را آنـجـا      
نيروي انتظـامـي از هـمـان           .   ادامه دادند 

اول صبح در محل حاضر بود و به هـمـراه      
 . معلمان به پارک آمد

معـلـمـان اعـالم کـرده انـد کـه در                    
صورتيکه به خواسـت آنـهـا پـاسـخ داده                
نشود به شهرهاي خود بـازنـمـيـگـردنـد و          

 . شب را در محل خواهند ماند
پليـس مـعـلـمـان را کـامـال تـحـت                  
کنترل گرفته و حتي تلفن ها قـطـع شـده             

 . است
 هـزار مـعـلـم          ٤٨هم اکنون بيش از    

حق التدريس در آموزش و پـرورش کـار            
معـلـمـان حـق الـتـدريـس تـا                .  ميکنند  

کنون در چـنـديـن آزمـون از جـملـه در                     
 ٨٢آزمون هاي حـق الـتـدريسـي سـال                 

ادواري شرکت کرده و چندين سـال اسـت         
ايـن  . . که   در آموزش  تدريس ميـکـنـنـد        

معلمان با حقوق بسيار پـايـيـن بـه کـار               

اشتغال دارند و از حق بيمـه و حـقـوق و                 
بـطـور مـثـال       .   مزاياي ديگر محـرومـنـد     

معلمي که احتياج بـه مـرخصـي زايـمـان          
داشت فقط دو روز بـه او مـرخصـي داده             

معلمان ميگويند مـا رقـابـتـي بـا             .   شد
نيروي آزادي کـه مـيـخـواهـد اسـتـخـدام                

بلکه مـا مـيـگـويـيـم بـايـد           .  شوند نداريم 
ما سـالـهـاسـت     . استخدام ما رسمي شود 

تجمعـي  .   که به کار تدريس اشتغال داريم     
اعتراضي معـلـمـان حـق الـتـدريـس تـا                  

   .رسيدن اين خبر ادامه دارد
کانون صنفي معلمان در اطـالعـيـه          
اي به مناسبت شـروع سـال تـحـصـيـلـي                

 ١٣اعالم داشته است که به مـنـاسـبـت             
روز جــهــانــي مــعــلــم      )    اکـتــبــر   ٥( مـهــر 

مــــراســـــمــــی ويــــژه هـــــمــــگـــــام                   
. وهمسوباسايرمعلمان جهان خواهد کـرد    

در همين اطالعـيـه از کـلـيـه مـعـلـمـان                  
 مـهـر   ١٢خواسته شده  که روز پنجشنبه     

 ۱۵و نـيـز         صـبـح        ۱۲تـا ۱۰از ساعت   
 عصر نـخـسـتـيـن جـلـسـه شـوراي               ۱۷تا

هماهنگ معلمان مدارس سراسر کشـور       
را تــحــت عــنــوان زنـگ هــمـبــسـتــگــي               

و در اين ساعـات     .   معلمان برگزار نمايند  
ضـمـن صـحـبـت پـيـرامـون مسـايـل و                     
مشــکــالت خــود بــا ارســال نــامــه اي                
اعــتــراضــي بــه مــجــلــس اســالمــي بــر             
خواستهاي خود  و رفع فشار به معلمـيـن    
معترض و لغو احکام صـادر شـده بـراي             

 . آنان تاکيد کنند

 
   اخبار اعتراضات معلمين  

 
 پيرامون اعتراضات  مهم کارگري در خوزستان

  اکبر پويافر از ايران
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 تـا    ٢٣ روز گذشته يعني از       ٦در  
 سپتامبر مصر شاهد يک جـنـبـش           ٢٨

قدرتمنـد کـارگـري بـود کـه در تـاريـخ                   
. معاصر مصر بي سـابـقـه بـوده اسـت              

سنديکاي زرد و ضد کارگري بـيـش از            
. پيش در ميان کارگران بي اعتبار شـد         

يکي از مطالبات کارگران عزل هـيـئـت         
مديره سنديکا و رئيس هـيـئـت مـديـره         

نـمـايـنـدگـان مسـتـقـيـم            .   کارخانـه بـود    
کــارگــران ســخــنــگــويــان ايــن جــنــبــش          

عليرغم اينکـه قـانـونـأ        .   قدرتمند شدند 
اعتصاب ممنوع يا مربوط بـه تـوافـق            
سنديکـا و دولـت بـود، کـارگـران ايـن                  
قــوانــيــن را بــه چــالــش طــلــبــيــدنــد،                
اعتصاب کردنـد و بـيـش از دويسـت                
هزار کـارگـر در ايـن حـرکـت شـرکـت                    

نهايتأ کارگران پيروز و دولـت و    .  کردند
. سنديکا بي اعتبارتـر از قـبـل شـدنـد             

کارگران توانستند اکثـر خـواسـتـه هـاي           
ترجمه مطـلـب   .   خود را به دست بياورند  

زيـر گـزارشـي از ايـن حـرکـت عـظـيـم                     
يـکـي از رهـبـران ايـن             .   کارگـري اسـت   

حرکت در تلويزيون الجزيره اعـالم کـرد          
ما را نمیتوانند به اخوان المسلمـيـن و           

مـا  .   جريانات اسالمي منتسب کـنـنـد       
. کارگر هستيم و حقمان را ميـخـواهـيـم         

او گفت در مدت اعـتـصـاب کـارگـران              
نساجي تمام کارخانه را در کنترل خـود          

 يکي از خبـرنـگـاران مصـري            . داشتند
به اسم قبيسي گزارشـي از ايـن حـرکـت             

ايـن گـزارش     .   کارگري تهيه کرده اسـت     
از عربي به کردي و از کردي بـه فـارسـي       

:   محمد آسنگران           . ترجمه شده است
com.aol@asangaran 

 * * * 
آيا مصر به کنترل کارگران 

  در ميايد؟
  فرح قبيسي: نويسنده

 ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٣
 ترجمه از عربي به کردي هژين

از کــردي بــه فـارســي مــحــمــد              
  آسنگران

اين اعتراضات از دهه چـهـل قـرن           
طـبـق   .   تا کنون بي سابقه بوده است٢٠

 ٦٨گزارش يک فعال سنيکاي مصري          
 صنف کـارگـري      ١١مورد اعتراض در    

در کارخانه هاي مخـتـلـف  در هـفـتـه                  
 ثـبـت   ٢٠٠٧سوم و چهارم ماه آگوست      

 7جنبش کـارگـري کـه از              .  شده است 
 همـزمـان بـا اعـتـصـاب            ٢٠٠٦ژانويه  

کــه "   الــمــحلــه"   کــارگــران نســاجــيــهــاي       
 کــارگـر شــاغـل دارد شــروع             ٢٧٠٠٠

 .آن هنگام نه مطالباتش نرسيد. شد
 23کــارگــران ايــن کــارحــانــه از            

 بـراي عـمـلـي کـردن             ٢٠٠٧سپتامبر  
عـزل  :   مطالباتشان که عبارت بودند از      

رئيس هيئت مـديـره کـارخـانـه، سـلـب               
اعتبار نامه هيئت مـديـره سـنـديـکـا،              
اضافه کردن مـدت اسـتـراحـت نـهـار،                
اضافه دستمـزد، حـل مسـألـه ايـاب و               
ذهاب، بيمـه مسـکـن، اضـافـه کـردن                

اعـتـصـاب را      . . .   پاداش پايـان مـاه، و        
امــا آنــچــه در        .   دوبــاره آغــاز کــردنــد       

اعتصابـات اخـيـر قـابـل تـوجـه اسـت                   
اعالم همـبـسـتـگـي ديـگـر بـخـشـهـاي                  
کــارگــري از اعــتــصــاب کــارگــران                   

 . بود" المحله"نساجيهاي 
بــراي مــثــال حــمــايــت کــارگــران             

کـارگـاران   "   جـزيـره  " کارخانـه هـاي آرد          
و تظـاهـرات و     "   کفر دوار" کارخانه هاي  

راهپيمايي اين کارگـران در حـمـايـت از            
ــران نســاجــي            ــارگ ــه  " ک ــحل ــم ــا " .   ال ام

نيروهاي امنيتي دولـت مصـر بـا گـرد             
آوري نيرو و نمايش قدرت براي مـقـابلـه      
با اين اعـتـراضـات کـارگـري و پـايـان                  
دادن به اين اعـتـصـاب بـه مـقـابلـه بـا                 

کـارگـران مـحـکـم        .   کارگران پرداخـتـنـد    
 .ايستادند

در حاليکه کارگـران ايـن کـارخـانـه            
نگران برخورد سـيـاسـت سـرکـوبـگـرانـه              
دولـت بـودنـد، امـا دولـت نـاچـار شـد                    
پيشنهاد مذاکره با کارگران را مـطـرح           

: اين البته داليل خـودش را داشـت  .  کند
بحران سياسي فـعـلـي جـامـعـه مصـر،               
جناح بندي و اختالفـات حـاکـمـيـن بـا               

هم، خطر گسترش جنـبـش مـطـالـبـات           
از . . .   عمومي مـردم در ايـن شـرايـط و          

 .آن جمله اند
پيشنهاد مذاکره از جـنـاب دولـت           
به کارگران در چـنـيـن شـرايـطـي و در                   
نتيجه اين اعتصـابـات و اعـتـراضـات             
يــک پــيــروزي  بــزرگ بــراي کــارگــران               

اين پـيـروزي فـتـيلـه           .   محسوب ميشد 
. اعتراضات کارگراي را مشتعلتر کـرد     

اين پيروزی بـاور و اعـتـمـاد بـه نـفـس                   
 . کارگران را بيش از پيش تعميق کرد

مصــطــفــي الــبــســيــونــي روزنــامــه       
نگاري که مسايل کارگـري را تـعـقـيـب            

در مـدت شـش مـاه           :   ميکند ميگويد 
تـعـداد کـارگــرانـي کـه بــه اعــتـصــاب                 
پيوستند و توانستند مـطـالـبـاتشـان را            
به کارفرما تحميل کـنـنـد بـه دوسـيـت             

در کشوري کـه حـق         .   هزار کارگر رسيد  
 سال گذشتـه مشـروط       ٢٥اعتصاب از   

و مـحـدود شـده بـود ايـن حـرکـت از                       
زيـرا  .   اهميـت بـااليـي بـرخـوردار اسـت            

اين کارگران با اعـتـصـاب و اعـتـراض             
خود و شرکت رو بـه افـزايـش خـود در                 
ايــن حــرکــت بــاعــث شــد کــه اکــثــر                  

 . مطالباتشان را عملي کنند
 ژانـويـه     ٧جنبش کارگـري کـه در          

آغاز شد ويژگيهايي معينـي را هـمـراه           
ــه ارمــغــان آورد              ــه    .   خــود ب : از جــمل

ــتــصــاب نــامــحــدود تــا کســب                    اع
مطالبات، گسـتـرش ايـن اعـتـراض و              
اعتصاب به کارحانه هاي ديگر مـانـنـد      

. . . ) راه آهــن، ســيــمــان، تــوتــون، و              ( 
گسترش اعتصابات حمايتي عـلـيـرغـم        
پراکندگـي کـارگـران و عـدم تشـکـل،                 
رهــبــري ايــن اعــتــصــابــات از جــانــب             
نمايندگان مسـتـقـيـم کـارگـران کـه در                

. جريان اين اعتراض شکل گـرفـتـه بـود       
ــن                     ــان در اي ــر زن شــرکــت چشــمــگــي

عـــايشـــه " اعـــتـــراضـــات از جـــملـــه              
عبدالعزيز يکي از فـعـالـيـن کـارگـري                

 ژانـويـه     7عايشه  که از   .  شناخته شده 
 محبوب شده بود،

" الحناويللـمـعـصـل    " بعدأ از شرکت    
اخراج گرديد و از فعاليت سـنـديـکـايـي            

زيـرا او از هـمـکـاران خـود                .   منع شـد  
حمايت کرده و رهبـری اعـتـصـابـات و              

. اعتراضات کارگران را به عهـده داشـت    
جرم اين رهـبـر کـارگـري اعـتـراض بـه                  

 . سياستهاي زورگويانه کارفرما بود
اما اهميـت ايـن حـرکـت کـارگـري             
آنجا بـود کـه تـوانسـت سـطـح آگـاهـي                  
ــبــات                 ــراي کســب مــطــال کــارگــران ب

. برحقشان را بيش از پـيـش بـاال بـبـرد               
همچنين اين اعتراضات نشان داد کـه        
ســنــديــکــاهــاي زرد دولــتــي نــمــايــنــده          

کارگران نيسـتـنـد بـلـکـه تشـکـلـي در                   
دســت دولــت بــراي مــهــار کــارگــران               

زيــرا يــکــي از رهــبــران           .   مــيــبــاشــنــد 
سنديکا در جـريـان ايـن اعـتـراضـات                 
رسمأ اعالم کرد که طمع کاري و زيـاده           
خواهي کارگران سيمان را در خـود فـرو           

يا همچنـانـکـه الـبـسـيـونـي            .   برده است 
گفته است رهبران سنـديـکـا مسـتـقـيـم           

 . عليه کارگران به ميدان آمده بودند
اين سياستهاي سازشکارانه و ضـد       
کارگري سنديکا کارگران را وادار کـرد         
که اعتبار نامه هئيت مديـره سـنـديـکـا       

 . را لغو اعالم کنند
 سـپـتـامـبـر      ٢٣ و ٢٠٠٦ ژانويه ٧

 دو مقطع تاريخي مـهـم  بـراي         ٢٠٠٧
در .   جنبش کارگري در مصـر هسـتـنـد          

فاصله اين دو تاريخ مصـر شـاهـد يـک              
جنبش قدرتمند کارگري بـود، دوره ای          
که کارگران توانستند مطـالـبـاتشـان را           

امــا آنــچــه امــروز        .   بــدســت بــيــاورنــد    
مشخصأ از چپ مصر انتـظـار مـيـرود            

اين است کـه جـانـب ايـن جـنـبـش را                     
از .   بگيرد و خود را به آن مـلـحـق کـنـد              

چـپ مصـر     .   بيرون بـه آن نـگـاه نـکـنـد             
مجاز نيست بيش از ايـن مـثـل چـپ                 
لبنان و ديگر چپهاي غير کارگري دنـيـا    
از دور نظاره گره ايـن حـرکـت کـارگـري             

 . باشد
) : از عـربــی بــه کـردی          ( مـتــرجــم    

هنگام ترجمه اين متـن از مصـر خـبـر              
رسيد کـه کـارگـران اعـتـصـابـي اکـثـر                   
مطالباتشـان را بـه دولـت و کـارفـرمـا                
  . تحميل کردند و به سر کار باز گشتند

 ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٩

 
گزارشي از يک اعتصاب 
 قدرتمند کارگري در مصر

 
 صفحه اخبار بين المللي کارگري

 

 

  سايت روزنه 
www.rowzane.com  سايت کارگران 

www.kagaran.org 
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 نـفـر از کـارگـران اخـراجـي                ٢٢

نساجي کردستان با نشستن هر روزه        
در مقابل کارخانه خواهان بـازگشـت       

کارفـرمـاي کـارخـانـه        .     بکار هستند 
نساجي کردستان از اول مـهـر مـاه                

 نـفـر از کـارگـران ايـن                22قرارداد  
اين کـارگـران   . کارخانه را تمديد نکرد 

 سال سابقه کار ١٠که همه آنها باالي 
دارند از اول مهر ماه تا کنـون  بـطـور          
مرتب بـه اسـتـانـداري و اداره کـار                  
مراجعه کـرده انـد ولـي هـيـچـکـس                 
پاسخگوي آنها نبوده است، به هميـن       
دليل آنها در چند روز گـذشـتـه تـمـام            
ساعات شيفت کاري خود را با پارچه     
نوشته اي جلوي درب کـارخـانـه بسـر         
برده اند و در طول اين مـدت هـر از               
گاهي نيز تـوسـط مـامـوران نـيـروي              

 . انتظامي مورد تهديد واقع شده اند
کارفرما به کارگران اعـالم کـرده         
است کارخانه را خواهد فروخت و آخر   
آبان ماه نيز قرار داد تـعـداد ديـگـري           
ازکارگران را تمديد قـرارداد نـخـواهـد         

همچنين کارفرما اعالم نـمـوده     .   کرد
 روز آيــنــده ســنــوات         ١٥اســت تــا      

کارگران را به ازاي هر سال سابقه، سه  
ماه و نيم خواهد داد و پس از آن، بـه           
آنها هيچ حق و حقوقي داده نـخـواهـد      

 .شد
اين کارگران در حالي از کار خود      
اخراج شده اند که بسـيـاري از آنـهـا                
دچار بيمارهاي ناشي از کار بـوده و           
يکي از آنان به دليل ابتال بـه سـرطـان      
جهت شيمي درماني قرار بـود امـروز        

 . به تهران منتقل شود

اخراج کارگران نساجي کردستـان      
آنهم در شرايطـي کـه سـنـي از آنـهـا               
گذشته و بسيـاري از آنـهـا بـه دلـيـل                
شرايط سخت کـار بـه بـيـمـاريـهـاي                 
مختلفي مبتال شده اند يک جـنـايـت        
آشکار در حق انسانهـايـي اسـت کـه             
سالها سود هنگفتي براي کارفـرمـاي      
نساجي کردستان توليد کـرده انـد و             
امروزه بايد تاوان پاييـن آمـدن سـود           
اين کارخانه را، اين کارگران با اخراج       
و قطع آخرين اميدشـان بـراي گـذران           

بـايـد   .   زندگي و زنده ماندن بـپـردازنـد      
  .در مقابل اين وضعيت ايستاد

 
کــارگــران شــاغــل در نســاجــي             

 کردستان
 

کـارخــانــه نســاجــي کــردســتـان در           
سنندج يک بار ديگر سياسـت اخـراج را        

 امتحان ميکند
 ٢٢از اول مهر ماه قرار داد کـاري     

نــفــر از کــارگــران کــارخــانــه نســاجــي              
کردستان در شهر سنندج  تمديد نشـد و       
کارفرمـاي ايـن کـارخـانـه اعـالم کـرده                
است که مـاه آيـنـده قـرار داد تـعـداد                     

در .   ديگري را هـم تـمـديـد نـمـيـکـنـد                   
 نـفـر ديـگـر از            ۴۰۰سالهاي گذشـتـه      

. کارگران اين کارخانـه اخـراج شـده انـد            
اعتراضات و اعتصابات اين کـارخـانـه       
علـيـه سـيـاسـت اخـراج سـازي و بـي                      
حقوقي کارگـران در سـالـهـاي گـذشـتـه               
جايگاه مهـمـي در رشـد اعـتـراضـات                

 . کارگري داشت
اخيرأ يک بـار ديـگـر کـارگـران در              

معرض اخراج قرار گرفته و اولين اقـدام        
.  نـفـر بـوده اسـت           ٢٢کارفرما اخـراج     

کارگران اخراجي در اعـتـراض بـه ايـن              
تصميم کارفرما از اول مهر ما تا کنون         
بارها به استانداري و اداره کار مراجـعـه         

. کرده اما به هيچ نتيجه اي نرسيـده انـد       
از دو روز قبل کارگران ادامـه اعـتـراض         
خود را به اين صورت پيش ميبرند کـه          
هر روز وقت شيفت کاري در مقابل اين         
کارخانه تجمع ميکننـد و بـا دردسـت            
داشتن يک پالکارد خواهان بازگشـت بـه    

 . کار هستند
کارگران اخـراجـي بـا سـابـقـه کـار                 
طوالني که هر کدام از آنها بـيـشـتـر از               

 سال سابقـه کـار در ايـن کـارخـانـه              ١٠
دارند ميـگـويـنـد مـا سـالـهـا در ايـن                     
کارخانه توليد کرده و کـارفـرمـا سـود               

خودش را برده است اکنون نـمـيـتـوانـنـد            
. تصميم بگيرند ما را به خيابان بريـزنـد        

يکي از کارگران اخراجي ميـگـويـد مـا           
حـيـوان نــيـسـتـيــم مـا انسـانـيــم آنـهــا                    
نميتوانند هر وقت خواستند در خروجي      

. کــارخــانــه را بــه مــا نشــان دهــنــد                  
کارفرمـاي ايـن کـارخـانـه در مـقـابـل                   
اعتراض کارگران براي بازگشت به کـار        

 روز آیـنـده        ١۵اعالم کرده اسـت تـا           
سنوات کارگران را بـه ازای هـر سـال                  
سابقه کاري، سه ماه و نیـم  پـرداخـت               
خواهد  کرد و  تعداد ديـگـري هـم مـاه           
آينده قرار داد کاريشان تمديـد نـخـواهـد       

 . شد 
همچنين يکـي از ایـن کـارگـران              

ما در حـالـی از کـار خـود             :   گفته است 
اخراج شده ايم که تعدادي از ما مريـض      

هستيم و بيمارهاي مـا نـاشـي از کـار               
است و یکی از ما به دلیـل ابـتـال بـه             
سرطان جهت شيمي درماني قـرار بـود         
به تهران منتقل شود امـا  اکـنـون بـا                  

 .حکم اخراج روبرو شده ايم
حزب کمونيسـت کـارگـري ضـمـن            
محکوم کردن اين سياست ضدکـارگـري     
کارفرما، از اعتراض کارگـران اخـراجـي      

ما از هـمـه کـارگـران            .   حمايت ميکند 
بويژه کـارگـران سـنـنـدج مـيـخـواهـيـم                   
مبارزه و اعـتـراض کـارگـران اخـراجـي              

بـا خـواسـت      .   نساجي را تقويـت کـنـنـد        
بازگشت به کار ايـن کـارگـران بـايـد بـه                

کـارگـران   .   صف اعتراض آنهـا پـيـوسـت       
شاغل در اين کارخانـه و ديـگـر مـراکـز         

. کار نبايد اين کارگران را تنها بگذارنـد      
اين تعرض کارفرماي نساجي کردستـان     
ــگــي اداره اطــالعــات،                  ــن ــاه ــم ــا ه ب
استانداري و اداره کار به اجرا گـذاشـتـه            

اين يک تعرض بيشرمانه بـه    . شده است 
. کارگران است و نبايد بي جواب بـمـانـد     

سـيـاسـت اخـراج سـازي و خصـوصـي                  
سازي يک تعرض همـه جـانـبـه بـه کـل                 

بايد اين سياستها را    .   طبقه کارگر است  
اتحاد و همبستگـي  .   به شکست کشاند  

کارگران سننـدج بـا کـارگـران اخـراجـي              
نساجي ميتواند ايـن رودررويـي را بـه              

 .نفع کارگران تغيير دهد
کميتـه کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                  

 کارگري ايران
 ٢۰۰۷ سپتامبر ٢۶ -١٣۸۶مهر  ۴

 
 کارخانه نساجي کردستان در سنندج يک بار ديگر سياست اخراج را امتحان ميکند

 كارگر ساختـمـانـي      ٩٠٠اعتصاب  
 اوت شـروع  ٨در هنگ كنگ كه از روز     

 سپتـامـبـر پـس از          ١٢شده بود در روز  
.  روز بـا مـوفـقـيـت پـايـان يـافـت                    ٣٦

 ساعت كار در روز و ٨كارگران كه براي    
افزايش دستمزد دست به اعتصاب زده        
بودند، به بخش مهمي از مطالـبـاتشـان       

اين كـارگـران درخـواسـت       .   دست يافتند 
 ٨٠٠كرده بودند كه دسـتـمـزدشـان از               

 دالر افـزايـش   ٩۵٠دالر هنگ كنگ به  
 ساعـت در    ٨يابد و ساعات كارشان به      

بـاالخـره پـس از يـك            .   روز تقليل يـابـد    
 روز   ٣٦مبازه طوالني و سـخـت كـه               

بطول انجاميد و در طي آن چنـديـن بـار         
مورد حـملـه مـأمـوريـن پـلـيـس قـرار                    
گرفتند، كارفرمايان با تقليـل سـاعـات        

 سـاعـت و افـزايـش            ٨كار كارگران به     
 دالر هنـك كـنـگ      ٨٦٠دستمزدشان به  
همچنين قـرار شـد در         .   موافقت كردند 

گفتگـو  )   ٢٠٠٨(ماه مارس سال آينده  
بين نمايندگان طـرفـيـن بـراي افـزايـش              

. دوباره دستمزدها از سـر گـرفـتـه شـود             
جالب توجـه اسـت كـه ايـن تـوافـقـات                   
بعنوان سند نوشته و به امضاء طرفـيـن          
رســيــد چــيــزي كــه در هــنــگ كــنــگ               
خصوصا در بين كارگـران سـاخـتـمـانـي          
يك امر كـامـال نـاشـنـاخـتـه بـحـسـاب                  

 . آيد مي
اين كارگران كه همگي مـهـاجـر و            

بـاشـنـد، در         متولـد كشـور نـپـال مـي            
شرايطي كامال مـتـفـاوت بـا كـارگـران              

از .   بــومــي مشــغــول بــكــار هســتــنــد           
تـر تـا دريـافـت             ساعات كـار طـوالنـي      

دستمزد كمتر، از نـداشـتـن ايـمـنـي در               
محيط كار تا بيمـه درمـانـي و غـيـره،              
مواردي هستند كه اين كارگران مهاجـر   

يـك  .   كـنـنـد      با آن دست و پنجه نرم مـي       
نكته جالب اينكه كارفرمايـان در ابـتـدا        
از مــذاكــره بــا نـمــايــنــدگــان كــارگــران             

كردند، ولي وقتي متـوجـه     خودداري مي 
شدند كه كارگران مصـمـم هسـتـنـد تـا               

هـايشـان بـه مـبـارزه             رسيدن به خواستـه   
خود ادامه دهند، يواش يواش زمـزمـه          
مذاكره شنيده شد تا اينكه مجـبـور بـه            
مذاكره و تن دادن به بخـش مـهـمـي از             

اسـتـقـامـت     .   مطالبات كارگـران شـدنـد      
خود كـارگـران از يـك طـرف و جـلـب                     
حمايت افكار عمومي از طرف ديـگـر،        
تأثيـر اسـاسـي در تـحـمـيـل خـواسـت                    

بـطـور   .   كارگران به كارفـرمـايـان داشـت        
مشخص اقـدام بـه جـمـع آوري كـمـك                  
مالي بـراي كـارگـران تـوانسـت تـأثـيـر                  
زيادي در افكار عمومـي مـردم داشـتـه           

در اين ميـان چـنـديـن اتـحـاديـه               .   باشد
 و    ITUCالمللـي از جـملـه            بزرگ بين 

BWI    نيز از خواست كارگران حـمـيـات 
 .كردند

 داود رفاهي

 
 پايان موفقيت آميز اعتصاب كارگران ساختماني در هنگ كنگ

 
 خواهان بازگشت به  تنها ممر زندگي خودنساجي کردستان کارگران اخراجي   

 ! يعني  به سر کارهاي خود هستند

 !پيام به کارگران
اگــر کــارفــرمــا طــي ســالــهــاي          

 نفر از کـارگـران        ٤٠٠گذشته حدود  
نساجي کردستان را اخـراج کـرد و              

 نفر ديگر را، فردا نيز همه ٢٢امروز  
شما کارگران شاغل را با بي حقوقـي   

بايـد در    .   بيشتري اخراج خواهد کرد   
مقابل اخراج همکاران خود متحدانه 
ايستادگي کرده و آنها را بر سر کـار           

کارفرمـا در ادامـه ايـن      .  باز گردانيم 

اخراجها تالش خـواهـد کـرد تـا بـا                
اخراج شما کارگران شاغل در گـروه          
هــاي کــوچــک، امــکــان هــر گــونــه             
مقاومتي را از شما سلب کـنـد، بـا             
اعـالم هـمـبـسـتـگـي بـا هـمـکـاران                  
اخراجي خود و باز گرداندن آنـان بـر           
سر کارهايشان اين ترفند کارفرما را      

و از زنـدگـي و          به شکست بکشانيـم     
حق حيات خود و خانواده هايمان دفـاع    

 .کنيم

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و      
بيکـار کـه بسـيـاري از هـمـکـاران                  
اخراجي شما عضـو آن هسـتـنـد در             
کنار شماست و با تمام توان از شـمـا          

 .حمايت خواهد کرد
 زنده باد همبستگي کارگري

اتحاديه سـراسـري کـارگـران اخـراجـي و                
 4/7/1386بيکار 
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روز دوشــنــبــه بــيــســت وشــشــم           . 
 ٤ مقارن سـاعـت        ١٣٨٦شهريورماه  

بعد از ظهر يکـي ديـگـر از کـارگـران              
جوان شرکت ايـران خـودرو در سـالـن               

 در اثر بر خورد با قـالـب     ٣پرس شماره   
در دم کشته می شـود عـلـی امـامـی              

 که  در      ٣ ساله سالن پرس     ٢٦کارگر  
شيفت دوم کارمي کـرد دراثـر  تـاب               

  بين دو قالب گير کرد و شـدت    ،قالب
حادثه طوري بوده که ايشـان   قـبـل از        
رسيدن به  بـيـمـارسـتـان در دم جـان                    

 . باخت
به دنبال اين حادثه کارگران پـرس         

ــيــد را مــتــوقــف کــردنــد             امــا .     تــول
مديريت از ترس گسـتـرش اعـتـراض             
بالفاصله سالن پـرس را تـعـطـيـل و                 
. کارگران را روانه خانـه هـايشـان کـرد            

ايــن دومــيــن حــادثــه کشــتــه شــدن               
کارگران ايران خودرو درعـرض بـيـسـت      

بنا بـه گـزارش ديـگـري از               .   روز بود   
سوي جمعي از کارگران اين کـارخـانـه           
علي اکبـر شـورگشـتـي کـارگـر انـبـار                

 ١٥ريخته گري نـيـز روزپـنـجـشـنـبـه                
 در اثـر سـقـوط پـالـت از                ٨٦شهريور

روي ليفتراک در جلو چشـم هـمـکـاران            
بـه  .   خود به طرز فجيـعـي کشـتـه شـد             

گفته کـارگـران ايـن کـارگـر قـربـانـي                   

سياستهاي غلط مديريت شـرکـت کـه          
ــه شــرکــتــهــاي                  ــنــدگــي را ب کــار ران

ــکــاري ســپــرده اســت           ــيــمــان  روي    ،پ
به اين معني که اين شرکـتـهـا    .   ميدهد

بدون هيچگونه نظارت و آمـوزشـي و            
بدون رعايت استانداردهاي رانـنـدگـي         
در محـيـط کـاري مشـغـول بـه کـار                   
هستند و مرگ شورگشتـي نـمـونـه اي          

مـراسـم بـزرگـداشـت ايـن            .   از آن اسـت   
 شـهــريــور    ١٩کـارگــر روز دوشـنــبــه           

ساعت سه و نيم عصـر در کـالک کـرج            
 .برگزار شد

کارخانه ايران خودرو بـه راسـتـي           
 تـا    ٨٢از سال .   قتل گاه کارگران است   

کنون اين نهمين مورد اسـت کـه مـا               
شاهد جانباختن کارگـران در مـحـيـط         
کار و تحت شرايط سـخـت کـاري در               

نـگـاهـي بـه       .   اين کـارخـانـه هسـتـيـم           
موارد قبلي به روشني ابعاد جـنـايـتـي          
که در اين کـارخـانـه روي مـيـدهـد و                  
 : ناايمني محيط کار را نشان ميدهد

 ٨٢ شـهـريـور         ٢٢روز شـنـبـه        -
يکي از کارگران خط تـولـيـد پـژو در                
ايران خـودرو بـنـام پـيـمـان خسـروزاده               
رضي لـو کـه در شـيـفـت شـب کـار                      
ميکـرد و بـيـسـت و پـنـج سـال سـن                     
داشت، در اثر فشار کار دچـار سـردرد           

شديد شد و پـس از زمـان کـوتـاهـي                 
الزم بـه گـفـتـن اسـت کـه                 .   درگذشت

کارخانـه ايـران خـودرو بـيـسـت هـزار                 
بـنـا بـه گـزارش در ايـن                .  کارگر دارد 

 سـاعـت در روز         ١٢کارخانه کارگران   
 ساعـت آن اضـافـه         ٤کار ميکنند که    

 . کاري اجباري است
 بـار    ٨٢ ديـمـاه        ٥روز جمعـه       -

ديگر يکي از کارگران ايران خودرو بـه          
نام اميد اوالدي که در شـيـفـت شـب                

 سال سن داشـت در       ٢٢کار ميکرد و    
 نـيـمـه شـب       ٣اثر فشار کار در ساعت  

 روز در      ٥از هوش رفـت و بـعـد از                
امـيـد   .    جان سپـرد   ٢بيمارستان شماره   

اوالدي کارگر جواني بود کـه در بـخـش     
برش و پرس تحت سرپرسـتـي شـرکـت            

 . احياء گسترسبز کار ميکرد
وحيد امـيـنـي بـه        در همين سال    -

دليل امنيت نداشتن اتـوبـوسـهـاي از            
 و   رده خارج در تصـادف جـان بـاخـت            

 کـارگـر مـجـمـوعـه            ياسر يوسـفـي   نيز  
در سـر    )   هـنـگـام   ( پرسي ايران خـودرو    

 . کار به علت فشار کار جان باخت
 حسـيـن     ٨٣ ارديبهشت ١٥در   -
 کارگر سالن قالب جيـکـس بـه       مويدي

علت عدم بازنشستگي سکتـه قـلـبـي           
 . کرد و جان خود را از دست داد

ــرداد         ٢٩  - ــحــمــود       ٨٣ م  م
محمودي در حين کار در يک تصـادف        
وحشتناک و دلخراشي جان خود را از          

محمود که گويا راننده يـک    . دست داد 
ماشين سمند بود، مشغول کار پسـت     
و نامه بري شرکت بـوده اسـت کـه در              
اثر برخورد با يک خودرو کفـي جـانـش         

طبق گزارشات رانـنـده     .   را از دست داد   
خودرو کفي منتظر بازنشستگـي بـود         
و محمود در اولين روزي بـود کـه بـه              
اين قسمت از کارخانه مـنـتـقـل شـده              

محمود کارگري بود که بـازخـريـد    .   بود
شده و بدون هيـچـگـونـه آمـوزشـي در               
اين بخش بـطـور قـرار دادي بـه کـار                   

 . رانندگي اشتغال يافته يود
 شرايـط نـاامـن    ٨٣ شهريور ١٦  -

و برده وار کار در ايـران خـودرو بـاعـث          
قطع دست يک کارگر بنام حسيـنـعـلـي          

حسينعلي در اثـر عـدم آشـنـايـي           .  شد
کامل با دستگاه بـرش و بـه هـنـگـام              
کار با گيوتين برش ورق، يـک دسـت              

کـارگـران ايـران      .   خـود را از دسـت داد      
خودرو مي گويند که کار با دسـتـگـاه            
برش مستلزم آموزش و تجربـه کـافـي           
است ولي سرمايه داران و پيمـانـکـاران         
به دليل سودجوئي و صرفه جـويـي در           
مخارج به امنيت کـارگـران تـوجـهـي              

 . ندارند
 حسـيـن     ٨٣ شهـريـور      ٢٢روز    -

ــمــيــري و فــريــدون                صــادق زاده خــان
گلستاني کارگران پيمانکار تکنيـکـان      

 . در حادثه اطاق رنگ جان باختند
مساله ايمني مـحـيـط کـار يـک              
مساله عاجل و فوري در بسـيـاري از            
کارخانجات و بويژه در کارخانـه ايـران          

بايد عاملين اين جنـايـات   .   خودروست
بـايـد   .   فورا مورد پيگـرد قـرار گـيـرنـد          

کارگران فورا مجمع عمومي خـود را          
تشکيل دهند و هيـاتـي را از مـيـان                
خود تعيين کنند که تمامـي مـواردي          
که براي کارگران خطـر جـانـي دارد و               

  ،سالمتي آنها را به خطر مـي انـدازد            
ثبت و اقدامات عاجل جهـت بـرقـراري     
ايمني محيط کار را در دستور فـوري          

بـايـد هـمـه       .   مبارزات خود قرار دهنـد    
اين موارد طي نامـه اي بـه نـهـادهـاي              
بين المللي کـارگـري گـزارش شـود و               
خواهان اعزام هياتي براي بـازرسـي از          

اينها همه اقـدامـاتـي    . اين کارخانه شد 
هـر روز کــه بـگــذرد ديــر             .   فـوريســت 

هر روز تاخير در آن خطر جـانـي     .   است
. و آسيب جسـمـي بـه کـارگـران اسـت               

 . بايد به اين جنايات خاتمه داد
 

 
 کارخانه ايران خودرو قتل گاه کارگران

 دو کارگر در شهريور ماه در اين کارخانه جان خود را از دست دادند                                                            

 دوستان و همكاران گرامي 
اگر پيمان جـان خـودرا از دسـت            
داد به خاطر ساعت كار زياد بود اگر        
اميد اوالدي مرد بـه خـاطـر شـريـط              
سخت كاري بود و اگـر امـروز دهـهـا             
نفر ديگر معلول واز كار افتـاده شـده           
يا جان خودرا از دست مي دهنـد بـه            

. خاطر محيط نا ايمن كار مي باشـد        
آيا شرايط كاري بهتر شده است؟ آيـا          
محيط هاي كار ايمن شده انـد؟ آيـا            
رفاه زنـدگـي مـا بـاال رفـتـه اسـت؟                   
. مطمئنا جواب همه مان منفي است

ماه رمضان از راه رسيده است ماهي       
كه براي ما كارگران چيزي جز زجـر و      

. عذاب دسـت آوردي ديـگـري نـدارد          
 سـاعـت     ١٠چون بايد طبق معمـول       

بيايد كار كنيم و از طـرفـي نـتـوانـيـم          

بدهي مان را پرداخت كنيـم و يـا بـا              
 . آرامش زندگي كنيم 

در حاليكه دولت با بـوق و كـرنـا            
اعالم كـرده اسـت در مـاه رمضـان                
ساعت كاري كاهش خـواهـد يـافـت            
شركت ما نه تنهـا سـاعـت كـاري را            
كاهش نداده است بـلـكـه بـا زدن از                
وقت چاي خودمـان آنـرا زيـاد كـرده               

طبق اعالم مديريتهاي سالنها    .   است
 ٥٥/٦ساعت شروع كار از ساعـت         

 دقيقه تغييـر  ٤٥/٦دقيقه به ساعت  
يافته است و از طرفي پايان كار نـيـز         

 اعالم شده اسـت    ٤٥/١٥به ساعت  
همانطوريكـه مـالحـظـه مـي كـنـيـم               
ساعت كاري حتي نسـبـت بـه زمـان            
عـادي افــزايـش يــافـتـه اسـت چــون                
مديريت دلش به حال ما سـوخـتـه و             

 !نگذاشته زمان صبحانه تلف شود
 دوستان 

در حاليكه طبـق اعـالم رسـمـي            
دولت ساعت كاري در هـمـه ادارات           
حدود دوساعت كاهش يـافـتـه اسـت           
پس چرا ساعـت كـاري مـا كـاهـش                

 ١١نيافته است چطور ما كـارگـران           
ساعت يكسره كار كنيم و لي ديگران      

  ساعت ٥
خيلي از دوستان تحمل اين وضع  
را ندارند در اين تابستان گرم تهران با  
اين فشار كاري خيليـهـا از پـا مـي                
افتند براي ايـنـكـه خـيـلـي دوسـتـان                
مريض نشونـد يـا مـريـض هسـتـنـد               
مجبورند چيزي بخورند ولـي كـجـا و       
چطوري؟ نيروهاي حراسـت هـمـچـون         
شمشير دامكلـوس بـاال سـر كـارگـر             

اگـر از دسـت        .   بدبخت ايستـاده انـد     
حراستيها نجات پيدا كني انجمنيهـا      

 . اجازه اين كار را نخواهند داد
 

با كمال تاسف تنـهـا جـاي امـن            
براي كارگر دستشوئيهـا مـي مـانـد            
نانهاي ريخته در دستشوئي نشان از        

راسـتـي چـرا      .   اين كارهـا مـي دهـد         
كارگران اين كار را انجام مي دهنـد؟         
چون كارگران اتاقهاي در بسته ندارند      
كه بروند در آنجا چيزي بـخـورنـد آيـا             
راستي جـاي تـاسـف نـيـسـت مـديـر                
حراست اعـالم كـرده اسـت كـه اگـر                 
كسي مشكلي دارد و نمي تواند روزه       
بگيرد برود در اتـاقـهـاي در بسـتـه                 
چيزي بخورد؟ كسي نيست به اين آقا       
بگو يد كجا ست اتاقهـاي دربسـتـه؟           
راستي آنهايي كـه دم از مسـلـمـانـي            
مي زنند و نان را باالتر از قـرآن مـي            

دانند چـه جـوابـي بـراي ايـن كـارهـا                
دارند؟ يكروزي داشي غضنفري بـود       
حداقل يك اظهار نظري مي كرد ولـي   
امــروز درهــاي مــديــريــت بــه روي              

مــديــر .   كـارگــران بسـتــه شــده اسـت           
عامل وقتي كه به سالنها مي آيد دو        
روز قبل همه جا قرق مي شود مبادا         

. كارگري با مديرعامل حـرفـي بـزنـد          
حراست و روابـط عـمـومـي جـلـسـه                
توجيهي مي گذارند كه هيچ كارگـري    
حق ندارد به طرف مدير عامل بـرود          
و گرنه هر چه ديديد از چشـم خـودتـان     

ماشاله مدير روابط عمـومـي    .   ديديد
نيز بعد از رفتن داشي غضفـر كسـي           

مـديـر   .   نه اورا ديده و نـمـي شـنـاسـد            
 . منابع انساني نيز جاي خود دارد

 دوستان 
اين ساعت كـاري و ايـن شـرايـط        
كــاري مــورد قــبــول مــا نــيــســت                 
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حق ندارد با زور چيزي را به       هيچكسي  
كسي تحميل كـنـد انسـان آزاد بـدنـيـا                

كـاركـردن   .   آمده و مي خواهد آزاد باشد     
احتياج به انرژي زيـاد دارد اگـر امـروز             
پيمان در ميان ما نيست قرباني همـيـن     

 . شرايط كار شد
ما در روزهاي آينده كه مديـريـتـهـا       
به سالنها خواهند آمد تا كنار كارگـران        
افطار كنند به عنوان اعـتـراض سـالـن             
غذاي خوريها را ترك خواهيم كرد مگـر      

 . به اين خواستهاي ما جواب بدهند
ساعت كاري بايد كاهش يـابـد         -١

ورود بـه اكـثـر         (   ساعت   ١٢كار كردن   
 و خـروج از اكـثـر              ٣٠/٥سرويسهـا    
بـدون  )    مـي بـاشـد        ٣٠/٥سرويسهـا    

خوردن و آشاميدن در اين هواي گـرم و         
ساعت طوالني غير قابل تـحـمـل مـي           

 . باشد
مديريت بايد درب رستـورانـهـا      -٢

را باز گذاشته و غذاي سـرد و آمـاده در        
اختيار همكاران كه قادر به روزه گرفتـن      

 . نيستند قرار بدهد
نيروهاي حراست و انجمنـهـاي        -٣

حق تفتيش كارگران را در مـحـيـطـهـاي           

سالن بخصوص موقع نـاهـارو شـام را             
 . نداشته باشند

شرايط اعـالم شـده از طـرف             - ٤
شركت براي كم نكردن بـدهـي در مـاه               
رمضان مورد قبـول مـا نـيـسـت چـون                
چيزي براي ما ندارد بـلـكـه فـقـط يـك                 
قسط عقب مي افتد ولي اكثر كارگـران      
خرج زندگي دارند بيـرون بـدهـي دارنـد             
درآستانه باز گشائي مـدارس هسـتـيـم            
بچه ها لباس مي خواهند وسايـل مـي           

. اكثر كارگران بدهكار هستند  .   خواهند
حقوق دريافتي به بانكها %   ٧٠بيش از   

كارگران نمي توانـنـد   .  پرداخت مي شود 
بااين حقوق دريافتي بدون اضافـه كـاري    

امور زندگي خودرا بچراخانند مديريـت      
يا بايد سرويس اضـافـه كـاري را دايـر                
كند و يا به همه ساعـت اضـافـه كـاري            

 . طبق ماه تير پرداخت كند
ما ياد پيمان و تمام كارگرانـي كـه           
در اثر محيط هاي نـا امـن كـاري بـه                  
خصوص اميد اوالدي و همکـاران تـازه          
جان باخته مان علي اکبر شورگشتي و         
محمود خيام و دهها کارگر ديـگـر کـه           
در طي يک هفتـه درزمـان تـعـطـيـالت               
تابستاني جان خودرا از دسـت دادنـد را      

ما ياد همه زندانيـان     .   گرامي مي داريم  
در بند بـه خصـوص کـارگـران زنـدانـي                 
آقاي اسالو ومحمود صالحي را گرامـي    

مــي داريــم و خــواهــان آزاذي فــوري                
زندانيان در بند هستيم ما اعـدامـهـاي          
جوانان بي گناه بنام شرور را که قربـانـي        
محيطهاي نا امن اجتماع مي باشـنـنـد     

مــا .   را شـديــدا مــحـکـوم مـي کـنــيـم                
خواهان لغو اعدام و شـکـنـجـه عـلـيـه                 

 . بشريت هستيم
گرامي بـاد يـاد پـيـمـان و تـمـام                     
كارگران جان بـاخـتـه شـرايـط نـا امـن                  

 کاري 
 جمعي از كارگران شركت ايران خودرو 
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شريف شرکت واحد، همکـاران     کارگران  
 :گرامي 

همانگونه که مي دانيد سنديـکـاي       
واحد اتوبوسراني تهران و حومه  قبل از     

 ١٣٤٧انــقــالب اســالمــي در ســال                
تاسيس شد و دسـتـاوردهـاي بسـيـاري             
براي کارگران اين شرکـت بـا فـعـالـيـت               

مـواردي  .   هـاي خـود بـه ارمـغـان آورد             
نظير اختصاص يک همکار بـه عـنـوان            
کمک راننده بـه هـر اتـوبـوس ، کسـب                  

 روزه در سـال ،            ٦٢عيدي و پـاداش        
ــبــاس       ــتــن ل ــواري     ( گــرف از )   کــت وشــل

 . اقدامات آن دوره فعاليت سنديکا بود 
متاسفانه عملـکـرد نـامـطـلـوب و             
ضد کارگري شوراهاي اسالمي کـار در        
طي ساليان اخير که در واقع با حمـايـت         
کارفرما جايگزين سنـديـکـا شـده بـود              
باعث گرديد گروهي از همکاران تـحـت        
عـنـوان هـيـئــت مـوســس ســنـديـکــاي                
کارگران شرکت واحد بـراي احـيـاي ايـن         
سنديکا که هيچ راي قضايي مبني بـر          
انحالل آن وجود نداشته است با توجه به        

 قانون اساسي و مقاوله نـامـه     ٢٦اصل  
 سازمان بين المللي کـار   ٩٨ و ٨٧هاي  

که کشور مـا نـيـز يـکـي از           )   آي ال او( 
اعضاي اين سازمان مـي بـاشـد اقـدام              

در اين راستا ابتدا با جـمـع آوري     .   کنند
طومارهاي امضاي کارگران و سپس بـا     
برگزاري مـجـمـع عـمـومـي در تـاريـخ                  

 با تصويب اساسنـامـه   ١٣/٣/١٣٨٤
و انتخاب اعضـاي هـيـئـت مـديـره و                  
بازرسان ، سنديکاي کـارگـران شـرکـت            

و از آن      .     واحد دوباره بازگشايي شـد         

تاريخ تا کنون با وجود مشکالتـي چـون    
اخراج ، دستگـيـري و بـازداشـت هـاي               
غير قانوني و زنـدان  ، بـراي دفـاع از                 
حقوق صنفي  کارگران شرکت واحد اين      
بار مسئوليت سنگين را هـمـچـنـان بـر             

  .دوش مي کشد 
 :     همکاران عزيز

همزمان بـا اعـتـراضـات دي مـاه               
 ٦ و تجمع شما در مـنـطـقـه                  ١٣٨٤

شرکت واحـد ، شـهـردار تـهـران آقـاي                  
قاليباف با حضـور درجـمـع هـمـکـاران              
معترض مطالبات صـنـفـي و بـر حـق               

 مورد بر شـمـرد  و          ٣٤کارگران را در    
قول دادکه به آن ها رسيدگي شـود  و از     
آن تاريخ تا به حال بـا پـيـگـيـري هـاي                   
مداوم سنديکاي شـمـا بـعـضـي از آن                 

بن هاي .     خواسته ها تحقق يافته است     
خريد کاال  ، حذف کسـر مـبـلـغ هـزار                 
تومان ماهيانه از حقوق کارگرا ن وبـاز          
گرداندن مبالغ کسر شده ، دادن کـمـک          
تغذيه شير وکيک روزانه ، اخـتـصـاص            
دوباره کت وشلوار که از سـهـمـيـه هـاي              
غير نقدي حذف شده بود به اضافه يـک           
دست لـبـاس کـار اضـافـه و پـذيـرش                     
افزايش مبلغ هزينه نهار کارگـران از آن     

موارد باقـيـمـانـده مـانـنـد          .   جمله است   
سختي کار ، بـرخـورداري از تـامـيـن                  
اجتماعي به طور کامل ،رسـمـي شـدن           
احکام کارگـران قـراردادي و تضـمـيـن               
امنيت شغلي همـه هـمـکـاران ،تـوزيـع             
عـادالنــه و مـنــطــقـي وام بــيـن هــمــه                  
کارگران، رعايت قوانين ومقررات کارو      
اساسي تر و مهمتر ازهمه حـق داشـتـن            

)  سـنـديـکـا       (   تشکل مستقل کارگري    
از سوي مديران ومسئـولـيـن رده هـاي             
مختلف ، تحت پيگيري هيات مـديـره         

 .سنديکاي منتخب  شما خواهد بود 
شــوراهــاي نــاتــوان و غــيــرمــوجــه          
وتحميلي تالش دارنـد نـتـايـجِ  تـالش                
هاي همگاني شما کارگران شريف راکـه       
تحت هدايت سنديکا بعمل آمده اسـت         
در جــهــت کســب وجــهــه بــراي خــود                

وظيفه همه ما وشـمـا    .   مصادره نمايند   
است که اجازه ندهيم اين دسـتـاورد هـا            
وسيله توجيه اين شوراهاي فـرمـايشـي          
که غالب راي هاي اعضاي آن به اجـبـار        
و تــهـديــد و بــدون بــرگــزاري مــجــمــع               

  .عمومي از کارگران گرفته شده است 
  :     همکاران عزيز

به دليل سهميه بندي بنزيـن و کـم            
شدن وسايل نقليه و افزايش نـرخ کـرايـه       
ها، بيشتر مـردم اسـتـفـاده از وسـايـل                
نقليه عمومي را انتخاب کرده اند و بـه           
همين دليل فشار هاي جسمـي و روحـي       
و رواني و احتمال خطرات ناشي از کـار      
براي همکاران افزايش يافته وايـن امـر         
بارها توسـط مسـئـولـيـن و مـقـامـات                

 . مختلف تصريح شده است 
سنديکـاي مـنـتـخـب شـمـا بـراي                 
کاهش اين فشار ها و تـامـيـن فـراغـت           
خاطر رانندگان درخـدمـت رسـانـي بـه               

 :شهروندان تهران بزرگ ، الزم ميداند
با توجه به اينکه بيش از نـيـمـي از        -١

حقوق کـارگـران شـرکـت واحـد جـهـت                  
پرداخت اجاره مسکن استيجاري هزينه    
مي شود و با تاکيد مسئـولـيـن کشـور             
جهت تهيـه مسـکـن بـراي اقشـار کـم                  
درآمد ،تا به حال هيچگونه اقدامـي از          

سوي مسئولين شرکـت واحـد صـورت           
 .نگرفته است 

از ظرفيـت نـاوگـان شـرکـت واحـد                -٢
اتوبوسراني با رعايت زمانـبـنـدي هـاي        
مــنــاســب و  کــاهــش فشــار کــاري                    
رانندگان از طريق استخدام کمک راننـده       

 .به صورت بهينه بهره برداري شود 
در صـد افـزايـش         ٢٠با افـزايـش            -٣

حقوق بـراي رانـنـدگـان شـرکـت واحـد                  
اتوبوسراني و ترميم هزينه هاي زنـدگـي    
اين زحمـتـکـشـان ، انـگـيـزه خـدمـات                  
رساني بيشتر و بهتربـه افـراد جـامـعـه              

  .فراهم آيد 
 :     همکاران عزيز

شرافـت انسـانـي و هـمـبـسـتـگـي                 
صنفي و غيرت ومردانگـي حـکـم مـي         
کند از نمايندگاني که با راي شـمـا ايـن        
مسووليـت را پـذيـرفـتـه انـد و در راه                    
بهبود شرايط زنـدگـي هـمـکـاران خـود              
تالش و ايستادگي کـرده انـد و بـارهـا                
دستگير و زنداني شده اند دفاع کنيم و          
به آراي خود احتـرام گـذاريـم و هـمـواره               

 .پشتيبان آن ها باشيم 

هم اکنون که با شـمـا سـخـن مـي                
 تن از اعضـاي هـيـات مـديـره              ٢گوييم

منتخب شما  آقايان منصور اسـالـو و            
ابراهيم مددي در رابـطـه بـا فـعـالـيـت                  
صنفي و تشکيل سنديکا جـهـت دفـاع         
از حقوق شما همچنان  در زنـدان اويـن            
زنداني شده اند ما اطمينان داريم شـمـا       
کارگران شريف بـراي آزادي آن هـا از                

 . هيچ کوششي دريغ نمي کنيد 
سنديکاي کارگري منتـخـب شـمـا          
در راه پيگيري  خواسته هـاي صـنـفـي              
شما همکاران نيازمند اتحاد و همـدلـي         

پايداري همـه مـا در         .   همگاني است       
راهي که ادامه آن نويد زندگي بـهـتـر را       
به ارمغان خواهد آورد نشانـه آگـاهـي و        

 .وجدان بيدار کارگر ايراني است
ما بـه هـمـراه شـمـا بـار ديـگـر از                     
مسوولين دولت وقوه قضاييـه مصـرانـه       
مي خواهيم به بازداشت غـيـر قـانـونـي             

  . ونامتعارف اين همکاران پايان دهند 
 سنديکاي کارگران شرکت واحد

 اتوبوسراني تهران و حومه
20/6/1386 
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مرگ يک کارگر براثر حادثه در 
 در تهران محيط کار

براساس گزارشي که به سايت شورا       
 ٢١  رســيــده اســت، روز چــهــارشــنــبــه          

شهريور طي حادثه غم انگيزي در يـک           
ساختمان در حـال احـداث يـک جـوان                  
کارگر اهل افـغـانسـتـان جـان خـود را                  

اين کارگـر هـنـگـامـي کـه         .   ازدست داد 
مشغول به کار بود زير آوار بتون و آهـک    

علت اين حادثه عدم رعايـت   . جان سپرد 
استانـدارد و ايـمـنـي و بـکـار نـبـردن                      
ميلگرد دراستفاده از بتن بوده است کـه     

ايـن  .   باعث ريزش بـتـون گـرديـده بـود              
حادثه در چهارديـواري پـونـک خـيـابـان              

کـارگـر جـوان از         .  اقبال پور اتفاق افتاد 
، ١٧ دقيقه تا ساعت ٣٠ و ١٥ساعت  

زير آوار بتون در حال جان دادن بود و بـه      
ــيــروهــاي                ــيــروهــاي امــداد، ن جــاي ن

   .انتظامي به محل حادثه آمده بودند
اعتصاب کارگران کشتارگاه 

 شهرداري کرمانشاه
 شهريور در پـي واگـذاري           ٢٣روز  

کشتارگاه شهرداري کرمانشاه به بـخـش    
خصوصي و تصميم کـارفـرمـاي جـديـد          
مبني بر انتقال اين واحـد بـه مـنـطـقـه                

 ۳۰ماهيدشت و به کـار گـيـري حـدود            
 کـارگـر ايـن         ۴۰۰ تمامي    ،نفر از آنان  

کشتارگاه در محل کار خود بـه مـدت             
دو روز دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و                     

 تـامـيـن      ،خواستار لـغـو ايـن تصـمـيـم            
امنيت شغلي و اشتـغـال مـجـدد هـمـه              

 ٢٤اين اعتصاب در شنبـه     .   آنان شدند 
شهريور با مـوفـقـيـت پـايـان يـافـت و                    

 ٣٠٠مديريت ناگزير به استخدام تمـام        
 نـفـر در        ٣٠٠بدين ترتيب   .   کارگر شد 

کشتارگاه مـاهـيـدشـت و مـابـقـي در                  
  . کشتارگاه قبلي به کار مشغولند

اعتراض در ميان کارگران 
 پارس خودو

در پي نصب اطالعيه اي از سـوي        
پـارس  " حبيـب نـيـا يـکـي از مـديـران                   

 مبنـي بـر     ،بر روي برد کارخانه"   خودرو
اينکه به کارگراني که در هفته بيـش از       
سه ساعت مرخصـي بـگـيـرنـد اضـافـه              

اين تصميم مـورد   .     کاري تعلق نميگرد  
واقعـيـت   .   اعتراض شديد کارگران است   

اينست که کـارگـران از يـک سـو بـراي                  

گذران زندگي به اضافه کـاري احـتـيـاج            
 سـاعـت     ۳دارند و از سوي ديگر تنهـا          

مرخصي در هفتـه فشـار زيـادي را بـر              
اکـثـر ايـن      .   روي آنـان وارد مـي کـنـد              

کارگران به صورت قرارداد موقـت کـار          
 کارفرما تهديد کـرده اسـت          ،مي کنند 

که در صورت مقاومت در بـرابـر ايـن               
  از کـار         ،تصميم بعد از پـايـان قـرداد        

  .بيکار خواهند شد
تجمعات اعتراضي کارگران قوه 

 پارس به تعويق دستمزدها
كارگران قوه پارس قزوين در يـکـي        

ــتــراض بــه                          ــيــر در اع دو ســال اخ
 دهـهـا   ،دستمزدهاي پرداخت نشده خود 

بار به مراجع مختلف دولتي مـراجـعـه           
كرده و تجمعات اعتراضي بـرپـا كـرده             

 کارگر اين شرکت مـدت  ٧٠اکنون  .   اند
يکسال است کـه دسـتـمـزدي دريـافـت               

 کـارگـر     ١٢٦هـمـچـنـيـن        .   نکـرده انـد    
بازنشسته اين کارخانـه بـه دلـيـل عـدم              
دريافت سنوات خود مـراحـل مصـادره          

روز .     ي اموال شرکت را طي ميـکـنـنـد     
 شهريور  اين کارگـران بـار ديـگـر در             ٣

مقابل اين شركت تجمع کردنـد و طـلـب     
تـحـت   .   هاي خود را خـواسـتـار شـدنـد             

عنوان سيـاسـت خصـوصـي سـازي در              
سالهاي اخير کارگران بسـيـاري از ايـن            

سـپـس در     .   کارگران از کار بيکار شدند    
هــنــگــام واگــذاري شــرکــت و انــعــقــاد            
قرارداهاي موقـت بـه جـاي اسـتـخـدام               

 کارخانه اعـالم ورشـکـسـتـگـي          ،رسمي
اعتراضات کـارگـران قـوه پـارس            .   کرد

  .ادامه دارد
تجمع اعتراضي كارگران صنايع 

 چوب طالقان
 مــهــر كــارگــران كــارخــانــه         ١روز   

صــنــايــع چــوب طــالــقــان احــمــدآبــاد              
مستوفي در اعتراض به پرداخت نشـدن     
حقوق خود در مقابل دفتر مركزي ايـن          

صبح امروز جمعي  . شركت تجمع كردند  
از كـارگـران كـارخـانـه صـنـايـع چـوب                   
طالقان واقع در احمد آباد مستوفـي در        
مقابل دفتر مـركـزي ايـن شـركـت در                  
اعتراض به پرداخت نشدن حقـوق خـود          

در اين تجميع كارگران بـا     .   تجمع كردند 
در دست داشتن پـالكـاردهـايـي كـه بـر               
ــي در مــورد                     ــاي ــا شــعــاره ــه روي آن

 خواسـتـار   ،مشكالت خود نوشته بودند 
پرداخـت حـقـوق مـعـوقـه و رسـيـدگـي                  

در ايـن    .   هـاي مسـوول شـدنـد           دستگـاه 
تجمع نيروهـاي انـتـظـامـي در مـحـل                 

 .حضور داشتند
يكـي از كـارگـران حـاضـر در ايـن               

وگو با خـبـرنـگـار ايسـنـا               جمع در گفت  
در حال حاضر بيش از شـش مـاه     :   گفت

ايـم     است كه هيچ حقوقي دريافت نكرده  
و در حال حاضر نيـز مسـووالن شـركـت         
صنايع چوب طالقان پرداخت حق بيـمـه        

 .اند كارگران را نيز قطع كرده
تا پيـش از ايـن     :  او همچنين  گفت 

ــدار اســالمشــهــر دريــكــي از               فــرمــان
هــاي اعــتــراض آمــيــزمــان در            تــجــمــع

هاي بسيـاري   كارخانه حاضر شد و وعده  
براي حل و فصل مشكالتمان ارائه كرد        
امــا بــا ايــنــكــه مــدتــي از آن زمــان                  

گذرد اما هيچ اقدام موثـري انـجـام             مي
اين كارگر با بـيـان ايـنـكـه           .  نشده است 

 نفر در اين كارخانه مشـغـول     ۷۰تعداد  
اند كه در حـال حـاضـر بـا                فعاليت بوده 

مشكل پـرداخـت نشـدن حـقـوق خـود                 
ــزود        ــد اف ــن ــه ــواج ــي كــه           :   م ــال در ح

مديرعامل اين كارخانه تعهد داده بـود      
تا پايان شهريورماه حقوق همه كارگـران       
را تسويه خواهد كرد اما تاكنـون هـيـچ        

  .حقوقي پرداخت نشده است
کارگران کارخانه نساجي پارس 
ايران  موفق شدن با اعتراضات                          

  معوقه خود خود دو ماه حقوق                 
 را دريافت کنند

 کارگر کارخانه نساجـي پـارس       ٧٤
ايران در رشت بدنبال اعتراضات فشرده      

 شهريـور   ٢٢خود موفق شدند در تاريخ      
 ٢٦صــد هــزار تــومــان و در تــاريــخ                 

شهريور ما به الـتـفـاوت دسـتـمـزدهـاي             
. پرداخت نشده خـود را دريـافـت کـنـنـد          
 ،اين کارگران در حرکت اعتراضي خـود     

افراشته کارفرماي کارخانـه  و پسـرش           
امـا کـارفـرمـا بـه           .   را گروگان گرفـتـنـد    

حراست اداره دارايي فرار کرده و آنـجـا            
  دو فقره چـک    ،براي آرام کردن کارگران   

براي تاريخ هشت و پانزده شهريور بابت       
دستمزدهاي پرداخت نشده تير و مـرداد     
کارگران به کارگران به امانـت گـذاشـتـه         

اما با ادامـه اعـتـراض کـارگـران           .    بود
سرانجام کارفرما ناگزير شده طلب هاي      

هـمـچـنـيـن      .   کارگران را پـرداخـت کـنـد         

کارفرما قول داده اسـت کـه دسـتـمـزد                
مرداد ماه کـارگـران را در دوم مـهـر                   

 نفـر از    ۵۴از سوي ديگر . پرداخت کند 
کـــارگـــران ايـــن شـــرکـــت در ســـن                    
بازنشسـتـگـي هسـتـنـد  و فـرمـهـاي                    
بازنشستگي در ميان آنهـا تـوزيـع شـده        

با اين وعده که به جاي آنان يکـي    .   است
از بســتـگـانشــان اســتـخــدام قــراردادي            

اما کارگران اطميناني بـه    .   خواهند شد 
ايـن  .   قول و وعده هاي کارفرما نـدارنـد         

کارخانه به حال نيمـه تـعـطـيـل اسـت و               
کارفـرمـا بـا راکـد نـگـه داشـتـن ايـن                      
کارخانه و گرفتن وام  در جاهايي ديگـر         
نظير موکت بافي در شـهـر صـنـعـتـي               
رشت ، جوراب بافي کوچصفهان رشـت        

.  و غيره سـرمـايـه گـذاري کـرده اسـت                 
اوهــمــچــنــيــن صــاحــب يــک کــارخــانــه          
آلمينيوم سازي در اراک و پـارچـه بـافـي             

  .در آمل مي باشد 
اعتصاب کارگران شرکت لوله و 

 فرآورده هاي بتني شمال
 ۳۲بدنبال تصميم کمسيون مـاده         

استان گيالن ، مبني بر تفکيک زمـيـن        
کارخانه و واگذاري آن بـه چـنـد اداره ،                
کارگران شرکت لوله و فـرآورده هـا ي               
بتنـي شـمـال ، در اعـتـراض بـه ايـن                       

 .تصميم ، دست از کار کشيدند
 هـکـتـار      ۵بر اساس اين تصميـم ،       

 هکتـار بـه اداره         ۲زمين به دانشگاه و     
جهاد کشاورزي استـان گـيـالن واگـذار             

ــمـــال            ــيـــگـــردد کـــه عـ مـــوجـــب ”   مـ
ورشکستگي و تـعـطـيـلـي کـارخـانـه و                

پـيـش از     .     بيکاري کـارگـران مـيـشـود        
گفته شده بود که  اين کارخانه با هميـن        
فعاليت و توليد ، به بخـش خصـوصـي            

 ۱۵واگذار خواهد شد و وعده واگذاري         
درصد از سهام آن به کارگـران داده شـده      

 .بود
شرکت لوله و فرآورده هـاي بـتـنـي           

از جمله شرکتهاي فـعـال   )  گيالن(شمال  
 ۴۰۰و درحال توليد بوده و بـيـش از                

کارگران به وضـع  .   کارگر و پرسنل دارد   
بالتکليف کارخانه و خطـر اخـراج خـود          

   معترضند
راننده شرکت اتوبوسراني 

به عدم پرداخت حق بيمه  بوشهر
     خود معترضند

 رانـنـده شـرکـت اتـوبـوسـرانـي               ٨٠
بوشهر حقوق ماه هـاي تـيـر و مـرداد                 

خود را دريـافـت نـکـرده و مسـووالن                  
شرکـت مـزبـور نـيـز از رسـيـدگـي بـه                      
مشکالت و پرداخت مـطـالـبـات آنـان             

 .خودداري مي کنند
رانــنــدگــان شــرکــت اتــوبــوســرانــي         

طـي روزهـاي     »   بـوشـهـر   « شهـرسـتـان      
گذشته خواستـار رسـيـدگـي مسـووالن            
شهرداري اين شـهـر بـه مشـکـالتشـان               

رانندگـان شـرکـت اتـوبـوسـرانـي             .   شدند
بوشهر همچنين نسبت به عدم پرداخـت       
حق بيمه خـود از سـوي مـديـران ايـن                   
شـرکــت مــعــتـرض بــوده و خــواســتــار              
برخورداري از مـزايـاي بـيـمـه تـامـيـن                 

  .اجتماعي شدند
 منصور اسانلو و ،محمود صالحي

 ابراهيم مددي هنوز در زندانند
 فـرورديـن     ١٩محمود صالحي از     

در زندان است و وضعيت جسـمـانـي او            
او چـنـديـن بـار          .   بسيار وخيم مي باشد 

بدليل بيماري کليـوي بـه بـيـمـارسـتـان               
مـحـمـود    .   سنندج منـتـقـل شـده اسـت           

صالحي هم اکنون در زندان سنـنـدج در      
 .اسارت بسر ميبرد
 شهريور خـانـواده     ٢٦روز دو شنبه    

منصور اسالو رئـيـس هـيـئـت مـديـره                
ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد            

 ٦٧اتوبوسراني تهران وحومه بـعـد از             
روز بازداشـت  در زنـدان اويـن بـا او                     

 .مالقات کردند 
مادر، همسر و دو فرزند مـنـصـور           
اسانلو بصورت غـيـر حضـوري بـا وي                

.   دقيقه   مالقـات داشـتـنـد      ٢٥بمدت  
 تير ماه در زنـدان       ١٩منصور اسانلو از  

 . است
 اوت   ٩ابــراهــيــم مــددي نــيــز از            

ــرداد        ( ٢٠٠٧ ــجــده م روز اقــدام     )   ه
جهاني براي آزادي محمود صـالـحـي و           
منصور اسانلو و دراعتراض به فشار و         

 ،تهديد عليه فعالين کارگري در ايـران         
 .دستگير و هنوز در زندان است

 سپتامبر کنفدراسيـون بـيـن    ١٣در  
آي تـي    (   المللي اتحاديه هاي کارگري      

و فـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي                 )   يو سي   
در )   آي تـي اف      (   کارگران حمل و نقل     

اعتراض به دستگيري فعاليـن کـارگـري     
شکايت نامه اي خطاب بـه  سـازمـان               

. ارسـال کـردنـد     )   آي ال او  (   جهاني کار   
در اين نامه نحوه دستگـيـري مـنـصـور         

 اوت   ٩اسانلو و دستگيري هـاي روز            
 . *مورد اعتراض قرار گرفته است

 
 اخباري از اعتراضات کارگري
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به همه سازمانهـا و نـهـادهـاي            
مخالف اعـدام و هـمـه مـردم               
آزاديــخــواه و انســانــدوســت در         

  : سراسر جهان
 :ما امضا کنندگان زير

تعدادي از كارگران مجتمع هاي  
پــتــروشــيــمــي  مــنــطــقــه ويــژه          

ــر        ــهـ ــاهشـ ــادي مـ ــصـ ــتـ    ،اقـ
پتروشيمـي     ،پتروشيمي مارون   

ــام      ــدر ام ــن ــي        ،ب ــم ــي ــروش ــت پ
پتروشيمي  فـن اوران         ،كارون
   ،پـــتـــروشـــيـــمـــي ارونـــد       ،

و پتروشيمـي     ،پتروشيمي غدير 
  فجر 

 ١٨(  اکتبر   ١٠به مناسبت روز    
روز جهاني عـلـيـه اعـدام،           )   مهرماه

 : اعالم ميکنيم که
اعدام را عملي غيـرانسـانـي     ١

ميدانيم و خـواهـان لـغـو مـجـازات                
اعدام در ايـران و هـمـه جـاي دنـيـا                    

 . هستيم
خواهان لغو احـکـام اعـدام            ٢

 . محکومين به اعدام هستيم
از همه مردم شـرافـتـمـنـد و           ٣

آزاديخواه در سراسر جهان ميخواهيم     
که به اين حرکت بپيـونـدنـد و دولـت              
هائي را که دست به اعـدام مـيـزنـنـد           

 . محکوم کنند
اعـالم ايــن روز در قـالــب يــك                
قطعنامه در مجمع عمومي سازمان      
ملل ، بازتاب اراده جهاني  بشـريـت           
متمدن است كه موجب خـوشـحـالـي          

ايـن حـركـت      .   ما كارگران  اسـت              
جهاني ، بيانگر جهاني انساني اسـت       
كه  همه  كارگران خواهان آن هستـنـد     
، جهاني بري از هرگونه ظلم و جـور و      

مـجـازات   .   تبعيض  عـلـيـه انسـان             
اعدام ، قتل  عـمـد دولـتـي اسـت و              
ابزاري است در دست  دولتها براي بـه   
بند كشيدن هر جه بيـشـتـر اكـثـريـت              
عظيم توليـد كـنـنـدگـان و خـامـوش              

براي تحميل فقـر و      .   نگهداشتن آنان   
لغو  اين عـمـل     .     محروميت بر انان    

ضد انساني از قـوانـيـن قضـائـي ،                  
گامي اسـت در جـهـت رسـيـدن بـه                   

 . دنيائي بهتر 
دست همه  فعالين عليه اعدام را    

  .ميفشاريم 
 زنده باد اتحاد جهاني عليه اعدام 

برچيده باد قتل عمد دولتي از قوانين    
 قضائي 

 زنده باد بشريت متمدن 
4/7/86  

  
***  
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 :ما امضا کنندگان زير
تعدادي از كارگـران  كـارخـانـه            

كـارخـانـه      ،ماشين سازي تبريـز  
كارخانـه    ،تراكتور سازي تبريز    

پـااليشـگـاه      ،سيمان صـوفـيـان     
مـجـتـمـع پـتـروشـيـمـي              ،تبريز
  تبريز 

ما كارگـران كـارخـانـجـات بـاال              
دوشادوش با   جهان متمدن  افتخـار          
ميكنيم ،   از اقدام جهانـي  در روز           

 اكتبر  ، براي  لغو اعدام ،  ايـن       ١٠
عمل شنيع و ضد انساني  ،   كـه                   
نتيجه  و تاثيرات اعتراضات وسـيـع        
بشر آزاديخـواه  در طـول دهـه هـاي                

ايـن  .   گذشته ميباشد ، حمايت كنيم      
گام بزرگي  به جلو  در راه دسـتـيـابـي          

.  به اهداف طبقه كارگر جهاني است      
اين فقط  طبقه كارگر است كـه  بـراي    
دست يابي به   جهان بري از هر گونـه        
ظلم  و نابرابري  ، هيچ منفعـتـي در             
حفـظ ايـن سـيـاسـت  ضـد بشـري                      
جوامع طـبـقـاتـي نـدارد و خـواهـان                
برچيده شدن اعدام  ،   ايـن روش                    
جنايت كارانه ،  از قوانـيـن قضـائـي             

ما كارگران بر ايـن     .   دولتها ميباشد   
باوريم كه با تصويب چنين قطعنـامـه    
اي و عملي شدن آن  ، گام مهمي در            
راه آزادي برداشته ميشود  و بـه نـفـع        

. بشر متمـدن جـهـان خـواهـد بـود                   
عملي شدن  ايـن خـواسـت بـويـژه در              
شرايط امروز ايـران بـيـشـتـر از هـر                 

 .    جائي اهميت دارد 
و درست به همين دليل اسـت كـه        

 ١٠ما كارگران ، به منـاسـبـت روز             
روز جـهـانـي      )    مـهـرمـاه     ١٨( اکتبر  

  : عليه اعدام، اعالم ميکنيم که
اعـدام را عـمـلــي غـيـرانسـانــي                -١

ميدانيم و خـواهـان لـغـو مـجـازات                
اعدام در ايـران و هـمـه جـاي دنـيـا                    

  . هستيم
خــواهــان لــغــو احــکــام اعــدام               -٢

  . محکومين به اعدام هستيم
از هــمــه مــردم شــرافــتــمــنــد و               -٣

آزاديخواه در سراسر جهان ميخواهيم     
که به اين حرکت بپيـونـدنـد و دولـت              
هائي را که دست به اعـدام مـيـزنـنـد           

  . محکوم کنند
 زنده باد اقدام جهاني براي لغو اعدام 

زنده باد جهان متمدن ، انسـانـدوسـت       
 و آزاديخواه 

7/7/86   
*** 

 :خطاب به 
 مجمع عمومي سازمان ملل

 سازمان عفو بين الملل
ديده بان حـقـوق بشـر سـازمـان             

 ملل
کليه ي نهادها و سازمـان هـاي         

 مدافع حقوق بشر 
ــخــواه و بشــريــت              مــردم آزادي

                                              متمدن سراسر جهان    
 21درســت در آســتــانــه قــرن             

جامعه بشري هنوز شـاهـد يـکـي از             
وحشيانه ترين و ضـد انسـانـي تـريـن             
اعمال دولت هاي جهان عليه اعضاي 

کشـتـن   .   جامعه ي خويش مي بـاشـد      
انسان ها با برنامه و نـقـشـه قـبـلـي               
تحت عنوان مجـازات اعـدام هـنـوز            

. جزء نرم هاي جامعه ي بشري اسـت         
اين لکه ننگ بايد از پيشاني جامعـه   

رژيـم جـمـهــوري      . بشـري زدوده شـود       
 سـال    28اسالمي ايـران در طـول            

حکومت خود و در جـريـان سـرکـوب            
اعتراضات و مبارزات حق طـلـبـانـه           
مردم و با مبادرت بـه اعـدام هـزاران            
نفر از مخالفين خود، بعنوان دارنـده         

ي باال تريـن رتـبـه اجـراي مـجـازات               
حکومت اسـالمـي     .   اعدام مي باشد  

ايران با ثبت اعدام تـعـداد بـيـش از              
 هزار نفر از شريف ترين و آگـاه          ١٠٠

ترين انسان ها در کارنامه سياه خود، 
رکورد دار اين عمل ننگين در مـيـان         

 .تمام کشورهاي جهان مي باشد
کشتار و اعدام تعداد زيـادي از          

 ١٣٦٧زندانيان سياسي در تابستان      
و ايـجـاد گـورهـاي دسـتـه جـمـعــي                   
همچون خاوران در کارنامـه ي سـيـاه           

اعـدام  .   جمهوري اسالمي ثبت اسـت    
بيش از دهها نفر از شهروندان ايرانـي        
در شهرهاي مختلف و در مالء عام،        
در مقابل چشمان ناظر هزاران انسـان       
ديگر تحت عناوين اراذل و اوبـاش و          
همچنين صدور و تأييد اعـدام دهـهـا         
نفر ديگر در ليست اعدامي هـا، در        
روزها و ماه هاي اخيـر خـود شـاهـد           

لـذا مـا     .   زنده اين واقعيت مي باشـد     
کارگران، مـعـلـمـان، دانشـجـويـان و              
تمامي مردم آگـاه ايـران، مـتـحـد و               
يکپارچه ضمن اعتراض شديـد خـود         
به صـدور و اجـراي احـکـام اعـدام،                 
خواهان لغو و ممنوعيت فوري آن در       

 .ايران و سراسر جهان هستيم
ما مردم ايران با اعالم تـنـفـر و              
انزجار عـمـيـق خـود از ايـن عـمـل                    
وحشيانـه و ضـد انسـانـي، يـعـنـي                   
کشتار انسان ها با مجوز رسـمـي و            
قانوني، آنرا قتل عمد دولتي دانستـه       
و برچيده شدن آنرا در سـراسـر جـهـان             

 .خواهانيم
مجازات اعـدام نـقـض پـايـه اي             
ترين حقوق انسان ها و پايمـال کـردن      

اعدام شنيع تـريـن و زشـت         .   آن است 
ترين عملي است که اکثر دولـت هـا            
جهت حفظ منافع، اقـتـدار و بـقـاء               
حکومت هاي فاشيستي خويش بدان     

اعدام پاسخي است . اقدام مي نمايند
که تمامي دولـت هـاي مسـتـبـد و                 
ديکتاتور براي پاسـداري از مـنـافـع            
نامشروع خود در مقابـل مـطـالـبـات        
حق طلبانه مردم جامعه خويش مـي      

 .گذارند
اعدام ابـزاري اسـت در دسـت                

دولت ها بـراي سـرکـوب و نـابـودي                
اعدام حـربـه     .   مخالفين سياسي خود  

کثيفي است که حکومت ها جهت به        
بند کشيدن تمامي آزادي هـاي فـردي     
و اجتماعي و پـايـمـال کـردن حـقـوق               

هـيـچ   .   انسان ها بدان دست مي زننـد    
انساني نبايد اعدام شود و هيچ بهانه       
و دليلي نم تواند و نبايـد تـوجـيـه گـر         

اين تنـهـا حـکـمـي        .   حکم اعدام شود  
است که انسانيت متمدن مي تـوانـد          
در مقابل اين پديده زشت و وحشيانه        

 .بگذارد
ما از همه انسان هاي متمدن و          

آزاديخواه سراسر دنيا مي خواهيم که   
هـمـصـدا    )    مهر ١٨(  اکتبر ١٠روز  

و متحد براي پايان دادن به اين عمـل         
جنايتکارانـه ي دولـت هـا، در يـک                
اقدام جهاني براي لغو حکم اعدام بپا       

 .خيزند
زنده باد جنبش جهاني مبارزه عـلـيـه        

  اعدام
 :از طرف

 بابک شايگان -١
 صبا درخشاني  -٢ 
 حميد پورفيضي --٣
 ناهيد آذري  -٤
 منوچهر اسدي  -٥
 مصطفي حسيني  -٦
 محسن در بندي ماکويي -٧
 فريبرز املشي  -٨
 سيما معصومي -٩
 محمد شاکري  -١٠
 بيتا گودرزي -١١
 مرضيه ناييني  -١٢
 فوزيه مومني -١٣
 رويا جعفري  -١٤
 محسن مومني -١٥
 مهين صادقي  -١٦
 سياوش دربندي ماکويي -١٧
 سوگل صفايي  -١٨
 علي محمودي -١٩
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 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

 يک دنياي بهتر
  برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيد

 کارگر کمونيست 
 را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

بنا به گزارش رسـيـده بـه حـزب،           
 مـهـرمـاه      ٤صبح امروز چهارشنبـه      

کارگران کاغذ سازي کارون شوشـتـر،       
طبق قرار قبلي درصدد گردآمـدن در     
ترمينال شـوشـتـر بـودنـد تـا دسـتـه                  
جمعي به مقابل استانداري خوزستان     

. بروند و دست بـه اعـتـراض بـزنـنـد                
نـــوروزي رئـــيـــس اداره کـــار و                     
اموراجتماعي شوشتر که از شروع به       
تجمع کارگران خبردار شـده بـود در             
تماس با  نمايندگان کارگران خبر داد     

که بدنبال تجمع روز قـبـل کـارگـران،            
جلسه اي اضطراري تشکيل شده و از       
اداره کـار خـواسـتـه شـده اسـت کـه                   
وضعيت شرکت کاغذ سازي کارون و      
مشکالت کارگران را منعکس نمايد     

نـوروزي  .   تا مورد رسيدگي قرار گيرد 
از کارگران خـواسـت کـه تـا حصـول                
نتيجه صبر کنند و از تجـمـع جـلـوي             

کـارگـران   .   استانداري خودداري کننـد   
با مهلت دادن به مسئولين علـيـرغـم         
نارضايتي شديد موافقت کردنـد و بـه    

اما تصـمـيـم    .   شهرستان اهواز نرفتند  
گرفتند در صورتي که پس از گـزارش       
اداره کار نتيجه اي نگيرند، مـجـددا          
دست به تجمع اعتراضي در مـقـابـل        

 . استانداري بزنند
همانگونه که در اطالعـيـه هـاي          
شماره يک و دو باطالع رسانديم، شب 
گذشته حمـيـد بـهـدارونـد و مـهـدي                 
باقري  از کارگران کاغذسازي، در اثر     
اصابت اسپري گـاز فـلـفـل  بشـدت                
دچار تنگي نفس و سوزش از نـاحـيـه          
چشم شده بودند و شـب سـخـتـي را                

ــد  ــدن ــنــد        .   گــذران کــارگــران مــيــگــوي
استانداري قصد ندارد به مشـکـالت         

کارگران رسيدگي کند و قصد دارد با       
روش نظامي و سرکوب کـارگـران را           
مرعـوب کـنـد و از ادامـه مـبـارزه                  

 . بازدارد
اگـر  :   " يکي از کارگران ميـگـويـد      

مشکل ما در استان حـل نشـود بـا            
تجمع در جلوي بانک صنعت و معدن       
و يـا مـجـلـس شـوراي اسـالمـي در                 
تهران به مبارزات خود ادامه خواهيم   

ما خواهان بـازگشـت بـکـار و              .   داد
تضمين شـغـلـي و پـايـان دادن بـه                    
بالتکليفي، برخـورداري از  دفـتـرچـه           
بيمه تامين اجـتـمـاعـي و دريـافـت                

ايـن  .   حقوق شش ماه گذشته هستـيـم      

خواستها عادالنه است و ما تا تحقق      
 ". آنها از مبارزه دست نميکشيم

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري از               
مطالبات بحق کارگـران کـاغـذسـازي        
شوشتر قاطعانه حمايت ميکند و از        
هــمــه کــارگــران و مــردم شــوشــتــر               
ميخواهد يکپارچـه از خـواسـتـهـاي            
عادالنه کارگران حمايت کنند و آنـهـا     

 . را در مبارزه تنها نگذارند
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 آزادي برابري حكومت كارگري 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
  ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٦، ١٣٨٦ مهر ٤

طبق خبري كـه امـروز دوشـنـبـه            
 ســپــتــامــبــر بــه دســت حــزب              ١٧

كمونيست كـارگـري رسـيـده اسـت،             
آبـاد     كارگران كارخانه پارسيلون خـرم    

 ظـهـر     ١٢از صبح امروز تا ساعت        
ــه عــدم پــرداخــت                  در اعــتــراض ب
دستمزدها و حقوق شـان، در مـقـابـل       
استانداري لرستان اجـتـمـاع كـرده و            
خيابانـهـاي اطـراف اسـتـانـداري را               

طبق هـمـيـن خـبـر،           .   مسدود كردند 
نيروهـاي انـتـظـامـي هـم اجـتـمـاع                  

مـعـاون   .     کارگران را محاصره کردند  
آيد و    استانداري به ميان كارگران مي    

هـاي     دهد كـه بـه خـواسـتـه           وعده مي 
ايـن  .   كارگران رسيدگي خواهـد كـرد       

 ظهر به اجتـمـاع      ١٢كارگران ساعت   
گويند كـه اگـر         خود پايان داده و مي   

هاي استانداري عمـلـي نشـود،           وعده

. دوباره برگشته و تجمع خواهند كـرد     
اين دومين اعتـراض ايـن بـخـش از             
كارگران در چند روز گـذشـتـه بـوده               

ــت ــر را در                   .   اسـ ــبـ ــروح خـ مشـ
هاي بعد به اطـالع خـواهـيـم        اطالعيه
 .رساند

كارگران پاسيلون تاكنون چنديـن     
ــرداخــت نشــدن                    ــيــه پ ــر عــل ــار ب ب
دستمزدهايشان اعتراضـشـان را بـه          
گوش مراجع مختلف دولتي رسانـده       

. اند  و دست به تجمعات اعتراض زده     
حزب كمونيست كارگري از اعتراض      

آباد قـاطـعـانـه         كارگران پاسيلون خرم  
كنـد و از هـمـه مـردم و               حمايت مي 

آبـاد     كارگران، بخصوص مـردم خـرم       
خواهد كه اين كارگران را مـورد          مي

 .بيشترين حمايت خود قرار بدهند

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوي اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  ٢٠٠٧سپتامبر ١٧ - ٨٦شهريور٢٦

 
كارگران كارخانه پارسيلون در مقابل استانداري 

 لرستان تجمع كردند 

بنا به گزارش رسـيـده بـه حـزب               
 ٧کمونيست کارگري، امروز شـنـبـه          

مهرماه کارگران نيشکر هفت تپه در      
مقابل فرمانداري شهر شـوش دسـت         

. به تجـمـع بـزرگ اعـتـراضـي زدنـد                
اعتراض کارگران به سه ماه دستـمـزد      

کارگـران صـبـح      .   پرداخت نشده است  
 اتوبوس بـه شـهـر شـوش            ٦امروز با   

رفتند و در مقابل فرمانداري تـجـمـع          
 . کردند

اين چندمـيـن بـار در سـه مـاه                  
گذشته است که کارگران نيشکر هفت  

يـک  .   تپه دست به اعتصاب مـيـزنـنـد       
 شـهـريـور    ٢١مورد آن اعتصـاب روز    

بود که تمامي پرسنل شرکت در ايـن     
آخـريـن   .   اعتصاب شـرکـت داشـتـنـد         

پاسخ داده شده به کارگران ايـن اسـت       
کـه مـا حـقـوق شـمـا را نـخـواهـيـم                      
پرداخت و بايد صبر کنيد تا ماشـيـن      
آالت و زمـيـنـهـاي زراعـي شـرکـت                
بفروش برسد و از پول آن طلـب شـمـا             

اما کارگران خـواهـان     . پرداخت گردد 
دريافت فـوري دسـتـمـزدهـاي خـود               

 . دهستن
در تجمع امروز در ابتـدا نـيـروي           
يگان ويژه و انتظامي مـانـع تـجـمـع              

اما با ديدن جمـعـيـت    .   کارگران شدند 
کارگران و روحيـه قـاطـع و مصـمـم                
آنها، عقب نشستند و کارگران در آن         
محل دست به يک تحصن دوسـاعـتـه         

امـا هـيـچـيـک از مـقـامــات               .   زدنـد 
فرمانداري حاضر به حضور در تجمع       

. کارگران و پاسخ گوئي به آنها نشدند   
کارگران قرار گذاشتند که فردا نيز در       
همين محل دست به تجمع ميزننـد و      
اگر اگر پاسخي نگيرند، در تجمعـات   
بعدي همراه بـا خـانـواده هـاي خـود                

 . تجمع خواهند کرد
عدم پرداخـت دسـتـمـزد نـاچـيـز              
کارگران، شرايط غيرقابل تـوصـيـفـي        
براي زندگـي کـارگـران ايـجـاد کـرده               

بويژه بـا بـازگشـائـي مـدارس            .   است
حتي امکان تامين نـيـازهـاي سـاده            
تحصيلي براي فرزنـدان خـود را نـيـز           

طبق اين گـزارش شـهـرداري          .   ندارند
محل بدليل عدم پرداخت هزينه برق،      
برق خانه برخي از کـارگـران را قـطـع              

 . کرده است

حزب کمونيسـت کـارگـري عـدم           
پرداخت بموقع دستمزد کـارگـران را           
شديدا محکوم ميـکـنـد و آنـرا يـک                

ــنــايــت بــه حســاب مــيــاورد                   . ج
دستمزدهاي پرداخت نشده کـارگـران        

. بايد فورا و تـمـامـا پـرداخـت گـردد            
حزب کارگران و همه مردم آزدايخـواه        
و بويژه مردم شهرهاي شوش، دزفول،    
اهواز، شوشتر و انـديـمـشـک را بـه                 
شــرکــت در تــجــمــعــات اعــتــراضــي         

تـنـهـا    .  کارگران هفت تپه فراميخواند 
با اتحاد و همبستگي و شرکت تـوده     
هرچه وسيعـتـري از مـردم و بـويـژه                 
خانواده کارگران در تجمعات ميتـوان   
کارفرما و حکومـت شـان را عـقـب             

  . راند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٦ مهرماه ٧، ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٩

 
 کارگران نيشکر هفت تپه دست به تجمع اعتراضي زدند
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 16  ١٣٨٦ مهر ٥   کارگر کمونيست

    !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

بـه حـزب      بنا به خبر ديگـري كـه     
در  کــمــونــيــســت کــارگــري رســيــده،        

ــه ــت              ادام ــران شــرک ــارگ ــع ک ــجــم ت
کاغذسازي کارون شوشتر در مـقـابـل     
اســتــانــداري خــوزســتــان يــکــي از             
مقامات استانـداري بـنـام مـوسـوي            

شمـا حـقـوق    :   خطاب به کارگران گفت   
ايـد و ديـگـر            خود را دريـافـت کـرده       

ايـد؟     طلبي نداريد، چرا به اينجا آمده 
سخنان او با اعتراض شديد کـارگـران      

مــا :   کــارگــران گــفــتــنــد    .   روبــرو شــد   
هاي معوقه خودمان را پـس از       حقوق
اکنون براي بازگشـت    .   گرفتيم يکسال

بــکــار و ايــنــکــه شــش مــاه اســت                
هــيــچــگــونــه دســتــمــزدي دريــافــت          

ايم و تضمين وضعيت اشتـغـال         نکرده
حق برخورداري از بيمه براي خـود و         و

در آسـتـانـه      .   ايم زن و فرزندانمان آمده   

شروع سال تحصيلي با دسـت خـالـي         
نـمــيـتــوانـيــم مـلــزومـات تــحـصــيــل            

 .فرزندانمان را تامين کنيم
از ساعت يک بعد از ظهر به بعـد         
بر شدت حضور نـيـروهـاي نـظـامـي              

 خودرو الگانس ٢٠قريب .   افزوده شد 
ها خودروي ضـد      نيروي انتظامي و ده   

شورش بـراي مـقـابلـه بـا کـارگـران                   
ــتــرض و مــردم در اطــراف                     ــع م
استانـداري بـهـمـراه اتـوبـوسـي بـراي               
انتقال دستگير شدگان بـيـشـتـري از            

. حضـور يـافـتـنـد        مردم و کـارگـران       
نــيــروهــاي انــتــظــامــي بــا کــنــتــرل             

ها از گرفتن عکس جلوگيـري        موبايل
با اين وجـود بسـيـاري از           .   ميکردند

مردم از صحنه هاي حضور کـارگـران        
و اعتراضاتشان عکس و فيلـم تـهـيـه          

 .کردند

شديد ايجاد شده    عليرغم ترافيک 
بندان توسط کارگران، کلـيـه       در اثر راه  

هاي واحد و      خودروها اعم از اتوبوس   
شخصي به نشانـه هـمـبـسـتـگـي بـا                

. کارگران اقدام به بوق زدن ميکـردنـد        
کارگران که خيابان را کـامـال بسـتـه             
بودند بحدي که يـک خـودرو بـتـوانـد              

مردمي کـه    .  عبور کند راه باز کردند 
سوار بر خودرو بـودنـد بـا عـبـور از                 
خـيــابــان پــالکــاردهـاي کـارگــران را            
ميخواندند و به اشکال مخـتـلـف بـا            

 .کارگران همراهي ميکردند
يکي از فرماندهان نـظـامـي بـا            
اعالم اينکه وقت اداري پايان يافته و       
استاندار حضور ندارد ملتمـسـانـه از         

خـود     کارگران خواست که به تـجـمـع         
پــايــان دهــنــد و فــردا ســه نــفــر از                  
نمايندگـان خـود را بـراي پـيـگـيـري                

. مشکالتشان به استانداري بفرستنـد    
کارگران اعالم کردند که ما تا رسيدن 

هـايـمـان بـه          به مطالبات و خـواسـتـه      
در مقابل اسـتـانـداري       تجمع هر روزه 

ادامه خواهيم داد و اکنون هم تـنـهـا            
كـه  ( در صورت آزادي همکاران خـود       

 مشروح آن را به ١در اطالعيه شماره  
حاضريم به شـوشـتـر    )  اطالع رسانديم 

با روحيه تعـرضـي        کارگران.   برگرديم
ــر خــواســت آزادي                   ــافشــاري ب و پ
همکـاران خـود مـيـخـواسـتـنـد وارد               
ســاخــتــمــان اســتــانــداري بشــونــد و           

کـارگـران   .   همکاران خود را آزاد کنند 
معترض که مرعوب نشده بودنـد بـا          
حضور وسيع مردم و حـمـايـت آنـان              
موفق شدند همکـاران خـود قـيـصـر             
ناصري، نادر طهماسبي و احمد الهي 

تــوســط نــيــروي انــتــظــامــي          را کــه   
استانداري دستگير شده بودنـد، آزاد        

همين گـزارش مـيـافـزايـد کـه            .  کنند
حميد بهداروند يکـي از فـعـالـيـن و              

در  نمايندگان کارگران و مهدي باقري    

اثــر اســپــري گــاز فــلــفــل هــنــوز از               
چشمانشان اشک مـيـايـد و از نـظـر                

 .اند تنفسي دچار حالت خفگي شده
 بعد از ظهر ٢کارگران در ساعت 

به تجمع خود پايان دادنـد و هـمـگـي         
 و نيم بـعـد از ظـهـر وارد                 ٣ساعت  

 .شوشتر شدند
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از               
اعــتــراضـــات كــارگـــران شــركـــت             
كاغذسازي كارون شـوشـتـر حـمـايـت          
كرده و از هـمـه مـردم، بـخـصـوص                  
اهالي شوشتر و حومه مي خواهد كه      
از هيچگونه حمـايـت و كـمـكـي بـه                
كارگران شركت كـاغـذسـازي كـارون           

حزب همچـنـيـن    .  شوشتر دريغ نكنند 
حمله نيروهاي نظامي بـه اعـتـراض            

 . كارگران را شديدا محكوم ميكند
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 آزادي برابري حكومت كارگري
 ونيست كارگري ايرانمحزب ك

  ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٥ – ١٣٨٦مهر  ٣

 
 نمايندگان خود را آزاد کردندكارگران كاغذ سازي شوشتر 

 ! هر روز در برابر استانداري اجتماع خواهيم کرد                                          

بنا بـه گـزارش رسـيـده بـه حـزب                   
کمونيست کارگري  امـروز سـه شـنـبـه              

 کـارگـر شـرکـت          ٢٣٠سوم مهر مـاه          
ــر از                     ــارون شــوشــت ــاغــذ ســازي ک ک

  صبح جلوي استـانـداري   ٩ : ٣٠ساعت
کـارگـران   .   خوزستان تـجـمـع کـرده انـد            

خـواهـان بـازگشــت بـکـار و پـرداخــت                 
اين کارگران شـش     .   طلبهايشان هستند 

ماه است کـه هـيـچـگـونـه دسـتـمـزدي                  
دريافت نکرده اند و دفتر چه هاي بيـمـه          
آنها و خانوده هايشان عليـرغـم ايـنـکـه           

  سال سابقـه کـار     ١٥ تا ١٢هر کدام از   
در ابـتـداي     .    تـمـديـد نـمـيـشـود          ،دارنـد 

 نفر  از ايـن کـارگـران          ١٥امسال تعداد   
 ٢١٥اما تـعـداد     .   بر سر کار بر گشتند    

در .   نفر ديگر آنها از کار بيـکـار شـدنـد            
اعتراض بـه ايـن اخـراج هـا کـارگـران                  
اخـراجـي بــرگـه هـاي حـکــم اخــراج و                   
معرفي براي دريافت بيمه بـيـکـاري را            

 . پاره  کرده و سوزاندند

در تـجـمـع امـروز هـمـه کـارگـران                  
تا لحظـه  . اخراجي و شاغل حضور دارند    

گزارش اين خـبـر تـجـمـع کـارگـران در                  
جلوي استـانـداري ادامـه دارد و آنـهـا                 
پالکاردهائي که خواست آنـان را بـيـان             

بنا بـه گـزارش        .   ميکند در دست دارند 
همـزمـان بـا ايـن تـجـمـع در مـقـابـل                        

مـردم  .   استانداري ازدحـام زيـادي اسـت       
در کنار کارگران جمع شـده انـد و  از                   
ــان حــمــايــت                 حــرکــت اعــتــراضــي آن

 .ميکنند
  ١٢طبق خبر کارگران در سـاعـت          

. ظهر اقدام به بستن خـيـابـان  کـردنـد                
ترافيک شديدي جلوي استانداري ايجـاد      

ــحــظــه                  ،شــده اســت     ــا ايــن ل  امــا ت
اســتــانــداري حــاضــر بــه صــحــبــت بــا             

 .کارگران نشده است
بنا به گزارش در ساعت يک بعـد از       
ظهر نيروهاي انـتـظـامـي بـه کـارگـران               
حمله كـردنـد و بـا مشـت و لـگـد و                         

سالحهاي سرد به جان كارگران افتـادنـد        
در جـريـان    .   و تعدادي را دستگير كردند    

اين حمله دو نفر از کارگران به اسـامـي            
حميد بهداروند و مهدي بـاقـري بـعـلـت             
استفاده نيروهاي جمهوري اسـالمـي از         
اسپري فلفل، از ناحـيـه چشـم مصـدوم             

ايـن دو كـارگـر بـعـلـت شـدت                  .   شـدنـد  
صدمات وارده به بيمارستـان رازي کـه           
مقابل استانداري اسـت مـنـتـقـل شـده               

از  اسامي کارگران دستگـيـر شـده           .   اند
 .تا اين لحظه خبري در دست نيست

بدنبال اين حمله يکـي از عـوامـل            
سرکـوبـگـر بـا بـلـنـد گـو از کـارگـران                       
خواست که نمايندگاني جـهـت مـذاکـره          

 .به داخل استانداري بفرستند
اما کارگران قبول نـکـرده و اعـالم           
کردند که  تا بـحـال مـذاکـرات زيـادي                
صورت گرفته است و آنها  ماهـهـاسـت           
که سختي کشيده و  هيـچ نـتـيـجـه اي                 
" نگرفته اند و  استانـدار بـايـد شـخـصـا              

عـلـيـرغـم     .     بيايد و جواب آنها  را بدهد 
ادامه اين فشار ها تا زمان رسيدن ايـن       
خبر کارگران به بستن راه ادامـه داده  و      

ايـن  .   خبرنگاران نيز به محـل آمـده انـد       
عـوامـل   .   حرکت اعتراضي ادامـه دارد     

نيروي انتظامي و امـنـيـتـي در مـحـل             
امــا  کــارگــران         .     مســتــقــر هســتــنــد     

متحدانه بـر خـواسـت خـود پـافشـاري                
مــيــکــنــنــد و  جــمــعــيــت زيــادي در                
خيابانهاي اطراف استانداري جمـع شـده       

 .اند
تــهــاجــم ســركــوبــگــران حــكــومــت        
منفور اسالمـي بـه كـارگـرانـي كـه از                  
بديهي ترين حق خود يـعـنـي پـرداخـت              
دســتــمــزد و بــازگشــب بــه كــار دفــاع               

ميكنند بـايـد مـورد اعـتـراض هـمـه                  
حــزب .   كــارگــران ومــردم قــرار گــيــرد           

كمونيسـت كـارگـري از هـمـه مـردم و                  
كارگران ميخواهد كه از اعتـراضـات و       
خواستهاي كارگران كاغذسازي شوشتـر     

مـا از كـارگـران         .   متحدانه دفاع كنـنـد    
كاغذ سازي مـيـخـواهـيـم كـه آخـريـن                  
اخبار اعتراضات خودرا هرچه سريعـتـر       

 مرگ بر جمهوري اسالمي          . به حزب برسانند
 آزادي برابري حكومت كارگري         
 حزب كمونيست كارگري ايران         

٢٠٠٧ سپتامبر    ٢٥ –  ٣٨٦مهر ٣  

 
 تجمع كارگران كاغذ سازي شوشتر در برابر استانداري

 نيروهاي جمهوري اسالمي به كارگران حمله كردند                                         
 كارگران حاضر به گسيل نماينده به استانداري و پايان دادن به تجمع نشدند                                                                

 مردم از كارگران معترض حمايت ميكنند                                  

 

 
ياستاندارعکسي از تجمع اعتراضي کارگران کاغذسازي اهواز در مقابل   


