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اولين موضوعي كـه    :   شهال دانشفر 
ميخواهيم اينجا بررسي كنيم مسئله     
خصوصي سازيها و ورشـکـسـتـگـي            
کارخانجات در ايـران اسـت، مسـئلـه          
اي که تاثيرات خودش را در وضعيت       
کار کارگران، در وضـعـيـت زنـدگـي              
کارگران و وضعيت مبارزات کارگران     

 قبل از اينکه به جنبـه       ۰گذاشته است 
هاي مختلف مسئله بـپـردازيـم مـن            
دوســت داشــتــم کــه دربــاره مســالــه            
ورشكستگي كارخانـجـات صـحـبـت         

حــمــيــد تــقــوايــي شــمــا ايــن         .   کــنــيــم
ورشکستگي کارخانجات را توضـيـح      

بدهيد و بگوييد که علـت چـيـسـت و             
 مشکل کجاست؟

 
ورشــكــســتــگــي :   حــمــيــد تــقــوايــي   

كارخانجات يك امر عادي اسـت در          

سرمـايـه داران     . جامعه سرمايه داري 
چه در کشورهاي مختلـف و چـه در              
داخل يک کشور همديگر را از ميـدان        

در قســـمـــت قـــبـــل درمـــورد             
دستگيري و احضار فعالين و رهبـران       
اعتصاب و وظايفـي کـه در چـنـيـن                
مــواقــعــي بــر دوش کــارگــران قــرار            

ايـنـجـا بـه       .   ميگيرد صحبـت کـرديـم     
جنبه هائي ديگر از اين مساله و نـيـز          
به نقش و جايگاه رهبـران اعـتـصـاب           

 . ميپردازيم
هيـچ مـبـارزه اي بـدون رهـبـري               
صورت نميگيرد و کارگران کـه بـطـور      
روزمره و به اشکال مختلف در حـال           
مبارزه و مقاومت در برابـر سـرمـايـه           
داران و اجحافات آنها هستنـد، داراي   
صفي از رهبران خود هستند که ايـن          

. مــبــارزات را هــدايــت مــيــکــنــنــد          
رهبراني که در طـول زمـان اعـتـمـاد              
کارگران را به خود جلـب مـيـکـنـنـد،             
داراي نفوذ کالم هستند، محبـوبـيـت        

عــلــي اکــبــر طــاهــايــي مــعــاون          
وزارت کــار و امــور            " فــرهــنــگــي      
رژيــم در گــردهــمــايــي        "   اجــتــمــاعــي 

امور فرهنگي سازمانـهـاي     " مسوالن  
طـي  "   کار و امور اجتماعي اسـتـانـهـا        

طـرح حـجـاب در           سخناني  از اجراي  
کارگاه ها و بنـگـاه هـاي اقـتـصـادي               
کشور و تشـکـيـل شـوراي امـر بـه                   
ــهــي از مــنــکــر در                     مــعــروف و ن

بنا بـه سـخـنـان       .   کارخانجات خبر داد  
او قــرار اســت ســتــادهــاي امــر بــه                
معروف در هر استـانـي بـا تشـکـيـل             

 ،معاونت ادارات و کـارخـانـجـات               

را "   کميته هـاي حـجـاب و عـفـاف               " 
شوراي امر به مـعـروف     " تحت عنوان   

 . تشکيل دهند" و نهي از منکر
اينـکـه رژيـم بـا اجـراي چـنـيـن                   
طرحـهـايـي کـدام اهـداف را دنـبـال                  

. ميکند بر هيچکس پوشيده نـيـسـت        

 
 !كارگران اجازه نميدهند

شوراي امر به معروف ونهي از         "طرح حجاب و تشکيل     
 در کارخانجات   يک  گستاخي آشکار رژيم است            "  منکر

 

   

 
مصاحبه با بهروز بهاري  از فعالين جنبش كارگري در . 

 ايران
 

  واحد نيستصداي کارگران “ پيک”نشريه . 

 ١٧صفحه  -شهال دانشفر
 

 حزب کمونيست کارگري حزب کارگران. 

 ١٨صفحه  -ياشار سهندي از ايران
 

 اخبار اعتراضات کارگري در ايران. 
 

 گزارش در باره اعتراض كارگران شركت ساختمان و ٢ .
  سي در آبادان سي نصب اي

 ١٤صفحه  -ساشا پويا از ايران
 ١٦صفحه  -کارگران عليه جنگ  .
 ١٣صفحه  -اخبار بين المللي کارگري  .

 
 

 اعتصاب 
 نقش و جايگاه رهبران اعتصاب  : قسمت سوم

 اصغر کريمي  

 ٣صفحه 

 

 

 

 خصوصي سازيها، ورشكستگي كارخانجات و پاسخ كارگران
 متن ميزگرد تلويزيوني شهال دانشفر با حميد تقوايي و كاظم نيكخواه          

٤صفحه   

خـيــلـي هــا بــرايشـان ايــن ســوال              
مطرح بوده است كه بعد از شـكـسـت             
رفسنـجـانـي در انـتـخـابـات ريـاسـت                 

خــانــه " جـمــهـوري اســالمــي، بـر ســر              
و شوراهاي اسـالمـي كـار، و            "   كارگر

هايش چـه خـواهـد         ديگر زير مجموعه  
اين ارگانهاي جاسوسي حكومت    .   آمد

نـوچـه هـاي      در سالهاي اخيـر عـمـدتـا          

  
 و شوراهاي اسالمي كار" خانه كارگر
 هائي كه باالي گورند     مرده

 ناصر اصغري 

٩صفحه   

١٤صفحه   

 ١٥صفحه 

 ٢صفحه 
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 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است       

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email:kazem.nikkhah@googlemail.com 
 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com  

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com  

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com  

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

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
 حزب

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

اين روزها شاهد :   کارگر کمونيست 
اتفاقات مهمي در جامعـه هسـتـيـم،          
اعتصـابـات کـارگـري، اعـتـراضـات             
دانشجويي و در يک سطح کلي شاهـد      
رشد يک جنبش اعتراضي وسيعي در      
ابعاد گسترده هستيم نظر شما در اين      

 باره چيست؟
 

بـه نـظـرم ايـران در            :   بهروز بـهـاري   
آستانه يک تحول عـظـيـم اجـتـمـاعـي             

جمهـوري اسـالمـي      .  قرار گرفته است 
هـاي     از بدو به قدرت رسيدن با بحـران  

از ابـتـداي     .   زيادي روبرو بـوده اسـت        
انقالب، مـردم خـواهـان تـغـيـيـر در                 
مناسبات اقتصادي اجتماعـي خـود        
بودنـد و جـمـهـوري اسـالمـي بـراي                  
مقابله با اين روحيـه انـقـالبـي مـردم            
ابــتــدا بــايــد ايــن روحــيــه را درهــم               

شکست تا بتواند خود را تثـبـيـت           مي
کند و در دهه اول انقالب با ارعـاب و       
سرکوب و کشتار و سوء اسـتـفـاده از           
احساسات مردمي که از يک انـقـالب        
بيرون آمده بودند توانست با سرکـوب       
جنـش کـارگـري، انـحـالل شـورهـاي               

هـا و       سراسـري کـارگـران، اتـحـاديـه           
سنديکاهاي قبـلـي کـه احـيـاء شـده               
بودند خـود را بـه مـردم و جـنـبـش                    

امـا دوبـاره     .   اعتراضـي حـقـنـه کـنـد         
سياستهاي ضد انساني رژيم و وعـده        
و وعـيـدهـاي دروغـيـن سـران رژيـم                 
باعث شده که کارگران، مردم به جـان      
آمده دوباره اعتراضشـان را وسـيـعـتـر         
کنند و بطـور کـلـي در يـک تـقـابـل                    

ساله بين جـمـهـوري اسـالمـي و             ٢٨
جنبش کارگري، جنـبـش اعـتـراضـي          

هـا     اجتماعـي، امـروز ايـن جـنـبـش             
تعطيلي بردار نيستـنـد و جـمـهـوري             
اسالمي هم ديگر با اين اوضاع قـادر        

 .به ادامه حيات نيست
 

نـقـش طـبـقـه        :   کارگر کمـونـيـسـت     
کارگر و مبارزه طبقه کارگر در رونـد          

گيري تحوالت جامعه را چگونه       شکل
 کنيد؟ ارزيابي مي

 
مبارزه کارگر همـواره    :   بهروز بهاري 

وجود داشته است فقط در يـک دوره            
کوتاه مدت که رژيم با کشتار دولـتـي       
و سرکوب توانست آن را عقب نشـانـد         

سالـه حـاکـمـيـت        ٢٨و در تمام مدت     
جمهوري اسالمي مـبـارزه کـارگـران           

مـنـدي از زنـدگـي بـهـتـر                   براي بهـره  
همواره وجود داشته است امـا امـروز         
جنبش کارگري ابعاد کمـي و کـيـفـي           

. اي به خود گرفته است      قابل مالحضه 
ابعاد کمي اين جنبش ديگر منحصـر       

از .   بــه جــغــرافــيــاي خــاص نــيــســت          
کردستان تا بلوچستان و از رشـت و             
بهشر و مازندران تا خوزستان و تبريز       
کارگران نه تنها به وضعـيـت فـالکـت         
بـار اقـتـصـادي و مـعـيـشـتـي خـود                    
معترض هستند و روزي نـيـسـت کـه            
شاهد دههـا اعـتـصـاب و اعـتـراض              

و از طـرف ديـگـر           .   کارگري نباشـيـم   
مطالبات کارگري ابعاد سياسـي نـيـز        
به خود گرفته است و به يک معـنـا از            

. سطح باالتري امروزه برخوردار اسـت     
نمونه اخـيـرش اعـتـصـاب کـارگـران              

تپه را شاهد بوديم که نمونه يـک           هفت
اعتصاب موفق، سازمـانـدهـي شـده          

شود از آن      بود که درسهاي زيادي مي    
گــرفــت و بــه عــنــوان يــک تــجــربــه                
ــاط                  ــق ــد ن ــاي ــق ب اعــتــصــاب مــوف

ايــن .   اش را بــررســي کــرد          بــرجســتــه
اعتصاب به علت طـوالنـي بـودنـش            
بسيار مهم بود که بايد شـنـاخـت کـه            
کارگران چگونه توانستند آن را پـيـش        
ببرند و طرح برگزاري مجمع عمومـي      
و داير کردن آن يکي از دستـاوردهـاي         
مهم اين اعتصاب و از ارکان مـوفـق          

ــود               ــن اعــتــصــاب ب ــودن اي ــن .   ب اي
اعــتــصــاب نشــان داد کــه کــارگــر              
متشکل چه نيروي  عظيمـي دارد و           
از چنان پتانسيل بـااليـي بـرخـوردار            
است که رژيم با تمام دستگاه فشار و         

اش نتوانست آن را درهـم             اطالعاتي
کـارگـران نـه تـنـهـا حـقـوق                .   بشکند

معوقه خود را گرفتند بلکه در مقابل       
دستگيري رفقايشان هـم مـتـحـدانـه            
ايستادند و تـهـديـد کـردنـد کـه اگـر                  
همکـارانشـان آزاد نشـونـد مـجـددا               
اعتصاب و تجمـع خـواهـنـد کـرد و                
حـتــي ايـن اخــيـرا بــراي آزادي يــک                

نگار که وقايـع اعـتـصـاب را            روزنامه
اطالع رساني کرده بيانيـه اعـتـراضـي       
دادند و تهديد کردند که بايد فـورا او           

از طرف ديگر شاهد اعـالم  .   آزاد شود 

همبستگي ساير بخشهاي کارگري از     
تپه بوديم و اين بسـيـار           کارگران هفت 

اش کـرد       مهم است و بايـد بـرجسـتـه       
آموزد   اش مي   کارگر در تجربه روزمره   

 . که از چه قدرتي برخوردار است
نمونـه ديـگـري از وسـيـع شـدن                 
مبارزه طبقه کارگر اعالم حمايـت از         
مجيـد حـمـيـدي فـعـال کـارگـري و                    
محکوم کردن ترور نامبـرده را شـاهـد         

دفـاع از  بـه يـک مـعـنــا                  .   هسـتـيـم   
تواند دفاع از تشکل پذيري  باشد         مي

و شکل پذيري و داشتن تشکل و در           
شکل عـالـيـتـر آن داشـتـن حـزب و                   

اي بـود  کـه            حزبيت آن حلقه مفقـوده    
طبقه کارگر کمتر به سوي آن خم شـده         

هـاي ايـن گـرايـش            بود و امروز جرقـه    
شروع شده اسـت و بـا وجـود حـزب                  
اجتماعـي و بـزرگـي هـمـچـون حـزب              
کمونيست کارگري که ديديم چـگـونـه        
دوش به دوش کـارگـران اعـتـصـابـي              

ها، شرکت واحـد و کـارگـران             نساجي
لـحـظـه لـحـظـه         .   تـپـه ايسـتـاد         هفـت 

اعتصابشان را به جهانيان نشـان داد،       
اعتمـاد کـارگـران را جـلـب کـرد و                    
چگونه افکار عمومـي را در خـدمـت       

 .اهداف کارگران اعتصابي قرار داد
 

غير از جـنـبـش      :  کارگر کمونيست 
اعتراض طبقه کـارگـر، جـنـبـشـهـاي             
اعتراضـي ديـگـري هـم در جـامـعـه                

اين جنبشها چه تاثـيـري      .   وجود دارند 
در راديکال شدن جو جامعه دارنـد و           
رابطه آنهـا بـا جـنـبـش کـارگـري را                   

 دهيد؟ چگونه توضيح مي
 

با کـمـي تـعـمـق در             :   بهروز بهاري 
رويدادهاي جامعـه، در خـيـابـانـهـا،             

بينيم که يک جـنـبـش          ها مي   دانشگاه
وسيع اعتراضي در جامعه در جـريـان        

هاي کودکـان     هايش جشن   نمونه.   است
مهر روز جـهـانـي کـودک در              ١٦در  

 ١٦شهرهاي مختلف ايران، حـركـت         
نـژاد از       مهر و رقـت و فـرار احـمـدي           

دانشگاه، و اعتراضات دانشـجـويـي،       
هاي آزاد دانشـجـويـي        برگزاري تريبون 

ــان              ــت دانشــجــوي ــودي ــوج اعــالم م
سوسياليسـت دانشـگـاه و بسـيـاري             
حركتهاي باشكوه ديگـر شـبـيـه ايـن             

 
 مصاحبه با بهروز بهاري يكي از فعالين جنبش كارگري در ايران

١٢صفحه   



 3 ٧٢شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

پيدا ميکنند و دائما موقعيـت خـود         
را به خطر مي اندازند تـا چـيـزي بـه                

 . سفره کارگر اضافه کنند
به هردرجه رهبران کارگري روشن     
تر، راديکال تر، و متشکل تر باشند،       
کارگران آن کارخانه و مرکز کـارگـري         
متحدتر، آگاه تر و سازمان يافتـه تـر           
خواهنـد بـود و مـيـزان اجـحـافـات                  
کارفرما و دولت علـيـه آنـهـا کـمـتـر                

به دليـل نـقـش کـلـيـدي             .   خواهد بود 
رهبران کارگري، کارفرما و دولت نيز       
قبل از هرچيز آنها را مورد حمله قرار        
ميدهند، دستگير و اخراج ميکننـد،      
از آنها وثيقه هاي سنگين ميگيرنـد،       
تالش ميکنند آنها را مرعوب کنـنـد     
و حتي اگر بتوانند با تهديد و فشـار            

. کساني را به خدمـت خـود درآورنـد           
درمقابل اين فشارها، الزم است توده      
کارگران با تمام قوا از رهـبـران خـود             
دفاع کنند، آنـهـا را از زيـر ضـرب                  
خارج کنند، در مقابل دسيسه هـائـي        
که عليه آنها مـيـشـود فـورا عـکـس               
العمل نشان دهند و نشان دهـنـد کـه            
هر عملي عليه آنها با حرکـت دسـتـه            

. جــمــعــي کــارگــران روبــرو مــيــشــود        
ميتوان و بايد کاري کرد که دولت از          
دستگيري و اذيـت و آزار فـعـالـيـن                 
کارگري دسـت بـکـشـد و يـا الاقـل                  

. دستگيري ها به حداقل ممکن برسد     
حالي شود که هرمورد دستگيري بـه         
يک مبارزه مـتـحـد و يـکـپـارچـه و                   
متشکل تر شـدن کـارگـران مـنـجـر                
ميشود و عطاي دسـتـگـيـري را بـر                

اينکار عملي اسـت و   .   لقايش ببخشد 
يکـي از مـبـرم تـريـن و مـهـمـتـريـن                   
 . مسائل مقابل جنبش کارگري است

 
چــگــونــه از رهــبــران کــارگــري           

 حفاظت کنيم؟ 
 

رهبران اعـتـصـاب مسـئـولـيـت             
سنگيني در قبال کارگران دارند، امـا       
توده کارگران هم در قبال رهبران خود       

واقعيت اين است که تـوده      .   مسئولند
کارگران قدر رهبران خود را ميدانـنـد        
و از آنها به هر شکل بتوانند حمـايـت           

بويژه در سـالـهـاي اخـبـر،             .   ميکنند
کارگران تجارب ارزشـمـنـدي کسـب           

ايـنـجـا بـه بـرخـي از ايـن                  .   کرده اند 
تجارب و راههاي موثر پشتيباني از        

 : رهبران کارگري ميپردازيم
 
برگزاري مجمع عمـومـي و         -١

ــري                 ــارگ ــران ک ــب ــاع از ره دف
 : درمقابل توطئه ها

 
تجربه اخير کارگران شاهو بسيار      

مدتي پيش کارفرماي   .   آموزنده است 
کارخانه ريسندگي شاهو در سـنـنـدج        
به کارگران اعالم کرد که چون به شمـا         
عالقه زيادي دارم مـيـخـواهـم وقـت             

و .   استراحت نـهـار را اضـافـه کـنـم                
سپس نيم ساعت به وقت نهار اضافـه        
کرد اما يـک سـاعـت کـار روزانـه را                

کارگـران درمـقـابـل ايـن         !   افزايش داد 
کالهبرداري کـارفـرمـا تصـمـيـم بـه                

در بخشنامه گفـتـه     .   اعتراض گرفتند 
 ٨٦ مهـر  ١٩شده بود که طرح از روز   

کــارگــران مــجــمــع    .   شــروع مــيــشــود   
عمومي خـود را بـرگـزار کـردنـد و                  
تصميم گرفتند از اجراي بـخـشـنـامـه          

 مهر وقعـي    ١٩خودداري کنند و روز     
به اين بخشـنـامـه جـنـاب کـارفـرمـا                

کـارفـرمـا بـه اداره کـار             .   نگذاشتنـد 
بــدلــيــل اعــتــراض      .   شــکــايــت کــرد    

 آبان اداره کـار بـه           ٢١کارگران، روز   
امـا در ايـن        .   نفع کارگـران راي داد       

مــيــان کــارفــرمــا اعــالم کــرد کــه               
نـمــايـنــدگــان، کـارگــران را تـحــريــک            
ميکنند و با اينکار قصد داشت پـاي        

. اداره اطالعات را بـه مـيـان بـکـشـد            
کــارگــران درمــقــابــل ايــن تــوطــئــه             

 آبــان مــجــمــع       ٢٠بــالفــاصــلــه روز       
عمومي خود را تشـکـيـل دادنـد و                
دســتــه جــمــعــي اعــالم کــردنــد کــه             

 خـواسـتـهـاي بـر حـق           گان آنها   نمايند
 را نمايندگي کرده اند و        همه کارگران 

خـالـد   :   بار ديگر به اتفـاق آرا آقـايـان           
ســواري، هــادي احــمــدي، فــريــدون            

بـعـنـوان       پاليزي و رمضان حبيبـي را     
اين .   دندکرنماينده هاي خود انتخاب     

اقدام کارگران پاسخ دندان شکنـي بـه      

بـه اداره  .   کارفرما و توطئه هايش بود    
اطالعات نيز با اين اقدام خود حـالـي        
کردند که در مقابل هرتهديد و خـطـر          
احــتــمــالــي آمــاده انــد يــکــصــدا از             

اين يکـي   .   نمايندگان خود دفاع کنند   
از تـجــارب ارزشــمــنــد کــارگـري در             
حمايت و حفاظـت از نـمـايـنـدگـان و               

رابطه کـارگـران بـا         .   رهبران خود بود  
رهـبـران خـود را تـنـگ تـر کـرد و                       
پشتوانه محکمي بـراي نـمـايـنـدگـان            

اتکا به مجمع عـمـومـي،    .  ايجاد کرد 
دخالت سازمان يافته توده کارگـر در         
دفاع از رهبـران خـود، راي تـک تـک               
کارگـران در ايـن زمـيـنـه و آمـوزش                
کارگران از دستاوردها و درسهاي اين      

 . حرکت بود
 

اعــتــصــاب و اعــتــراض               -٢
 درصورت احضار و دستگيري 

 
در بخش قبل به تفصيل در ايـن        
زمينه صحبت کرديم که کارگـران در       
مقابل رهبران اعتصاب تعهد جمعـي    
دارند و بـه تـجـربـه اخـيـر کـارگـران                    

. نيشکر هفت تپه نيـز اشـاره کـرديـم            
اخطار به اعتصاب و سپس اعتصاب      
و تــجــمــع اعــتــراضــي بــراي آزادي             
هــمــکــاران خــود اقــدامــي بــود کــه             
کارگران نيشکر هفت تپه براي آزادي        

 . رفقاي خود انجام دادند
بد نيست اينجا به تجربه کارگران      
نساجي کردسـتـان در سـنـنـدج نـيـز                 

در بـحـبـوبـه اعـتـصـاب          .   اشاره کنيـم  
طوالني مدت کـارگـران نسـاجـي در            

، ماموران سرکوب حکومت    ٨٣سال  
به کارخانه آمدند تا اعضـاي کـمـيـتـه          

. مخفي اعتصاب را دستگير کـنـنـد        
آنها شروع به خواندن اسم چند نفـر از           
کارگران کردند اما با خواندن هر اسـم        
همه کارگـران بـپـاخـاسـتـنـد و بـديـن                 
ترتيب ماموران سرکوب دمشـان را         

. روي کولشان گـذاشـتـنـد و رفـتـنـد               
کارگران اعتصابي در واقع به وزارت        
اطالعات گفتند اگـر دسـتـتـان روي            
هرکارگري بلند شود با همه ما طـرف       
خواهيد شـد و بـا ايـن اقـدام درس                   
بزرگي از همبستگـي و حـمـايـت از               
رهبران خود بجا گذاشتند و الـگـوئـي         

فراموش نشدني به کل طبقـه کـارگـر          
 . ارائه دادند

 
رهبران کارگري نبايد گمنام      -٣

 بمانند 
 

يک جنبه مهم ديگر تبديل کـردن       
رهبران کارگري به چهره هاي شناختـه       

اين يـکـي   .  شده در سطح جامعه است 
از مهمترين وجوه نه تنها مـقـابلـه بـا           
توطئه ها، بـلـکـه هـمـچـنـيـن روش                 

هـرچـه   .   مهمي بـراي پـيـشـروي اسـت         
رهبران کارگري و رهبران و فـعـالـيـن            
اعتصاب گمنام تر و نـاشـنـاخـتـه تـر              
باشند، اعتصاب ضعيف تر و دامنـه       
تاثير آن محدودتر و شـکـنـنـده تـر و               
دستگيري و اذيت و آزار آنها تـوسـط         

امـا  .   نيروهاي سرکوب ساده تـر اسـت      
تبديل رهبران اعتصاب به چهره هـاي       
شناخته شده در سطح کشور اهميتـي       

. به مراتب فراتر از اين مسـالـه دارد           
اين يک مساله طبقـاتـي اسـت و بـه                
موقعيت و جايگاه کارگر در جـامـعـه         

جـبـهـه مـقـابـل هـمـه              .   بستگي دارد 
تالشش را ميکند که بـويـژه رهـبـران            

طبقـه کـارگـر      .   کارگرى گمنام بمانند  
آنها را نشناسد، مردم شهر و کشـور           
آنــهــا را نشــنــاســنــد، ســازمــانــهــاي          
کارگري از آنها بي خبر باشند، قيـافـه    

حـتـي   .   آنها در اذهـان مـردم نـبـاشـد            
خانواده هاي خود کـارگـران آنـهـا را              

ميدانند که رهبران گمـنـام      .   نشناسند
نفوذ کـمـتـري دارنـد، و در صـورت                 
دستگيري و اخراج کمتر کسي بـه داد        

  .آنها ميرسد
يکي از اشکال مـقـابلـه بـا ايـن                
مساله، تبديل رهـبـران کـارگـري بـه             
چهره هاي شناخته شـده در جـامـعـه             

کارگري که دستگيـر مـيـشـود         .   است
بايد با اسم و رسم و عکس به جامعـه          

بايد در و ديوار شهر پـر       .   معرفي شود 
بايـد هـر     . از اسم رهبران زنداني باشد 

رسانه اي کـه امـکـان پـخـش خـبـر                   
دستگيـري را دارد بـالفـاصـلـه خـبـر               

ساير رسانه هاي داخلي خارجـي      .   کرد
را هم تحت فشار گذاشت که خـبـرهـا          

اگـر هـرمـورد      .   را مـنـعـکـس کـنـنـد          
دستگيـري، عـالوه بـر اعـتـصـاب و               

اعتراض، بـاعـث شـود کـه رهـبـران                
اعتصاب به چهره هاي شناختـه شـده         
اي در جامعه تبديـل شـونـد، وزارت            
اطالعات و دولت متوجه مـيـشـونـد           
که بايـد تـاوان سـنـگـيـنـي در ازاي                   
هرمورد دستـگـيـري بـدهـنـد و ايـن                
باعث ميشود که دسـتـگـيـري بـراي             

هـمـيـنـطـور      .   آنها کار ساده اي نباشـد     
موقع آزادي کارگران زنداني بـايـد بـا           
گل و بوق زدن و چراغ روشن کـردن بـه           
استقبال آنها رفت، در کارخانـه جشـن        
ترتيب داد، دسته جمعي به خانه آنهـا        
رفت و نشان داد که رهبران کـارگـري           
در حلقه احترام و محبت گرم کارگران       
قرار دارند و دسـت بـلـنـد کـردن روي               

. آنها هزينه سنگيني براي دولت دارد     
طبقه کارگر نيـاز دارد کـه در سـطـح              
شهر و کشور صدها نفر از رهـبـرانـش       
شناخته شده باشنـد و هـمـه آنـهـا را                

رهبران شناخته شده اهـرم       .   بشناسند
مــهــمــي بــراي ارتــقــاي مــوقــعــيــت           
اجتماعي طبقه کارگر، اهـرم مـهـمـي         
براي فراخوان به اعـتـصـاب، و اهـرم             
مهمي براي خنثي کـردن تـوطـئـه هـا          

حتي رسانه هاي وابسـتـه بـه      .  هستند
حکومت براي حفظ ظاهر هم که شده       
مجبور ميشوند بـا آنـهـا مصـاحـبـه              
کنند و اين فرصتي است که رهـبـران          
کارگري مطالبـات و خـواسـتـه هـاي             
کارگران را در سطح وسيعي بـه گـوش     

طبقـه کـارگـري کـه          .   جامعه برسانند 
صدها رهبر شـنـاخـتـه شـده داشـتـه                
باشد، ديگر تحميل دستمزد چـنـدبـار        
زير خط فقر و نپرداختن دسـتـمـزد و             
اجحافات ديگر عليه او بسيار دشوار      

سطح توقع کارگر بسـيـار      .   خواهد شد 
سرش را بـيـشـتـر       .   باالتر خواهد رفت 

نـقـدش بـه      .   بلند نگه خـواهـد داشـت       
موقعيت اجتماعي اش عميـق تـر و           
بـيــشــتــر خــواهــد شــد و ســرکــوبــش            

 . دشوارتر خواهد شد
رهبران کارگـري بـايـد در سـطـح             
جهاني نيز شنـاخـتـه شـونـد و بـراي                 
آزادي شان از سازمانهاي کـارگـري و         
مدافع حقوق انسان کـمـک خـواسـتـه             

در نتيجه درصورت دستگـيـري    .   شود
آنها بايد بالفاصله بـه سـازمـانـهـاي             

 

...  اعتصاب  ١از صفحه  



 4  ١٣٨٦  آذر ١   کارگر کمونيست

خارج ميکـنـنـد و کـارخـانـه هـايـي                  
ورشکـسـت مـيـشـونـد، و درعـوض               
کارخانه هاي ديـگـري کـه رانـدمـان               
بيشتري و سودآوري بيشتـري داشـتـه         
اند و سرمايه هايشان بيشتـر شـده و            
انباشت شده قـدرت بـيـشـتـري پـيـدا               

ايـن جـزو قـوانـيـن ذاتـي              ۰ميکنـنـد  
سرمايه داري است و ما اين تحول را        
چه در ايران و چه در سايـر کشـورهـاي     

 بنظرم سئوال بيشـتـر   ۰جهان ميبينيم 
از اين جنبـه طـرح مـيـشـود کـه در                   
جــريــان ايــن پــديــده رقــابــت و                       
ورشکستگي، مبارزات کـارگـران در        

 سرمايـه   ۰چه جايگاهي قرار ميگيرد   
داري سنتا هميشـه بـا هـمـيـن نـوع                 
استداللها طبقه کارگر را به تـمـکـيـن          

 ۰کشيده و به تسلـيـم کشـانـده اسـت             
اآلن در کشـورهـاي اروپـايـي بـحـث                
اينست که به کارگران ميگويـنـد کـه           
اگر شما از فالن خواست خود مثال از       
خواست افزايـش دسـتـمـزد نـگـذريـد              
آنوقت ما در فالن شاخـه از صـنـعـت            
نميتوانـيـم بـا کشـور چـيـن رقـابـت                   

درواقع دروغ هـم نـمـيـگـويـنـد            ۰کنيم
يعني در مقـابـل سـرمـايـه بـزرگ و                 
سرمايـه هـاي ديـگـر بـراي ايـنـکـه                   
بتوانند رقابت کننـد طـبـق مـعـمـول              

بسياري از .   بايد از حقوق کارگر بزنند   
اتحاديه هاي کارگري هم هستند کـه         
بسازش کشيده ميشوند و اين منطـق     
را قبول ميکننـد و بـراي مـدتـي در               
قرار دادهايشان خيلي از مطالبات را      

يعني با اضافه نشـدن      .   ذکر نميکنند 
دستمزد ها و با اضافه شدن سـاعـات         

 بنظـرم راهـش   ۰کار موافقت ميکنند 
اين نيست و طبـقـه کـارگـر مسـئـول               
مشکـالت جـامـعـه سـرمـايـه داري               

 طبقه کارگر بـراي اقـتـصـاد          ۰نيست
بـطـور   .   جامعه مـدل خـودش را دارد         

کلي ميخواهد بزند زير كل سرمايه و       
سود آوري سرمايه و براساس مـنـافـع         
انسان و نيازهاي انسانها يک سيستـم       

 ۰و جـامـعـه ديـگـري را بـرپـا کـنـد                    
بنابراين معلوم اسـت کـه كـارگـر بـا               
پذيـرش قـانـون سـود نـمـيـتـوانـد بـر                   

اگـر  .   خواستـهـايـش پـافشـاري كـنـد            
ــم اســـت                  ــاکـ ــه داري حـ ــايـ ــرمـ سـ

بيکـاري  .   ورشکستگي هم جزو آنست   

هم جزو آنست و بخاک سيـاه نشـانـدن           
 کارگر بـايـد      ۰کارگران هم جزو آنست   

با مبارزه اش بـگـويـد کـه کـل ايـن                   
كــارگــر .   ســيــســتــم را قــبــول نــدارم           

خواستهاي رفاهي و امنيـت خـودش         
را به سرمايه داران بايد تحميل کـنـد          

 اگـر دولـت سـرمـايـه             ۰و پيش بـرود   
داري و کارفرمايي آمد و گـفـت کـه             
من ديگر نميتوانـم ايـنـهـا را بـرآورد              
کنم چونکه ورشـکـسـت مـيـشـوم و                
کارخانه ام بسته مـيـشـود، كـارگـران            
بايد بگويند که ما مسئوليت جامعه      
اي را که شما سرهمبنـدي کـرده ايـد             

بايد بگويند که تو از قـدرت          .   نداريم
سياسي برو کنار و بـده دسـت مـا، و              
ما با قـدرت خـود مسـائـل را حـل                  

و اما طبقه کارگـر زمـانـي          .   ميكنيم
ميتواند اين حرف را بزنـد کـه حـزب             
سياسي اش وجود داشته باشـد و در           
صحنه سياست باشـد و سـيـاسـتـهـاي           
راديکال و سـوسـيـالـيـسـتـي هـم در                 

 آنـوقـت     ۰جامعه معني داشته بـاشـد     
درمـقـابـل چــنـيـن کــارگـري، ديـگــر               
نميشود گفت که مثال من در رقـابـت         
دارم ميبـازم و شـمـا فـعـال اضـافـه                   
دستمزد نبايد بخواهيد و بايد اضافـه       
کاري بکنيد و يا دستمزدهاي عـقـب         
افتاده را فعال مطالبه نکنيد تـا مـن           

 ۰بتوانم خودم را جـمـع و جـور کـنـم                
کارگر بايد بگويد که برو کنـار و مـن       
حــزب خــودم را دارم و آلــتــرنــاتــيــو              
سياسي خودم را دارم و جـامـعـه را               

يـنـکـه سـود آوري از            .   اداره ميکـنـم   
جزئيات اقـتـصـادي شـمـاسـت بـمـن               

 مـن بـراي زنـدگـي            ۰مربوط نيسـت  
خودم و خانواده خودم ميجنگم تا يک       
زندگي انساني داشته باشم و شمـايـي         
که دولت هستي و نميتوانـي زنـدگـي           
من را فراهـم کـنـي، خـب، بـخـاطـر                  
اينست که مسئله را به سـود خـودت           
گره زده اي، برو کنار و برو پي کارت،         
من ميزنم زيـر سـود و سـودآوري و                
براساس منافـع انسـانـي جـامـعـه را              

پس در قـبـال ايـن            ۰سازمان ميدهم 
نوع استداللهاي کـارفـرمـايـانـي کـه             
ميگوينـد ديـگـر نـفـع نـمـيـبـريـم و                     
ورشــکــســت مــيــشــويــم و کــارخــانــه         
سودآور نيست و در رقابت باخته ايـم          

و شـمـا از مـطـالـبـات خـود کـوتـاه                     
بياييد، جواب کارگر بايد ايـن بـاشـد           
که خود شما کوتاه بياييـد و مـن از               
حقوقم کوتاه نميايم و بـراي حـقـوقـم              

شما نميتواني اقتـصـاد را       .   ميجنگم
بگرداني پس مـعـلـوم مـيـشـود کـه                 
اشکال کار از اقتصاد خـود شـمـاسـت      
که من و خانواده ام بـايـد گـرسـنـگـي              

 جـواب    ۰بکشيم تا شما سرپا بمانيـد     
من اينست که اين جـامـعـه انسـانـي             
نيست، برويد کنار، من خودم جامعه      

 از ايـن زاويـه اسـت           ۰را اداره ميکنم  
ــرخــورد                   ــايــد ب ــه مــوضــوع ب کــه ب

کــارگــر مســئــول مســائــل و             . کــرد
رقابتهاي درون سرمايه داران نـيـسـت        
بلکه کارگر براي رفاه بيشتر و زندگـي        
بهترخـود و کـل جـامـعـه  مـبـارزه                    
ميکند، و منطق کارگر بايد هـمـيـن           

  ۰باشد
 

درمقابل اين مسئله   :   شهال دانشفر 
ورشکستگي کارخانجات، يـکـي از         
اقدامات دولت اين بود كـه بسـيـاري           
از کارخانجات را به بخش خصوصـي       

.  واگذار كرد و اين روند جـريـان دارد           
در همين رابطه هم تسهيالتـي ايـجـاد     
ميکردند براي بخش خصـوصـي كـه           
بهر طريقي که شده استثـمـار را بـاال             
ببرند و کارخانه را بنـوعـي بـتـوانـنـد              

 بهميـن دلـيـل دسـت           ۰سودآور کنند 
کارفرما براي اخراج کـارگـر ، بـراي              

. نپرداختن دستمزد و غيره بـاز اسـت         
در همـيـن رابـطـه جـريـانـاتـي مـثـل                   

" خـانـه كـارگـر      " شوراهاي اسالمي و      
اين را به يك موضوع تبديل كرده انـد         
كه كـارخـانـجـات نـبـايـد بـه بـخـش                    

و مي بـيـنـيـم     .   خصوصي واگذار شود  
کـــه کـــارگـــران هـــم بـــعـــضـــا در                 
پالکادورهـاي اعـتـراضـيـشـان دارنـد           
مطرح ميـکـنـنـد کـه مـا مـخـالـف                   
خصوصي سازي هسـتـيـم و نـبـايـد                

 خب، کـاظـم     ۰خصوصي سازي بشود  
نيکخواه، شما اين مسئله را چـطـور           

 توضيح ميدهيد؟ 
 

در تـايـيـد اسـاس          :   کاظم نيکخواه 
صحبتي که حميد تقوايي کردند بايـد       
بگويم که واقعيتـي کـه در جـامـعـه                
ايران وجود دارد حتـي يـك مـقـداري             
فراتر از جنبـه اي اسـت کـه حـمـيـد                   

 مسـالـه در        ۰تقوايي مطـرح کـردنـد      

ايران واقعيت بحران اقتصادي و فـلـج        
مــعــمــوال در       .   اقــتــصــادي اســت       

کشــورهــاي ديــگــر رقــابــت بــاعــث            
ميشود که سرمايه دار و کـارفـرمـا             
تجهيزات و کارخانه خود را بردارد و         
ببرد به کشورهـايـي چـون تـايـوان و                
بنگالدش و غيره که مزد نيروي کـار          

فشار مي آورد بـه کـارگـر     ۰ارزان است 
در كشور خودش کـه يـا از افـزايـش               
دستمزد دسـت بـکـشـيـد و سـاعـات               
طوالني تـري كـار كـنـيـد و يـا مـن                    

ولـي در جـامـعـه          ۰ميروم جاي ديگر  
ايران رقابـت سـرمـايـه دارهـا بـه آن                  
شکلي كـه در يـك كشـور اروپـايـي                 

. جريان دارد علت اين مساله نـيـسـت        
منظورم اينست که کارگر حـتـي ايـن          
شانس را هم ندارد که کارخانه اي کـه          
بسته ميشود فکر کند کـه در جـاي             
ديگري ده کارخانه ديگر تـوسـط يـك          
سرمايه دار ديگر داير ميشوند و در        
يک جاهايي جريان توليـد دارد رشـد           

 ميخواهم بگويم که جامعـه      ۰ميکند
ايران در يک وضعيت فلـج اقـتـصـادي          

و ورشكـسـتـگـي هـا         .   گير كرده است  
. اساسا از اينجا سرچشمه مـيـگـيـرد         

اين وضعيت شكافي ايجاد كـرده كـه         

كارفرمـا مـيـتـوانـد بـگـويـد اوضـاع                
 ٦بلبشو است و دستمزد كـارگـر را              

ماه و يـکـسـال و دوسـال نـدهـد و                      
حــداکــثــر ســوءاســتــفــاده خــودش را          

فکر نميکنم که مـا در هـيـچ       .   ميکند
جاي دنيا چنين پديده اي را بـه ايـن               

يــعـنـي بــاال     .   شـكـل شـاهــد بـاشـيـم           
مـيـخـواهـم     .   كشيدن دستمـزد هـا را        

بگويم بايد ايـن وضـعـيـت بـلـبـشـوي              
يک بحران گستـرده  .     جامعه را ببينيم  

اقتصادي در جمهوري اسالمي وجود     
کارگر بايد اينرا بدانـد، و بـدانـد    .   دارد

آخـر  .   که چنين وضعيتي انتها نـدارد       
در متن اين بحران اقـتـصـادي      .   ندارد

آنوقت ما شاهد هستيم كـه مسـالـه            
خصوصي سـازي هـا هـم در واقـع                  
بازيهايي در باال و در بـيـن خـودشـان            
در درون حکومـت اسـت تـا از ايـن                 

 ۰اوضاع بلبشو سودهاي کالن ببـرنـد      
 .اين يک نکته

اما نکتـه ديـگـر مـن در مـورد               
وقتـي در يـکـجـايـي        .     سودآوري است 

بــحــران اقــتــصــادي وجــود دارد يــا             
كارخـانـجـات دچـار ورشـکـسـتـگـي               
ميشوند و يا مثال کارخانه اي بسـتـه          
ميشود طبعا آن كارخـانـه سـودآوري          

کارگري در سطح جهان نامه داد و از          
بـايـد از هـمـه          .   آنها کـمـک خـواسـت       

بايد رفقايمـان  .   نيرويمان کمک بگيريم  
را به ساير بخشهاي جنبش کـارگـري          
در سطح جهان بشناسانيم و از آنـهـا            

 . براي آزادي شان کمک بخواهيم
همسران کارگران دستگيـر شـده،       
فرزندان بزرگسال آنها و پدر و مادر و         
ساير بستگان آنها نيـز الزم اسـت بـه             
ميدان بيايند، اطالعيه صادر کننـد،       

دولـت بـايـد      .   به مردم فراخوان دهـنـد     
بداند که با هر دستگيري، دههـا نـفـر         

نـقـش   .   ديگر جاي او را پر مـيـکـنـنـد          
خانواده هـا يـکـي از مسـائـل مـهـم                 
اعتصابات و اعـتـراضـات کـارگـري            
است و در بخش بعد مفصل درمـورد        

 . آن صحبت خواهيم کرد
 

صندوق حمايت از خـانـواده         -٤
 کارگران زنداني 

 
کارگري که دسـتـگـيـر مـيـشـود              

نبايد احساس کنـد کـه خـانـواده اش             
تنها مانده است و از نظر اقـتـصـادي            
در مضيقه و از نـظـر روحـي تـحـت                  

بالفاصله بايد  .   فشار قرار گرفته است   
صندوق حمايت از خانـواده کـارگـران          
زنداني را تشکيل داد، مرتب به آنـهـا         
سر زد، کمک مـالـي کـرد، بـرايشـان               
دسته گـل بـرد، اهـمـيـت کـاري کـه                   
رهبران اعتصاب کـرده انـد را بـراي              
آنها توضيح داد تـا خـانـواده کـارگـر              
زنـدانـي احســاس تــنـهــائـي نــکـنــد،             

 . برعکس احساس افتخار کند
در يک کالم، در همه اعتصـابـات        
قبل از هرکس ايـن رهـبـران کـارگـري            
هستنـد کـه مـورد اذيـت و آزار و                     
دستگيري و غيره قـرار مـيـگـيـرنـد و          
توده کارگران مسـئـولـيـت دارنـد کـه              
بالفاصله و با تمـام نـيـروي خـود بـه                

 . ياري آنها بشتابند
در بخش چهارم به نقش خـانـواده         

 . هاي کارگري خواهيم پرداخت

  
... اعتصاب  

 

...   خصوصي سازيها،  ١از صفحه    

٣از صفحه   



 5 ٧٢شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

اما اين معنايش اين    .   مناسبي ندارد 
نيست که سرمايه داران به اين دلـيـل         
سودي در آن شرايط اقتصادي بجيـب       

معمـوال درسـت بـرعـکـس           !   نميزنند
در ايران بـطـور مشـخـص يـک           !   است

اقليت معدود و محدودي وجـود دارد       
که سرش هم به حکومت بند اسـت و           
دارد چـنـديـن و چـنـديـن بـرابـر حـد                     
معمولي که سرمـايـه دار مـيـتـوانـد              
سود ببرد سود ميبرد و پـول بـجـيـب             

درواقـع  ۰ميزنـد و چـپـاول مـيـکـنـد              
دستمزد ندادن اسمش سود بـمـفـهـوم           
معمول سرمايـه داري نـيـسـت بـلـکـه           

بطوري که دسـتـمـزد را          .   چپاول است 
که خودشان چندي برابر زير خـط فـقـر          
تعيـيـن کـرده انـد حـتـي آن را هـم                       
نميدهند و کارگـر را هـم بـه بـهـانـه                   
ورشكـسـتـگـي هـروقـت خـواسـتـنـد                
ميريزند بيرون و بعد هم کـارخـانـه را            
ول ميکنند و ميروند جاي ديگري بـه        
اسم ديگري كارخـانـه و شـركـت بـاز               

فوقش ميروند بـه دوبـي و          .   ميكنند
تـازه  .   آنجا سرمايه گذاري مـيـكـنـنـد        

کـارفــرمــا بــه دولــت مـيــگــويــد کــه             
کارخانه ورشکست شده است و بـايـد          

و آنوقت کارگر را   !   کمک مالي بدهيد  
 ماه و يکسال حقوق عقب افتـاده       ٦با  

تحت فشار نگهميدارنـد و دولـت هـم          
در يــکــچــنــيــن فضــاي بــحــرانــي و             
اعتراض كارگر، تازه يک مبلغ کالني      
هم بعنوان کمک مالي به کارفرمـايـي        

" آقـازاده هـا    " که حتما يکي از همان        
است ميپـردازد، و کـارفـرمـا هـم بـه               
بهانه و بعنوان ورشکستگي کارخـانـه       

 ميليـون دالري     ٤٠آن مبلغ هنگفت    
يـعـنـي هـم       .   را هـم بـجـيـب مـيـزنـد             

دستمزد را زيـر خـط فـقـر تـعـيـيـن                    
ميكند، هم همان دسمتمزد را نـمـي          
پردازد و باال ميكشد و بعد هـم يـك             
كمك دولتي هم ميگيرد و همه را يك        

همه ايـنـهـا هـم بـه            .   جا باال ميكشد  
دليل و بهانه بحران و ورشـكـسـتـگـي           

کارگري همه كـه جـمـع شـده و            .   است
اعتراض كرده وقتي مـي بـيـنـد كـه                
دولت يک پولي به کارفرما داه اسـت           

كه حقوق كـارگـران را بـدهـد دوبـاره               
ميرود سر کار و توليدش و مـنـتـظـر             

کارفرما از اين پـول کـمـکـي     .   ميشود
هنگفتي که بدست آورده است طـبـق          

 مـاه    ٦تصميـم خـودش يـکـمـاه از                
دســتــمــزد عــقــب افــتــاده کــارگــر را            
پرداخت ميکند و اين كمك دريافـتـي       
را هم روي بقيه آن پـولـهـايـي كـه از                  
كارگران بـاال كشـيـده مـيـگـذارد و                 
ميرود دنبال مکان بـعـدي و چـپـاول             

اين را هـمـيـن روزهـا           !   بعدي خودش 
شاهد بوديم بارها شاهد بوده ايـم اگـر         

دولـت هـم بـه کـارگـر             .   يادتان بـاشـد   
ميگويد که من نميدانـم کـارفـرمـاي            
کارخانه کـجـاسـت، و فـرمـانـدار و                 
استاندار هـم مـيـگـويـد کـه مـنـهـم                   

درنـتـيـجـه ايـنـجـا          !   نميدانم کجاسـت  
ميمانند کارگراني که جمع ميـشـونـد        
و ميگويند کـه بـيـکـار شـده ايـم و                   
چندين ماه دسـتـمـزد مـان هـم روي                
هواست و نميدانيم که زندگي خـود و          

 ! خانواده مان چه ميشود
ميخواهم بگويم که بحث بـر سـر         

يـك  .   يک فلج اقتصادي و چپاول است     
نمونه اش را همين روزها در كارخانـه        

. نيشكـر هـفـت تـپـه شـاهـد بـوديـم                   
كارگران دست به مبارزه و اعتـصـاب         
زده بودند و يكي از خـواسـتـهـايشـان            
اين بود كه به مافياي شكر پايان داده        

منظور از مافياي شکر هم ايـن  .   شود
نيست که در جاي ديـگـري کـارخـانـه            

. هاي ديگر شکـر درسـت شـده اسـت          
بلکه بحث اينست که واردات شـکـر           
ازطريق ابواب جمعي خود حـکـومـت        
انجام گرفته است بطوري کـه از هـر              
کشوري که دلشان خواست ميتوانـنـد       

در مورد نساجي هـا  .   شکر وارد کنند 
هم همينطور اسـت كـه پـارچـه وارد               

اما اينطور نـيـسـت      . ميکنند و غيره 
كه به همه سرمـايـه داران امـكـان و               
اجازه ميدهند كه آنها هم همان مـواد        

واردات هم دست همـان  .   را وارد کنند  
پـديـده   .   اسـت "   آقازاده ها " به اصطالح   

كـه عـده اي مـطـرح            "   رانـت خـواري   " 
در .   ميكنند منـظـور هـمـيـنـهـاسـت           

يکچنين فضايي يکعده کارفـرمـا بـه         
اندازه چندين برابر حد معـمـول دارنـد        
استثمار ميکنند و سود و پول بجيب       

در چنين اوضـاع چـپـاول و            .   ميزنند
بلبشويي براي سرمايه داران اقتـصـاد      

هرچند که ميبيننـد کـه       .   مهم نيست 
اوضاع نظامشان دارد هرروز از روز         
پيش بدتر ميشود و شيـرازه اقـتـصـاد        

  ۰از هم ميپاشد
كل اين اوضاع بخاطر بحران بين      
المللي جمهـوري اسـالمـي و بـحـران             
داخــلــي خــود حــکــومــت اســت کــه            

 ۰ميگـويـم آخـر نـدارد و تـه نـدارد                  
کارگران نيشکر هفت تپـه و نسـاجـي           
ها و ماشين سازيها و حتي کـارگـران         
کارخانجات دولتي هم بايد بدانند كـه   
ما نميتوانيم با مبارزه مان اوضاع را      
به جايي برگردانيم كه كـارخـانـه كـار             
كند و سود داشتـه بـاشـد و مـا هـم                   

. بطور معمول دستمزدمان را بگيـريـم   
اينجاست که تازه ميرسيم به سـئـوال          
شما که آيا مبارزه علـيـه خصـوصـي            

 .  سازي ها راه حل مسئله است يا نه
من ميگويم که چنـيـن بـحـرانـي            
هيچ راه حلي بـجـز رفـتـن جـمـهـوري               
اسالمي ندارد، يعني همان چيزي کـه       
حميد تقوايي گفتند که سرمايه داري      
ايران هيچ راه حلي براي جامعـه ايـران         
ندارد و کارگر هم مستقـل از ايـنـکـه            
چه کاري ميخواهد بکند يـا نـکـنـد،            

حرف مـا  .   اين نکته مهم را بايد بداند 
به کارگران اينست که بدانيد که هـيـچ     
راه حلي بـراي جـامـعـه ايـران وجـود                
ندارد بجز رفتن جمهوري اسالمي، و       
اين کارخانه و اين وضـع اقـتـصـادي             
هيچ نوع بهبودي درونـش نـيـسـت و             

بلـکـه   .   هرگز اصالح پذير نخواهد بود    
اتــفــاقــا هــرچــه جــلــوتــر بــرويــم جــز             
ورشکسـتـگـي و جـز بـاال کشـيـدن                  
دستمزدها و جز بيکـاري گسـتـرده و            
فقر و فالکـت، و جـز دسـت بـدسـت                 
کردن مالکيت و مديـريـت کـارخـانـه            

 ايـن يـک   ۰چيزي ديگري نخواهيم ديد 
جنبه از مسئله اسـت، و امـا جـنـبـه               
ديگر مسئله هم درواقـع خصـوصـي           
سازي نيست بلکه از اين دست بـه آن           
دست پاس دادن مالکـيـت کـارخـانـه            

بدين معني کـه، در جـامـعـه             .   است
ايــران جــمــهــوري اســالمــي ســنــد              
مالکيت کارخانه را بـرمـيـدارد و از            
اسم بنياد مستضعفان و يـا نـهـاهـاد            
فالن به اسم آقاي فالن که حتما وزيـر           
بوده و يا پسر وزير بـوده و يـا پسـر و                
نوه رفسنجانـي و خـامـنـه اي بـوده                 

ميخواهم بـگـويـم کـه ايـن             ۰ميکند
دست بدست کردن مالکيت در بـيـن           
خودشان را بـنـام خصـوصـي سـازي              

درصورتي که صرفـا    .   مطرح ميکنند 
بـــيـــن خـــودشـــان          . در بـــاالســـت       

ــر واقــعــي         ۰مــيــچــرخــد  ايــن تصــوي
. خصوصي سازيـهـا در ايـران اسـت             

بطوري که يک فسـاد کـامـل و يـک                 
يـکـعـده دارنـد       .   بلبشوي کامل اسـت   

براي هيچکـدامشـان    .   چپاول ميکنند 
هم مـهـم نـيـسـت كـه انـتـهـاي ايـن                      

. چپاولگري بر سر اقتصاد چه مي آيد      
اتــفــاقــا دوســت دارنــد کــه هــمــيــن              

طبعا بـراي    .   وضعيت ادامه پيدا کند 
كارگر اساسا فرق نمـيـكـنـد كـه ايـن               
سرمـايـه داري كـه سـرمـايـه بـه او                     
فروخته ميشود يا بخشـش مـيـشـود           
كيست امـا اطـالع داشـتـن از ايـن                 
واقــعــيــت بــر مــبــارزه اش تــاثــيــر               

اينجاسـت کـه بـايـد بـراي           .   ميگذارد
کارگر مهم باشد که براي دستـمـزدش        
بطور جدي مبارزه کند، بـراي بـيـمـه             
بيکاري مبارزه کند، و راه فوريش هم       
اينست که کارگـر نسـاجـي و کـارگـر             
شاهو وکارگر نيشکـر هـفـت تـپـه و                
غيره هرکدام بـطـور جـدي و قـاطـع                 
جلويش بايستنـد و بـگـويـنـد کـه يـا                
خواسته هاي ما کارگران را ميدهـيـد        
و يا ميريزيـم بـه خـيـابـان و جـلـوي                    

 بنظرم ايـن نـکـتـه     ۰استانداري و غيره  
را کل طبقه کارگـر سـراسـر ايـران، و              
همه رهبران و فعاالن کـارگـري بـايـد            
متوجه باشند که يک مبارزه سراسري      
فوري را در دستور کارشان قرار دهند       
تا بشـود از ايـن وضـعـيـت بـيـرون                     

  ۰بيايند
 

حاال راجع به چه بايد     :   شهال دانشفر 
کرد بيشتر صحبت ميکنيم، و فـعـال        
ببينيم که حميـد تـقـوايـي در مـورد              
همين تصويري کـه شـمـا داديـد چـه               

 نظري دارند؟
 

مدتهـاسـت کـه مـا          :   حميد تقوايي 
اين نکته را گفته ايم و ايـن جـزيـي از             
تحليل حزب ما بـوده کـه جـمـهـوري              
اسالمي يک سرمايه داري متعارف و      

. عادي حتي مثل ترکيه هـم نـيـسـت           
چه برسد به کشـورهـاي اروپـايـي کـه             
باالخره قوانين بازار آزاد را مبنا قرار        
داده انــد تــا در درون رقــابــتــهــاي                 
خودشان معلوم شود که چـه بـخـشـي           
رو ميايد و چه بخشي کنار ميرود تـا         
بتوانند سياستهاي بانـک جـهـانـي را           

در ايران هم در دوره اي          ۰پياده کنند 
که رفسنجاني رئيس جمهور بود يـک     
تالشي کرد تا چنين وضـعـي حـاکـم             

 چــون حــکــومــت      ۰شــود ولــي نشــد     
جمهوري اسالمي حکومتي است کـه      
نميتواند کار را با قوانيـن مـتـعـارف            
سرمايه هم تضمين کند و بنـابـر ايـن           
تصويري که کاظم داد کامال درسـت         

يـک دولـتـي اسـت کـه بـخـش                .   است
معيني از طبقه سرمايه دار است کـه        
روابط مستقيم و غير مسـتـقـيـم بـا              

مـثـال يـک دارو         ۰خود حکومت دارد  
دسته مافيايـي واردات و صـادرات           

تـمـامـي    .   همه چيز را در دسـت دارنـد       
بيالن و معيارهاي اقتصـادي را هـم           
خودشان تعيين ميـکـنـنـد و ايـنـهـا                
قانون کار را حتـي در بـيـن خـودشـان             
هم برسميت نميشناسند، و هـر روز           
قوانين خودشان را زير پا ميگـذارنـد،        
و همانطور که کاظم نيكـخـواه گـفـت           
يکنوع چپاول اسـت بـاسـم سـرمـايـه              

منتها زماني که تـه قضـيـه را      .   داري
نگاه ميکنيم، به اين معنـي نـيـسـت           
که اگر ايـن دارو دسـتـه بـرونـد ايـن                   
امکان خواهد بود که در رقـابـت بـا              
نساجي چين، اوضاع بهـتـري داشـتـه          
باشند و وضع کارگر هـم روي فـورم              
! سرمايه داري مـتـعـارف مـيـافـتـد               

انيجور نيست، و اگـر يـادتـان بـاشـد              
سال گذشته يا يکسال و نيم پيش بود        
که آقاي داريوش همايون در هـمـيـن            
تلويزيون گفـت کـه اگـر مـا بـقـدرت                
ــ يـعـنـي يـک سـرمـايـه داري                   برسيم 
کامال منظم و كراواتي بقدرت بـرسـد        

 

...   خصوصي سازيها،  ٤از صفحه    

 



 6  ١٣٨٦  آذر ١   کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 سـال    ٣٠آنوقت تازه کارگـران بـايـد           
ســخــت کــوشــي کــنــنــد و ريــاضــت            

بــقــول خــود ايشــان بــايــد         ۰بــکــشــنــد
کمربندها را سفت کننـد و زيـاد تـر               
کار کنند و کمتر مـزد بـخـواهـنـد تـا              

 ۰بقول ايشان ويرانيهـا را آبـاد کـنـيـم            
يعني يکي زده و کشته و چپاول کـرده         
و يکي ديگر هم به بهـانـه جـبـران آن               
ويرانيها بازهم ميخواهد کـه قـيـمـت           

بـقـول   !   اين ويرانيها را کـارگـر بـدهـد           
مثلي کارگر مثل مرغ عزا و عروسي       
است که چه سـرمـايـه دار مـنـظـم و                  
کراواتي آمريکايي باشد کارگر بـايـد         
جبران ويرانيها را بدهد و چه سرمـايـه       
دار نوع جـمـهـوري اسـالمـي بـاشـد                 
کارگر بايد زير دست و پا له شـود تـا            

بحث مـن    ۰پول چپاول آقايان را بدهد    
اينجاست که همان مثال نساجـي هـا      
و شکر را کـه کـاظـم نـيـكـخـواه هـم                   
مطرح کرد و منهم درسـت مـيـدانـم،            
اين مشـکـل خـودش را در واردات               
نشـان مــيـدهــد آنـهــم بـا تــوجـه بــه                   
مافيايي که دستش کامال تـوي کـار          
است، و اما حتي اگر مافيا هم نـبـود          
و اگر واردات و صادرات آزاد هم بـود         

 ۰بازهم وضع همين بود
االن سيستم اينجوري اسـت کـه          
بانک جهاني يک پيش شـرطـي ارائـه            
ميدهد و ميگويد بيا وارد سـيـسـتـم            
بانک جهانـي شـو چـراکـه ديـگـر آن                  
سيستم حمايتگـر اقـتـصـادي را در              

ميگويد .   هيچ کجاي دنيا قبول ندارم    
بگذار بازار آزاد باشد و سرمـايـه هـم            
کارش را بکند و اگر اينرا قبول کني،        
آنوقت نيشکر هفت تپه و غيـره  هـم             
ورشکست ميشوند، حاال اين ديـگـر         
مهم نيست که دسـت فـالن آقـا زاده              
باشد يا دست دولت و يا دست بـخـش       

لذا بنابر منطق بازار آزاد     .   خصوصي
 نساجي هـا نـه        ۰ورشکست ميشوند 

تنها در ايران که در همه جـاي دنـيـا               
ورشکست ميشوند چـراکـه چـيـن بـا             

نـمـيـدانـم     (   کارگر ساعتي ده سـنـت          
دارد )   آنجا چقـدر حـقـوق مـيـدهـنـد             

. پارچه همه دنيا را تـولـيـد مـيـکـنـد              

چين يک جامعه ميـلـيـاردي اسـت و             
درنتيجـه  .   بنابراين قابل رقابت نيست   

نساجي ها در خـود آمـريـکـا و در                  
کاليفرنيا هم ورشکست مـيـشـونـد و          

 ۰در ايران هم ورشـکـسـت مـيـشـونـد            
ميخواهم بگويم که اين فـاکـتـور کـه            
يک سري چپاول گري آمده اند وسـط ،         
اگر ما دفاترشان را باز کنيم ميبينيم       
که با همان روال جامعه سرمايه داري       
پــر از غــارت و دزدي و دروغ و                      
شارالتانيسم اقـتـصـادي اسـت، ايـن            
تاثيري در اين ندارد کـه کـارگـر زيـر              

حـتـي اگـر      .   چرخ سرمايه له مـيـشـود     
رقابتش كامال هم اصـولـي و بـدون              
هيچ دخالت دولت و بر اساس قـانـون          
بازار آزاد باشد مثل فرانسـه بـاز هـم            

بـهـمـيـن خـاطـر         .   كارگر له مـيـشـود     
جواب چه کارگر فرانسه و چه کـارگـر           
ايران، چه در مـقـابـل چـپـاول گـري                   
جمهوري اسـالمـي و چـه در قـبـال                  
سرمايـه دار ادکـلـن زده بـازار آزاد                 
فرانسوي، کارگر فقط  يک پاسخ دارد       
و آنهم اينست کـه بـه سـرمـايـه دار                  
ميگويد که تو مسئـول ايـن جـامـعـه         

جــامــعــه اي کــه        !   هســتــي نــه مــن       
اقتصادش مستلزم اينست که من از       
حقوق پايه اي خودم بگذرم و خـانـواده       
ام گرسنه و زير خط فقر زندگي کـنـد،          
اين جامعه بدرد من نميخورد و بـايـد         

اسـاسـا تـمـامـي        ۰زيـر و رويـش کـرد       
منطق انقـالب کـارگـري و زيـرو رو                
کردن جامعـه سـرمـايـه داري هـم از               

و اما اگر مـا  ۰همينجا برخاسته است 
اينرا معکوسش کنيم و بگـويـيـم کـه          
در هر مـبـارزه اي مـا بـراي بـيـمـه                     
هايمان ميجنگيم، آنـوقـت سـرمـايـه           
دار ميايد ميگويد که ببيـن اگـر تـو             
حق بيمـه ات را بـگـيـري آنـوقـت بـه                  
نساجي چين ميبازيم لذا از بيمـه ات        

و آن يـکـي هـم مـيـايـد و                !   کوتاه بيا 
ميگويد که ببين اگر تو دستمزد بـاال        
بخواهي آنوقت به ماشين سازي فالن      
کشور ميبازيم، اگر کـارگـر بـه ايـن               
منطق تن بدهد آنوقـت ايـن امـكـان              
دارد که کارخانـه بسـتـه نشـود ولـي               

استثمار و بي حقوقي و فقر سرجايش       
ميماند و سرمايه دار هم سـودش را           
بــه جــيــب مــيــزنــد و زنــدگــيــش را               

 ۰ميکند
بهمين دليل بـنـظـر مـن اسـاس              
قضيه اينست که وقتي که کـارگـر بـه       
اينجا رسيد، وقتي که اين بـن بسـت            
اقتصادي را جلوي کارگر ميـگـذارنـد        
اينجا ديگر جواب کـارگـر سـيـاسـي             

بايد به سرمايه دار و کـارفـرمـا        .   است
و دولت بگويد کـه بـرو کـنـار و مـن                 
بعنوان طبقه حاکمه قبولت ندارم، تـو       
بي عرضه اي و نـمـيـتـوانـي زنـدگـي                
مردم را تامين کنـي، و نـمـيـتـوانـي               
حتي کسـي را هـم کـه بـرايـت کـار                    
ميکند و توليد و سود ميدهد تامين       
کني، ما را زير خط فقر نـگـهـداشـتـه            
اي که جواب چين را بـدهـي و سـود               

اگر از آن سر قضيـه هـم نـگـاه              !   ببري
کنيم يعني اگر پاسخ کارگر چين هـم          
همين باشد، و پاسخ کارگـر اروپـايـي        
هم همين باشد، و اگـر او هـم مـثـل                 
کارگر ايراني همين پاسـخ را جـلـوي            
روي سرمايه دار بگذارد آنوقت ديگـر       
به آن شکل نميتواننـد شـرايـط ارزان            
کار کشورهاي ديگر را برخ کـارگـران         

چـراکـه ديـگـر در          .   خودشان بکشـنـد   
. آنجا هم کارگر دارد مبارزه ميـکـنـد        

و سطح دستمزدها باالخره بـا اعـمـال          
فشار طبقـه کـارگـر جـهـان تـامـيـن                  

بــويــژه در ايــران در ايــن            .   مــيــشــود
وضعيت بلبشويي که هست، و همين      
وضعيت غارتـگـري و چـپـاولـي کـه               
ــا جــواب                   ــد ب ــاي هســت، کــارگــر ب

از مـبـارزات     .   سياسيش جلو بـيـايـد      
مشخص خود بهيچوجه نبايد کـوتـاه       
بيايد و بهيچوجه چنيـن مـنـطـقـي را             

 .نبايد بپذيرد
اينرا هم بايد در نظـر داشـت کـه             
مــبــارزه کــارگــر بــراي دســتــمــزدش           

. بهرحال يک فاکتور اقتـصـادي اسـت        
وقتي سرمايه داران دنيا دور مـيـزي          
نشسته اند تا چه بايد کردهايشـان را          
بررسي کنند ميگويند مثال فـاکـتـور        
منابع اوليه داريم، فاکتور رقـابـت و           
فاکتور مهارت در کار داريم، مزد را       
هم نميتوانيم از اين پايين تر بيـاوريـم         
چراکـه چـون آنـوقـت ديـگـر کـارگـر                   

و اگـر سـرمـايـه          .   اعتصاب ميـکـنـد    
داران و دولتها جاي ديگري نـداشـتـه           
باشند که سرمايـه صـادر کـنـنـد، و               
کارگران متحد دنيا چه در چيـن و چـه         
در هند و چه ايران و اروپا و غيـره در             
همه جا يـک سـطـح دسـتـمـزد و يـک                  
معيشت يـااليـي را تـحـمـيـل کـرده                 
باشند، آنموقع ديگر خود اينـهـم يـک           
فاکتور ديگر اقتصادي براي سرمـايـه       

ميخواهم بگويم  ۰دار حساب ميشود  
که قضيه اينجور نيست کـه هـمـيـشـه           
بتوانند بگويند مبـارزات کـارگـر را           
ميتوانيم سرکوب کـنـيـم امـا مـواد              
اوليه را كاري نميتوانيم بكنيم و بايـد        

بلکه کارگر بـايـد   .   قيمتش را بپردازيم 
مــبــارزه اش را طــوري گســتــرده و              
سراسري و جهاني پيش ببـرد کـه در             
قبال مبارزه او نيز چـاره اي نـداشـتـه             
باشند و بگويـنـد کـه کـارگـر ديـگـر                 
کوتاه نميايد و مـا ديـگـر نـمـيـتـوانـم               
بقبوالنيم که داريم در ميـدان رقـابـت          

در اين صـورت     !     ورشکست ميشويم 
است كه مثال در ايران سطح دستمـزد        
يک ميليون توماني هم يـک فـاکـتـور            
اقتصادي جـديـدي مـيـشـود کـه بـه                 
سرمايه دار تحميل ميشود، و بـديـن        
صورت کارگر بايد اين نکـتـه را هـم             
مورد توجه قرار بدهد کـه بـا مـبـارزه          
سراسري و اعمال فشـار طـبـقـاتـيـش             
نگذارد که معيشت زنـدگـيـش جـزو            
منـطـق فـاکـتـورهـاي سـرمـايـه دار                  

 يعني زماني که سـرمـايـه دار      ۰باشد
ميگويد سـودم افـت مـيـکـنـد و در                
رقابت شکست ميخورم و ورشکسـت      
ميشوم و نميتواتنم کـارخـانـجـات را          
ملي کنم و لذا خصوصـي مـيـکـنـم،             
کارگر هم بگويد که هر کار ميـکـنـي          
بکن و من يک ميليون تومان کـمـتـر            

و اينرا هم لطفا بگـذار      .   مزد نميگيرم 
روي ميز حساب و کتابـت، و بـگـذار           
توي بانک صـادرات و بـگـذار تـوي                
فاکتورهـاي بـانـک جـهـانـي و تـوي                  

و بـدان کـه     .   صندوق بين الملل پولـت    
در خاورميانه و در فالن منطقه دنـيـا         
حد نصاب دستمزد ديگر فرق کرده و         

لطفـا فـاکـتـورهـاي      .  يک ميليون است 
ديگرتان را هم بر مبناي ايـن سـطـح             

 ۰دستمزد بچينيد

ميخواهم بگـويـم کـه حـتـي در               
ارتقا دادن زندگي کارگـر در هـمـيـن             
نظام سرمايه داري هم کـارگـر نـبـايـد         
اينطور فکر کند که بنفع سودآوري و         
بنفع فاکتورهاي ديـگـر بـايـد کـوتـاه              

بلکه برعکس بايد کاري کـنـد      .   بيايد
که خواسته هاي خودش هم و تامـيـن         
معيشت خودش هم به يـک فـاکـتـور             
مهم اقتصادي سرمايه داري جـهـانـي        

  ۰تبديل شود
 

اجازه بدهيد منهم :     کاظم نيکخواه 
 تاکيد مـن    ۰اينجا يک نکته را بگويم    

روي وضـعــيـت بــحـرانـي جـمـهــوري              
اسالمي، طبعا به اين منظـور نـبـود           
که بگويم اين اوضاع پاسخ سـرمـايـه          

االن در سـطـح      .   برعكس.   دارانه دارد 
دنـيــا کــه نــگــاه مــيــکــنــيـم هــمــيــن             
وضعيتي که حميد تقوايي مـيـگـويـد         

و بطـور مشـخـص سـيـاسـت             .   هست
خصوصي سازي ها در ايران هم دارد      
در پاسخ به سياست بانك جـهـانـي و             
صندوق بـيـن الـمـلـلـي پـول مـطـرح                   

در واقع دارند اساسا هـمـان        .   ميشود
كاري را ميكنند كه در جاهاي ديگـر        

در آمـريـکـاي      .   دنيا انجـام مـيـشـود       
التين و برزيل و حتي کره و همه جـاي       
دنيا همان سـيـاسـت اسـت کـه دارد                
پيش ميرود و نتيجه اش هـم خـانـه               

و اين در    .   خرابي وسيع كارگران است   
ولـي يـک   . همه جاي دنيا اينطور است 

ويژگي که ايران دارد اينست که حتـي        
بهبود جزئي وضعـيـت كـارگـران هـم             
ديگر راه حـل سـرمـايـه دارانـه هـم                   

يــک عــده اي آمــده انــد                    .   نــدارد
وميگويند که اگر جمهوري اسـالمـي       
نــبــود و اگــر بــجــايــش دمــکــراســي            

. سرمايه داري بود وضع بهتر ميـشـد       
من ميخواهم بگويم کـه بـنـظـر مـن              
بهتر نميشد، دوما ايـنـکـه هـيـچ راه              
حلي هم بـدلـيـل بـحـران سـيـاسـي و                  
بدليل کل وضعيتي که  ايـن رژيـم در      

. ۰آن گيـر کـرده اسـت وجـود نـدارد                
خاتمي ميـخـواسـت هـمـيـن کـار را                
بکند، رفسنجاني ميخواست هـمـيـن       
کار را بکند و ميخواستند اقـتـصـاد           
ايران را به اقتصاد سرمـايـه جـهـانـي             
وصل کنند اما هزار مـانـع سـيـاسـي            

 

...   خصوصي سازيها،  ٥از صفحه    
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هــمــيــن  .   ســر راهشــان وجــود دارد          
تروريسم و نظم نوين و بحـران هسـتـه           
اي و درگيري با آمريکا و اينها نشـان         
ميدهند که در وسط رابطه جمـهـوري        
اسالمي با بانک و سـيـسـتـم جـهـان                 
مسائلي چون خون و جنگ و بمـب و           
تقسيم دنيا بين يک سـري نـيـروهـاي             

مـيـخـواهـم     ۰جديد و غيره وجود دارد    
بگويم که يکسري عوامل پايشـان را        
گذاسـتـه انـد الي در ايـن ارتـبـاط                     
جهاني، و لذا حـتـي هـمـان شـرايـط                
نرمال و متعارف سرمـايـه داري هـم            

درنـتـيـجـه     .   نميتوانـد شـکـل بـگـيـرد         
ميخواهم بگويم کـه بـراي کـارگـر و              
براي جامعه ايران پاسخ سوسياليـسـم       
تنها پاسخي است که وجـود دارد، و          
ديگر هيچ آينده ديگري وجـود نـدارد،    
حتي آينده اي نظيـر بـيـکـاري وسـيـع             
پاکستان و بنگالدش و ترکيه و غيـره        
هم بطور بالفعل براي جـامـعـه ايـران           

تـازه خـود آنـهـاهـم يـک             .   وجود ندارد 
امـا  .   جهنمي است که داريم ميبينيـم     

خود همين واقعيت هـم بـراي ايـرانـي           
كــه ســرمــايــه داري اســت مــوجــود             

کارگر ايراني بـطـور بـالـفـعـل         .   نيست
دارد براي افزايش دستمزد و معيشت      
و بهبود زندگـي و تشـکـلـش مـبـارزه            

. وسيعا هم مبارزه مـيـكـنـد       .   ميکند
در اين ميان يک حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري هم وجود دارد کـه حـرفـهـاي            

ــا آن         .   روشــنــي دارد     ــايســه ب درمــق
آمريکاي التين که در پاسخ به چنـيـن       
وضعيتي يک جنبـش چـپ تـوده اي              
گسترده اي در آن جـريـان دارد امـا                
وقتي ميخواهد كسي را بيندازد جلو      

را كه به اصطـالح چـپ اسـت            "   چاوز" 
اما ناسيوناليسـت چـپ اسـت جـلـو               
ميشكد، در اين ايران بـطـور واقـعـي            
ــارگــري و                    ــاســخ ك امــكــان يــك پ

اگــر در   .   كــمــونــيــســتــي وجــود دارد      
ــکــاي التــيــن چــنــيــن حــزب                آمــري
کمونيستي وجود ميداشت آنجـا هـم         
پاسخش را براساس حرفهـاي چـنـيـن           

براي اينـكـه آنـجـا هـم            .   حزبي ميداد 
جامعه دارد در جواب سرمـايـه داري       
و بانك جهاني ميگويد چپ، عـكـس      
ماركس، عكـس چـگـوارا و عـكـس             

ايـنـهـا    .   فيدل كاسترو را بلند ميكـنـد    

چـپ را    .   را قهرمان خودش مـيـدانـد       
 . اينطوري ميشناسد

ميخواهم بگويم که کارگـر بـايـد         
ببيند كـه سـرمـايـه داري انـتـهـايـش                

سـرمـايـه داري امـروز          .     همين اسـت  
ــردم                    ــراي م ــران، ب ــردم اي ــراي م ب
ــردم                  ــراي م ــن، ب ــي ــکــاي الت ــري آم

تـازه  .   بنگالدش جوابش هميـن اسـت      
دارد در آمريكا و فرانسه هم كارگر را        

 . بيكار ميكند
 

بـنـظـرم تـاکـيـدتـان          :   شهال دانشـفـر   
درست است بويژه در جامعه ايران کـه        
ورشکسـتـگـي اقـتـصـادي هسـت و               
بقولي سنگ روي سنگ بند نميشـود       
و چپاول ميکنند، و اين يک واقعـيـت         
است، و بهمين دليل هم يـک راهـش            
اينست که بفرض کارگر بـگـويـد کـه             
اگر کارخانه اي دارد فرسوده ميشود،      
در جاي ديگري شرايطي ايجاد کنـنـد        
که کارگر بتوانـد در کـار مشـابـهـي               
اشتغال پيدا کند و يا بيمـه بـيـکـاري             
بگيرد، و ميشود اينجور هم مـطـرح          
کرد که کارگر بگويد که بمن مـربـوط         
نيست که ورشکست ميشويد ، بـايـد        
جواب مرا بدهيد و من بايد به حق و           

 تازه وقتي هم که اخراج    ۰حقوقم برسم 
شد و درب کارخانه هم بطور واقـعـي           
بسته شد بايد بـگـويـد کـه مـن کـار                 
مــيــخــواهــم و يــا بــيــمــه بــيــکــاري              
ميخواهم و زنـدگـيـم بـايـد تـامـيـن                  

 پس همانطوري که ميبـيـنـيـد         ۰باشد
اين يک جنگ اسـت، و مـوضـوع هـم         
اينقدر واضح است که خود دولـت هـم         
زماني که ميبيند کـه در يـکـجـايـي            
تظاهراتي برپا ميشود فورا يک وامي      
هم به کارفـرمـا مـيـدهـد تـا جـلـوي                  
اعتراض را بگـيـرد، و ايـن مسـئلـه                
دقيقا چگونگي وخـامـت اوضـاع را           
نشان ميدهد ، و حتي وضع از اينـهـم        

. كه ما اينجا ميگوييم وخيم تر است      
اينجا ديگر دولت کاري ندارد چـراکـه        
قبال بـا کـارفـرمـا در جـلـسـه هـاي                    
دربسته و پشت پـرده نشـسـتـه انـد و               
براي اينکه ديگر اعـتـراض کـارگـري           
هم شکل نگيرد، براي ايـنـکـه ديـگـر            
خانواده ها به حرکت در نياينـد، بـراي         
اينکه ديگر وضع شهر هم بهم نـريـزد        
و براي اينکه جامـعـه بـه تـحـرک در                

نيايد موضوع را قبال حـل و فصـل              
کرده اند بطوري که فورا يک وامي هم        
در اختيار کارفرما قرار داده انـد، و            
ما نمونه اش را اخيـرا  در بـهـشـهـر              
ديديم که فورا يک جلسـه بـحـرانـي و              
اضطراري تشکيل دادند، و در قـبـال          
يک اعتراض کارگري که صرفـا بـراي          
رسيدن به دو ماه حقوق عقب افـتـاده           
شان بوده، دور نشسـتـنـد و تـمـامـي               
فرماندار و استانـدار و وزيـر کـار و                
وزير اطالعات و حراست و غـيـره را            

ـــ يـادتـان        ( جمع کردند    حميد تقوايي 
هست که در زمان شاه هم نقدا حقـوق         

، بلـه دقـيـقـا، و            ! ) ها را باال بـردنـد      
بهرحـال هـمـه ايـن مـقـامـات جـمـع                  
ميشونـد تـا مسـئلـه دومـاه حـقـوق                 
کارگر هفت تپه را حل کنند، يـعـنـي            
همه مقامات از نماينـده مـجـلـس و            
وزير و استانـدار بـگـيـر تـا مسـئـول                 

کاظم (   حراست و غيره جمع ميشوند      
و تازه به کارگر مـيـگـويـنـد       :   نيکخواه

يعني کـارگـري کـه         !   که سياسي نشو  
مــبــارزه اش بــراي دســتــمــزد اســت            

کـه بـنـظـرم       !   ميگويند سياسي نشـو    
کارگر هم بايد بگويند جنابعالـي چـه         

، بله دقيقا همينطور اسـت،  ! ) کاره اي 
و آنوقت ميبينيم که دو نـوع بـرخـورد          

. از طرف کارگران صورت مـيـگـيـرد          
يکي برخوردي است که ميگويـد مـن        
حقم را ميخواهم و مـن کـاري نـدارم           
که وضع شما چگونه اسـت، و بـا ايـن        
نوع جواب در قبالشان ميايستد و تـا        

يـک بـرخـوردي هـم          .   تهش هم ميرود  
هست که ميـگـويـد خـب، حـاال کـه               
کارفرما دارد ورشـکـسـت مـيـشـود،            
حاال کـه کـارخـانـه دارد خصـوصـي                
ميشود به اين خاطر است که چـنـيـن        

کـارفـرمـاي    .   وضعي پيش آمده اسـت    
بيچاره تقصيري نـدارد و ورشـکـسـت          

لذا ميگويد که حاال بهـتـر    .   شده است 
است که اين حـقـوق دو مـاه عـقـب                  
افتاده را بگيريم و برويم سـر کـار تـا               

و .   کارفـرمـا هـم ورشـکـسـت نشـود              
کارخانه هم بسـتـه نشـود و مـا هـم                 
بيکار نشويم و کارمـان را از دسـت              

بنابراين با اين نـوع اسـتـدالل          !   ندهيم
ها سعي ميکنند که براي کارفرما و        
سرمايه دار زمان بخرند که اينهم يـک        

و ايـن بـرخـورد         !   نوع بـرخـورد اسـت      
تاثيرات خودش را برروي کـارگـران و         

مبارزه آنها ميگـذارد و گـذاشـتـه و              
 . يکنوع سردرگمي هم بار آورده است

 
اينجا اجازه بـدهـيـد      :   حميد تقوايي 

يک نکته اي را بگويم ببينيد، اخـيـرا          
يکي از اعضـاي حـزب مـا کـه از                    
جريانات خبـر داشـتـه مـيـگـفـت کـه                
يکي از فعالين جـنـبـش کـارگـري را              
احضار كرده بودند و به او گفته بودنـد       
اين كاري كه تو كـردي طـبـق قـانـون               

آن كـارگـر  در          .   اساسي جـرم اسـت       
جوابشان گفته بود کـه، زمـانـي کـه               
شما در مورد اين قانون اساسي  راي         
ميگرفتد مـن اصـال دنـيـا نـيـامـده                 

و گفته بود که قـانـون اسـاسـي          .   بودم
بله، اين يکـجـور     !   من چيز ديگريست  

جواب است و يک برخورد هم اينـسـت       
که در قبال منطق آنها کارگر بـگـويـد          
که شما درست ميگوييد و خـواسـتـه           
هاي ما بايد در چـهـار چـوب قـانـون               

 ما اينوع برخـورد را ديـديـده            ۰باشد
ايم که کارگراني هستند که ميگويند      
که ما بايد طبق قانون حقوق بگيـريـم         

امـا کـارگـري مـثـل           .   و حرکت کنيـم   
نمونه اول هست و ميگـويـد کـه ايـن              
قانون من نيست، دولت من نيست و        
ربطي هم بمن ندارد و مـن مسـئـول              

 ۰رفـاه خـودم و خـانـواده ام هسـتــم                 
ببينيد، کارگر بايد اين را مـد نـظـر              
داشته باشد کـه بـه طـرف مـقـابـلـش                
بگويد که يا شما دولـت را در دسـت             
داريد و ارتش را در دسـت داريـد و                
مسئول جامعه هستيد و من کـارگـر         
هستم و بعنوان جامعه آمده ام جلـو و         

و زمـانـيـهـم کـه           .   حقم را ميـخـواهـم     
کارفرما و دولت مـيـگـويـنـد کـه نـه                
اينجور نيست ما در مشکل هستـيـم        
و مسئله داريم، آنوقت کارگر بگـويـد         

يـي کـه شـمـا          "   مـا    "   که آخـر ايـن          
" مـا    "   ميگوييـد کـيـسـت؟ اگـر از              

منظور تان خـودتـان اسـت، پـس بـا               
اينحساب مسئلـه خـودتـان اسـت و             

مـن جـامـعـه را          ̧ مسئله من نيـسـت    
شمـا بـرويـد      .   طور ديگري ميچرخانم  

کنار و دولت و مجلس و غيره را هـم            
بدهيد دست من، و من سـيـسـتـم را              
شورايي ميکنم و مـردم را مـي آورم            
توي سياست و حکومت، و فـاکـتـور           
سودآوري را هـم مـيـگـذارم کـنـار و                 
براساس نـيـاز انسـانـهـا جـامـعـه را                  

اما ديگر شما طبقه    .   سازمان ميدهم 

بورژوا نمـيـتـوانـيـد هـم شـريـک دزد                 
 سرمايه دار    ۰باشيد و هم رفيق قافله    

از طرفي زماني که از نفـس مـيـافـتـد           
به کارگر ميگويد که تو ميبينـي کـه       
من ورشکستم و نميتوانم حـکـومـت          
کنم، اگر به اين مطالبات جواب دهـم    
آنوقت ديگر سـودي نـمـيـبـرم، و از                 
طــرفــي هــم ازآنــجــايــي مــيــخــواهــد          
حکومت کند به کارگر ميگـويـد کـه           
تو حق نداري و نمـيـتـوانـي سـيـاسـي               

 ۰و سـيـاسـت کـار مـن اسـت              !   شوي
اينجاست که من ميـگـويـم کـه ايـن              
بازي را بايد تمام کرد و بايد درش را           
بست، و کارگري که  مبارزه ميـکـنـد          
و واقعا احقاق حقوق ميکند نبايد بـه        
اين برخورد ها تـن بـدهـد، و جـواب               
کارگر در نهايت اينست کـه بـگـويـد              
که تو اگر نميتواني حـکـومـت کـنـي             
برو کنار، تو اگر نميتواني جامعـه را          
اداره کني، اگر سودآور نيسـتـي، اگـر        
ورشکسته اي و اگر نمـي صـرفـد کـا              
کارخانه را اداره کـنـي بـرو کـنـار و                  
مسئله من نيست، من کارگرم و بايد       

 ۰زدگيم تامين شود
 

دقيقـا هـمـيـنـطـور         : کاظم نيکخواه 
است، درواقع سر همان نکتـه اي کـه            

و شـوراهـاي     "   خانه کـارگـر  "گفتند که  
اسالمي به كارگران مـيـگـويـنـد کـه              
مساله اساسي ما خصـوصـي سـازي          

به کارگران ميگويند که عـلـيـه        .   است
. خصوصي سازي تـظـاهـرات کـنـيـم            

بـنـابـرايـن کـل        ۰پاسخش همين است  
بحثـي کـه تـا ايـنـجـا کـرده ايـم و                         
واقعيتي که وجود دارد ايـنـسـت کـه             
کارگر نبايد وارد اين دعـواهـا بشـود           
بلکـه بـايـد بـطـور مـحـکـم بـر سـر                       
دستمـزدش و زنـدگـيـش بـايسـتـد و                
بعنوان انساني که در آن جامعـه هـمـه          
چيز را توليد ميـکـنـد بـراي داشـتـن               

و .   زندگي انساني خود پافشاري کـنـد    
بگويد که تو اگر نميتواني برو کـنـار،         
و اگر دولت گفت که من نـمـايـنـده و               
مسئول جامعه ام، او هم بـگـويـد کـه          
پس چندين ميليون خانـواده کـارگـري        
چرا نبايد بـتـوانـنـد زنـدگـي داشـتـه                  
باشند؟ چـرا نـبـايـد بـتـوانـنـد بـچـه                     
هايشان را بمدرسه بفرستند؟ آنجا کـه     
ميرسد ميبينيم که ديـگـر مسـئـول            
نيستند و آنجا ديگر بـرايشـان مـهـم             

 

...   خصوصي سازيها،  ٦از صفحه    
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ــيــســت  امــا زمــانــي کــه کــارگــر              .   ن
اعتصاب ميکند و سـود و مـنـافـع                
دولت و کارفرمـا بـه خـطـر مـيـافـتـد                  
آنوقت ميبينيـم کـه فـورا سـر و کلـه                  
همان مقامات دولت پيدا مـيـشـود و           
به کارگر ميگويند که تـو دسـتـمـزدت        
را نگير و يا کم بگير و يا سـاکـت شـو              
چراکه ما با مافياي شکـر نـمـيـتـوانـم              

ميخواهم بگويم که بنظـر  !  رقابت کنيم 
منهم نبايد وارد اين دعـوا شـد و نـه                
تنهـا رهـبـران کـارگـري بـلـکـه هـمـه                     
کارگران بايد اين را بدانـنـد، و امـروز             
مستقل از اينکه چقدر بتـوانـنـد بـراي            
سوسياليسم مبارزه کنند يا نـتـوانـنـد           
مبارزه کنند، چقدر براي بزيـر کشـيـدن         
سرمايه داري ميتوانند پيش بـرونـد و          
چقدر نميتوانند، بايد اين واقـعـيـت را           

بـايـد   .   بدانند که راه حلي وجـود نـدارد         
بدانند که هـيـچ افـقـي بـراي بـهـبـود                    
سرمايه داري و مانـدن هـمـيـن وضـع               
طبقاتي و ماندن طبقه سرمايـه دار و         

ايـن دوتـا، ايـن دو          . کارگر وجود ندارد  
طبقه، امروز ديگر نميتوانـنـد بـا هـم             

ازطـرفــي هــم    .   وجـود داشــتـه بــاشـنـد         
کارگر بايد بنحوي محکم بچسبد سـر       
دستمزدش ، با همان فرمـول افـزايـش           
دستمزد، بيمه بيکاري و حق زندگي و        
مسکن و غيره که هرکدامشان بديهـي       
ترين حقـوق تـمـامـي مـردم جـامـعـه                  

و سر همه آنـهـا      .   هستند پافشاري کند  
و مـهـم تـر از هـمـه                .   هم مبارزه کند  

اينکه اين مبـارزه را بـطـور سـراسـري              
پيش ببرند و شعارها و سـازمـانـش را         

و اينرا هم بايد بدانند کـه       .   ايجاد کنند 
ته و آخر اين سيستم بن بست اسـت و             
بايد بزير کشيد و راهي جز ايـن وجـود           

بايد که اين نـظـام طـبـقـاتـي را               . ندارد
حاال در اين وسط يکـي  ۰دگرگون کنيم 

بيايد و بگويد که، نه نميـشـود و ايـن              
. خيال پـردازي اسـت و اتـوپـي اسـت                

هرچي ميخواهند  بگويند ميـتـوانـنـد         
اما آنچه کا امـروز واقـعـيـت          .   بگويند

دارد اينست که کارگر بايد کـلـيـه اش            
را بفروشد و بايد سه شيـفـت و چـهـار               

آنـهـم بـا چـنـيـن            .   شيفت هم کار کـنـد     
وضع وحشـتـنـاکـي کـه اصـال قـابـل                   
توصيف نيست، و در اين اوضاع حـاال       
ميخواهند بمـا بـگـويـنـد کـه دنـبـال                  

سوسياليسـم نـرويـد بـخـاطـر ايـنـکـه                 
ايـن زنـدگـي      !   معلوم نيست که چيست 

براي كارگر زندگي نيست و پاسخ ايـن         
وضعيت جز بـزيـر کشـيـدن سـرمـايـه                

 ۰داري چيز ديگري نيست
 

بينيد، اين مسئله اي     :   شهالدانشفر
  و   ٨٠که ما االن بحث ميکنيم شايد  

 درصد مـراکـز کـارگـري بـا ايـن                  ٩٠
يک جامعـه اي     ۰معضل روبرو هستند  

بــا اقــتــصــاد درب و داغــانــي کــه                  
بهيچوجه هم نرمال نـيـسـت و تـاثـيـر               
خودش را هم بـر روي بـخـش عـظـيـم                 

و مـا    .     جنبش کارگري گذاشته اسـت     
شاهد بوده ايم که تا همين االنـش هـم            

 ۰با چه کشاکشـي پـيـش آمـده اسـت              
خب، بعضا يک بخشي از افراد از دور          
نگاه ميکنند و ميگويند کـه مـبـارزه           

اسـت و هـمـه اش           "   دفـاعـي  " کارگران  
براي دستمزدهاي پرداخت نشـده شـان         

و يـا عـلـيـه اخـراج              .   مبارزه ميکنند 
و شــروع   !   اســت و فــالن و  بــهــمــان              

ميکنند به اين توجـيـه هـا و ايـنـکـه                 
کــارگــر عــقــب رانــده شــده اســت و                  
مضمحل شده اسـت و انـواع و اقسـام             

. اين تيپ بحث ها را طرح مـيـکـنـنـد             
ازطرف ديگري هم ميبينيم کـه خـود           
دولت که به اين تصوير نگاه ميـکـنـد،          
روي هم دو نـوع بـرخـورد و دو نـوع                    
مســئلــه را جــلــوي روي کــارگــر                      

 درواقع دولت در تقـابـل بـا      ۰ميگذارد
کارگر در يک برخورد اينجور اسـتـدالل        
ميکند که من ورشکسته هستم، و در       
چنين شرايطي  برخي از کـارگـران هـم            
ميگويند که خـب، دولـت وکـارفـرمـا            
ورشکسته است و بي تقصيرنـد و چـاره     
اي هم نيست، و بطور کلي با اين نـوع            

. جوابها يک سردرگمي ايجاد مـيـشـود       
ازطرف ديگر هم ميبينيم کـه زمـانـي           
که کارگر بر روي مطالبه و حـقـوقـش             
مي ايستد و پافشاري ميکند و چنيـن   
توجيهي را هم نميپذيرد، ايـنـبـار هـم           
دولت و کـارفـرمـا بـا نـوع بـرخـورد                     
ديگري يعني با چماق جلو ميـايـنـد و            
با اين استـدالل کـه شـمـا اعـتـصـاب                  
سياسي کرده ايد و در نـظـم جـامـعـه                 

ــبــالــش هــم      .   اخــالل مــيــکــنــيــد      ــدن ب
دستگيري و پرونـده سـازي مـيـکـنـنـد             
بطوري که بوضوح ميبينيم که چگونـه       

کــارگــران را درگــيــر ايــن بــخــش از                
 درنتيـجـه بـنـظـر        ۰تعرضشان کرده اند 

منهم در اوضاع سياسي و وضـعـيـت            
امروز جنبش کارگري پاسخ روشـن بـه       
اين مسئله امر خيلي کـلـيـدي کـارگـر            
است، لذا بهتر است که در ايـن چـهـار             
چوب و از ايـن زاويـه هـم يـکـمـقـدار                   
بيشتر بحث کنيم، حميد تقوايـي شـمـا     

 ۰بفرماييد
 

فـکـر مـيـکـنـم در            :   حميد تـقـوايـي    
توضيحات قبلي گفتم که کارگر بـايـد         
اينرا در نظر داشته باشد که اوال بـايـد            
چند فرض پايه اي داشته باشد، يـکـي       
اينکه اين دولت، دولت مردم ايران يـا          
دولت جامعه ايران نيست بلکـه دولـت      
طبـقـه مـعـيـنـي اسـت کـه مصـالـح                     
سيـاسـي و اقـتـصـادي و فـرهـنـگـي                    
خودش را دنبال ميکـنـد و بـنـابـرايـن               
دولت ما نيـسـت و اگـر مـا مـبـارزه                   
نکنيم و اين دولـت را بـحـال خـودش                
رها کنيم آنوقت شرايطي بدتر از اينهم       

و اين نه تـنـهـا در         . دچارمان ميکنند 
ايران که در تـمـامـي جـهـان سـرمـايـه                 
هــمــيــنــطــور اســت کــه اگــر تــابــحــال            
مبارزات کارگران جهان نـبـود بـنـظـرم         
سطح دستمزدها يک چهارم امروز هـم         

چراکه کافي است کـه لشـگـر       .   نمي بود 
و جمعيت بـيـکـار عـظـيـمـي داشـتـه                  

همانطوري که در بسـيـاري از          .   باشند
و بنابراين سـرمـايـه      .   نقاط جهان دارند  

دار ميتوانست از گـرده کـارگـر کـار                
بکشد، و به لحاظ فيزيكي و جسـمـي           
هم مريضش بکـنـد و حـتـي از جـان                  
بياندازد و بکشدش و آنـوقـت کـارگـر             

اگـر  .   ديگري را بجايش استخـدام کـنـد       
ما هم اکنون ميبينيم کـه بـربـريـت در            
آن حد سابق نيست بخاطر اينست کـه          

اســاســا .   کــارگــر مــبــارزه کــرده اســت        
کارگر بايد اينرا بداند که مبارزه و حـق   
طلبي اش و حرکت يکپارچه و متـحـد          
و مـتـشـکـلـش بـراي گـرفـتـن حـق و                      
حقوقش، يک عامل بزرگ و اسـاسـي           
است در حفظ سطح معيشت و رفاه و          
زندگي انساني در حد قابل تحملي در         

اگـر  .   هميـن جـامـعـه سـرمـايـه داري              
کارگر اين نکـتـه را مـتـوجـه نـبـاشـد                  
آنوقت هر گونه مواجه شدن و تن دادن         
به استدالل و دليلي از قـبـيـل ايـنـکـه                
کارفرما ورشکـسـتـه اسـت و جـنـگ                
است و رقابت نميتوانم بکنـم و غـيـره              

بر روي مبارزه کارگر اثر مـيـگـذارد و            
کارگر را عقب ميراند و خـواه نـاخـواه          
زندگيش تباه تر و سياه تر و متـالـشـي         

بهمـيـن خـاطـر اسـت کـه              .   تر ميشود 
طبقه کارگر، و کارگران هر واحد و هـر         
کارخانه اي که مبارزه ميکنـنـد بـايـد            
اين را در نظر بگيرند که ما ميتوانـيـم          
با مبارزه مان تمامي خواسته هايمـان       
را به کارفرما و دولـت سـرمـايـه دار                 

بايد بداننـد کـه مـبـارزه         .   تحميل کنيم 
کارگر يک فاکتور و يک عامل بسـيـار           
مهمي است که در قـبـال هـيـچ نـوع                  
توجيه و هيچ چهار چـوب قـانـونـي و               
هيچ حـقـوقـي از قـبـيـل ايـنـکـه مـا                      
ورشکسته ميشويم، ما همه مردميم،     
ما همه باهميـم، و يـا آمـريـکـا دارد                 
حمله ميکند و غيـره و غـيـره کـوتـاه                

و يا مثال در قـبـال اسـتـداللـي           .  نيايد
چون در رقابت با نساجـي فـالن کشـور       
داريم ورشکسـت مـيـشـويـم و داريـم                

کارگر بايـد   .   ميبازيم نبايد کوتاه بيايد   
بداند که هيچکدام اينها را نبايد قبـول       

" مـا    "   کند، و همانطور که قبال گفتـم        
يي وجود نـدارد بـلـکـه ايـنـهـا طـبـقـه                   
سرمايه دارند و سرمايه و پولشان هـم          
با پارو باال ميـرود و مـا هـم طـبـقـه                   
کارگر هستيـم و داريـم بـراي زنـدگـي               

يـک چـيـز    .  هرروزه مان مبارزه ميکنيم 
ديگري هم اينجا گوياسـت، بـبـيـنـيـد،           
ــه                    ــيــكــخــواه ب وقــتــي کــه کــاظــم ن
ورشکستگـي و وضـع آشـفـتـه اشـاره                
ميکند، درست ميگويد که سـرمـايـه          
دار  در حــال ورشــکــســتــگــي اســت              
معنيش اين نيست که سرمايه دار در         

بلـکـه بـرعـکـس        .   حال فقير شدن است   
است، يعني قاصله فـقـر و ثـروت در               
ايران جمهوري اسالمي بسيـار عـمـيـق         
تر و وسيع تر از چيزي شـده اسـت کـه               

بطوري که کاخهـايـي وجـود        .   قبال بود 
دارنــد کــه خــرج ســرويــس تــوالــت و               
دستشويي اش سـر بـه مـيـلـيـاردهـا                  

و از طرفي هم هزاران کارگـر را      .   ميزند
داريم که يک آلونـک يـک اتـاق خـوابـه                 

پـس  .   ندارند که زندگيشان را بگذرانند    
اينطور نيسـت کـه اقـتـصـاد درب و                 
داغــان اســت و ســرمــايــه دار دارد                 
ورشکست ميشود و بنابراين سرمـايـه       
دار دارد از جــيــب مــبــارکــش خــرج              

بلکه کامال برعکس بـا ايـن          .   ميکند
شعار و تحت اين بهانه دارد بيشتـر از          

پيش چپاول ميکند و بـيـشـتـر سـود                
ميبرد و کارگري هـم کـه در چـنـيـن                   
مناسباتي دارد کار ميکـنـد، درواقـع          
 .دارد بيشتر تحت فشار قرار ميگيرد

درنتيجه اينهـم بـهـانـه اي بـيـش               
نيست که ميگويند مسئله ما مسئلـه    
مردم همه ايران است، و يـا اقـتـصـادي          
وجود دارد که خيرش بـه هـمـه مـردم               
ميرسد، و اگر هم ضرر کنيـم ضـررش           

هـمـانـطـوري کـه        .   هم به همه مـيـرسـد      
گفتم آقاي داريوش همايون هم هـمـيـن         
را ميگفت که اقتصادمان نميگردد و        

ويـران شـده اسـت و بـايـد             "   ايران مان" 
کارگر بايد بدانـد  .   ايرانمان را آباد کنيم 

که اينها همـه تـعـارفـات و روشـهـاي                
طبقه سرمايه دار است که يعـنـي مـن           
سرمايه دار بايد حساب بانکي ام چـاق    
تر باشد و سود آوريم بـاالتـر بـاشـد و                 
چپاولم بيشتر باشد، منتها قيمتـش را       

و تـو کـارگـر بـايـد             !   تو بايد بـپـردازي    
تمام سيـاسـت   !   کمربندت را سفت کني 

بانک جهاني که خصوصي سـازي هـم           
يکي از ارکانش هست، و البتـه تـنـهـا        
در ايران هم نيست بلـکـه در تـمـامـي               
نقاط جهان سرمايه است، گفته اند کـه     
دولت بايد خصوصي سـازي کـنـد، و             
خصوصي سازي هم معنيـش ايـنـسـت         

و .   که بسپارند بـه قـوانـيـن کـور بـازار              
نـه  .   دولت مسئول هيچ چيزي نـيـسـت        

بيمه بيکاري تعيين ميکند و نه هـيـچ         
چي، بگذاريد دعـواي بـيـن کـارگـر و               
کارفرما، و يا روال رقابت سرمايه دار         
کار خوش را بکند و آنـوقـت خـودش              
سطح دستـمـزد و بـيـمـه بـيـکـاري و                    

. ساعات کار و غيره را تعيين ميکنـد       
اين يعني يک توحش کامل و جـنـگـل         
سرمايه است، و درواقع معناي واقعي      
خصوصي سازي در جهان هميـن اسـت        
و در ايــران هــم کــامـال هـمــيــنــطــور                

بنابراين وقـتـي کـه کـارگـر در               ۰است
مقابل چنين چيزي قرار ميگيرد بـايـد        
بگويد که رياضت کشيدن اقـتـصـادي          

سـفـت کـردن کـمـر           .   جواب من نيست  
بندها و آباد کردن ايران هم جـواب مـن     

من مسئول زندگي انسانـيـم و     .   نيست
مسئول زندگي طبقه خودم و مسـئـول        
معيشت و رفـاه خـودم و خـانـواده ام                 

همانطوري که در اعتـصـابـات    .  هستم  
" گذشته کـارگـران شـعـار دادنـد کـه                  

 
...   خصوصي سازيها،  ٧از صفحه    
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معيشت و منزلت حق مسلـم مـاسـت          
بنابراين تو با اقتصاد بانک جـهـانـي        " .   

و .   نميتواني مقابل مـن قـرار بـگـيـري          
حاال که نميتواني جـواب مـرا بـدهـي             

اگر نميتواني شکم مـرا    .   پس برو کنار  
سير کني، و اگر نميتـوانـي در سـطـح              
باالي همـان خـط فـقـري کـه خـودت                  
تعيين کرده اي دستمزد مرا بدهي بـرو        

  ۰تا خودم جامعه را بچرخانم. کنار
کارگر بايد توجه داشته بـاشـد کـه          
مبارزه اش يک فاکتور جـدي و عـيـنـي        
و موثري در تـعـيـيـن سـطـح زنـدگـي                  
است، و زماني هـم کـه صـحـبـت از                   
دستمزد کارگر ميکنيم درواقع از کـل       
جامعه و از دستمزد همه کارمنـدان و          

چـرا کـه     .   مزد بگيران حـرف مـيـزنـيـم         
وقتي که حقوق کـارگـر را مـيـزنـنـد،                 
حقوق کارمند و بقـيـه را هـم بـهـمـان                 

و سطح زندگـيـشـان را        .   ميزان ميزنند 
و مـا ايـنـرا در هـمـه             .   پايين مياورند 

و بـالـعـکـس     .   جاي دنيا داريم ميبينيم   
زماني که سطح زندگي کارگر نسـبـتـا          
باال ميرود سطح زندگي و رفاه و بيـمـه          
ها و بهداشـت رايـگـان و آمـوزش و                  
پرورش مجاني، و کل رفاه جامعـه هـم         

و اينها همه از محسـنـات    .   باال ميرود 
. تاريخي مبارزه طبـقـه کـارگـر اسـت             

چراکه هميـشـه رفـاه مـحـور مـبـارزه                 
کارگر بوده و سود هم مـحـور مـبـارزه             

و اينهـا دو طـبـقـه و       .   سرمايه دار بوده 
دو قطبي هستند که همواره مقابل هم       

با اين تفاوت کـه سـرمـايـه         .   ميجنگند
دار فقط از سر منافع طـبـقـه خـودش           
ميجنگد ولـي کـارگـر بـراي رفـاه و                   

و در هـر     .   منافع کل جامعه ميجنگد   
اعــتــصــاب و اعــتــراض و مــبــارزه               
کارگري حتي اگر چنين بنظر برسد کـه        
مطـالـبـاتـي مـربـوط بـه يـک بـخـش                     
محدود، و مربوط به هـمـان کـارخـانـه          
خودش است، ولي بايد در نظر داشـت          
که دست يافتن به هـمـان مـطـالـبـات               
محدود خود بخود باال رفتن يک نرم و         
يک استانـدارد بـراي کـل جـامـعـه را                  

بـطـوري کـه هـمـيـن            .   تثبيت ميکـنـد   
امروز اگر کارگر بتواند سطـح حـداقـل        
دستمزد را در يـک مـيـلـيـون تـومـان                  
تثبيت کند، بنظر مـن نـه تـنـهـا رفـاه                
خود طبقه کارگر بلکه رفاه کل جامعـه     

و اين کامال مـمـکـن و         .   را باال ميبرد  
ــکــه اگــر از آن            .   شــدنــي اســت     چــون

ســودهــاي نــجــومــي و چــپــاول هــاي            
نجومي طبقه سرمايـه دار صـرفـا يـک           
بــخــش کــوچــکــي را بــزنــيــم آنــوقــت             
پرداختن حقوق يک ميلـيـون تـومـانـي           

زمـانـي کـه      ۰کامال عملي خواهد بـود    
اينها ميگويند ورشکسته شده ايـم و          
نميتوانيم و نـمـيـشـود، مـنـظـورشـان               
اينست که با توجه به حفـظ سـودمـان            

نه اينکـه مـا مـي آيـيـم از                 !   نميشود
سودمان کم ميکنيم، و بهمين دلـيـل،        
پرداختن اين سطح از دستمزد کـامـال          

و الـبـتـه      .   واقعبينانـه و عـمـلـي اسـت         
طبقه کارگر براي رفاه بسيار باالتـر از          
آن مبارزه ميکند، و بايد توجه داشـتـه         
باشد که برخالف اين استداللهايـي کـه        
بطور مدام در مقابلـش مـيـگـذارنـد و             
ميگويند که نميتوانيم و ورشـکـسـتـه           
ايم ، و دنيا بهمـيـن صـورت بـوده، و                 
ويرانيها را بايد آباد کـنـيـم و غـيـره،                 
علي رغم همه ايـن اسـتـداللـهـا بـايـد                
بگوييم که پرداختن ايـن دسـتـمـزد و               
بقيه مطالبات هـمـه و هـمـه عـمـلـي                  
هستند، و ما ميتوانيـم بـا تـکـيـه بـر                
مبارزه متشکل و متحـد و يـکـپـارچـه          
مان تمامي اينهـا را بـه سـرمـايـه دار            

بـايـد   .   تحميل کنيم و تحقق بـخـشـيـم          
بدانيم که با چنيـن مـبـارزه مـتـحـد و                
سـراسـري هـمــه ايـن حــقـوق مـان را                   

 بـنـظـر مـن          ۰ميتـوانـيـم مـيـگـيـريـم          
کارگران و فعالين جنبش کارگري بايـد      

 ۰اين خط را دنبال کنند و پيش ببرند
 

بله، بهمين دليل اگـر    :  شهال دانشفر 
به اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپـه       
هم نگاه کنيم مـيـبـيـنـيـم کـه دقـيـقـا                   
همينطور بوده، که  به آنها هـم گـفـتـه             
بودنـد کـه شـرکـت دارد ورشـکـسـت                  
ميشود، ولي کارگران با قـاطـعـيـت و            
اتحاد مبارزه شان را پـيـش بـردنـد، و             
من امـروز بـاخـبـر شـدم کـه حـقـوق                     

مهرماه شان را هم گرفتند و بموقع هم        
و حتي گـفـتـه      .   برايشان پرداخت کردند  

اند که پاداش هايشان را هم پـرداخـت           
خواهند کرد و تمامي کارهاي مربـوط     
به طبقه بندي مشاغـل را هـم آمـاده               

در نتيجه کـارگـران بـه ايـن             .   کرده اند 
بخش از خواسته هايشان هم خـواهـنـد         

در مورد تشکل سـنـديـکـا هـم           .   رسيد
آنها گفتـه بـودنـد کـه شـمـا بـرويـد و                     

 امضا بياوريد و کـارگـران هـم          ١٥٠٠
 امضـا    ٢٥٠٠ امضـا       ١٥٠٠بجاي  
و همينطور دارند با مـبـارزات       !   آوردند

محکم و متحدشان خواسته هـايشـان         
هـمـانـطـوري کـه        .   را تحميل ميکنـنـد    

شما ميگويـيـد کـارگـر بـايـد اثـبـاتـا                  
بگويد که چي ميخواهد، و در جـواب          
چنان استداللهايي بگويد که بمـن چـه          
که شما ورشکستـه اي، و مـن چـکـار              
دارم که تو در چه وضعيتي هستـي، و           
بهرحال کارگران بايد اثباتا بگويند کـه       

حـمـيـد    (   ۰مطالباتشان دقيقا چيـسـت    
ــ مطمئن باشند که آنها بودجـه      تقوايي 
اش را دارند و اگر فشار بياورند قطـعـا          
تامين ميکننـد، ايـنـرا حـتـمـا بـايـد                 

 از فـرصـت مـيـز            ۰) مطمئن بـاشـنـد    
گردمان فقط ده دقيقه مانـده اسـت و            
فکر ميکنم که ايـن بـحـث تـا حـدي                  
روشن شده است، و حاال شـمـا کـاظـم              
ــکــتــه اي داريــد                   ــيــکــخــواه اگــر ن ن

  ۰بفرماييد
 

فکر مـيـکـنـم کـه           :     کاظم نيکخواه 

صحبتها طرح شدهو فقط همانـطـوري    
که گفته شد منهم تاکيدم روي ايسـت          
ــاي چــنــان                    ــايــد پ ــب کــه کــارگــران ن
استداللهايـي بـرونـد بـلـکـه بـا طـرح                   
خواستهاي روشـن سـراسـريشـان، اوال           
بايد مطمئن باشند کـه هـيـچ بـهـبـود               
سرمايه دارانه از جـانـب کـارفـرمـا و                
دولت جمهـوري اسـالمـي نـمـيـتـوانـد               
وجود داشته باشد، و در عـيـن حـال                 
تمام فعالين کارگري بايد بـدانـنـد کـه             
پيش بردن يک مبارزه سراسـري يـعـنـي          
رفتن به طـرف زيـرو رو کـردن نـظـام                   

هـمـيـن االن هـم          .   سرمايه داري اسـت   
دارند يک مبـارزه فـعـال و مـتـحـد و                   
متشکلي را براي افزايش دستمزدها و      
بيمه بيکاري و حق مسکـن و تـمـامـي           
تامينات اجتماعي، و کال بـراي رفـاه          
زندگيشـان پـيـش مـيـبـرنـد،آنـهـم در                  
شرايط اين توحش و اين فـالکـتـي کـه             

. دارند به کارگر تـحـمـيـل مـيـکـنـنـد                
کارگران بايد بداننـد کـه بـدون چـنـيـن               
مبارزه اي تعرض سرمايه داري به هـر        
بهانه اي ادامه خواهد يافت و هيچ تـه     

  ۰و انتهايي نخواهد داشت
كارگـر كـمـونـيـسـت از نـاصـر                ( 

احمدي كه اين ميزگرد را پـيـاده          
كــرده انــد صــمــيــمــانــه تشــكــر            

 .)ميكند
 

رفسنجاني در بين كارگران بودند كـه      
بطور مشخص در آخرين انـتـخـابـات          
رياست جمهوري اسالمـي، او را بـه            
مجامع و محافلشان براي سخنـرانـي       

كردند و حـتـي        و نصيحت دعوت مي   
براي سخنراني در روز كارگر به جـمـع          
كـــارگـــران در اســـتـــاديـــوم آزادي              
فراخواندند كه توسط كارگران هو شد      
و كفش و كاله كـرده از صـحـنـه در                  

اين كنجكاوي شديدتـر خـواهـد       .   رفت
شد، بخصوص اگر ويژگي اين دوره را       

 .نيز در نظر بگيرند
هاي   شوراهاي اسالمي كار ارگان   

اند كه حـاصـل        رژيم در ميان كارگران   
 و قـلـع و قـمـع            ۵٧شكست انقـالب    

هاي   شوراهاي كارگري و ديگر تشكل    

واقعي كارگري بر آمده از اين انقـالب        
ها نه تنها در تـك        اين ارگان.   هستند

هاي اصلي رژيم بـر        تك تصميم گيري  
عليه كارگران، از بتصـويـب رسـانـدن          

 رعيتي، تـعـيـيـن        –قانون كار ارباب    
حداقـل دسـتـمـزدهـا، جـا انـداخـتـن                 

اي و غيره گـرفـتـه         هاي فله   بيكارسازي
تا جاسوسي بر عليه فعالين كـارگـري        
و شــركــت مســتــقــيــم در ســركــوب             

انـد،     اعتراضات كارگري دست داشته   
هاي اصلـي     بلكه در مواردي هم مهره    

اين نهادها از وزراي كار و مشـاوريـن         
اصلي رؤساي جمهوري اسالمي نـيـز        

تـوان از       بطور مشخـص مـي  .   اند  بوده
حسين كمالي و علي ربيعـي نـام بـرد         
كه بـه تـرتـيـب وزيـر كـار و مشـاور                    

امـروز كـه     .   سياسي خـاتـمـي بـودنـد        
نژاد به    اختالفات رفسنجاني و احمدي   

سطحي غير قـابـل انـكـار و بسـيـار                
چشمگير وارد شده است، طـوري كـه          
علنا براي هـمـديـگـر خـط و نشـان                  

كشند، سرنوشت جاسوسان رژيـم         مي
در محيط كار و رنگ و لعاب عوض        
كردن آنها، به جنبش كارگري نـيـز نـا           

 . مربوط نيست
بررسي همه جانبه ايـن نـهـادهـا            

تـري بـراي كسـي كـه             فرصت مناسب 
وقت مطالعه آن را داشته باشـد، الزم      

هاي   ها از اهرم    دارد؛ چرا كه اين ارگان    
اصلي و بسيار مهم رژيم اسالمي در    

 سـال    ٢٧و   .    سال گذشته بـودنـد     ٢٧
اند   مشغول جنايت عليه كارگران بوده    

 ساله خدمات اينها بـه      ٢٧و كارنامه   
حكومت اسالمي سرمايه داران نـيـاز    

مـا بـه   .  به بررسي اي  طوالني تر دارد 
هاي مختلـف     سهم خود و به مناسبت    

چه در كارگر كمونيست چه در سـايـر           
ايـم و سـعـي         ها پرداخته   نشريات به آن  

ايم كـه كـارگـران در بـرابـر ايـن                    كرده
هاي سركوب رژيم بـا احـتـيـاط            ارگان

 .الزم و هوشياري كامل عمل كنند
نوشته حاضر سعي خـواهـد كـرد          

" خانه كـارگـر  " اي از موقعيت  به گوشه 
و شوراهاي اسالمي كار، در اين دوره       

 .بپردازد
 
در جناح " خانه كارگر"

 هاي اين دوره رژيم بندي
 

هاي رژيـم در هـر      بندي  گرچه جناح 
نيز مـنـعـكـس       "   خانه كارگر " دوره در   

هــاي    بــوده، امــا در جــنــگ جــنــاح           
هميشه وزن   "   خانه كارگر " حكومتي،  

هـا     اصلي خود را پشت يكي از جناح      
" خانه كارگـر " با اين كه .  انداخته است 

ها شركـت داشـت        در اين جنگ جناح   
كـرد امـا سـعـي          و يكي را تقويت مي    

كــرد بــا آن آشــكــاري كــه در                   مــي
انتخابات دوسـال قـبـل بـه دفـاع از                 

نـژاد     رفسنجانـي در مـقـابـل احـمـدي          
برخاسته بود، بـه دفـاع از يـكـي از                 
ــديــداهــاي ريــاســت جــمــهــوري            كــان

اما در اين دوره با     .   اسالمي بر نخيزد  
ها در چنين سـطـحـي         اختالفات جناح 

گرايي جـايـز      گونه مصلحت   ديگر هيچ 
اي از حكومت اين      در هيچ دوره  .   نبود

، شـاهـد     ٦٠ خـرداد     ٣٠رژيم بعد از    
هـاي خصـمـانـه         يك چنين قطب بندي   

 .ها نبوده ايم ي بين اين جناح علني
نـژاد     با سـر كـار آمـدن احـمـدي              

هم تغييـر  "   خانه كارگر" وضعيت براي  
 

...   خصوصي سازيها،  ٨از صفحه    
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اخــتــالفــات و    .   كــيــفــي كــرده اســت      
نزاعهاي دو جناح اصلي رژيم بـر سـر       

شـان، از جـملـه           مسائل اصلي جلـوي   
درجه دخالت در منطقه خاورميانه و        

سـازي     بخـصـوص در عـراق، غـنـي             
اورانيوم و غيره بيش از آن بـود كـه                

. ها بتوانند از جامعه پنهان كننـد        اين
همچنين اكنون مسـئلـه بـراي رژيـم             

آخــريــن .   مــانــدن يــا نــمــانــدن اســت          
 كه يك لمپن تير خـالص       -شان    پهلوان

 را بـه    -زن به معناي دقيق كلمه است       
طوري كه تضعيـف و    .   اند  ميدان آورده 

و انحـالل   "   خانه كارگر " چند تكه شدن    
شوراهاي اسالمي كار آخرين مشغلـه      

. بـاشـد     جناح رياست جـمـهـوري مـي         
ها با بـودن در كـمـپ            اتفاقا وجود آن 

به يك دست شـدن حـكـومـت       "   رقيب" 
هم، كه يكـي از اهـداف دولـت نـهـم                

در .   كـنـد     اسالمي بود، كـمـك نـمـي          
نتـيـجـه خـانـه كـارگـر و شـوراهـاي                    
اسالمي در شرايط فعلي زيـر فشـار           
مستقيم تري از سـوي جـنـاح حـاكـم              

 . قرار گرفته اند
در شمـاره سـوم   "  اعتماد"روزنامه  

خـانـه   "  اين موقـعـيـت      ٨٦خرداد ماه  
را بخوبـي فـرمـوـلـه و از آن                 "   كارگر

در :   " . . .   گويد مي.   عكس گرفته است  
 سـال    ٢٧يـي از تـاريـخ              هيـچ دوره   

گذشته اين اتفـاق رخ نـداده بـود كـه                
مـنـظـور    ( حتي نمايندگان كـارگـران         

كــه )   هــمــيــن خــانــه كــارگــريــهــاســت      
نزديكي خاصي با حكومت داشـتـنـد        

هـاي دولـتـي بــا            از سـوي دسـتـگـاه         
تـا حـدي كـه         .   مشكل مواجه شـونـد    

هاي كارگري    نمايندگان دولت، تشكل  
چند سطر  . "   را تهديد به انحالل كنند،    

نـمـايـنـدگـان      :   " . . .   دهد  بعد ادامه مي  
بـردنـد      شبه دولتي كارگران گمان نمي    

كه دولت نهم به نحوي شكل بـگـيـرد            
كـه حـتــي مـجــالـي بــراي فــعـالــيــن                

هاي نزديك به حاكـمـيـت بـاقـي             ارگان
گرچه نوشته ياد شده امضـا      . "   نگذارد

كسي را بر خود ندارد، اما كسي كـه           
ايـن روزنـامـه و بـخـصـوص بـخــش                  

آن را دنبال كرد بـاشـد، بـه         "   كارگري" 
خـانـه   " راحتي متوجه رد پاي دفـاع از        

هاي زير مجمـوعـه آن      و ارگان"  كارگر
 .شود مي

 

و دولت " خانه كارگر"
 نژاد احمدي

در دوره ريـاسـت        "   خانه كـارگـر    " 
نـژاد بـراي        جمهوري اسالمي احمـدي   

اولين بار، تا جائي كه خبـر دارم، بـه             
كارگران ايـران بـه      "   نمايندگان" عنوان  

گـرچـه   .   سازمان جهاني كار راه نيافت    
تعدادي از پادوهايي كه آنجا بـه نـام            

كارگران حضور داشتند، از     "   نماينده" 
جمله علي اكبر عيوضي، از اعضـاي       
اصلي شوراهاي اسالمي كار و غـيـره        

اند، اما تحويل گرفتـن آنـهـا بـه               بوده
دليل اختالفات دروني خانه كارگـر و        
قــرار داشــتــن عــيــوضــي در جــنــاح            

كـارگـران   "   نـمـايـنـدگـي     .   " مخالف بود 
و "   خـانـه كـارگـر      " قبال رسما بر عهده     

كساني چون عـلـيـرضـا مـحـجـوب،              
حسن صادقي و سهـيـال جـلـودارزاده           

حتـي در دوره خـاتـمـي و               )   ١. ( بود
طلبانش هم گرچه تـعـدادي از           اصالح

"  خـانـه كـارگـر      " ها از      اين الت و لوط   
انـجـمـن صـنـفـي         " جدا شدند و مثال       

را نيز تشكيل دادند،    "   نگاران  روزنامه
كـارگـران ايـران بـر          "   نمـايـنـدگـي    " باز  

ي وي      عهده محجوب و دار و دسـتـه       
 .بود

جدا از اين، به قول همان مـطـلـب          
، " اعــتــمــاد" بــدون امضــا روزنــامــه          

هـاي    وزارت كار دولت فعلي به ارگان     " 
مــنــظــورشــان " .   كــارگــري چشــم دارد     

خـواهـد      اينست كه جناح دولتي مـي      
را تصـاحـب     "   شوراهاي اسالمي كار  " 

ســهــيــال جــلــودارزاده در             .   ( شــود
 مـرداد    ١٨"   اعـتـمـاد   " گفتگويش با    

شوراهاي اسالمي :   " گويد   مي ١٣٨٦
يـعـنـي در      . " )   انـد    كار را از ما گرفته    

خواهـد دسـت دار و دسـتـه               واقع مي 
امروز و ديروز رفسنجاني را از ايـن            
نهادها كـوتـاه كـنـد و كـس و كـار                     

 .خودشان را آنجا بگمارند
اجازه بدهيد پاراگراف اول مطلب     

چشـم وزارت كـار   " (اعتماد" خرداد ٣
را بـراي اطـالع     )   به نهادهاي كارگري  
كـارگـران ايـن      :   " خوانندگان نقل كنيم  
تريـن دوران خـود    روزها يكي از سخت  

اين مسالـه بـدون      .   كنند  را تجربه مي  
تـوان     شك واقعيـت دارد، چـون مـي            

يي از تـاريـخ        گفت شايد در هيچ دوره    

 سال گذشته اين اتفـاق رخ نـداده            ٢٧
بود كه حتي نمايندگـان كـارگـران كـه           
نزديكي خاصي با حكومت داشـتـنـد        

هـاي دولـتـي بــا            از سـوي دسـتـگـاه         
مشكل مواجـه شـونـد تـا حـدي كـه                

هاي كارگري    نمايندگان دولت، تشكل  
الـبـتـه از      .   را تهديد به انحـالل كـنـنـد      

تــوان ايــن اتــفــاق را            مــنــظــري مــي   
هـاي كـارگـري         بازخورد رفتار تشكل  

آنها در آخرين روزهاي دولـت  .   دانست
اصالحات تندترين ايستادگي را در        

هـاي    مقابل طرفداران استقالل تشكل   
كارگري يا حاميان سـنـديـكـالـيـسـت           
خود نشان دادند، البته بدون شـك در          
آن دوران نـمـايـنـدگـان شـبـه دولـتـي                  

بردند كه دولت نهم      كارگران گمان نمي  
به نحوي شـكـل بـگـيـرد كـه حـتـي                    

هـاي     مجالـي بـراي فـعـالـيـت ارگـان             
در .   نزديك به حاكميت باقي نـگـذارد       

توان گفت كه اگر تا قبـل         يك كالم مي  
از دولت نهم نهـادهـايـي چـون خـانـه               
كارگـر در پـي آن بـودنـد تـا سـنـد                       

هاي كارگري را تـا حـد زيـادي          تشكل
به طور غير مستقيم به نام حاكمـيـت         
ثبت كنند در حال حاضر وزارت كـار          
به عنوان نماينده دولت در ايـن حـوزه          
به صورت آشكار نهادهاي كارگري را      

. دهـد    به سمت دولتي بودن سوق مـي      
بدون تعارف دولـت در حـال حـاضـر               
حذف خانه كارگر، شوراهاي اسالمي     

هاي كارفرمايـي را      كار و حتي تشكل   
در دستور كار خود قـرار داده اسـت و        

خواهد با تـجـديـد سـاخـتـار ايـن                 مي
ها به طور رسـمـي واحـدهـاي              تشكل

. كارگري در دل دولت شكـل بـگـيـرد           
هرچند که نهادهاي کارگري تا امـروز       

هـا را در مـقـابـل               بزرگتريـن سـنـگ    
هـاي     مسير سـنـديـکـاهـا و تشـکـل             

اند اما بـه       مستقل کارگري پرت کرده   
اين نکته بايد توجه داشت کـه حـذف           
آنها از سـوي دولـت نـهـم بـه دلـيـل                    

هاي ايدئولوژيک و سيـاسـي        وابستگي
اين دولت معنايي نـدارد جـز ايـنـکـه             
مسير دولتي شـدن جـريـان کـارگـري             
کشور با سرعتي غيرقابـل بـاور طـي         

بــراي هــمــيــن بــه نــظــر          .   شــده اســت   
هاي کارگري يـا       رسد تقويت حوزه    مي

به عبارتـي پـذيـرفـتـن نـفـس حضـور                
سنديکاها در جريان کارگري اهمـيـت       

 ."يي داشته باشد ويژه

تر با اشـاره بـه مصـاحـبـه                پائين
تـري     سهيال جلودارزاده به نكات مهم    
امـا  .   در اين رابطه اشاره خواهـم كـرد      

در همين پاراگراف باال نكات مهمـي       
خانه كارگر و شـوراهـاي   .   " نهفته است 

اسالمـي كـار در ايـن دولـت مـورد                 
اند و تـوسـط دولـت          تهديد قرار گرفته  

تجديد ساختار خواهند شد تـا در دل         
؛ . " دولــــت شــــكــــل بــــگــــيــــرنــــد           

ها حاميـان شـوراهـاي        سنديكاليست" 
؛ . " اسالمي كار و خانه كارگر هستنـد      

و شوراهـاي  "   خانه كارگر" وزارت كار  " 
اسالمي كار را به سمت دولتي بـودن          

نـژاد     منظور دار و دسـتـه احـمـدي            ( 
پـذيـرفـتـن     " ؛ و    . " دهد  سوق مي )   است

حضور سنديكاها توسط خانه كارگـر      
 ."اي دارد فعلي اهميت ويژه

تر در همـيـن مـطـلـب           كمي پائين 
از مـعـاون     )   ٨٦ خرداد   ٣"   ( اعتماد" 

روابــط كــار وزارت كــار و امــور                  
اجتماعي، ابراهيم نظري جاللـي نـقـل        

هـاي     توسعه تشـكـل    : " قول شده است 
كارگري از برنامه خاص وزارت كـار          

هـاي     ها و حـزب        است و دخالت گروه   
ها برخالف    سياسي در كار اين تشكل    

قانون است كه در ايـن بـاره تصـمـيـم               
هاي قانوني صـورت گـرفـتـه و              گيري

در صـورتـي كـه      " و . "   ابالغ شده اسـت   
هـاي     احزاب سياسي در كـار تشـكـل        

كارگـري دخـالـت كـنـنـد آن تشـكـل                 
او در واقـع  . "   شـود  كارگري منحل مي  

گويد كه شوراهاي اسالمي كـار و         مي
بـايـد بـرونـد بـه دسـت              "   خانه كارگر " 

تهديد كرده اسـت كـه        .   بوس مصباح 
دستي اين جماعت بـا       اگر شكي به هم   

رفسنجاني بشود، مـنـحـل خـواهـنـد           
يعني منظور از دخالـت احـزاب        .   شد

و "   حزب اسالمي كـار    " سياسي همان   
و "   خـانـه كـارگـر      " و " حزب كارگزاران" 

هـاي رفسـنـجـانـي           ديگر دارو دسـتـه    
 !است

ــر      " ســران      ــارگ ــه ك ــان ــر     "   خ و زي
هايش از جـملـه شـوراهـاي             مجموعه

اسالمي كار در مـقـابـل كـارگـران و               
اعتراضات ضد جـمـهـوري اسـالمـي          
كــارگــران مــجــبــورنــد بــگــويــنــد كــه         

هاي جـمـهـوري     مستقل از جناح بندي  
اما نه كارگـران ايـن     .   اسالمي هستند 

نـژاد    پذيرند و نه احمـدي      ها مي   را از آن  
پـهــن كـردن فــرش قــرمـز زيــر پــاي                

رفسنجاني اين جماعت را فـرامـوش         
ها   ي" خانه كارگر " فشار به   .   كرده است 

تـري     را بايد در متن اختالفات جـدي       
هـاي اصـلـي جـمـهـوري               بين جـنـاح    

در وضـعـيـت امـروز          .   اسالمي ديـد   
جــمــهــوري اســالمــي، رفســنــجــانــي        

. خواهد نه سيخ بسوزد و نه كباب        مي
در عين حالي كـه رجـزخـوانـي ضـد                

كـنـد،      آمريكائي خود را تـكـرار مـي        
هـاي امـام زمـانـي            مرتب از سياست  

. كـنـد     نـژاد هـم انـتـقـاد مـي                احمدي
خـواهـد      نژاد مـي     برعكس او، احمدي  

. حــكــومــت امــام زمــان را بــيــاورد           
خواهد اسرائيل را از روي زمـيـن            مي

پاك كند؛ كه بر خالف رفسنجاني كـه        
خـواهـي     اين شعار را به عنوان يك باج      

ها ايـنـجـا و         از آمريكا در نماز جمعه    
نژاد بـراي     كند، احمدي   آنجا تكرار مي  

اين كارش در فكر ساختـن بـمـب اتـم            
مـوي دمـاغ آمـريـكـا و             .   نيز هست 

و مهـمـتـر     .   متحدينش در عراق است   
از همه اختالفاتشان به حدي تند شـده   

 آبـان    ٢٩"   اعتـمـاد  " است كه روزنامه    
 از غالمحسين الهام، سخنـگـوي   ٨٦

كند كه خـاتـمـي و          دولت نقل قول مي   
. . . و   !   رفسنجاني بـرانـداز هسـتـنـد          

همـچـنـانـكـه گـفـتـم در مـتـن ايـن                      
اختالفات است كه جـايـگـاه امـروزه            

و فشـارهــاي جــنــاح       "   خـانــه كــارگـر    " 
و .   كـنـد     نژاد معني پيـدا مـي        احمدي

كسي كه مطبوعات ايـران و جـبـهـه             
ها را دنبال كـرده        هاي اين جناح    گيري

باشد، متوجه خواهد شد كه تصفيه و       
فشــار بــه طــرفــداران رفســنــجــانــي            

. هـا نـيـسـت         ي" خانه كارگر " مختص  
هـا و مسـئـولـيـن              مديـران كـارخـانـه     

" تـيـم  " هـائـي هـم كـه جـزو                  دانشگاه
رفسنجاني هستند، مشـمـول فشـار          

كــافــي اســت    )   ٢. ( انــد   قــرار گــرفــتــه   
را ورق   "   اعـتـمـاد   " صفحات روزنامه    

هـاي     بزنيد تـا دنـدان قـروچـه كـردن               
نـژاد و رفسـنـجـانـي عـلـيـه                   احمـدي 

يكديـگـر را بـه روشـنـي و عـلـنـي                      
 .ببينيد

چه خواب " خانه كارگر"

ديگري براي كارگران ديده 
 است؟

امـا فـقـط      "   خانه كارگـر  " مشكل  
نژاد با او هم در        اين نيست كه احمدي   

 
٩از صفحه  ...و "  خانه كارگر  
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. خواهد مـنـحـلـش كـنـد           افتاده و مي  
مهتر از همه اينـسـت كـه در مـيـان                
كارگران منزوي هستند و كارگران بـه       

هــا    عـنـوان جــاسـوسـان رژيـم بـه آن                
و نه تنها حـامـيـان       .   كنند  برخورد مي 

منفورترين چهره و نماد رژيم، يـعـنـي         
هاشمي رفسنجانـي هسـتـنـد بـلـكـه              
كارگران آنها را در تـحـمـيـل چـنـيـن                

شـان مسـتـولـي          فقري كه بر زنـدگـي      
دانـنـد و       است، مستقيما مسئول مي   

در تصويب دستمزدهاي زير خط فقـر       
و .   انـد  كارگران مستقيما دست داشتـه  

شــوراهــاي " شــان       هــمــيــن كــه اســم       
است، يادآور قـلـع و قـمـع             "   اسالمي
هاي واقعي كـارگـران، اخـراج،          تشكل

زندان و اعدام هزاران رهـبـر و فـعـال               
اكنون دنـبـال راهـي      .  كارگري هستند 

بــراي خــالــصــي از ايــن وضــعــيــت             
خـواهـنـد رنـگ عـوض             مي.   هستند

اي ديگـر كـه        كنند و با همدستي عده    
در دوره آخــر ريــاســت جــمــهــوري                
اسالمي متحد رفسنجاني شدند، بـا       

 .اسم ديگري وارد معركه بشوند
سهيال جلودارزاده در مصـاحـبـه         

اش پرده از اين مـوضـوع بـر             ذكر شده 
خانه كـارگـر در        :  " گويد مي. دارد  مي

حــال بــازســازي، اصــالح و تــغــيــيــر            
ساختار است كه در مجمـوع حـركـت          

تـر از      اين تشكيالت به مراتب مثبت    
اين فشـارهـايـي      .   هاي قبل است    دوره

كه از سوي دولت نهم بـه تشـكـيـالت         
فراگير كارگري وارد شده، در عمل بـه        
رفع نقايص و كسب فضـايـل مـنـجـر             

به عـنـوان مـثـال كـانـون              .   شده است 
خواهران خانه كارگر تبديـل شـده بـه            

. . . " اتحاديه سـراسـري كـارگـران زن             
پرسـد كـه ايـن           مصاحبه گر از او مي    

يك تبديل يا تغييـر شـكـل ظـاهـري              
نـه كـه     :   " گـويـد    است؟ جلودارزاده مي  

تبديل شده بلكه ايـجـاد كـنـنـده يـك               
تشكيالت آزاد سراسـري بـراي هـمـه            

هاي مختـلـف هـم       در بخش. . .   زناني  
اتــحــاديــه كــارگــران بــيــمــارســتــانــي،       
نساجي و امـثـالـهـم تشـكـيـل شـده                  

جلـودارزاده در مـقـابـل          )   ٣. "   ( است
سئوال مصاحبه كننده، علي حق، از        

خـانـه   " هـاي       مشاهده وي كه فعاليـت   
و شوراهاي اسالمـي كـار كـم         "   كارگر

رنگ شده و در برابـر فشـار دولـت و               
بستن ايلنا و غيره نه تنـهـا جـنـب و                

هـاي كـار نـدارنـد،            جوشي در محيط  
بلكه كساني مثل خـود وي هـم در               
مجلس اعتراضي بـه ايـن فشـارهـا              

گويـد    و مي .   كند  كنند، حاشا مي    نمي
هـاي     هـائـي بـا نـام            كـه دارد تشـكـل     

ديگري و حتي بـا نـامـي كـه قـبـال                   
گفتند آخ و غير اسالمي       ها مي   همين

اســت، يــعــنــي اتــحــاديــه، ســازمــان          
به اين رنـگ و اسـم عـوض         .   دهد  مي

پردازم، اما به نظر مـن        كردن بعدا مي  
هـا از جـنـب و جـوشـشـان                    هم ايـن   
اند؛ اما اين سـكـوت بـرخـالف         كاسته

تصور عمومي از شوراهاي اسـالمـي       
 .كار، يك سكوت عمدي است

 ٦٤شماره  "   كارگر كمونيست " در  
اي از ايـن مـوضـوع اشـاره                 به گوشه 
در انتخابات رياست جمهوري    .   كرديم

اي از اصـالح طـلـبـان،          اسالمي جبهه 
هـا، طـرفـداران         اي   متشكل از تـوده    

كروبي، خاتمي، حجاريان و طرفداران     
رفسنجانـي و ايـكـس و ايـگـرگ در               

هيأتـي  .   نژاد شكل گرفت    برابر احمدي 
هـا بـه پـيـشـواز              از سنديـكـالـيـسـت      

مصطفي معين و بـه دنـبـال حـذف                
ايشــان، هــر دو بــا هــم بــه كــاروان                 

هـا و       ايـن .   رفسـنـجـانـي پـيـوســتـنـد          
هـا عـمـدا      " خانـه كـارگـري    " بخصوص  

انـد كـه تشـكـيـالتشـان              سكوت كرده 
. بــيــشــتــر از ايــن ضــربــه نــخــورد                

شان اين است كه تنها كسـي         محاسبه
نـژاد در دور آيـنـده          كه در برابر احمدي   

رياست جمـهـوري اسـالمـي از بـيـن               
هــاي رژيــم مــرعــوب جــنــاح            جــنــاح
نژاد نشود، رفسنجاني خواهـد       احمدي
" مــرعــوب" عــمــدا از كــلــمــه         .   ( بــود

ام، چــرا كــه ايــنــهــا            اســتــفــاده كــرده  
هاي قـاتـلـيـن ايـن             دانند سردسته   مي

دوره از قـبـيـل فـالحـيـان و حسـيـن                   
شريعتمـداري و اهللا كـرم، كـه حـتـي               
ديــگــر جــانــواران اســالمــي را هــم              

ــد، جــزو            مــرعــوب كــرده     ــيــم " ان " ت
حتي اگـر خـود      . )   نژاد هستند   احمدي

رفسنجاني به جلوي صحنه نـيـايـد و           
كانديد رياست جمهوري نشود، يـكـي      
از افراد بسيار نزديك بـه او را و بـا                  
حمايت علني او به جلو هل خـواهـنـد          

صـلـح و     " يعني از همان جـبـهـه       .   داد
زيـر عـبـاي رفسـنـجـانـي           "   دمكراسي

هـمـان   .   كسي را علـم خـواهـنـد كـرد            
كارواني كـه در دوره نـهـم ريـاسـت                  
جمهوري اسالمي براه افتاد و با دليل       

زيـر  "   آيـد    صداي پاي فاشـيـسـم مـي        " 
عباي رفسنجاني خزيد، اينبار نيز بـه       

اي كـه       بـا كـارنـامـه    .   جلو خواهد آمد 
نژاد از خود به جـاي گـذاشـتـه،            احمدي

محاسبه ايـن كـاروان ايـن اسـت كـه               
زمام امـور بـه دسـت دار و دسـتـه                    

 )٤.(رفسنجاني خواهد افتاد
اما اسم و رنگ عوض كردن ايـن        

. حســاب نــيـســت      جـمـاعــت هــم بــي       
شوراهاي اسالمي كار هـم بـي آبـرو             
هستند، هم دولـت دارد آنـهـا را از                

ها مي گيرد و هم بايد        ي" خانه كارگر " 
كـاري بــكـنــنــد كـه مــتـحــديــن دور               

فعال .   شان را هم راضي نگه دارند       تازه
كه مي دانيم به گفته خودشـان دارنـد          

سازمان مي دهنـد و چـنـد      "   اتحاديه" 
اما از قرار مـعـلـوم      .   تا هم اسم بردند   

حسـيـن   "   تيـم " سنديكا را به    "   ساختن" 
اكبري و هيأت مؤسس سنديكـاهـاي       

 .اند كارگري واگذار كرده
 

 ها"سنديكاليست"نقش 
نقش كساني چون حسيـن اكـبـري        

هـيـأت   " و مازيار گيالني و جماعـت         
شان كه  " مؤسس سنديكاهاي كارگري  

در ايران به عنـوان سـنـديـكـالـيـسـت               
انــد، در ايــن دوره              شــنــاخــت شــده    

تواند همان تخـريـب هـمـيـشـگـي              مي
جلودارزاده و  .   ها را تكرار كند     اي  توده

تـر از آنـنـد كـه               محجوب مسـلـمـان    
بتوانند به اين راحتي، حتـي بـا اسـم             

امـا  .   عوض كردن، كسي را بفريـبـنـد       
ها تـاريـخـا رسـمـا مسـلـمـان                 اي  توده
انـد و از دسـت مـحـجـوب و                     نبوده

برادرانش كتك خورده و حـتـي اعـدام          
تـوانـد      همين يك رقم مـي    .   اند  هم شده 

براحتـي بـراي بسـيـاري از كـارگـران               
جـــمـــاعـــت .   غـــلـــط انـــداز بـــاشـــد         

بـارهـا از قـوانـيـن           "   سنديكالـيـسـت   " 
جــمــهــوري اســالمــي و شــوراهــاي            
اسالمي كار دفاع كرده و اعـمـالشـان         

ايـن زيـاد مـهـم          .   انـد    را توجيـه كـرده    
نــبــوده اســت؛ چــرا كــه شــوراهــاي               

تر از آنـنـد كـه             اسالمي كار اسالمي  
. كسي بتواند آبروئي بـرايشـان بـخـرد          

اما اكنون كه ايـن دو گـروه بـه هـم                    

اند و هـر دو زيـر عـبـاي                  نزديك شده 
انــد، و       رفســنــجــانــي قــرار گــرفــتــه        

بخصوص با رنـگ عـوض كـردن و               
هـا بـه        ي" خانه كـارگـر    " دعوت كردن   

هـايشـان، گـاهـا          مجالـس ضـيـافـت      
واقـعـا   "   تشـكـل  " تشخص اينكه كدام    

تشكل كارگري اسـت و كـدام يـكـي              
مــحــلــي بــراي تــجــمــع ايــن بــرادران           

. تواند مشكـل بـاشـد        الهي، مي   حزب
براي نمونه صابر مـحـرمـي، مـازيـار            
گيالني و صالح كامياري از اعضا و        

سنديكاي كارگـران نـقـاش و        " فعالين  
هستند و در عين "   تزئينات ساختمان 

حال در دفاع از قـوانـيـن اسـالمـي و               
. اند  مسلمان بودن سنگ تمام گذاشته    

كسي كه از نزديك از اين تشكل خبـر         
تواند بداند كه ايـن        نداشته باشد، نمي  

جمع واقعـا هـمـان افـراد شـوراهـاي                
اسالمي كار و يـا انـجـمـن صـنـفـي                  
كارگران نقاش ساختماني هستنـد كـه    

انـد و يـا واقـعـا               رنگ عـوض كـرده     
و يـا    .   سنديكائي شكل گرفتـه اسـت      

مثـال حسـيـن اكـبـري، سـخـنـگـوي                 
هـيـأت   " اي پـرطـمـطـراق            محفل توده 

از "   مؤسـس سـنـديـكـاهـاي كـارگـري           
زمان پيوستن به كـاروان انـتـخـابـاتـي           
رياست جمهوري اسالمي مصـطـفـي        
معين، رسالت تضعيـف و حـملـه بـه            

سنديكاي كـارگـران شـركـت واحـد              " 
در "   اتــوبــوســرانــي تــهــران و حــومــه          

نقـد دوسـتـانـه، كـارگـري و              " پوشش  
 .را به عهده گرفته است" سنديكائي

" اعـتـمـاد     " ٨٦ خـرداد     ٣مطلب  
و شـوراهـاي     "   خانه كارگر " نويسد    مي

در آخـريـن روزهـاي         " اسالمـي كـار        
دولت اصالحات تندترين ايستـادگـي      
را در مـقـابـل طـرفـداران اسـتـقـالل                  

هـاي كـارگـري يـا حـامـيـان                  تشكـل 
. . . " سنديكاليست خود نشـان دادنـد        

بسيار محتمل است كه اين نوشته را        
ــكــي از                      ــه ي ــري، ك ــب ــن اك حســي

روزنـامـه   "   كارگري" نويسندگان بخش   
او در   .   است نـوشـتـه بـاشـد       " اعتماد" 

مقاالت مختلف از اعـوان و انصـار           
بـه  .   دفـاع كـرده اسـت        "   خانه كـارگـر   " 

خانـه  " ها از     اي  شيوه شناخته شده توده   
انتقـاد كـرده و در حـملـه بـه                 "   كارگر

هـاي راديـكـال        ها و تشكل    كمونيست
در .   كارگري بسيار فعـال بـوده اسـت          

اي در هـمـيـن روزنـامـه تـحـت                 مقاله

كه مـا در       "   سخن سنديكائي" عنوان  
" كارگر كمونيـسـت   "  نشريه   ١٨شماره  

از پـس    :   " گـويـد     به آن پرداختيـم مـي      
ــبــش                  ــن ــرت، ج ــت ــان دراز ف ــي ــال س
سنديكائي طـي چـنـد سـالـه اخـيـر                  
توانسته است انديشه احيا و بـرقـراري      
سنديكاهاي كارگري را در جـامـعـه            

هايـي از   طرح كند و در مواردي بخش 
كارگران و زحمتكشان يا به ايـجـاد و          
احياي سنديكاهاي خود اقدام كـرده و   
يا تشكلـهـاي مـوجـود را بـه سـوي                  
پذيرش قانونمنديهـاي فـعـالـيـتـهـاي            

ايشـان از    . "   اي هدايت كـنـنـد       اتحاديه
همان زمان داشت شوراهاي اسالمـي      

را سـنـديـكـا       "   خـانـه كـارگـر      " كار و      
كرد و سمت و سوي سنديكائي به         مي
 .داد ها مي آن

 
دعواهاي جناح ها در مورد 

 كارگران در " نمايندگي"
 آي ال او

خوب است به گوشه ديگـري هـم          
اي    به وضعيت ايـن جـمـاعـت اشـاره            

خـانـه   " اي كـه بـراي             عـرصـه  .   بكنيم
 .گي دارد تاز" كارگر

ــاي       ــر      " اعضـ ــارگـ ــه كـ ــانـ و "   خـ
شوراهاي اسالمي كار در تـمـام دوره          
جمهوري اسالمـي قـبـل از سـر كـار              

ــدي       ــم ــدن اح ــژاد در اجــالس              آم ن
" بـعـنـوان نـمـايـنـدگـان          " الـمـلـلـي         بين

گشتند و ايـن      كارگران ايران ظاهر مي   
دادند كه گويا كـارگـران        تصوير را مي  

در !   بـاشـنـد      ايران داراي تشـكـل مـي       
چنـد سـال گـذشـتـه امـا دعـواهـاي                   

ها به اين سطح و اين عرصه هـم         جناح
 . كشيده شده است

كســانــي كــه مســائــل جــنــبــش          
كارگري ايران را دنبال كـرده بـاشـنـد،           

و "   خانـه كـارگـر     " دانند كه     بخوبي مي 
تـريـن      شوراهاي اسالمي از سر سخت    

مخالفين آزادي تشكل كارگري و از         
ترين مخالفين تغيير فصـل       سر سخت 

شش قانون كار جـمـهـوري اسـالمـي             
" گـي    نـمـايـنـد    " قانـونـي كـه         .   اند  بوده

كارگران ايـران را مـنـحـصـرا و دو                   
دستي به ايـن بـانـد پـيـشـكـش كـرده                

دانند كه هـر بـار           همچنين مي .   است
زير فشار، چه اعتراضات كـارگـري و         

هاي رقيـب در دولـت قـرار               چه جناح 
اند، سـعـي در دفـورمـه كـردن                گرفته

اعتراضات كارگري داشته و بـعـنـوان        
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اعـتـراضـات كـارگـري        "   گـوي    سخـن " 
شـايـد الزم بـه         .   ( انـد   سينه جلو آورده  

يادآوري نباشد كه حتي هميـن سـيـنـه      
جلو دادن هـم بـراي بـاج گـرفـتـن از                   

در برابر اعـتـراضـات      .)  رقبايش بوده 
مــخــالــفــيــن جــمــهــوري اســالمــي و         
مــخــالــفــيــن قــانــون كــار جــمــهــوري         
اسالمي به عدم پايبندي به مـقـاوـلـه           

 سازمـان جـهـانـي     ٩٨ و ٨٧هاي   نامه
كار كه آنها را امضا كـرده اسـت، از             

 . قانون كار دفاع كرده است
امروز اما با قـرار گـرفـتـن ايـن                

هـا در مـوقـعـيـتـي كـه ذكـرش                  ارگان
هــاي    طــرفــدار آزادي تشــكــل       رفــت،    

و طور ديـگـري حـرف         !  اند كارگري شده 
بـه ايـن نـقـل قـول از هـمـان                   .   زنند  مي

شـمـاره سـوم خـرداد          "   اعـتـمـاد   " مطلب  
در صـورت پـيـوسـتـن           « :   " توجه كنـيـد   

الـمـلـلـي        هاي بـيـن      ايران به مقاوله نامه   
تـري    گرايي مفهوم روشـن     بحث سه جانبه  

زنـي     پيدا خواهـد كـرد و قـدرت چـانـه              
 » .يابد هاي كارگري افزايش مي تشكل

 عضـو    –اين جمله را داوود قادري      
هيأت مديره كـانـون عـالـي شـوراهـاي              

او دربـاره    .   گـويـد      مـي   –اسالمي كار    
اجراي حقوق بنيادين كـار و مـقـاوـلـه                

المللي در ايران با اشاره بـه         هاي بين   نامه
 دربـاره    ٩٨ و      ٨٧هـاي       مقاوله نـامـه   

هـاي كـارگـري و           فعاليت آزادانه تشكل  
كارفرمايي معتقد است؛ ايـران بـخـشـي       

هـا را اجـرا كـرده              از اين مقاوله نـامـه     
هاي مناسبي بـراي       است و هنوز زمينه   

هـاي     فعاليت آزادانه و فراگيرتر تشـكـل      
 .كارگري وجود دارد

قادري بـيـان كـرد؛ پـيـوسـتـن بـه                   
الملـلـي نـيـازمـنـد           هاي بين   مقاوله نامه 

اصالح فصل ششـم قـانـون كـار اسـت                
 ايـجـاد   ILOهمچنين بر اساس قوانين     

هاي موازي در هـر صـنـفـي آزاد             تشكل
تـوانـد      اسـت كـه قـبـول ايـن امـر مـي                  

 ."مشكالتي را براي كشور ايجاد كند
الحق كه آخـونـد جـمـاعـت رنـد و                 

تا ديروز زبان هر كسـي را          .   شياد است 
بريدنـد و    زد مي   كه با اين زبان حرف مي     

ها و حراست كـارخـانـه تـا            با كمك آجان  
زدنـد؛ امـروز        سر حد مرگ كتكش مي    

 را بــه      ILOخــواهــنــد مــوازيــن          مــي
 !كارگران درس بدهند

اش    در مصـاحـبـه   "   علي حق" اما  
با سهيال جلودارزاده بـه او يـادآوري             

" افـراطـي  " كند كه اينها مخالفين       مي
تغيير در فصل شـش قـانـون كـار و                 

او    ال    آي  ٩٨ و    ٨٧هاي    مقاوله نامه 
آيــا فــكــر    :   " او مــيــپــرســد   .   بــوده انــد  

كنيد اگر تعامل خانـه كـارگـر بـا             نمي
دولت هفتم و هشتم بيشتر بـود ايـن            
امــكــان وجــود داشــت كــه حــقــوق              

هاي   بنيادين كار در قابل مقاوله نامه     
المللي كـار از        سازمان بين  ٩٨ و   ٨٧

جمله حق اعتصاب، اعطاي استقـالل      
هـاي كـارگـري از            بيشتر بـه تشـكـل      

طريق اصالح فصل ششم قـانـون كـار       
جمهوري اسالمي پذيرفتـه و مصـوب       

جـويـي      شود اما بـا نـوعـي مـقـابلـه              
 "افراطي اين فرصت از دست رفت؟

حـاضـر   "   خانه كـارگـر    " منتها آيا   
است اين عرصه را به اين راحـتـي ول            
كند و به رقيبـش بـبـازد؟ گـفـتـم كـه                 

بـيـش از حـد دولـتـي             "   خانه كـارگـر   " 
هـيـچ   .   دانـنـد     اين را همـه مـي      .   است

تـوانـد خـودش را بـه              كس ديگر نمي  
حتي زماني هـم  .   كوچه علي چپ بزند 

كارگران "   نماينده" او به عنوان      ال  كه آي 
از ايـن جـانـوران اسـالمـي پـذيـرائـي                

كرد، يك جورهائي به آنها حـالـي            مي
دانيم شما نماينـده   ما مي" كرد كه    مي

همچنين با هـر حضـور     ".   كي هستيد 
المللي اعتراض    ها در مجامع بين     اين

مخالفين رژيـم و بـخـصـوص حضـور            
فعالين حزب كمـونـيـسـت كـارگـري،            

و ( او      ال   براي هر دو طـرف، هـم آي           
ــهــا      خــانــه " و هــم       )   ديــگــر مــيــزبــان

ها، مايه آبروريزي بـيـشـتـري      ي" كارگر
در نـتـيـجـه بـا پـيـدا كـردن                  .   شد  مي

متحدين ديگري سراغ شـركـائـي در           
درسـت در    .   الملـلـي شـدنـد        سطح بين 
ي تـدارك بـراي اعـتـراضـات              بحبوحه

ــي در          ــان ــه     ٢٠٠٧ اوت       ٩جــه  ب
دستگيري فعالين كارگري در ايـران،        
از جمله محمود صالحي و مـنـصـور          

هـا بـه سـرگـردگـي              اي   اسانلو، تـوده   
ــكــاهــاي            "  هــيــأت مــؤســس ســنــدي

هـا را در دسـت             دست ايـن  "   كارگري
WFTU )       فـــدراســـيـــون جـــهـــانـــي

گــذاشــت و      )   اتــحــاديــه كــارگــري        
نمايندگان اين تشكل جهاني از روز          

خـانـه   "  ژوئـيـه مـهـمـان             ٢٠ تـا    ١٦
بودند و از هـمـديـگـر عـكـس            "   كارگر

مي گرفتند و ماچ و پسته رد و بـدل             
به نظر من اينها با پز      )   ۵. ( كردند  مي

" مســـتـــقـــل از دولـــت        " و ژســـت         
هـاي بـعـدي، تـا            خواهند در دوره    مي

نژاد سر كار است و        زماني كه احمدي  
ها تنگ كـرده اسـت،         عرصه را بر اين   

شـان در       اي   بـا كــمــك بــرادران تـوده         
WFTU      و با پادوئي كسانـي مـثـل 

هـيـأت مـوسـس       " حسين اكـبـري و          
اش ادعـاي    " سنـديـكـاهـاي كـارگـري        

نمايندگي كارگران ايران را بكـنـنـد و         
سعي كنند از اين طريق همچنـان در          

الـمـلـلـي حضـور بـهـم                مجامع بـيـن    
 .برسانند
 

 توضيحات
 

طبق اخبار منتـشـره در حـملـه            )   ١( 
 بـه سـنـديـكـاي           ٨٤ ارديبهشـت    ١٩

كارگران شركت واحد تهران و حـومـه،       
ــاالي                   ــدادي از اعضــاي رده ب ــع ت
شوراهاي اسـالمـي كـار، از جـملـه                
حسن صادقي و علي اكبـر عـيـوضـي      

آن زمـان ايـنـهـا          .   نيز حاضـر بـودنـد      
دست در گردن و اهللا اكبر گويان زبـان         

" نـمـايـنـده    " بـريـدنـد و            اسانلو را مـي   
امروز با باال گـرفـتـن      .   كارگران بودند 

هاي چاقوكـش،     اختالفات اين وحشي  
جبارعلي سليميان، كه سال قـبـل بـه           

هـا در      جاي عيوضي و ديگر اسالمي    
او داشت از پرونده      ال  نشست ساالنه آي  
اش در رابـطـه بـا              جمهوري اسالمي 
كرد، در گفتگـوئـي       كارگران دفاع مي  

: گـويـد      مي٨۵ خرداد ١٠با ايلنا در  
جمعه گذشته علي اكبـر عـيـوضـي،          " 

در حالـي از سـوي     . . .   داوود قاسمي،   
وزارت كار بـه عـنـوان نـمـايـنـدگـان                  

. . . " انتصابي كارگران عازم ژنو شدند     
او تازه متوجه شده اسـت كـه ايـنـهـا               

بـرگـزيـده    " و وي      !   انتصابي هسـتـنـد     
 "! كارگران

 
 آبان آمده بـود    ٢١در اخبار روز ) ٢( 

نژاد از دانشگاه آزاد تـهـران         كه احمدي 
اي سـر بـه           انتقاد كرده كه با مؤسسه    

رفسنجاني قراردادي امضا كـرده كـه        
پول هنفگتي به جيب اين دار و دستـه      

 . ريخته خواهد شد
 

توجه به ايـن بـخـش بـخـصـوص         )   ٣( 
براي فعالين كارگري كه دنبال ايـجـاد        

تشكل كارگري و يا هماهنگـي بـيـن           
هاي موجود كارگري هستـنـد،        تشكل

در خبرها آمده بود كه در      .   مهم است 
هاي فعالين كـارگـري        يكي از نشست  

" هـائـي     اتـحـاديـه   " بر تماس با چنيـن        
اينها تشكل كارگـري  .   تأكيد شده بود 

همـان ارگـانـهـاي سـركـوب            .   نيستند
دولت هستند كه با اقرار خود سهـيـال    
جــلــودارزاده اســم عــوض كــرده و                
شوراهاي اسـالمـي كـار در لـبـاس                

به احتمـال زيـاد ايـن      .   ديگري هستند 
تأكيد كه با اين نهـادهـا هـم تـمـاس                

هـا     اي   برقرار شـود، از جـانـب تـوده             
 . صورت گرفته است

هـا از      كاروان انتخاباتي اين  )   ٤( 
روزنامـه  .   هم اكنون به راه افتاده است     

 ٨٦ آبـان  ١٩  ١۵٣۵شماره "   اعتماد" 
ائـتـالف بـراي      " در مطلبي خـبـر از            

ظـاهـرا   .   دهـد    خبـر مـي    "   شرايط ويژه 
طلبان دوره خاتـمـي       تعدادي از اصالح  

شـود     كه شامل خود ايشان نـيـز مـي          

اولـيـن اجـتـمـاع        " دور هم جمع شده و      
را "   طلـبـان    انتخاباتي سراسري اصالح  

جالب تـوجـه اسـت         . اند به راه انداخته 
سـخـن   :   " كه در اين مطلب آمده اسـت      

ما با نهادهاي برآمـده از جـمـهـوري             
اسالمي اين است كـه ايـن نـهـادهـا                
وابسته به مردم هستند و نـيـروهـاي            

هـاي اجـرايـي حـق             مسلح و دستگاه  
دقـيـقـا    . "   ورود به انتخابات را نـدارنـد      
داننـد در      آنچه را كه مشكل خود مي     

گـويـنـد     مي.   اند اولين قدم مطرح كرده  
نژاد را نيروهاي مسلـح بـر           كه احمدي 

سر كار آوردند و دارند به آنـهـا اعـالم        
 . كنند كه اين كار را نكنيد مي
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جمـهـوري اسـالمـي هـم تـمـام               . است
تيرهايش را رها کرده ايجاد جو رعب       
و وحشت با طرحهايي مثل مقابله بـا        
ــاش و                     ــي و ارازل و اوب ــدحــجــاب ب

هاي گروهـي خـيـابـانـي را بـراه                اعدام
اما اينها هم نتوانسـت     .   انداخته است 

از ابعاد و دامنه اعتراضات کـم کـنـد          
اش ايـجـاد        و اين روزها تنهـا گـزيـنـه       

ايـنـهـا فـكـر        .   فضاي جـنـگـي اسـت         
ميكنند كه جنگ بهترين راه خـالص       
شدن از دست اين جنبشها و در راس          

امـا ايـن     .   آن جنبش کـارگـري اسـت         
سياست هم با حركت خود كارگران و         

 . مردم به شكست خواهد رسيد
اگر کمي به سـوال نـزديـک شـويـم             
ايــن روزهــا جــنــبــش کــارگــري،                  
مطالباتش گامهاي زيادي از سـايـر          

. جنبشهـا بـه جـلـو بـرداشـتـه اسـت                  
واقعيت نشان ميدهد كه جنـبـشـهـاي         
ديگر مثـل جـنـبـش دانشـجـويـان و                
جنبش زنان نيز اساسا راديكال و چپ       

ــنـــد شـــعـــارهـــا و شـــكـــل           .   هســـتـ
اعتراضاتشان اين را بـخـوبـي نشـان            

اما از جنبه هايـي مـيـشـود          .   ميدهد
ديد كه بخشي از سـخـنـگـويـان ايـن               
جنبشها هنوز خود را تمـامـا از شـر             

سنتهاي گذشته ملي مذهـبـي، چـپ          
اين روزها طبقـه    .   اند  سنتي رها نکرده  

کارگر به دنبال متشکـل شـدن اسـت            
اش را دارد         که هنوز گامهاي اولـيـه     

دارد ولـي در عـيـن حـال بـه                     برمـي 
سرعت در حال پيـشـروي اسـت ولـي             
طيفهايي از بخش رهبري كننده ساير      

تـر از       جنبشها هنوز از اين نظر عقب     
هــنــوز .   جــنــبــش کــارگــري هســتــنــد      

. بحثهايشان رو بـه جـامـعـه نـيـسـت              
امروز کارگران معترض اخبارشان را       

دهنـد    به حزب کمونيست کارگري مي    
و حزب را ابزاري براي رساندن صـداي        

ولي طيفهايي  .   دانند  اعتراضشان مي 
كه بعنوان سخنگويان ساير جنبشـهـا       
شناخته ميشوند هـنـوز خـود را از               

انـد و بـه          سلطه چپ سنتي رها نکرده    
همين دليل هنوز سردرگم هستـنـد و          
اتفاقا بـه خـاطـر تـاثـيـر پـذيـري از                     
راديکاليسـم جـنـبـش کـارگـري ايـن               
جنبشها هم سعي دارند که خـود را از         
آن سنتهاي عقب مانده جدا کـنـنـد و            
ما روز به روز شاهد رشد راديکاليسم       
کارگـري در جـنـبـش دانشـجـويـي و                

 .جنبش زنان نيز هستيم

 
٢از صفحه    مصاحبه با بهروز بهاري   



 13 ٧٢شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

خيانت رهبران اتحاديه هاي    
صنفي معلمان سريالنکا به     

 خواسته هاي معلمان
 

سـايـت   (   سانيل  . آ. دبليو:   نوشته
 )                ورلد سوسياليست وب 

                                                نادر احمدي: ترجمه و تلخيص
                                                                                

  بـراي       ٢٠٠٧در اوايل نـوامـبـر          
رسيدگي به خواست معلمان در مـورد          
پرداخت حقوقهاي معوقه آنها، ائتالفي     

 اتحاديه معلمان سـريـالنـکـا يـک             ٥از  
اعتصاب دو روزه در بـخـش مـدارس               

امـا بـدنـبـال       .   عمومي را اعالم کـردنـد     
مذاکراتي که بين نماينـدگـان دولـت و            
رهبران اتحاديه هاي مـعـلـمـان انـجـام              
شد، سه تا از اتحاديه هاي عضـو ايـن             
ائتالف با پيشنهاد فاقد اعتبـار دولـت         
براي تعييـن کـمـيـسـيـونـي بـراي حـل                   
اختالفات مالي در اواخر سال موافـقـت        
کردند و دو اتحاديه ديگر نيز فـورأ در             
موافقت با سه اتـحـاديـه ديـگـر انـجـام                

. اعتصاب را غير ممکن اعالم کـردنـد     
 نوامبر با وجود    ١٣اما با وجود اين در      

تهديدهاي دولـتـي و سـازش رهـبـران                
اتحاديه ها با مقامات دولتي، صـدهـا         
هزار نفر از معلمان در سراسر سريالنکا       
بــراي مــدت يــک روز دســت از کــار                  
کشيدند و خواستار رسيدگـي بـه عـدم            

. پرداخت حقوقهاي معوقه خـود شـدنـد      
به نظر معلمان، لغو اعتصاب و سـازش      
با دولت توسط رهبران اتـحـاديـه هـاي             

. صنفي معلمان يک خيانت آشکـار بـود       

بدنبال افزايش شديد قيمـتـهـا و ثـابـت              
ماندن حقـوقـهـا، قـدرت خـريـد مـردم                
کاهش يافته است و اين مـوضـوع هـم             
براي کارگران و هم براي معلمان صـادق        

به دليل آنکه دولت بخش مهمـي       .   است
از بودجه را صرف خريد ادوات نظـامـي         

بـبـرهـاي    " براي جنگ با جدائي طلبـان         
بـبـرهـاي    ( " مي کـنـد  "   آزاديبخش تاميل 

آزاديـــبـــخـــش تـــامـــيـــل ايـــالم يـــا               
تـا  1970کـه از سـال     "   اي. تي.تي.ال" 

کــنــون در مــنــاطــق شــمــال و شــرق                  
سريالنکا و شبه جزيره جافنا بـر عـلـيـه            
دولت مرکزي سريالنکـا مـي جـنـگـنـد            
خود را يک تشکيالت چپ مي داند کـه         
خواهان تشکيل حکومت مستقل بـراي   
قوم تاميل و جدائي از سريـالنـکـا مـي        

مردم تاميل عالوه بـر شـمـال و           .   باشد
شرق سريالنکا در بـخـش هـاي غـربـي              

پيوسته بـر    .   )   هند نيز زندگ مي کنند    
مـاهـيـنـدا     .   نرخ تورم افزوده مـي شـود         

اتـحـاديـه خـدمـات        " جاياسينگه رهبـر     
در يک بيانيه تبليغاتـي     "   معلمان سيالن 

و توخالي گفت که اگر دولت بعـد از دو          
روز اعتصاب به خواسته ها رسـيـدگـي           
نــمــي کــرد اعــتــصــابــات قــوي تــري               
سازماندهي مي شد و در هـمـان زمـان            
همان رهبران اتـحـاديـه هـا در آخـريـن                
لحظات قبل از شروع اعـتـصـاب بـراي            
جلوگيري از آغاز اعتصاب به نـزد وزيـر     
آموزش و پرورش رفتنـد و بـدنـبـال آن                
رهبران اتحاديه درگير در اعتصـاب بـا          
خوشحالي تمام اعـالم کـردنـد کـه بـا                 

پيشنـهـاد دولـت بـراي رسـيـدگـي بـه                   
در .   خواست معلمان موافقت کـرده انـد       

واقع اين پيشنهاد چيز جديـدي نـبـود و           
قبآل نيز از طرف دولت مطرح شده بـود     
و رهبران سه اتحاديه از پـنـج اتـحـاديـه             
درگير در اعتصاب به دليل نگـرانـي از        
جانب معلمان مايل نبودند تا موافقـت        
خود را با پيشنهاد دولت علني کنند و     
به مطـبـوعـات گـفـتـنـد کـه آنـهـا بـا                        
پيشنهاد دولت براي واگذاري رسيـدگـي       
به مشکالت معلمان به يک کميـسـيـون         
تحقيق موافقت نکـرده انـد و در واقـع               
فقط دو اتحاديه ديگر به تنهائـي بـراي           
خاتمه اعتصاب معلمان فراخوان دادنـد      
اما در نتيجه مبارزات يک عضو فـعـال         

، آقـاي    " حزب برابري سـوسـيـالـيـسـتـي       " 
اتحاديه خـدمـات    " ژوزف استالين رهبر    

کـه يـکـي از اعضـاي            "   معلمان سيالن 
پنج اتحاديه فعـال در اعـتـصـاب بـود               
اعالم کرد کـه ايـن دو اتـحـاديـه نـمـي                  
توانند به تنهايي براي خاتـمـه دادن بـه             

 .اعتصاب تصميم بگيرند
اتحاديه هاي صنفي معلمان سريالنـکـا       
به دليل وابستگي بـه دولـت و احـزاب             
شونيست با جنگ و عمليات نـظـامـي          
دولت بر عليه جدائي طـلـبـان تـامـيـل               

راجـا  " پـرزيـدنـت      .   مخالفت نمي کنـنـد    
رهبـر سـريـالنـکـا صـريـحـأ بـا                "   پاکسه

افزايش حقوق معلمان مخالفـت کـرد و         
گفت که دولت براي افـزايـش حـقـوقـهـا              
پول ندارد و وزيـر آمـوزش و پـرورش                 
اعتصاب را حرکتي ضد ملي ناميـد و          

گفت که معلمان و اتحاديـه هـاي آنـان              
نبايد کاري کنند که بـاعـث تضـعـيـف            
نيروهاي نظامي سريالنکا بشود که در       
شمال و شرق سـريـالنـکـا بـا بـبـرهـاي                   
آزاديـبـخـش تــامـيـل در حـال جـنــگ                  

در .   هستند و جان خود را فدا مي کنند       
واقع اين گفته هاي مـقـامـات دولـتـي              

. مقدمه يـک سـرکـوب پـلـيـسـي بـود                  
افسر عالـيـرتـبـه پـلـيـس          "  ويکتور پررا" 

دستور داد تا در مورد کيفيت و نـحـوه            
ســازمــانــدهــي اعــتــصــاب مــعــلــمــان          
اطالعات جمع آوري شود و بـه وزارت            
آموزش و پرورش نيز دستور داده شد تا        
در مورد معلميـن اعـتـصـابـي گـذارش            

در حداقل يک استان عوامـل      .   تهيه کند 
بـه  "   حزب آزادي سريالنکا  " حزب دولتي   

مدارس رفتند و مـعـلـمـان را تـهـديـد                  
کردند تا در اعتصاب شرکت نکنـنـد و         
هــيــچــکــدام از اتــحــاديــه هــا بــه ايــن              
اقدامات اعتراض نکردند و در حاليکه      
تعدادي از رهبران اين اتـحـاديـه هـا از              
سياست جنگ طلبانه دولت سريـالنـکـا       
بر عليه بـبـرهـاي آزديـبـخـش تـامـيـل                 
حمايت مي کنند ديگر رهبران اتحـديـه        

اتـحـاديـه    .   ها از آن فاصله مـي گـيـرنـد          
در يـک فـراخـوان         "   يو. تي. سي" معلمان  

خواستار تشکيـل يـک جـبـهـه فـراگـيـر                
متشکل از اتحاديه هـاي مـعـلـمـان و              

شد و در حـالـيـکـه           "   حزب اتحاد ملي  " 
اين حزب راستگرا مسئول آغاز جـنـگ        

 بود امـا هـمـيـن       ١٩٨٣داخلي در سال    
بــبــرهــاي "  بــا      ٢٠٠٢حــزب در ســال         

قرارداد صلح امضـا    "   آزاديبخش تاميل 
 مـاه و بـا شـدت              ١٨کرد اما بعـد از      

گيري درگيري نـظـامـي بـيـن بـبـرهـاي                
آزاديبخش تاميل و نيـروهـاي دولـتـي،           

نــيــز از جــريــان      "   حــزب اتــحــاد مــلــي     " 
بـبـرهـاي    " مذاکرات صلح بين دولت و         

فاصله گرفت و بـه        "     آزاديبخش تاميل 
مـاشـيـن    خدمت تـبـلـيـغـات جـنـگـي               

بـدنـبـال آن رهـبـران           .   دولتـي درآمـد    
يو نيز راه مشـابـهـي       . تي. اتحاديه سي 

در مـاه فـوريـه         .   را در پيش گرفـتـنـد      
پي رهـبـران     . وي. حزب حکومتي جي  

يو را به دليل حمايت آنان از         . تي. سي
. ادامه مذاکرات صلح، خائن نـامـيـد       

يو نـه تـنـهـا حـاضـر              . تي. اکنون سي 
نيست ارتباط بين اتحاديه مـعـلـمـان          

" وي. پـي . جي" يو و حزب    . اس. تي. سي
را مطرح و نقد کند بلکه حتي حاضـر        

ثيرات جنگ بر دستمزهـا     انيست تا ت  
و اقتصاد سريالنکا را مورد بـررسـي        

يــو از    . تــي. رهــبــر ســي    .   قــرار دهــد   
" برابري سوسياليستـي " اعضاي حزب  

که عضو اتحـاديـه او نـيـز هسـتـنـد                 
خــواســت تــا از مشــارکــت در يــک              
گــردهــمــايــي بــزرگ اتــحــاديــه هــاي         
معلمان خودداري کنند زيرا او نگـران       
بود که ممکن است در آنجا موضـوع        
پروسه جنگ و صلـح بـيـن بـبـرهـاي               
تاميل و دولت مطـرح شـود و او در            
ادامه مدعي شد که اتـحـاديـه هـاي             
معلـمـان ايـده هـا و بـرنـامـه هـاي                      

 .متفاوتي دارند

اعتصاب قدرتمند كارگران حمل 
 و نقل عمومي در فرانسه

 داوود رفاهي
هزاران كارگر بخش حمـل و نـقـل           

 نـوامـبـر در       ١٣عمومي از روز شنبـه      
اعتراض به طرح دولت فـرانسـه بـراي            
تغيير در نظام بازنشستگي دسـت بـه           
اعتصاب زدنـد و كشـور فـرانسـه و                  
بخصوص پاريس را به حالت فـلـج در            

بر اسـاس قـانـون مـوجـود كـه            .   آوردند
بعد از جنگ جهاني دوم بـه تصـويـب           
رسيد، كارگراني كـه كـارهـاي شـاق و             

 ٣٧دهند، بعـد از       طاقتفرسا انجام مي  
سال و نيم كار از حـق بـازنشـسـتـگـي                

شوند، در حاليـكـه       كامل برخوردار مي  

 ٤٠طرح بازنشستگي عمومي بعـد از   
دولـت  .    اسـت    سال كـار قـابـل اجـراء            

فرانسه در نظر دارد اين طرح را ملغـي         
كند و طرح بازنشستگي كـامـل بـراي           

.  سال افـزايـش دهـد         ٤٠همگان را به    
 ) برابري در زير پا گذاشتن حقوق(

اين اعتراضات ادامه اعتراضـات     
 اكـتـبـر بـه          ١٨ماه قبل است كـه در          

مدت يك روز كشور فـرانسـه را فـلـج               
دولت فرانسه يكبار قبـل در سـال   .   كرد

 شــانــس خــود را بــراي پــس               ١٩٩۵
گرفتن اين قانون امتحـان كـرده بـود،             
ولــي بــا اعــتــراضــات گســتــرده ســه              

اي مجبور به عقب نشيني شـد و      هفته
باعث سقوط دولـت ژاك شـيـراك نـيـز             

كارگران ايـنـبـار نـيـز مصـمـم              .   گرديد
هايشـان   هستند تا دستيابي به خواسته 

بـا  .   به مـبـازات خـود ادامـه بـدهـنـد                
وجودي كه نيكالي ساركوزي، رئـيـس        
جمهور و وزير كار چنديـن بـار تـأكـيـد             

اند از طرح برنامه ريزي شده شـان        كرده
عقب نشيـنـي نـخـواهـنـد كـرد، امـا                  

اند كه مصـمـم        كارگران نيز اعالم كرده   
هستند تا دولت را مـجـبـور بـه پـس                 

همزمـان بـا     .     گرفتن طرح رفرم بكنند   
 نـوامـبـر،      ٢٠اين اعـتـراضـات، روز          

بيش از يك و نيم ميليون كارگر بخـش         
خدمات عمومي نـيـز دسـت از كـار                
كشيدند و به يك اعتـصـاب يـك روزه             

آنها مخـالـفـت خـود را بـا              .   پيوستند
طرح رفرم دولـت بـراي كـارگـران ايـن                

همچنين خـواسـت    .   بخش اعالم كردند  

افــزايــش دســتــمــزد و جــلــوگــيــري از            
هاي دسته جـمـعـي را بـعـنـوان                 اخراج

هــاي اســاســي خــود اعــالم            خــواســت
 .اند كرده

ايــن زورآزمــايــي بــيــن دولــت و             
هاي اقـتـصـاد       كارگران مهمترين بخش  

در فرانسه اگـر بـا اتـحـاد، اتـكـاء بـه                   
كارگران بـر      تصميم جمعي و پافشاري   

شك بـه     هايشان ادامه يابد، بي     خواست
 . نتيجه مطلوب خواهد رسيد

گــرچــه تـــعــدادي از رهــبـــران                 
ها سعي در به سازش كشانـدن         اتحاديه

ــد، ولــي                  ايــن اعــتــراضــات را دارن
خوشبختـانـه تـاكـنـون مـوفـق بـه آن                   

 . اند نشده
چنانچه كارگران موفق بـه عـقـب           

تـوانـد تـأثـيـر           راندن دولت بشوند، مي   
اي بـر       بسيار مثبت و اميـدار كـنـنـده         

روند اوضاع، نه فقط در فرانسه، بلـكـه     
 .در كل اروپا داشته باشد

 
 صفحه اعتراضات بين المللي کارگري 
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گزارش در باره اعتراض  ٢

كارگران شركت ساختمان و 
  سي در آبادان سي نصب اي

 
شــرکــت ســاخــتــمــان و نصــب            "
كـه شـرکـتـي        (E.C.C) سـي    سي  اي

نيمه خصوصي نيمه دولتي است، در       
کــار .   پــااليشــگــاه آبــادان قــرار دارد        

تــخــصــصــي ايــن شــركــت ســاخــتــن         
واحـدهـاي   )   استراکچرهاي صنعتـي  ( 

پيمانکار .   باشد  پتروشيمي و نفت مي   
اين شرکت كه يکـي از بـزرگـتـريـن و            

هـا در ايـران و             ثروتمندترين شرکـت  
 ٣٠٠ آبـان       ٢٨خاورميانه است روز    

تن از کـارگـران قـراردادي را بـدون                 
اخطار قبلـي و حـتـي بـدون اطـالع                 

ايـن  .   بخش اداري، از کار بيکار کـرد       
 طـرح ايـجـاد       ٣کارگران در پروژه فاز     

پـروژه  .   کـنـنـد      کـار مـي    "   کت کراکـر  " 
عظيمي که کار ساختمانـي آن تـمـام            
شده است و هم اکنون فقط در انتظـار         

. باشـد   رسيدن قطعات براي نصب مي    
در اين شرکت هم اکنون هزار کـارگـر           

مـديـريـت ايـن       .   به کار اشتغال دارنـد    
شرکت به بهانه طلب صـد مـيـلـيـون              
توماني که از پااليشـگـاه آبـادان کـه             

باشد دارد، و بـه       کارفرماي اصلي مي  
بهانه کمبـود مـواد اولـيـه و تـهـيـه                   
قطعات و تحريم اقتـصـادي ايـران از          
سوي آمريکا و دول غربي، يـکـسـري          
بيکارسازي را در دسـتـور گـذاشـتـه              
است و اعالم کرده است که اگـر الزم          

 نفر از کارگران را      ٥٠٠باشد بيش از    
 نـفـر     ٢٠٠نـام    .   اخراج خـواهـد كـرد      

ديگر از کارگران در لـيـسـت اخـراج               
قرار دارد که قرار است در آذرمـاه از            

بـعـالوه قـرار اسـت          .   کار بيکار شوند  
هـا   ها و کارشناس  نفر از تکنيسن   ٥٠

  .نيز  اخراج شوند
کــارگــر اخــراج شــده، در            ٣٠٠

بخـش سـاخـتـمـان سـازي سـويـل و                   
داربســت بــنــدي بــه کــار اشــتــغــال              

قـراردادهـاي ايـن کـارگـران           .   داشتند
يــکــمــاهــه اســت و بــا اخــراج آنــان                
هيچگونه حق و حقوقي به آنها تعـلـق         

هــا بــاعــث      ايــن اخــراج  .   گــيــرد   نــمــي
  .اعتراض همه کارگران شده است

ــان         ٢٨روز     ــر      ٣٠٠ آب ــارگ  ک
اخراجي اين شرکت با شـنـيـدن خـبـر            
شوکه شده و فورا دست بـه اعـتـراض            
زدند و به سراغ رئيس کارگاه کـه در            
خوابگـاه  کـارگـران غـيـربـومـي در                  

پليس جـلـوي   .   خيابان امير بود رفتند  
آنها را گرفت و مانـع ورود کـارگـران             

بــديــن تــرتــيــب کــارگــران قــرار         .   شــد
 آبـان    ٢٩گذشتند که روز بعد يعنـي        

ابتدا به اداره کار بروند و اگـر پـاسـخ              
نـگـرفـتـنـد در مـقـابـل فـرمـانــداري                  

کارگران همچنيـن سـه      .   تحصن کنند 
ماه دستمزد خود را طلبکـارنـد و ده            
روز پيش كـارفـرمـا اعـالم کـرد کـه                 

 تــومــان بــه آنــهــا عــلــي            ١٥٠٠٠٠
پـردازد امـا کـارگـران             الحساب مـي  

گفـتـنـد کـه تـمـام طـلـبـهـايشـان را                      
. ميخواهنـد و زيـر بـار آن نـرفـتـنـد                  

اکنون به کارگران اخراجي اعـالم شـده        
که پول بـراي پـرداخـت طـلـب آنـهـا                   
نيست و هرگاه طلب بـاقـي پـرسـنـل              

هـاي شـمـا نـيـز              پرداخت شد، طـلـب    
دستمزد ماهـانـه   .   پرداخت خواهد شد  

 ٤٠٠ هزار تا     ٣٥٠اين کارگران بين    
هزار تومان در اضاي دوازده سـاعـت        

کارگران فاضـل حـيـدري و      .  کار است 
حسين بغالني را بعنوان نماينده خـود       
انتخاب کرده بودند که كارفـرمـا ايـن       
دو نفر را نيز اخراج کرده و در لـيـسـت     
سياه قـرار داد کـه بـه هـيـچـوجـه بـه                   

اعتـراض کـارگـران     .   شرکت بر نگردند  

  . همچنان ادامه دارد٣اخراجي فاز 
ساشا پويا در گـزارش دوم خـود           

کارگران ساعـت هشـت      :   "   نويسد  مي
 آبان مـاه بـراي بـار دوم بـه               ٢٨شب  

خوابگـاه مـراجـعـه كـردنـد، امـا بـا                   
کارگران .   سركوب پليس مواجه شدند   

 آبـان بـنـا بـه            ٢٩امروز صبح يعني    
قرار قبلي ابتدا به اداره کار رفتـنـد و            
خواهان بازگشـت خـود بـه کـارشـان              

طبـق مـعـمـول اداره کـار بـه                 .   شدند
طرفداري از شرکت بـرخـاسـتـه و بـه                
کارگران اعالم شد که شرکت مجـبـور     
است نيروي خود را کاهش دهد؛ زيـرا        

و چون کارگران   .   قطعات نرسيده است  
اي نگرفتند به فرمانداري رفـتـه      نتيجه

وقـتـي آنـجـا       .   و در آنجا تجمع کردند    
نيـز پـاسـخـي نـگـرفـتـنـد دوبـاره بـه                     
پااليشگاه برگشتند و در آنجا تجـمـع        

در اينجا نـيـروي حـراسـت و             .   کردند
انتظامي پااليشگاه وارد عمل شـدنـد       

امـا  .   تا کارگران را مـتـفـرق کـنـنـد               
 نـفـر     ١٠٠کارگـران کـه تـعـدادشـان            

ميشد، معترضانه و متـحـدانـه وارد          
 ".پااليشگاه شدند

حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از               
مبارزه كـارگـران پـااليشـگـاه آبـادان             

كـنـد و كـارگـران سـايـر                 حمايت مي 
مراکز کارگري بويژه کـارگـران ديـگـر           

هـاي پـااليشـگـاه آبـادان را بـه                بخش
هاي ايـن      حمايت از مبارزه و خواست    

حزب سركوب  .   خواند  كارگران فرا مي  
و اخراج نماينده كـارگـران را شـديـدا             
محكـوم كـرده و اعـتـراض را حـق                   

كـارگـران بـه      .   داند  مسلم كارگران مي  
هيچ وجه نبايـد بـه دولـت اسـالمـي                
اجازه بدهند كه بـه بـهـانـه شـرايـط و                
فضاي جنگي زندگي آنها را بيـش از          

تنها راه مقابلـه بـا ايـن      .   اين تباه كند  
وضــعــيــت، مــبــارزه يــکــپــارچــه و             
متحدانه كارگران و حـمـايـت سـايـر              

 .بخشها از آنها است
 

زنده با اتحاد و همبستگي طـبـقـاتـي          
 كارگران

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده با جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ١٣٨٦ آبان ٢٩، ٢٠٠٧نوامبر  ٢٠

 
 ها در پااليشگاه آبادان اعتراض به اخراج سازي

 كارفرما نماينده كارگران را اخراج و در ليست سياه گذاشت  

 

 ) آبانماه٢٩ و ٢٨ (٢٠٠٧ نوامبر ٢٠و  ١٩ -ساشا پويا، گزارشگر حزب كمونيست كارگري ايران  

تنها از ذهن بيمـار سـران حـکـومـت              
اسالمي است که طـرحـهـايـي نـظـيـر              
حجاب در کارخانجات و ارسال بستـه       

. هاي حجاب به دانشگاه بـر مـي آيـد       
نگاهي به مبارزات و رودرويـي مـردم     

 بطور واقعي اوج     ،با چنين طرحهايي  
اســتــيــصــال رژيــم را بــه نــمــايــش                

بــويــژه طــرح حــجــاب و         .   مــيــگــذارد
تشکيل شوراي امر به معروف و نهي       
از منکر در کارخانجات آنچنان غـيـر        
واقعي و مسـخـره اسـت کـه حـتـي                   
خودشان نيز آنـرا مـحـتـاطـانـه طـرح               
ميکنند و به مـوضـوع جـدي بـحـث              

امـا نـفـس اعـالم          .   تبديل نشده است  
اجــراي چــنــيــن طــرحــي از ســوي                 

 تحقير آشـکـار     ،مسئولين وزارت کار  
زنان در محيط هاي کار است و  بايد         

. فورا با اعتراض کارگران روبرو شـود      
با اعالم ايـن طـرح رژيـم مـيـکـوشـد                
سايه شوم ارعاب و سـرکـوب را در              

تحت عـنـوان    .   کارخانجات حاکم کند  
مبارزه با بدحجايي ديـوار آپـارتـايـد            
جنسي در محيط ها ومراکز کاري را       
بيشتـر کـنـد و کـارگـران پـيـشـرو و                    
مـعــتــرض را زيــر فشــار و تــهــديــد               

رژيـم اسـالمـي      .   بيشتري قـرار دهـد       
ميخواهد با قرار دادن شواري امـر بـه      
معروف و نهـي از مـنـکـر در کـنـار                 
ــيــروهــاي بســيــج در                 حــراســت و ن
کارخـانـجـات بـر کـنـتـرل و فضـاي                   

. پليسي در مراکزي کاري شدت دهـد      
بايد در مقابل ايـن طـرح ارتـجـاعـي              

بايد اعالم کرد کـه کـارگـران      .   ايستاد
به دارو دسته هاي اوبـاش حـزب اهللا            

 اجازه حضـور نـخـواهـنـد         ،در کارخانه 
داد و دست حراست و خانـه کـارگـر و            
شوراهاي اسالمي و هـمـه اعـوان و              
انصار آنان از محيط هـاي کـار بـايـد           

 . کوتاه شود
دو سال پيش مديريـت کـارخـانـه          
ايران خودرو با ابـالغ طـرح پـوشـش              

 تالش کـرد     ،اجباري براي کارگران زن   
طرح مشابهي با همين طـرح حـجـاب         

 امـا بـا بـيـانـيـه              ،را به اجرا  گـذارد      
اعتراضي کارگران و حمايت کارگـران      
مرد از کارگران زن و صـف مـتـحـد               

اکنـون بـايـد کـل          .   کارگران روبرو شد  
جنبش کارگري و فـعـالـيـن مـبـارزه               

 نسبـت بـه      ،عليه تبعيض عليه زنان     
چنين طرحهايي عکس العمـل سـريـع        
نشان دهـنـد و بـا شـکـل دادن بـه                      

 اجـراي چـنـيـن          ،اعتراضـي گسـتـرده    
. طرحهايي را به شکست بـکـشـانـنـد          

طرح حجاب و تشکيل شوراي امر بـه      
معروف و نهي از منکر بايد فورا در          
مجامع عـمـومـي کـارخـانـجـات بـه               
بحث درآيد و کارگران نسبـت بـه ايـن            

 بـيـانـيـه      ،تحقير آشکار نسبت به زنان    
هاي اعتراضي دهند و آنـرا مـحـکـوم          

 . کنند
واقعيت اينسـت کـه طـي چـنـد               

 رژيم اسالمـي در بـرابـر           ،ماهه اخير 
رشد بالنده اعتراضـات بـخـش هـاي            
مختلف جامعه تالش کـرد دسـت بـه       
سرکوب وسيع جامـعـه  بـزنـد و در                 
همين راستا تحت عنوان مـبـارزه بـا           
بدحجابي زنـان را مـورد تـعـرض و                

اما امـروز آمـارهـاي       .   فشار قرار داد  
خود دولت نشانگر شکست اين طـرح       

آمــارهــاي مــيــلــيــونــي زنــان         .   اســت
معترضي که با بدحجابي خود عـمـال        
در مقابل خط و چوب خط هاي رژيـم        

شانه باال انداختند و ايستـادنـد و بـا             
نيروي حزب اهللا و مامورين ارتـجـاع         

. اسالمي در خيابانهـا درگـيـر شـدنـد          
اکنون جـمـهـوري اسـالمـي در اوج                
اســتــيــصــال و در مــقــابــل جــنــبــش            
اعتراضي بالنده کارگري مـيـخـواهـد         
بساط حزب اهللا را در کـارخـانـجـات            

اما بدون شک کـارگـران بـا          .   پهن کند 
مبارزاتشان و با اعتراضات هر روزه        
خــود نــخــواهــنــد گــذاشــت کــه                    
کارخـانـجـات و مـراکـز کـاري  بـه                     
جوالنگاه اوبـاش حـزب اهللا تـبـديـل              

طرح حجاب و تشکيل شـواري    .   شود
امر به معروف ونهـي از مـنـکـر در                
کارخانجات يک گستاخي آشـکـار از         
سوي رژيم نسبت به کارگـران اسـت و          
بــايــد از ســوي کــارگــران و هــمــه                  
انسانهاي آزاديـخـواه پـاسـخ درخـور             

 . خود را بگيرد

 
١از صفحه  !...  كارگران اجازه نميدهند  
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با مقاومت کارگران شاهو در 
مقابل افزايش ساعت کار، 
اداره کار سنندج به نفع 
 آنان راي صادر کرد

 
ــحــاد "  ــت         " ات ــاي ــه   " ، س ــحــادي ات

" سراسري كارگران اخراجـي و بـيـكـار        
امـروز در    "  آبان خبر داد كـه        ٢١روز  

جلسه هيـئـت تشـخـيـص اداره کـار                
کـارگـران      سنندج که در پي مقاومـت   

شاهو نسبت به افزايـش سـاعـت کـار         
و "   از هشت ساعـت بـه نـه سـاعـت              " 

بدنبال شـکـايـت کـارفـرمـا از آنـان                  
تشکيل شده بود، اين هيئـت بـه نـفـع        
کارگران شاهو راي داد و کارفرمـا را          
ملزم نمود تا يک روز از حقوق آنان که         
در ماه قبل به دليل اعـتـصـاب ايـن              
کارگران پرداخت نشده بـود، بـه آنـان            

 .پرداخت نمايد
همچنيـن بـه دنـبـال اتـهـامـات                
ــه               ــه شــاهــو ب کــارفــرمــاي کــارخــان
نمايندگان کارگران مبني بر تـحـريـک        
آنان از سوي اين نمايندگان، کـارگـران        

 در ٢٠/٨/٨٦شاهو ديروز مورخـه     
محـل کـارخـانـه اقـدام بـه تشـکـيـل                  
مجمع عمومي خود نموده و يکـصـدا     
اعالم کردند نماينده هـايشـان چـيـزي        
جــز خــواســتــهــاي بــر حــق آنــان را                 
نمايندگي نکرده اند و بـار ديـگـر بـه              

خالد سواري، هـادي    : اتفاق آرا آقايان 
احمدي، فريـدون پـالـيـزي و رمضـان             

بعنوان نماينده هـاي خـود          حبيبي را 
 . انتخاب نمودند

الزم بــه يــادآوري اســت کــه در              
 مــديــر      ١٦/٧/١٣٨٦مــورخــه      

کارخانه شاهو طي بخشنامـه اي بـه           
بهـانـه افـزايـش سـاعـت اسـتـراحـت                  
کارگران در موقع ناهار، به کـارگـران          
اين کارخانه اعالم کـرد کـه بـه ايـن                 

 ٩منظور از اين پـس بـايـد بـمـدت                  
ســاعــت در روز کــار کــنــنــد، امــا               
کارگران در مقابـل ايـن بـخـشـنـامـه               
دســت بــه مــقــاومــت زده و ضــمــن              
اعتصاب و تجمع در مقابل اداره کار       

ــطــور     ١٩/٧/٨٦در مــورخــه         ، ب
يکپارچـه اي از اجـراي بـخـشـنـامـه                 

. افزايش ساعت کار خودداري کـردنـد      
به دنبـال ايـن وضـعـيـت کـارفـرمـاي                

کارخانـه از کـارگـران بـه اداره کـار                  
سنندج شکايت نمود که در نـهـايـت            
هيئت تشخيـص اداره کـار سـنـنـدج،           
امروز راي خـود را بـه نـفـع کـارگـران              

 ."صادر کرد
 

 اعتراض كارگران 
  عسلويه١٠ و ٩فاز 

 
بــنــا بــه خــبــري كــه بــه حــزب                 
كمونيست كارگري رسيـده، كـارگـران        

 عسلويه در اعتـراض بـه     ١٠ و ٩فاز  
 ماه دستمزد پرداخت نشـده خـود،           ٤

 آبان دست به اعتصاب زده و   ١٩روز  
خـواهــان پـرداخــت كـلــيــه حــقــوق و              

كـارگـران   .   مزاياي معوقه خود شـدنـد     
 ٤اند كه اگر حقوق معوقه        اعالم كرده 

ماه گذشته آنهـا پـرداخـت نشـود بـه               
. اعتراض خود ادامـه خـواهـنـد داد            

كارفرما براي جلوگيري از گسـتـرش         
اين اعتراض بـه بـخـشـهـاي ديـگـر،                
برخي از حقوق مـعـوقـه كـارگـران را              

 . پرداخت كرد
  

تجمع اعتراضي كارگران 
شركت تعاوني جنگل 

 " امامزاده ابراهيم"
 

كارگران شركت تعاونـي جـنـگـل          
 آبـان در       ٢٠روز   "   امامزاده ابراهيم " 

مقابل فرمانداري شـهـرسـتـان شـفـت           
استان گيالن در اعـتـراض بـه عـدم                
دريافت حقوق و مـزايـاي مـعـوقـه و              
همچنين پـرداخـت حـق بـيـمـه خـود                
تجمع كرده و خواستـار رسـيـدگـي بـه            

 . مطالبات خود شدند
 

تجمع اعتراضي كارگران و 
" سياه زاغ"رانندگان سد 

 ديواندره 
بنابر اخبار منتشر شده، كارگران     

در نزديكي  "   سياه زاغ " و رانندگان سد    
شهرستان ديواندره استـان كـردسـتـان          

 آبان ماه در اعتراض به عـدم    ٢٠روز  
دريافت دستمزدهاي خـود دسـت از           
كار كشيده و در مـقـابـل دفـتـر ايـن                 
شــركــت تــجــمــع كــرده و خــواســتــار            

 . رسيدگي به مشكالت خود شدند
 

 هزار كارگر ١٢اعتصاب 
 كشت و صنعت كارون

 

بنـا بـه خـبـر رسـيـده بـه حـزب                     
 ٢٠کمونيست کارگري، روز يکشنبه     

آبان ماه، کارگران شيفت صبح کشـت       
و صنعت کارون شوشتر در اعـتـراض        
به عدم پرداخت دستمزد شـهـريـور و            
مهر دسـت از کـار کشـيـدنـد و در                    
مقابل دفتر مرکزي شـرکـت تـجـمـع              

در ايــن اعــتــصــاب تــمــام            .   کــردنــد
کارگران بخش هاي مختلف شـرکـت         
ــزات              ــجــهــي ــارگــران ت ــه ک ــجــمل مــن
مکانيکي، برق و کـارخـانـه شـرکـت             

کارگران شيفت عصـر و شـب          .   دارند
نيز به اعتصاب پـيـوسـتـنـد و بـديـن                

 کــارگــر کشــت و        ١٢٠٠٠تـرتــيــب    
صنعت اعتصاب متحدانه خـود را از       
روز يکشنبه شروع کـردنـد و امـروز             

. وارد دومين روز اعـتـصـاب شـدنـد            
کاظميني مدير عـامـل شـرکـت در              
جمع کارگران حـاضـر شـد تـا طـبـق                 
معمول وعده و وعيد بدهد و کارگران       

او .   را از اعتـصـاب مـنـصـرف کـنـد              
اظهار داشت که در تـالش اسـت تـا              
حقوق کارگران را تـهـيـه کـنـد و در                  
صورتيکه نتواند دستمزدهاي معوقـه     
را بپردازد از مـقـام خـود اسـتـعـفـا                   

کــارگــران مــعــتــرض     .   خــواهــد کــرد    
سخنـان او را قـطـع کـردنـد و اعـالم                 
کردند که اين وعده ها را بارها شنيده        
اند و براي احقاق حقـوق خـود راهـي             

اين اولـيـن بـار         .   جز اعتصاب ندارند  
نيست که مـقـامـات و مـديـران در                 
مقابل کارگران به عجـز و البـه مـي            
افتند و وعده ميدهند اما دوره فريـب   

. خوردن کارگران بـه سـر آمـده اسـت            
تالش چند نفر لـبـاس شـخـصـي کـه                
ملتمسانه از کارگران خواستند به سر      

. کار باز گردنـد هـم بـجـائـي نـرسـيـد              
همزمان با شروع اعتصـاب تـعـدادي         
از کارگران راهي تهران شـدنـد تـا بـا              

. دولت و بانک کشاورزي مذاکره کنند     
طــي مــاه گــذشــتــه نــيــز کــارگــران               
مذاکرات مـتـعـددي بـا فـرمـانـداري              
شوشـتـر، اسـتـانـداري خـوزسـتـان و                
مسئولين شرکت داشتند که هـمـگـي        

جواب آنها اين بود کـه  .   بي نتيجه بود 
پاسخ کارگران نيـز دسـت       .   پول نداريم 

کارگران کشـت   .   زدن به اعتصاب بود   
و صنعت در اوائل مهرماه با تـهـديـد          
به اعتصاب مـوفـق شـدنـد دولـت و               
کارفرما را وادار بـه عـقـب نشـيـنـي               

کرده و دسـتـمـزد مـرداد مـاه را از                   
 . حلقومشان بيرون بکشند

 ٢١بنا به خبر ديگـري كـه روز              
آبان ماه به حـزب رسـيـده، کـارگـران              
اعتصابي کشـت و صـنـعـت کـارون              

 ٢١شوشتر از ساعات اوليـه صـبـح            
آبانمـاه، دسـت بـه راهـپـيـمـائـي در                   
محوطه شرکـت زده و جـلـوي دفـتـر               
مرکزي و حسابداري شرکت گـرد هـم          

بخش تجهيـزات مـکـانـيـکـي         .   آمدند
که محل شروع راهپيمائـي کـارگـران          
بود حدود يـک کـيـلـومـتـر تـا دفـتـر                   

در طـول راه       .   شـرکــت فــاصــلـه دارد       
کارگران قسمت برق و ساير بخشها به       
راهپيمائي پيوستند و با اين ابتکـار،       
حرکت يکپارچه و باشکـوهـي شـکـل          

طبق ايـن خـبـر، اعـتـصـاب              .   گرفت
کارگران کشت و صـنـعـت انـعـکـاس             
وسيعـي در مـيـان مـردم شـهـرهـاي                
دزفول و شوشتـر و مـراکـز مـخـتـلـف            
کارگري در اين شهرها داشـتـه و بـا               

. استقبـال مـردم مـواجـه شـده اسـت              
انعکاس اعتصاب چنان وسـيـع بـوده         
است که تلغري سرپرست فـرمـانـداري        
شوشتر نيز در مصاحبه با خبرگـزاري       
ايسنا ناچار به اعتـراف درمـورد ايـن       

پـرداخـت   :   " حرکت شده و گفتـه اسـت        
نشدن حقوق كارگران كشت و صنعـت    
كارون مشكالت بسياري را به همـراه       
داشته و موجب تحصـن كـارگـران در          

در حـال حـاضـر         .   كارخانه شده اسـت   
كارگـران دو مـاه اسـت كـه حـقـوق                    
نگرفته اند و كاري غـيـر از تـحـصـن            

نــمــايــنــده آنــهــا بــراي رفــع           .   نــدارنــد
مشكالت به تهران رفته و اميـدواريـم      

ايادي رژيم  . "   مشكلشان برطرف شود  
شــايــع کــردنــد کــه تــا آخــر هــفــتــه                
دستمزدهاي معوقه پرداخت ميـشـود     
اما کارگران به اين شـايـعـات وقـعـي             
نگذاشتند و مصممانه به اعـتـصـاب         

کارگران ميگويـنـد    .   خود ادامه دادند  
به هيچ وعده و وعيدي اعتماد ندارند       
و تا دريافـت تـمـامـي دسـتـمـزدهـاي              

 . معوقه به اعتصاب ادامه ميدهند
 

تجمع بيكاران در دشت 
 آزادگان

 
بنابه اخـبـار رسـيـده، بـيـكـاران               

 آبـان در       ٢٢استان خـوزسـتـان روز          
اطــراف مــيــدان نــفــتــي آزادگــان در           
اعتراض به بيكاري دست بـه تـجـمـع            
زدنـد و از سـرپـرسـت وزارت نـفــت                  
جمهوري اسالمي كه براي بـازديـد از         
وضعيت مياديـن نـفـتـي بـه اسـتـان                
خوزستان رفته بود، خواستـار ايـجـاد       
اشتغال در پروژه هـاي مـيـدان هـاي              

 .نفتي اين منطقه شدند
 

تجمع كارگران كارخانه قند 
بردسير كرمان در مقابل 

 استانداري
 

كارگران كارخانـه قـنـد بـردسـيـر             
 آبان مـاه در اعـتـراض    ٢٣كرمان روز   

به بتعويق افتادن حـقـوق و مـزايـاي              
خود در مقابـل اسـتـانـداري كـرمـان              
دسـت بــه تــجــمــع زده و خــواســتــار               

. رسيدگي به مطالبـات خـود شـدنـد           
 ماه است كه حـقـوق و         ٦اين كارخانه   

مزايـاي كـارگـران خـود را پـرداخـت               
كارگران بعد از ايـنـكـه          .   نكرده است 

فــرمــانــدار قــول رســيــدگــي بــه                    
مطالباتشـان را داد بـه تـجـمـع خـود               
خاتمه دادند اما آلتيماتوم دادنـد كـه          
اگر به خواسـتـه هـايشـان رسـيـدگـي               
نشود، بار ديـگـر دسـت بـه تـجـمـع                   

 . خواهند زد
 

راهپيمائي اعتراضي آارگران 
  آارخانجات نيشابور

 تن از كـارگـران     ١٠٠٠نزديك به   
كارخانجـات مـخـتـلـف شـهـرسـتـان               

 آبانمـاه دسـت بـه      ٢٥نيشابور در روز    
يک راهپيمائي مشـتـرک زدنـد و بـه               
شرايط مشقـت بـار خـود اعـتـراض              

در اين راهپيـمـائـي کـارگـران          .   کردند
کارخانـه هـاي مـتـعـددي از جـملـه                  

 

 اخبار اعتراضي کارگري در ايران

 ابراهيم مددي و رحيم بساک و ، منصور اسانلو،محمود صالحي 
جليل احمدي دو کارگر نيشکر هفت تپه و تمامي زندانيان سياسي  

 بايد فورا و بدون قيد و شرط از زنداني آزاد شوند  
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بيانيه مشترک تعدادي از کارگران     
مجتمع هاي پتـروشـيـمـي ُ هـاي             

 ،منطقه ويژه اقتصادي مـاهشـهـر    
 پتروشيمـي   ،پتروشيمي بندر امام  

 ،پــتــروشــيــمــي ارونــد    ،فــن آوران  
 پـتـروشـيـمـي        ،پتروشيمي مـارون  

ــجــر  ــي         ،ف ــاراب ــمــي ف ــروشــي ــت  ،پ
پـتـروشـيـمـي        ،پتروشيمي كـارون    

 غدير
 

 –عليه جنگ و فضاي سـيـاسـي          
اقتصادي جنگـي ايـجـاد شـده از            
 طرف دولت هاي  ايران  و امريکا 

 
همه  احـزاب و سـازمـانـهـا                :   به  

کارگري و انساندوست ، سايتهـاي      
اينترنتي و وبالگهاي فارسي زبـان      

 در ايران و جهان ُ
 

 با سالم  
ما تعدادي از کارگران مـجـتـمـع هـاي              
بـاال ،  بـديـنـوسـيلـه صـداي اعـتـراض                  
خودمان را به جنـگ و فضـاي جـنـگـي             
ايجاد شده از طرف دولتُ هاي ايـران و            
امريکا بلند کرده  و بـيـانـيـه مشـتـرک                 
زيــر را بــراي اطــالع عــمــوم اعــالم                   

 .ميکنيم 
جنگ يک سياست کثيف و شـوم            –  ١

عـلــيـه بشــريـت ، عــلـيــه کـارگــران و                   
 تجر به    . زحمتکشان و همه مردم است      

 سال جنگ ايران و عـراق نشـان داد             8
که براي حاکمان هـر دو کشـور ، ايـن                 
جنگ طوالني نعمت بـوده ولـي بـراي              
مردم ، دست اوردي جز کشتار ، فقـر و            
فالکت و استبداد و خفقان و ويـرانـي و         

 . سرکوب نداشت 
قربانيان جنگ ها هميـشـه مـردم           –  ٢

عادي هستند و در ست به همين دلـيـل           

، ما کارگران هـيـچ نـفـعـي در جـنـگ                 
 .نداريم 

سياست تحريم هاي اقتصادي  بيـن      -٣
المللي اعمال شده تا کنوني  و تـحـريـم             
هاي در حال اعمال از طرف امـريـکـا و             
دول غربي  و متقابال سياستهـاي امـاده         
سازي جامعه براي مقابله با تحـريـمـهـا           
که از طرف دولت ايران به مردم تحميـل         
ميشود ، همه مستقيم و غير مستقـيـم       
بــر عــلــيــه کــارگــران و مــردم عــمــل                 

 .ميکنند 
تالش براي ايجاد فضاي جـنـگـي           –  ٤

از هر دو طرف مخاصمه ، تالش بـراي           
حمله بيشتر به مبارزات جاري کارگـران       
و زحمتکشان و حمله به سطح معيشـت        

بطوريکه هـنـوز    .   مردم و کارگران است     
هيچ گلوله اي از سالحها شليک نشده ،      
اقتصاد جنگي دارد شکل ميـگـيـرد و           

 . گراني و تورم بيداد ميکند 
در شرايطي که مردم ،   کارگـران و     -٥

دانشجويان در  ايران در حـال مـبـارزه               
و بـر  عـلـيـه           ,   عليه بي عدالتي و ظلم      

هرگونه فشـار اقـتـصـادي و سـيـاسـي                 
هستند و همه روزه  گـوشـه اي از  ان                      

را در مبارزات کارگران نيشـکـر هـفـت            
تپه ، کاغذسازي کارون ،  دانشـجـويـان          
ــر                       ــاي ــر و س ــي ــب ــر ک ــي دانشــگــاه ام

ايجـاد  .     دانشگاههاي ايران مي بينيم       
فضاي جنگي باعـث خـواهـد شـد کـه                 
دولت به همه خواستهاي بحق و انسانـي      
ما  کارگران و دانشجويان بـا سـرکـوب            

 .  بيشتر جواب دهد 
از همه کارگران ايران ميخـواهـيـم        –  ٦

که  متحدانه به اين شـرايـط اعـتـراض              
کنند و هر دو طرف جنگ را مـحـکـوم            

مـا  .   نبايـد سـاکـت نشـسـت                 .   کنند  
همينجا اطمينان ميدهيـم کـه بـا عـزم             
بيشتري به تالش و مبارزه  بـراي دفـاع            
از زندگي ادامـه دهـيـم و از حـرمـت                    

 . انساني مان دفاع خواهيم کرد 
از همه کارگران جهـان ، از هـمـه             –  ٧

ــارگــري و                    ــهــا و احــزاب ک ســازمــان
انساندوست ميخواهيم که در دفـاع از          
زندگي ميليونها انسان ، بر عليه جنگ       

و  فضاي جنگي ايجاد شده  از طـرف              
دولتين ايران و امريکا موضع بـگـيـرنـد      
و صداي اعتراضشان را در همراهي بـا          

 . ما بلند کنند 
اطمينان داريم که در جهان امروز          –  ٨

،  کارگران و مردم  جهـان و  بشـريـت                   
متمدن  قادر است ، با اتحـاد عـمـل ،                 
از وقــوع فــجــايــع جــنــگــي و امــروز                
مشخصا  از وقوع جنگي کـه احـتـمـال             

 .دارد رخ دهد، جلوگيري کنند 
 فوريه سالهاي گذشتـه ، کـه           15اينرا  

بشريت متمدن در  جنبش عليه جـنـگ          
و حمله امريکا و متحدانش به عـراق  و          
همچنيـن  حـمـايـت هـاي جـهـانـي از                    

کارگران ايران را  به نمايش گـذاشـت ،               
دســت هــمــه    .     ثــابــت نــمــوده اســت             

انسانهاي شـريـف و انسـان دوسـت را                
 .ميفشاريم 

زنده باد اتحاد کارگران جـهـان و مـردم             
   ١٣٨٦  آذر ٢  -متمدن عليه جنگ

   

 سايت روزنه
 

www.rowzane.com 
 سايت کارگران

www.kagaran.org 
 سايت حزب کمونيست کارگري ايران

www.wpiran.org 

ارخانه قند نيشابـور، شـركـت ايـران            ک
شعله، شركت آسايش، شركت يخـچـال       
سازي آزمـايـش، كـارخـانـه يـخـچـال                 
سازي البرز نيشـابـور و شـركـت آريـا                
شرق شرکت داشتـنـد و در حـالـيـکـه                 
پالکاردهائي در دست داشتند و عليـه       
بيعدالتي شعار ميدادند، از چـهـارراه          
امام شروع به راهـپـيـمـائـي کـردنـد و                
سپس در مقابـل فـرمـانـداري تـجـمـع               
کردند و خواهـان رسـيـدگـي فـوري بـه               

كارگـران اعـالم     .   مطالبات خود شدند  
كردند كه تاكنون به مراجع مـخـتـلـف            
دولتي، از جملـه وزارت كـار مـراجـعـه            
كرده اند اما با بي اعتنائي مسئولـيـن    

در پـايـان ايـن         .   دولتي مواجه شده اند   
راهپيمائي كارگران بيانـيـه اي حـاوي           
مطالبات آنها از جمله امنيت شغلـي،       
جلوگيري از اخـراج و بـيـكـارسـازي،               
پرداخت به موقع دستمزدها و مزايا و       
پاداش و عيدي، رفع تبعيـض قـرائـت           
کرده و خواهان رسيدگي فوري بـه آنـهـا      

حرکت دسته جـمـعـي کـارگـران          .   شدند
مراکز مختلف کارگري در نـيـشـابـور            
ابتکار مهمي است که بايد به الـگـوي       

. کارگران در سراسر کشور تبديل شـود      
قبال نيز کارگران در بـرخـي شـهـرهـاي            
ديگر دست به اقدام دسته جمـعـي زده           

اين يـکـي از مسـائـل مـبـرم                 .   بودند

کــارگــران اســت کــه بــجــاي حــرکــات            
پراکنده، واحدهاي مـخـتـلـف در هـر               
شهر و مـنـطـقـه دسـت بـه اقـدامـات                   
مشترک بزننـد و حـرکـات بـزرگ تـر،                

 . قدرتمندتر و موثرتر سازمان دهند
 

تجمع اعتراضي كارگران قوه 
 پارس قزوين

 
بايـد يـكـي     " بنابه خبري كه وبالگ     

درج كرده اسـت، كـارگـران قـوه            "   شويم
 آبـان بـراي بـيـش       ٢٨پارس قزوين روز    

 مين بار در مقابل اين كارخانـه        ٣۵از  
كارگـران ايـن كـارخـانـه           .   تجمع كردند 

 ماه است بالتكليف انـد       ١٨نزديك به   
. و دســتــمــزدي دريــافــت نــكــرده انــد           

كارگران اعـالم كـرده انـد كـه جـواب                 
مسئولين به كـارگـران ايـن بـوده كـه                 
بروند به بانك بگويند كه بـه كـارخـانـه             
وام بدهد تا كارخانه حقوق كارگران را         

كـارگـران ايـن را يـك حـيلـه                 !   بپردازد
ديگر مسئولين دانسته كه بـا آن قصـد         
سرگرم كردن كارگران را بـراي مـدتـي             

 .ديگر دارند
 

احضار و دستگيري کارگران 
  نيشکر هفت تپه ادامه دارد

دست زدن به اعتصاب و تجمع  
  تنها راه مقابل کارگران است

 
بنا به گزارشي که به حـزب رسـيـده         

است، اداره اطـالعـات شـهـر شـوش                
همچـنـان بـه احضـار و دسـتـگـيـري                   

روز .   کارگران هفت تپه ادامـه مـيـدهـد     
 آبــانــمــاه دو نــفــر از            ٢٧يــکــشــنــبــه    

نمايندگان کارگران نيشکر بنام رحـيـم         
بساک و جليل احمدي به ستـاد خـبـري           
اداره اطالعـات احضـار و بـازداشـت              

هفته گذشته نيز قربان علـيـپـور        .   شدند
و محمد حيدري مصر يـک هـفـتـه در              
بازداشت بودند و هرکدام با قرار وثيقـه        

  . ميليون توماني آزاد شدند١٠
ــري               ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
دستـگـيـري و پـرونـده سـازي عـلـيـه                    
کارگران حق طلب نيشکر هفت تپـه را     
شديدا محکوم ميکند و از کـارگـران           
ميخواهد متحد و يکپارچه به مقـابلـه       

رژيم بدنبال اعـتـصـاب       .   با آن برخيزند  
موفق کارگران نيشکر، مشغول جنگ      

رژيـم  .   فرسايشي با کارگران شـده اسـت      
قصد دارد با تداوم بازداشت و پـرونـده           
سازي عليه کارگران، مـانـع فـعـالـيـت             
طيفي از رهبـران و فـعـالـيـن کـارگـري              
نيشکر شود، جلو تحرک کارگران بـراي       
متشکل شدن را بگيـرد و کـارگـران را           
براي سازماندهي اعتصابات قدرتمنـد    

تـنـهـا راه      .   براي يک دوره ناتـوان کـنـد        

درمقابل کارگران تسليم نشدن بـه ايـن      
توطئه ها، کـوتـاه نـيـامـدن درمـورد                
وثيقه و پرونده سازي، و دست زدن بـه        

مـا  .  اعتصاب و تجمع اعتراضي است 
قبال نـيـز درمـورد ضـرورت مـقـابلـه                 
فوري و قدرتمند درمقابل بازداشـت و         
وثيقه گرفتن از کارگران هشدار داديـم        
و بار ديگر بر اين نکته تاکيد ميکنيـم      
که کارگران هـفـت تـپـه نـبـايـد اجـازه                  
دهند اداره اطالعات رفقاي ديگرشـان       
را احضار و دستـگـيـر کـنـد و طـلـب                   

کارگران نشان داده انـد کـه     . وثيقه کند 
با قدرت اعـتـصـاب و تـجـمـع خـود                   
ميتوانند رژيم را به عقب براننـد و ايـن    
حربه مـوثـر کـارگـران درمـقـابـل ايـن                 

  .دست درازي ها است
احضـار و دســتـگــيـري کــارگــران           

. نيشکر هفت تپه بايد مـتـوقـف شـود          

پـرونــده سـازي و وثـيــقـه گـرفــتـن از                    
کارگران بايد پايان يابد و همه پـرونـده           

حـزب  .   هاي تاکنوني بدور ريخته شـود     
از خانواده کارگران ميخـواهـد کـه در            
کنار کارگران نيشکـر بـه يـک مـبـارزه             
متحد و يکپارچه و قـدرتـمـنـد دسـت              
بزنند و وزارت اطالعات را سـر جـاي            

حزب از کـارگـران هـمـه       . خود بنشانند 
مراکز کارگـري در سـراسـر کشـور و                
دانشجويان دانشگـاهـهـاي مـخـتـلـف            
ميخواهد قاطعانه بـا کـارگـران هـفـت            
تپه اعالم همبستگي کنند و جمهوري      
اســالمــي را بــخــاطــر اقــدامــات                   

  .سرکوبگرانه اش محکوم کنند
  

  آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

  زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠٠٧ نوامبر ١٩ – ١٣٨٦آبان  ٢٨
 

 
١٤از صفحه  ...  اخبار اعتراضي کارگري   
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  : آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است

 ٨  ماهواره هات برد
  مگاهرتز ١٢٣٠٣   فرکانس

 ٢٧٥٠٠  سيمبل ريت 
 ۴/۳    اف اي سي
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 :     سايت کانال جديد
      

 tv.newchannel.www://http        
   com.yahoo@kanaljadid  
com.yahoo@anternasional.tv 

 
 : تلفن تماس

٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ 
٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ 

اوليـن شـمـاره نشـريـه اي بـنـام                  
تحت عنوان نشريه سنـديـکـاي    " پيک" 

بـا  .   کارگران شرکت واحد منتشر شد      
اولين نگاه به اين نشريه ميتوان ديـد          

 نه تنها  به خواستهـا و  ،که اين نشريه  
مبارزات کارگران واحد و کارگـران در    

 بلکـه بـا جـنـبـش            ،ايران ربطي ندارد  
کارگري بالنده در ايران تقابـل آشـکـار       

اين نشريه صداي اعتراض چند     .   دارد
هزار کارگر شرکت واحد که دو سـال            
پيش با اعتصاب با شکوه خود فصل       
جديدي در جنبش اعتراضي کارگـري      
گشودند و فضاي سياسي جامـعـه را          

اين نشريه صداي   .   تغيير دادند نيست  
اعتراض کارگراني کـه خـواسـتـهـاي            

 ايـجـاد     ،انحالل شوراهـاي اسـالمـي      
 افـزايـش     ،تشکل مستقـل از دولـت        

فوري دستمزدها و اجراي قراردادهاي     
 ،دسته جـمـعـي را فـريـاد مـيـزدنـد                  

ايــن نشــريــه ربــطــي بــه آن           .   نــيــســت
کارگراني ندارد که آمدنـد و در سـطـح      
رسانـه هـا عـلـيـه تـوحـش سـرمـايـه                   
کيـفـرخـواسـت خـود را دادنـد و از                   

ايـن  .   برابري انسانها سـخـن گـفـتـنـد            
نشريـه جسـارت و  چـهـره مصـمـم                      

 کـارگــري کـه در بــحـبــوحــه              ٥٠٠٠
اعتراضات کارگران واحد در منطـقـه       

 اتوبوسراني تهران تجمع کـردنـد و           ٦

براي خواستهايشـان فـريـاد زدنـد را              
 بـطـور     ،اين نشـريـه   .     تصوير نميکند 

عملي امروز  با رژيـم و عـوامـل آن                
خانه کـارگـر و شـوراهـاي اسـالمـي                

نشريه استغاثه از   .     همصدا شده است  
مقام رهبري رژيمي است که بـه صـف     
کارگران خاتوان آباد گلـوـلـه بسـت و             
هــمــيــن امــروز رهــبــران خــود ايــن              
ســنــديــکــا را بــخــاطــر خــواســتــهــاي         

. برحقشان به اسارت کشـيـده  اسـت           
خصوصا در آن نامه اي خـطـاب بـه               

 ، خـامـنـه اي      ،رهبر انقالب اسالمـي   
اوج استيصال نويسندگان اين نشـريـه        

اسـتـيـصـال     .   را به نمايش مـيـگـذارد       
خط سنديکاليسم و توده ايستـي کـه          
در طول مبارزات با شکـوه کـارگـران           
واحد بـه انـزوا کشـيـده شـده بـود و                    
بدنبال يـک دوره سـردوانـدن و حـوالـه              
دادن اين کارگران به مجاري قـانـونـي         
جاني دوباره گرفته است و  اکنـون بـا            
بيـرون دادن ايـن نشـريـه مـيـخـواهـد                

نشـريـه   .   دوباره بازيگر صحنـه بـاشـد        
به روشني استيصال خط تـوده    "   پيک" 

ايستـي و سـنـديـکـالـيـس را نشـان                   
نشان ميدهد کـه  بـازي در          .   ميدهد

چهارچوب قوانين موجـود دولـتـي و           
چشم دوختن به تغيير ايـن قـوانـيـن و            
مقاوله نامه هاي سـازمـان جـهـانـي             

 سرانجام آن چيزي جز سـردوانـدن        ،کار
کارگر  و قرار گرفـتـن او  در کـنـار                   
جمهـوري اسـالمـي و تشـکـل هـاي               
دست ساز آن خانه کارگر و شـوراهـاي         

امـا  امـروز بـر           .     اسالمـي نـيـسـت      
هيچکس پوشيده نيست کـه نشـريـه            
پيک در ميان هيچ سطح از کـارگـران           

امـروز چشـم     .   خريدار نخواهد داشـت   
کارگري کـه پـيـام         .   کارگران باز است  

اول مه آن اينست کـه مـيـگـويـد مـا                
 دستمزد  ،انزژي هسته اي نميخواهيم   

مـا    " ، تومان نميخـواهـيـم    ١٨٣٠٠٠
 زنـدگـي    ،کارميکنيم که زندگي کنيم   
زيـر بـار      "   نميکنـيـم کـه کـار کـنـيـم              

اراجيفي از نـوع نـامـه خـطـاب بـه                   
. رهبـري انـقـالب اسـالمـي نـمـيـرود              

گردانندگان اين نشريه ناگزير خواهند     
بود که يا جهت خود را تغيير دهند و         
يا بساطشان را جمع کننـد و نشـريـه            

ادامـه طـرح چـنـيـن           .   شان را ببنـدنـد    
 بـيـش از        ،نوشته ها و بيانيه هـايـي       

بــيــش بــاعــث بــي اعــتــبــاري طــرح            
بنابرايـن هـر     .   کنندگان آن خواهد بود   

کارگري که ذره اي احساس فاصلـه بـا       
اين ادبيات و اين سخنان دارد بـايـد            

. جلو بيـايـد و حـرف خـود را بـزنـد                   
کارگران واحد بايد بگويند که ايـنـهـا        
حرفهاي مـا کـارگـران شـرکـت واحـد              

بگويند تشکلي که بـخـواهـد        .   نيست
براي پيشبرد خواستهايش  به رهبـري       
رژيم اسالمي و قوانين ضدکارگري و    

 بايد از    ،ضد انساني آن متوسل شود    
سوي کارگـران طـرد شـود و پـاسـخ                 

بايد عليه ايـن     .   درخور خود را بگيرد   
نـبـايـد    .   خط و اين سيـاسـت ايسـتـاد         

گذاشت به اسم ما کـارگـران واحـد و             
طبقه کارگر چنين سخـنـانـي بـرزبـان            

بايد کارگران اعالم کنند کـه ايـن     .   آيد
بـايـد کـارگـران       .   صداي مـا نـيـسـت         

شرکت واحد با بيانيـه هـاي خـود از              
دستاوردهاي اعتراضات تـا کـنـونـي         
شان  پاسداري کنند و بگويند کـه مـا     
آزادي همـکـارانـمـان از زنـدان را از                 
سران حكومت جنايتكاران استـغـاثـه       

ما بازگشت به کـارمـان را        .   نميکنيم
مـا  .   از كسـي اسـتـدعـا نـمـيـکـنـيـم                

خــواهــان آزادي بــي قــيــد و شــرط                
هــمــکــاران خــود و هــمــه زنــدانــيــان            

ما بـا مـبـارزاتـمـان         .   سياسي هستيم 
مـا  .   درب زندانها را خواهـيـم گشـود        

خواستهايمان را رساتـر و مصـر تـر              
 . فرياد خواهيم زد

شايد گفته شود که با فشـاري کـه       
جمهوري اسالمي به کـارگـران واحـد          

 اين کارگـران در شـرايـطـي        ،وارد کرد 
آنچنان دشوار بودند که نميتوانستـنـد       

به تمامي صـداي اعـتـراض کـارگـر              
باشند و سـنـديـكـاي واحـد در ايـن                  
نشريه اش اين وضعيت را مـنـعـكـس      

پـاسـخ   .   ايـن پـوچ اسـت        .   كرده اسـت   
اينست که اين کارگران ميتواننـد بـه          
يمن مبارزات با شکوهي که داشتنـد       
سرشان را باال بگـيـرنـد و امـروز در                
کنار کارگران هفت تـپـه و کشـت و                

 شـاهـوي سـنـنـدج و            ،صنعت کارون 
عســلــويــه و اعــتــراضــات هــر روزه            
کارگران در  اينجا و آنـجـا خـود را                 
قدرتمند ببينند و بـا مـتـحـد کـردن               
صفوف خود و با درس گرفتن از افـت         
و خــيــزهــاي اعــتــراضــاتشــان بــراي          

نـيـاز   .   پيشروي بيشتـر خـيـز بـردارنـد         
فوري کارگران واحد امـروز انـتـشـار             

 نشريـه اي کـه در آن بـه           ،نشريه پيک 
نياز .      نيست ،استغاثه و تمنا برخيزد   

امروز کارگـران واحـد مـتـحـد کـردن              
صــفــوف خــود  ســر خــواســتــهــا و                
مطالباتشان براي تقابـل بـا تـعـرض            
رژيـم اسـالمـي و پـافشـاري بــرروي                
خواستهـا و مـطـالـبـاتـي اسـت کـه                   
قهرمانانه براي آن مـبـارزه کـردنـد و             
صداي اعتراضشان در کل جامعـه و         

بـايـد زبـان و         .   جهان طنين انـداحـت     
 .   صدا اين اعتراض باشيم

 
  واحد نيستصداي کارگران “ پيک”نشريه 

پاياني است به آالم و دردهـاي بشـري            
که چندين هزار سال اسـت دوام آورده            

کمونيسم نه امـري مـحـتـوم کـه        .   است
امري اسـت کـه خـودانسـانـهـا بـايـد                    
برپايش دارند و براي برقرار ساختن آن         
پيش هر چيز بايد قـدرت سـيـاسـي را              
طبقه کارگر بدست گيـرد و ايـن امـر               
محقق نخواهد شد مـگـر ايـنـکـه در               

و .   حزب خودش متشکل شـده بـاشـد          
منصور حکمت اين حـزب را بـنـيـان               

ايـن  .   نهاد تا همين امررا به پيش بـرد         
حزب، حزب کارگران است چون امـرش      
ساختن جامعه سوسياليستـي اسـت و        

بـر ايـن     .   اين امر جنبش کارگري است    
حزب خرده مـيـگـريـنـد کـه کـو تـوده                   

" کارگر عضو اين حـزب بـخـصـوص               
؟ ايشــان    " ! بــخــش پــرســروصــداي آن        

عضويـت را فـقـط بـا داشـتـن کـارت                  
عضويت بر سينه برسميت ميشناسند     
اما نمي بينند که توده کارگر از طريـق         
ــرد                  ــيــش ب ــراي پ ــدگــانــش ب ــن ــمــاي ن
امراعتراض روزمره اش بـه ايـن حـزب       

نمي بيند که هـر روز      .   مراجعه ميکند 
بيشتر از پيش آرا و نظرات ايـن حـزب           

 . در جامعه مطرح ميشود
اين حـزب از اول بـه کـم راضـي                  
نبوده و براي همين از پله اي به پله اي            

اکنـون ايـن     .   ديگر پيشرفت کرده است   
حزب بـه مـعـنـي واقـعـي کـلـمـه امـر                   
رهايي همه انسانها را با وجـود آنـکـه           

. در اپوزيسيون است به پيـش مـيـبـرد           
جنبش عليه تبعيـض زنـان، جـنـبـش             
حقوق کودک، جنبـش عـلـيـه اعـدام و              
سنگسار، جنبش عليه اسالم سيـاسـي       
در اروپا، جنبش عليه اسـالم سـيـاسـي         
درخاورميانه از طـريـق سـازمـانـدهـي            
کردن سرنگـونـي انـقـالبـي جـمـهـوري               
اسالمي که خود ضربه اي مرگبـار بـر           
پيکر سرمايه داري در سـطـح جـهـان               

اينها خواستـهـاي کـدام طـبـقـه            .   است
است؟ ميتوان به صراحـت ادعـا کـرد            
که اين حزب کارگران اسـت چـون امـر          
جنبش طبـقـه کـارگـر را کـه هـمـانـا                    
کمونيسم است، بـا قـدرت بـه پـيـش                 

 .ميبرد
 زنده باد حزب کمونيست کارگري

 گرامي باد سالروز تشکيل آن 
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 نوامبر سالروز تشكيل حزب     ٣٠
حـزبـي كـه      .   كمونيست كارگري اسـت   

عملكردش، سياستـهـايـش، بـرنـامـه          
اش تماما تاييدي بر اينست كه حزب       

كــارگــران را    .   طــبــقــه كــارگــر اســت       
رهـايـي  طـبـقـه           .   نمايندگي ميكـنـد   

كارگر و كل جامـعـه را نـمـايـنـدگـي                
ايــن حــزبــي اســت كــه             .   مــيــكــنــد  

سرسازشي با سرمايه و سرمايه داران      
از هيچ گـوشـه     .   و حكومت آنها ندارد   

اي از سياستها و برنامه و همـچـنـيـن           
عملكرد چندين ساله اين حـزب چـيـز       

ايـن حـزب     .   ديگري را نميـتـوان ديـد       
نشان داده است كه تمام موجوديـتـش        
: هماني است كه اسمش بيان ميكـنـد       

 ! حزب كمونيست كارگري
کم نيستند احزاب و سازمانـهـاي       
در جهان و ايران که نام کارگر بر خـود          
گذاشته اند؛ اما امـرشـان نـه تـنـهـا                 
رهايي کارگران نيست بلکـه مـحـکـم        
کردن کردن غل  و زنـجـيـر بـر پـاي                   

هيچ حزب سياسي در   .  کارگران است 
هــيــچ گــوشــه اي از جــهــان  پــيــدا                 
نميکنيد که رسما و علنا بـيـان کـنـد            
که ما در پي استثمار کارگر هسـتـيـم          
بلکه برعکس چنان جلوه ميدهند کـه       
در پي رفـاه و آسـايـش تـوده مـردم                   

حتي هسـتـنـد فـاشـيـسـتـي            .   هستند
ترين احزاب سـيـاسـي کـه نـامشـان                

سوسياليسم پسونـد نـام     .   کارگر است 
حزبشان است اما کار ديگر ميکنـنـد     
و در پي وضع قوانيني هسـتـنـد کـه              

.  استثمار کارگر را شـدت بـخـشـنـد              
بهره کشي را الزم و مشروع ميدانـنـد         
و در پي وضع قوانيني هسـتـنـد کـه              
اين وضعيت نـکـبـت بـار را شـدت                 

کم نيستند احزابي که بـه نـام   .   بخشند
کارگر به قدرت رسيدند و از هـمـان              
روز اول به قدرت رسـيـدشـان دسـتـور             

کمر بندها را مـحـکـم تـر          :    دادند که 
ببنديد که دوران رياضـت اقـتـصـادي          
بيشتري در پيش اسـت تـا جـامـعـه                

هيچ حزب بورژوايي را    !   پيشرفت کند 
پيدا نميکنيد که رسما و علنا مـثـال          

نام خودش را حزب سرمـايـه داران و            
و در بـيـانـيـه          !   استثمارگران بـگـذارد   

شان تشکيل حزبشان و يا در بـرنـامـه          
که امرشان :   شان به صراحت بيان کند    

استثمار و کسب سود اسـت و مـهـم             
نيست چه بر سر توده مردم مي آيد و          
دنده شان نرم بـايـد بـکـشـنـد و اگـر                    
نکشند ما نيروهاي امنيتي مـان را          

نـيـت   .   به سراغ شان خواهيم فـرسـتـاد       
شان را اما در لفافه بيـان مـيـکـنـنـد،             

مالکيت را امر مقدسي اعـالم      :   مثال
ميکنند و اينکه برخي دارند و برخـي        
ندارند به بـي عـرضـگـي و داشـتـن                  

و تـوده    .   عرضه افراد ربـط مـيـدهـنـد        
کارگران که صد البته از ديـد ايشـان            
يک مشت آدمهايي هستند که بدنـيـا        
آمدند تا کـار کـنـنـد مـعـنـي نـدارد                  

چـون از نـظـر         .   آسايش داشته باشـنـد    
ايشان اگر كارگر كار نكند و استثمار       
نشود آنوقت معلوم نيست کـي بـايـد           

مثال به ايـن تـوجـيـه دولـت           !   کار کند 
فرانسه توجه کنيد که دارد زور ميزند       

را )   هـمـان اسـتـثـمـار        (   قوانيـن کـار      
کند که البتـه بـا اعـتـراض            "   اصالح" 

. محکم کارگران مـواجـه شـده اسـت           
مــيــانــگــيــن  :   ايشــان اعــالم کــردنــد       

مـتــوسـط عــمـر بـازنشــســتـگــان در             
 سال  ٢٤فرانسه در دوره بازنشستگي     

اين يعني ايـنـکـه دارنـد پـول              .   است
بنا به تعريـف ايشـان       .   مفت ميدهند 

ــد از                       ــعــنــي نــدارد يــکــي بــع م
بايد !   بازنشستگي اين همه زنده باشد    

چنان تسمه از گرده کارگر کشيـد کـه           
 سال بعد از بازنشـسـتـگـي         ٥نهايتش  

. تمام کند و به رحمت ايزدي بپيـونـدد        
ــد                      ــرده ان ــران ک ــه در اي ــاري ک . ک

به مانند همه   (   بازنشستگي در ايران    
بــراي )   امــور ديــگــر ســرمــايــه داري        

کارگر نه آسايش که تشديد مصيـبـت        
اما نه در ايران و نـه در فـرانسـه    .  است

و نه در هيچ جاي ديگر اينگونه بـيـان          
نميکنند بلکه مثال اسم طرحشـان را     

طرح تکريم از فرزانـه گـان       "   ميگذارند
 !"و پيش کسوتان

چرا اينگونه است؟ چرا در پشـت        
نام کارگر مخفي ميشوند؟ جـايـگـاه          

اجتماعي طبقه کارگـر بـه گـونـه اي              
است که ترس را در دل سرمايه داران          

طـبـقـه کـارگـر بـنـابـر              .   کاشته اسـت   
جايگاهش در عرصه توليـد جـامـعـه        
ميتواند شيرازه اين بساط استثمار را      

او نـفـعـي در ادامـه            .   از هم بپاشانـد   
وضع موجود ندارد که بـرعـکـس هـر           
روز ادامه اين وضعيت تباهي بيشتـر       

کـارگـر   .   و بيشتري نصيبش مـيـکـنـد      
ميداند کافي است چند ساعـت فـقـط       
چند ساعت دست از کار بـکـشـد تـا              
همگان مشاهده کنند که چگونه چرخ      

کنونـي  )   در واقع بي نظمي   (   اين نظم   
طبـقـه کـارگـر کـافـي            .   از کار ميفتد  

است به صورت متـحـدانـه دسـت بـه              
اقـدام زنــد و در تشــکـلـي خـود را                    
سازمان دهد تا مشـاهـده شـود کـه               
چگونه همه اعوان و انصار سرمايه به       

. پايش ميفتند کـه بـرگـردد سـرکـار             
ميزنند و زندان ميکنند و ميکـشـنـد       
و چاپلوسي ميکنند تا کارگـر قـبـول           

تا بوده همـيـن بـوده و خـواهـد             .   کند
بسيار زور ميـزنـنـد کـه کـارگـر              .   بود

ــکــنــد و                   خــودش را مــتــشــکــل ن
هـمـه    .   تشکيالتش را شـکـل نـدهـد           

کارشناسان بورژوازي جمع مـيـشـونـد        
اگــر هــم   .   تــا مــانــع ايــن امــرشــونــد        

نــتــوانســتــنــد مــانــع شــکــل گــيــري           
تشکيالت کارگري شوند زور بسـيـار        
ميزنند تا آنرا بـه يـک تشـکـل ابـتـر                  

و بخصـوص مـواظـبـنـد      .   تبديل کنند 
که کارگـر فـکـر نـکـنـد کـه در امـر                     
سياست و قدرت سيـاسـي مـيـتـوانـد            

. دخالت کند و بـايـد دخـالـت کـنـد                 
کارگري که بـه ضـرورت دخـالـت در             
سياست و قدرت سياسي بيفتد از هـر        
 .مصيبتي براي ايشان عظيم تر است

اين است که کارشناسان بـه خـط         
ميشوند که نشـان دهـنـد سـيـاسـت                
امري است مربوط به از مـا بـهـتـران             
که جاي در آن براي کـارگـر و طـبـقـه                

حزب و تشکيل حـزب      .   کارگر نيست 
ميوه ممنوعه اي است که کارگر حـق        
ندارد حتي هوس گاز زدن به آنـرا بـه             

تشکيل حزب و   .   مخيله خود راه دهد   
عضويت در آن و فعاليـت تـحـت ايـن           

پوشش براي کارگر سم ميدانند کـه او     
دور "   وظــيــفــه تــاريــخــي اش      " را از      
کارگر بخصوص ايرانـي آن       .   ميسازد

هــنــوزمــانــده تــا بــه ايــن درجــه از                
برسد بايد صبر ايـوب و    "   خودآگاهي" 

عمر نوح داشته باشد تـا روزي شـايـد       
دسـتـه اي     .   اين امتياز را بدست آورد    

به ضرب زندان و گلوله مـيـخـواهـنـد            
ايـن کـار     .   اين امر را ثـابـت کـنـنـد              

دولتهـاي سـرمـايـه داري اسـت کـه                 
تکليف طبقه بـا آنـان روشـن اسـت،               

 .سرنگوني به نيروي انقالب
دسته اي ديگر اما بـه زبـان مـا            

کارگران سخـن مـيـگـويـنـد امـا در                 
بهترين حالت هنوز کارگر را و طبـقـه         
کارگر را آمـاده مـتـشـکـل شـدن در                
حزب و به طـبـع آن بـدسـت گـرفـتـن                   

مـعـتـقـدنـد      .   قدرت سياسي نميبـيـنـد     
ساليان بسيار بايـد سـپـري شـود تـا               

پروسـه  .   طبقه به منافع خود آگاه شود 
جانفرسايي بايد طي شـود و چـنـديـن           
نسل تباه شوند تا روزي که کـارگـران           
پي بردند که حزب و دخالـت در امـر             

ايـنـرا چـه کسـي          .   سياسي الزم است  
اعالم خواهد کرد که طبقه بالـغ شـده          
است؟ اينان هستند که ظاهرا چهارتا      
پيراهن بيشتر پاره کردند يـک روز از           
روزهــاي خــوب خــدا مــتــوجــه ايــن             
امرميشوند، تا آنروز اما،  طبقه بايد       
صبر کند و براي تمرين براي مـنـافـع           

دسـتـه اي     .   صنفـي اش تـالش کـنـد          
ديگر فرياد ميکشند جنبـش طـبـقـه           

و بـايـد     "   ضد سرمايـه داري    "   جنبش  
اما تـا    .   در جهت لغو کارمزدي باشد    

ميتوانند پرهيز مـيـکـنـنـد کـه نـام                 
سوسياليسم و جامعه سوسياليسـتـي      

حزب و تشـکـل حـزبـي را               .  را ببرند 
ضـد  "   امري پوچ و زنجير بر مـبـارزه           

حزب !   قلمداد ميکنند "   سرمايه داري 
را امر روشنفکري ميدانند اما تا جـا        
دارد در بيان نظـراتشـان از ادبـيـاتـي            
استفاده ميـکـنـنـد کـه مـعـروف بـه                  

چـرا کـه در        .   روشنفکـري شـده اسـت      
پشــت عــبــارت پــردازي هــاي پــر                
طمطراق ميخواهند خود را مـخـفـي          

چـون اگـر بـه صـراحـت             .   نگه دارنـد   

بخواهند حرف بزنند حرفي ندارند جز       
همان حرف ديگران که تشکلي به نـام        
حزب که کارگر در آن متشـکـل شـده            
باشد ناالزم و روشنفکـري مـيـدانـنـد            
چرا که امرشان به واقع سوسيـالـيـسـم          

 .نيست
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 سـال پـيـش امـا، انسـانـي              16
در )   مــنــصــور حــکــمــت     (   شــريــف     

بــحــبــوحــه فــريــادهــاي گــوشــخــراش        
بورژوازي  که کمونيسم را تـمـام شـده         
اعالم کرد و پرچـم سـرخ کـارگـران را              
لگد مال ميکرد اين پرچـم را از زيـر             
دست و پـاي اسـتـثـمـارگـران بـيـرون                 
کشيد و تشکيـل حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري را اعالم کـرد و بـر پـرچـم آن               

ايـن  .   نوشت سوسياليسم همين امروز   
همه به پشتوانه سالها مبارزه نظري و       
سياسي بود که پشت سر گذاشته شده       

او نه از خيرخواهي و نيـکـوکـاري    . بود
بلکه عميقا معتقد بود که کمونيـسـم        
امر کارگران  است، جنبشي متـعـلـق         
به طبقه کارگراست؛  ايـن جـنـبـشـي              
است که همه بشريت را رهـا و آزاد               
خواهد ساخت و براي اين اتفاق بـايـد         
قدرت سياسي را گرفـت و بـراي ايـن             
کار بايد در حزب متشکل بود تا اين         
امربصورت  متحد انـه اي بـه پـيـش              

بـراي هـمــيـن هـمــه را دعــوت               .   رود
 ."لطفا به اين حزب بپيونديد" ميکرد

طبقه کارگر نه صرفا يـک طـبـقـه          
زحمتکش با دستان پينه بسته بـلـکـه         
آن طبقه اي است کـه بـايـد جـنـبـش                 
خودش را به پيش ببرد تا کل بشريـت      

طبقه کارگر هيچ نفـعـي   . را رها سازد 
در ادامه اين نظم سـتـمـگـرانـه نـدارد              
بلکه آن نيرويي است که ميتوانـد ايـن      

. نظم ضد انساني را سـرنـگـون سـازد           
بـا  " طبقه کارگر را نه بخاطر ايـنـکـه             

است ميخواهد همـه را آزاد       "   معرفت
سازد بلکه تا وقتي زنان از تـبـعـيـض           
رهايي نيابند تا وقتي کودکان از بـي         
حقوقي مطلق خـالص نشـونـد خـود            

کمـونـيـسـم     .   طبقه هم آزاد نشده است    
جواب به همه اين ستمگـريـهـاسـت و           
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   ياشار سهندي


