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يــک حــرکــت اعــتــراضــي مــهــم          
 حـرکـت     ،کارگري در دو هفتـه اخـيـر        

اعتراضـي کـارگـران سـمـا در قـروه                 
بخاطر دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده           

حرکتـي کـه بـطـور واقـعـي            .   شان بود 
انعکاسي از پيشـروي هـاي جـنـبـش             

ــري اســت      ــارگ ــن حــرکــت          .   ک در اي
اعتراضـي کـارگـران تـوانسـتـنـد بـا                 
پافشاري خود کارفرما را وادار کننـد       

که نيمه شب به محل تجمع آنها بـرود         
و دستمزدهاي پرداخت نشـده شـان را        

در اين حرکت اعتراضـي بـار   .  بپردازد
ديـگـر کـارگـران تـوانســتـنـد گـوشــه                
کوچکي از قدرت اتـحـاد و مـبـارزه              

در شرايـطـي کـه       .   شان را تجربه کنند   
پرداخت نکردن دستمزد بـه يـک نـرم             
معمول در مراکز مخـتـلـف کـارگـري          

 در شـرايـطـي کـه            ،تبديل شده اسـت   

دســت کــارفــرمــا بــراي هــر گــونــه               
زورگويي و تعدي به کارگر کامال بـاز        

 نـحـوه پـيـشـبـرد            ،گذاشته شده است  
مبارزه كارگـران سـمـا در قـروه يـک                 

نگـاهـي بـه ايـن حـرکـت              .     الگوست
اعتراضـي و نـقـطـه قـوت هـاي آن                    

در وب الگ كــانــون صــنــفــي               
معلمان ديدم كه ايـن كـانـون نـيـز بـه                

دور هشتم مجلس "   انتخابات" كاروان  
اسالمي پيوسته است و آقاي محمود      
بهشتي دبيـر ايـن كـانـون خـودرا در               

" اصـالح طـلـبـان حـكـومـتـي          " ليست  
الـبـتـه ايشـان در          .   كانديد كرده است  

وقتـي  .   اين رابطه توضيح جالبي دارد    

كـانـون   " مصاحبه كننده كه از خـود           
آقـای  "   اسـت مـي پـرسـد            . . "   صنفي

بهشتی اسم شـمـادرلـيـسـت اصـالح             
طلبـان انـتـخـابـات مـجـلـس هشـتـم                 
درسايت امروزآمده اسـت، آيـا شـمـا            
نامزد انـتـخـابـات مـجـلـس هشـتـم                 

ايشــان جــواب مــيــدهــد        "   هســتــيــد؟
ــت،                  "  ــسـ ــيـ ــن درلـ ــم مـ آوردن اسـ

. کارخوداصالح طـلـبـان بـوده اسـت             
ممکن است اصولگرايان هم اسم مرا       

درليست خود بـيـاورنـد، وايـن مـنـع              
ايشـان دارد آشـكـارا         "   قانوني نـدارد   

ابراز تمايل ميكند كه جـنـاح ديـگـر           
حكومت يعني جناح راست هـم اسـم          

و !   ايشان را در لـيـسـتـشـان بـيـاورنـد              
جالب تر اينست كه بهشتي اين اقـدام        
را با آوردن شـعـري از سـعـدي يـك                    

ايشـان  .   ميـنـامـد   "   تالش واقع بينانه  " 
مجوز شركت در انتخابات در كـنـار         

 بهمن سـالـروز كشـتـار           ٤امروز  
كارگران خاتون آباد توسط حكـومـت        

اين روز و اين تـهـاجـم        .   اسالمي است 
و نام كارگران جانباختـه را فـرامـوش       

چـهـار بـهـمـن يـكـي از               .   نميـكـنـيـم    
روزهايي است كه در هر تجمـع و هـر       
اعتراض و هر مناسبـتـي آنـرا بـيـاد              

عكس كارگران جانباخـتـه   .   مي آوريم 

را بزرگ مـيـكـنـيـم و بـر سـردسـت                    
جمهوري اسالمـي و هـمـه      .   ميگيريم

دست اندركارانـش بـايـد بـدانـنـد كـه               
نميتوانند گريبان خودرا از اين پرونده      

چهار بهمن به يكـي از       .   خالص كنند 
روزهاي شاخص در جنبش كـارگـري         

 
 !شما بهيچوجه نماينده معلمان نيستيد

 كاظم نيكخواه

 

 كاظم نيكخواه 

 
 سر سخن

 خاتون آباد را هرگز
  فراموش نميكنيم

 

 شهال دانشفر

 
 نگاهي به حرکت اعتراضي کارگران سما 

 در قروه و نقطه قوت هاي آن

اكنون كه گرد و غبار بلند شده از        
شمشيـر زنـي اعضـا و دوسـتـداران                

كميته هماهنگي براي ايجاد تشكـل      " 
" دو اســاســنــامــه   " بــر ســر      "   كــارگــري

فروكش كرده است، جا دارد كـه مـن            
 .  نظرم را در باره اين جريان بگويم هم

هاي مختلـف در بـاره        به مناسبت 
بخشي از ايـن جـمـع، كـه خـود را                     

گـرايـش   " و يا   "   جريان لغو كار مزدي" 
خواند، بحث و   مي"   داري  ضد سرمايه 

ضـديـت   .   ايـم    آنها را نقد و افشا كـرده      
كــور ايــن بــخــش عــلــيــه تــحــزب                 
كمونيستـي و كـمـونـيـسـم را جـلـوي                

امــا ايــنــجــا    .   ايــم   كــارگــران گــرفــتــه    
خواهم به يك سـئـوال مشـخـص             مي

و آن سـئـوال هـم           .   ديگر جواب بدهم  

اي    اين است كـه چـه هـدف سـيـاسـي              
را ايـجـاب و        "   كميتـه هـمـاهـنـگـي        " 

با رجوع بـه چـنـد      !   ضروري كرده بود؟  
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آخر سال است و بحث بر سر تعييـن         
مــيــزان حــداقــل دســتــمــزد ســراســري            
کارگران موضوعي است که هـم اکـنـون         

. در دستور حكومت  قرار گرفتـه اسـت          
امسال زود تر از هـر سـال رژيـم ايـن                    
موضـوع را در دسـتـور گـذاشـت و از                  
اواخر آذر ماه بود که جمهوري اسالمـي        

در ايـن    .   را تشـکـيـل داد        "   ستاد مـزد  " 
مدت بنا به سنت هر سال رايزنـي هـا و          
فضا سازي هاي بسـيـاري شـروع شـده              

بحث هاي بسياري بر سر تناسـب       .   است
 نـرخ سـبـد         ، نرخ تورم  ،دستمزد با تورم  

هزينه کارگران و خط فقر به ميـان آمـده          
در گزارشي در همين هفتـه اخـيـر         .   است

دست اندركاران حكومت از خـط فـقـر            
ايـن  .    هزار تومان صحبت ميکند    ٤٧٠

در حاليست که همه کـس بـه روشـنـي               
ميدانند که در همـيـن سـه مـاه اخـيـر                  
قيمت ها حداقل سه برابر افزايش يافتـه        

بگذريم کـه خـود سـخـنـگـويـان               .   است
جمـهـوري اسـالمـي بـنـا بـه مصـرف                   
سياسـي در هـر زمـان از يـک مـبـلـغ                      
متفاوتي بعنوان خط فقر و نـرخ تـورم و      

مــبــالــغــي .   غــيــره ســخــن مــيــگــويــنــد      
دلبخواهي که هيچ ربـطـي بـه شـرايـط              
واقعي زندگي کارگر و قيمت هزينه هـا         

از جــملــه در هــمــيــن دوســالــه            .   نــدارد
مقامات جمهوري اسالمي از ارقـامـي        

 هـزار    ٦٥٠ هزار تومـان يـا        ٣٠٠چون  
تومان و غيره بعنوان خط فقر صـحـبـت          

اما حتي اگر قبول كـنـيـم كـه           .   کرده اند 
خط فقر از اين حدود بيشتر نـيـسـت و              
هركدام از اين ارقام را كه قبـول كـنـيـم،           
حداقل دستمزدي كـه هـمـيـن هـا بـراي               

 هـزار    ١٨٠كارگران تعيين كـرده انـد           
تومان است كه چندين برابر از هـركـدام          

ايـن يـك نـكـتـه           .   از اينها كمـتـر اسـت       
كـلــيــدي در مــورد مســالــه دســتــمــزد            

 . كارگران است
نــفــس ايــنــکــه دســت انــدركــاران           
حكومت اسالمي هـر سـال نـاگـزيـرنـد              
بنشيند و مبنايي براي مـيـزان حـداقـل        
دستمزد کارگران براي سال آتي تـعـيـيـن          

خود نشاني از پيشروي مـاسـت و       .   کند
چيزي است که در نـتـيـجـه مـبـارزات                 

هـر  .   کارگران به آن تحمـيـل شـده اسـت           

سال حكومت در چنين مقطعي ناگـزيـر        
است رودرو با کل طبقه کارگر و به يـک       
معني با کل جامعه بـه چشـم کـارگـران            
نگاه کند و بگويـد سـطـح دسـتـمـزدت               

اين خود بيش از بيـش تـقـابـل            .   چيست
آشکار رژيم اسالمي با کارگران و کـل            
جامـعـه را بـه نـمـايـش مـيـگـذارد و                      
سنگربنديها  بر سـر تـعـيـيـن دسـتـمـزد            
بعنوان تعيين بهاي نيروي کارگر شـکـل      

 .ميگيرد
واقعيت اينست که ميـزان حـداقـل         
دستمزد کارگر شاخصي اسـت کـه نـه              
تنها دستمزد كارگـران شـاغـل، بـلـكـه              
سطح پايه حقوق بازنشسـتـگـي و كـال              
امكان و عـدم امـكـان و نـحـوه قـرار                    
گرفتن زير پوشش تـامـيـن اجـتـمـاعـي              

را )   در همان حد نـاچـيـزي كـه هسـت             ( 
از اينرو دخـالـت فـعـال           .   روشن ميکند 

رهبران کارگري در اين کشاکـش نـقـش           
در اين مقطـع از      .   تعيين کننده اي دارد   

سال بيش از هـر وقـت مـيـتـوان کـل                     
جنبش کارگري و در واقع کـل جـامـعـه             
را بــه مســالــه مــعــيــشــت و ســطــح                  
استانداردهاي زندگي مـتـوجـه کـرد و             

مـيـتـوان    .   توقعاتي را به مـيـان کشـيـد         
مبارزه اي متحد حول خواسـت افـزايـش      
فوري ميزان حداقل دستمـزدهـا شـکـل           

و ميتواند فـرصـتـي بـاشـد بـراي                .   داد
سازمان دادن جـنـبـش اعـتـراضـي در               

بـايـد ايـن      .     برابر تعرض هر روزه رژيم        
 . فرصت را دريافت

 
 چرا خط فقر؟

 
وقتي از سـطـح دسـتـمـزد کـارگـر                
سخن به ميان مي آيد فـورا از مـبـنـاي             
خط فقر و بدتر از آن حـتـي خـط بـقـا                    

اولين مساله ايـنـسـت    .   صحبت ميشود 
که در مـبـارزه بـراي افـزايـش مـيـزان                   
حداقل دستمزد ها بايد اين ذهـنـيـت و            
تصوير از کارگر و حق و حـقـوق او را                 

بايد با اين تصوير كـه گـويـا            .   پاك كرد 
حداقل دستمـزد كـارگـر بـايـد حـول و                  
حوش خط فقر باشد را دور انـداخـت و             
اجازه نداد كه حكومت فـقـر و نـكـبـت               
اسالمي در بهتريـن حـالـت مـا را در                 

 حاشيه خط فقر زمين گير كند 
خوشبختانه جنبش کارگـري امـروز      
با مبارزاتش به درجه زيادي بـه ايـن راه         

سال گذشـتـه در اول         .   گام گذاشته است  
مـا  " مه بود که ديديم کارگران با شعـار          

 زنـدگـي     ،کار ميکنيم که زندگي کنـيـم    
بـه زيـبـاتـريـن        "   نمي کنيم که کار کنـيـم      

شکلي انتظار و توقع باالي كارگـران را          
به نمايـش گـذاشـت و ابـعـاد گسـتـرده                  
توحش و استـثـمـار سـرمـايـه داري را                 

مـعـلـمـان نـيـز در            .   مورد نقد قرار داد    
اعــتــراضــاتشــان هــمــواره بــر ايــنــکــه            
نميخواهند زير خط فقر زندگي کنند و         

 ،با شعار نماينده مجلس يک مـيـلـيـون          
 هزار اساس اين تـبـعـيـض و             ٦٠معلم  

نابرابري را مـورد اعـتـراض قـرار داده              
اما اين سطـح از تـوقـع هـنـوز بـه                .   اند

پالتفرم و بـرنـامـه اي روشـن و اقـدام                   
معيـن و گسـتـرده در مـيـان كـارگـران                 

هنوز ايـن كـارگـران         .   تبديل نشده است  
نيستند كه بحث و گفتمان دسـتـمـزد را       

. شروع ميكنند و به آن جهت ميـدهـنـد         
هنوز وقتي بحث بر سر ميـزان حـداقـل            

 ايـن دولـت و          ،دسـتـمـزدهــا مـيـشــود       
پــادوهــاي مــزدورش خــانــه کــارگــر و             
شوراهاي اسالمي هستنـد کـه خـط و             
سياست و جهتت اين گفتمان را شـكـل           

براي اينها نرخ تـورم و سـبـد            .   ميدهند
هزينه کارگر ارقامـي اسـت کـه بـا آن                 
بتوانند سنگ مبنا را روي همين وضـع        
فالکت موجود سوار کنند و وقتـي هـم           
از سبد هزينه کارگر صحبت ميـکـنـنـد          

 هـزار    ٢٠٠نهايت آن مـبـلـغـي حـدود             
تومان است که حتـي هـزيـنـه مسـکـن               

اينجـاسـت   .   کارگر را هم تامين نميکند    
که به روشني ميـتـوان ديـد کـه هـنـوز                 
رهبران چپ و راديکال کـارگـري حـرف            
خود را در اين عرصه مهـم از جـنـبـش           

عـرصـه مـهـمـي کـه            .   کارگري نزده انـد   
اتفاقا اگر در آن کارگر قـدرتـمـنـد و بـا                
انتظارات روشن جلو بيايد ديگر دولـت         
و کارفرما بخـود اجـازه نـمـيـدهـد کـه                  
چنين تهاجمي گسترده اي را بر زنـدگـي         

هـمـه   .   کارگر و بر کل جامعـه وارد کـنـد      
حرف من اينست کـه گـفـتـمـان بـر سـر                 
دستمزد را بايد ما کـارگـران خـودمـان             

بـايـد اعـالم      .   شروع كنيم و دامن بزنيـم     
خط بـقـا نـه ايـن             ،کرد که خط فقر نه 

کارگـر هـمـچـون       .   بساط را جمع کنيد   
يک شهـرونـد جـامـعـه حـق زنـدگـي و                    

 
 چند تاکيد بر سر مبارزه بر سر خواست افزايش دستمزدها

 شهال دانشفر

٤صفحه   



 3 ٧٦شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

جناحي از حكومت را هم قبال ظاهرا       
در يك نظر سـنـجـي از تـعـدادي از                  

و .   مــعــلــمــان تــهــران گــرفــتــه اســت          
ميگويد اكثريـت مـعـلـمـان در نـظـر               
سنـجـي بـه شـركـت در انـتـخـابـات                    

اينكه اين معلمـان    .   موافقت كرده اند  
چه كسـانـي هسـتـنـد و تـحـت چـه                     
شرايطي و چگونه نظر سـنـجـي شـده             

 . اند بماند
هيچكس نيست كه نـدانـد آنـچـه          
بنام انتخابات در حكومت اسـالمـي        
عنوان ميشود يك نـمـايـش مسـخـره           
است كه حتـي بـخـشـهـايـي از خـود                 
دســت انــدركــاران ديــروز و امــروز              
حكومـت نـيـز صـدايشـان در آمـده                 

وقتي كسي پايـش را بـه ايـن             .   است
نــمــايــش مــيــگــذارد اگــر از خــود               
حكومت نباشد، ميداند كه به چـيـزي        
دست نخواهد يافت و صرفا دارد بـه           
نـحـو ذلـت بـاري وفـاداريـش را بــه                   

آقاي بهشتـي   .   حكومت نشان ميدهد  
. هم دقيقا دارد همين كار را ميكـنـد        

دارد اعـالم مـيـكـنـد كـه ربـطـي بـه                   
. معلمان معترض و حق طلـب نـدارد        

دارد اعالم ميكند كه ربطي به حـدود        
 هزار معلمي كه در هـمـيـن سـال             ٤٠

گذشته دست به تظاهرات زدند و بـه           
. وضعيت خود اعتراض كردند نـدارد      

ربطي به كارگراني كه سه سـال پـيـش       
مراسم انتخاباتي رفسنـجـانـي را بـا            

شعار دادن و اعتراض كـردن بـه هـم              
ربطي بـه هـيـچ جـنـبـش             .   زدند ندارد 

حـتـي از     .   اعتراضي در جامعه ندارد   
اصــالح طــلــبــان        " بــه اصــطــالح           

هــم راســت تــر و بــه              "   حــكــومــتــي 
واقعا جـاي    .  حكومت وفادار تر است 

شرم دارد كه در حاليكه معلمان بيش       

از سه سال است بـا تـجـمـعـات خـود                
خواستهاي پايه اي شـان را مـطـرح               
ميكنند و جوابي جز اخراج و زندان و        
ضرب و شتم و توهين نگرفته انـد، و           
درست در همان روزهايي كه عليرضا      
هاشمي دبير سازمان معلمـان را بـه           

سه سال زندان محكوم مـيـكـنـنـد، و            
تعداد ديگري حكم تبعيد و اخـراج و          
زندان گرفته اند، كسي كه خـود نـيـز             
روزي يـكـي از قـربـانـيـان سـركـوب                  
حكومت بوده اسـت بـيـايـد و بـنـام                  
مـعــلــمــان و گــويـا بـراي پــيــگــيــري              
خواستهاي مـعـلـمـان پـايـش را در                 
لجنزاري شناخته شده بگذارد و بـعـد         
هم بـراي تـوجـيـه ايـن خـرابـكـاريـش                 

. تئوريهاي شكست را فرمـوـلـه كـنـد          
البته از آقاي بهشتي در حيـن هـمـان            
مــبــارزات و اعــتــراضــات پــرشــور            
معلمان نيز از اين چشـمـه هـا ديـده                
بوديم و اين حركت ايشـان و كـانـون               
صنفي في البداهـه و خـلـق السـاعـه              

اما در جامعه اي كه مـردم و    .   نيست
از جمله معلمان به انـحـاء مـخـتـلـف             
هرروز دارند نفرت و انزجار خـودرا از        
حكومت ابراز ميكنند، ايـن حـركـت         
ديگر پا گذاشتن روي يك خط قـرمـز          

آقاي بهشتـي بـايـد مـطـمـئـن              .   است
باشد كـه داشـتـن كـارت سـردبـيـري                

مجوزي براي  "   كانون صنفي معلمان  " 
حركتهاي راسـت روانـه و مـمـاشـات             

جويانه با توحش اسالمي حاكم آنـهـم        
معلمان بـا مـن      " با پشتگرمي اينكه    

بلكه همان معـلـمـان      .   نيست"   هستند
تهران حساب خـودرا بـالفـاصـلـه از               
ايشان و كانون كذايي شان كـامـال و            
تاكيد ميكنم كامـال جـدا خـواهـنـد             

. در اين نبـايـد تـرديـدي داشـت          .   كرد
مضحكه انتخاباتي حكومـت تـنـهـا          
شايسته تمسخر و بايكوت و بـه هـم            
زدن است و كارگران كه معلـمـان هـم            
جزئي از آنها هستند اين را در موارد        
مختلف در سالهاي اخير بارها نشـان       
داده اند كه موضع قلبي شان اينسـت        
و با همين معيار هر شـخـص و هـر                

حـرف  .   تشكلي را ارزيابي مـيـكـنـنـد        
دل معلمان همان است كه در اجتمـاع        
دهها هزار نفري شان در سال گـذشـتـه        
در جلوي همين مجلس كذايي اي كـه        
آقاي بهشتي خودرا براي نـمـايـنـدگـي         

معلمـان  .   اش كانديد كرده فرياد زدند    
منزلت معيشـت حـق مسـلـم         " گفتند  
 سـال    ٢٨" معلمان گفـتـنـد       " .   ماست

" . گــذشــت پــول نــفــت كــجــا رفــت؟            
مـعـلـم    " معلمان گفتند و فرياد زدنـد         

و مـعـلـمـان     "   ميميرد ذلت نمي پذيـرد  
با گردن افراشته بر خواستـهـاي خـود           

ايـن حـرفـهـا و آن            .   تاكيد گذاشتـنـد   
خواستها همچنان بر سـر جـاي خـود            
باقي است و به آقاي بهشتي اطمينان       
ميدهيم كه بازهم با صداي رسـاتـر و           
صفوف گسترده تري فرياد زده خواهد      

اين ذلتي كه آقـاي بـهـشـتـي و               .   شد
كانون صنفي به آن تن داده اسـت، را         

بـا  .   معلمان بهيچوجه نـمـي پـذيـرنـد           
ساخـتـگـي    "   نظر سنجيهاي " اينچنين  

كسي نميتواند منزلت و حرمت را از    
 . معلمان بگيرد
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بـايــد  .   در ايـران تــبـديـل شــده اسـت              
بايد تاوان اين جنـايـت   . توضيح دهند 

بـايـد   .   و همه جناياتشـان را بـپـردازنـد     
عاملين و آمرين اين حمله را معرفـي    

فــرامــوش كــردنــي در كــار          .   كــنــنــد
بخـاك و خـون كشـيـدن           .   نخواهد بود 

كارگر حق طـلـب جـنـايـت سـاده اي                
چهار سال پيش در چـنـيـنـي            .   نيست

 ١٣٨٢ بـهـمـن         ٤روزي يـعـنـي در          
نيروهاي حكومت اسالمـي از زمـيـن        
و هوا به تجمع كارگران خاتون آبـاد و       
خانواده هايشان در شهرك بابك شـهـر        

كارگران خاتـون آبـاد بـه        .   حمله كردند 
اخراج دسته جمـعـي خـود اعـتـراض             

يك هـفـتـه پـيـش از آن در                 .   داشتند
خاتون آباد نيز مورد حمله قرار گرفته       

. بودند و يكي از آنها جان باخته بـود          
جمع شده بودند تا از نان شبـشـان، از         

جـمـع شـده      .   زندگيشان دفـاع كـنـنـد       
بودند تا مانع اين شوند كه بدون هيچ        
تامين و كار و پولي به خيابان پرتـاب     

چهارم بـهـمـن شـاخـص تـمـام              .   شوند
جناياتي است كه ايـن حـكـومـت در             
تمام طول حـيـاتـش عـلـيـه كـارگـران                

نــام كــارگــران   .   مـرتــكـب شــده اســت       
جانباخته يعني ريـاحـي، مـومـنـي،            
مهدوي، جاويدي و يك دانـش آمـوز           
بنام پوراميني از نامهايي اسـت كـه         
بـراي هـمــيــشــه در تــاريــخ جــنــبــش             

جـنـبـش    .   اعتراضي در ايران ميمـانـد     
كارگـري طـي چـهـار سـال گـذشـتـه                   

حــق .   تــاكــنــون پــيــش آمــده اســت            
اعتصاب كردن و اعـتـراض كـردن و            
مبارزه كردن را عـمـال و در نـبـردي                
سخت و ستـرگ  بـه ايـن حـكـومـت                 

امــروز روزي   .   تــحــمــيــل كــرده اســت     
نيست كه كارگران در كارخانه و شهـر        
و منـطـقـه اي دسـت بـه مـبـارزه و                     

ايـن  .   راهپيمايي و اعـتـراض نـزنـنـد           

پيشروي جنبش كارگـري بـي تـرديـد            
و تا جايـي پـيـش    .   ادامه خواهد يافت  

خواهد رفت كه شاهد اين باشـيـم كـه            
جانيان بابك شهر و خـاتـون آبـاد در               

پيش چشم مردم به محاكمه كشـيـده          
ايــن را مــيــلــيــونــهــا كــارگــر         .   شــونــد

معترض و بـه جـان آمـده تضـمـيـن                  
 . خواهند كرد

 
١از صفحه  ...  خاتون آباد را هرگز   
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 4  ١٣٨٦  بهمن ٤   کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

مــيــتــوانــد درســهــاي بــاارزشــي بــراي           
مــبــارزات کــارگــري در بــخــش هــاي             

 :مختلف کارگري داشته باشد
 

کارگران سما فريب وعده و وعيد 
  کارفرما را نخوردند

کارگران سما در قروه براي دريـافـت        
 ماه  دستمـزد پـرداخـت نشـده خـود                ٥

. تجمعات اعتراضي پي در پي داشتنـد      
 ١٥به آنها قول داده شـده بـود کـه روز             

دي طلبهايشان را پـرداخـت خـواهـنـد              
اما در روز موعود وقتي کارگـران       .   کرد

ديدند که  نه تنها خبري از پـول نـبـود                
 ،بلکه آنها را تهديد به اخراج ميکـنـنـد          

تصميم به تجمـع در مـقـابـل اداره کـار               
در آنـجـا نـيـز بـه کـارگـران                  .   گرفـتـنـد   

 ،پاسخي داده نشد و جالـب ايـنـجـاسـت          
در حاليکه کارفرما دستـمـزد کـارگـران          

 ، طبق معـمـول    ،را پرداخت نکرده است   
آنها کـارگـران را بـه اتـخـاذ راهـهـاي                    
قانوني حواله داده و مورد تهـديـد قـرار           

امـا کـارگـران در مـقـابـل               .     ميـدادنـد  
دسيسه هاي اداره کار و کارفرمـا بـراي           
متفرق کردن صفوفشان ايستادنـد و در        
آخر نيز متحدانـه صـورتـجـلـسـه اي را               
امضا کردند و اعـالم کـردنـد کـه تـا                    

 بـه    ،دستمزدشان را دريـافـت نـکـنـنـد            
اعتراضشان پايان نخواهـنـد داد و بـا              
ــحــد از                       ــت ــت م ــاي ــم ــر ح ــد ب ــي ــاک ت

 عـمـال راه هـرگـونـه             ،نمـايـنـدگـانشـان     
توطئه اي از سوي دولت و کـارفـرمـا را        

در طـول ايـن        .   برعلـيـه خـود بسـتـنـد           
حــرکــت اداره کــار در هــمــدســتــي بــا              

  تمام تالش خود را کردند کـه         ،کارفرما
بـا وعـده و وعــيـد دادن کـارگـران را                      
سربدوانند و با خريدن وقت بـراي خـود            
در ميان صفوف کارگران تفرقـه ايـجـاد          

امـا کـارگـران هـمـچـنـان  بــه                  .   کـنـنـد   
اعتراض متحد شان ادامه دادنـد و در           

 دي بــود کــه اعــالم کــردنــد اگــر                ١٨
دستمزدشان پرداخت نشـود در مـقـابـل         
کارخانه به تجمع خود ادامـه خـواهـنـد            

و .   داد و شب را به صبح خواهند رسانـد       
. عليرغم سرماي شب در محل مانـدنـد       

تحت فشـار ايـن اعـتـراضـات مـديـر                  
 ،كارخانه وادار شد  ساعـت دوازده شـب    

به محل برود و دسـتـمـزد کـارگـران را                
اين يک پـيـروزي بـزرگ بـراي            .  بپردازد

کارگران سماست و بطور واقعـي امـروز      
ايــن کــارگــران در مــوقــعــيــت بســيــار            
قدرتمند تري قرار دارند کـه نـه تـنـهـا                 
اجازه نميدهند که پرداخت دستمزدشـان      

بلکه مـيـتـوانـنـد بـراي            .  به تعويق افتد 
بهبود شرايط کار خـود و از جـملـه بـا                 
خواست افزايش دستمزدها بـه مـيـدان           

 .  آيند
 

مجمع عمومي ظرف اتحاد 
 کارگران سما در قروه

 
يک نقطه قوت مهم کارگـران سـمـا           
اتکا به مجمع عمومي در طول حـرکـت         

در ايـن حـرکـت         .   اعتراضـي خـود بـود      
اعتراضي کارگران در مجمـع عـمـومـي        
خود صورتجلسه ميکنند که متحـدانـه       

 از   ،بــه مــبــارزه خــود ادامــه بــدهــنــد           
نمايندگانشان حمايت کننـد و هـمـيـن             

 دي کـارگـران بـا        ١٦روز  .   کار را کردند  
برپايي مجمع عمومي در مـورد نـحـوه          
ادامه اعتراضـشـان تصـمـمـيـم گـيـري               
ميکنند و بـا تصـمـيـمـي جـمـعـي و                     
مشترک، خواست خود را بصورت نامـه       
اي تــنــظــيــم کــرده و بــه اســتــانــداري                
کــردســتــان مــيــفــرســتــنــد و  بــر روي              
گسترش اتحاد و هـمـبـسـتـگـي خـود                 
بصورت ايجاد صـنـدوق هـمـبـسـتـگـي             
مالي و حرکت مـتـحـد و مصـمـم تـا                   
رسيدن بـه خـواسـتـه هـايشـان تـاکـيـد                   

 .ميکنند
بدين ترتيب در حرکت اعـتـراضـي          

  نقـش بـرجسـتـه         ،کارگران سما در قروه   
مجمع عمومـي کـارگـران در مـتـحـد                
کردن و متحـد نـگـاه داشـتـن آنـهـا در                  

 در تصميم گـيـري بـر سـر          ،مبارزه شان 
چگونگي پيشـبـرد قـدرتـمـنـد حـرکـت               
اعتراضي خود و مـقـابلـه بـا دسـيـسـه                

. هاي کارفرما را آشکارا مـيـتـوان ديـد          
با اتکا به مجمـع عـمـومـي اسـت کـه                 
کارگران سما در قـروه  قـدرت خـود را                
بازيافـتـه و مـتـحـد و مصـرانـه مـي                      

 .ايستند و پيروز ميشوند
 واقعيت اينـسـت کـه هـم اکـنـون                
وقتي بـه اعـتـراضـات کـارگـري نـگـاه                 

 شـاهـد ايـن هسـتـيـم کـه                   ،ميکنيـم    
مــجــمــع عــمــومــي کــارگــري شــکــلــي          
سازمانيافته تر و قـدرتـمـنـدتـر بـخـود               

يک نمونه ديگـر از چـنـيـن          .   گرفته است 
 مبارزات کارگران نـيـشـکـر        ،مبارزاتي

تـا جـايـيـکـه ديـديـم             .   هفت تپـه اسـت     
 ٦کارگران نيشکر هفته تپه در بيـانـيـه            

مــاده اي خــود اعــالم داشــتــنــد کــه                 
ميخواهند خـودشـان بـر سـرنـوشـت و                
شرايط کارشان حاکم باشند و بـراي ايـن         
کار هر پنجشنبه مجمع عمومـي خـود      
را تشکيل خواهند داد و ايـن را حـق                

و ايـن خـود گـام           .   مسلم خود ميدانند  
جديدي در تثبـيـت مـجـمـع عـمـومـي                 
کارگري بعنوان نطفه پـايـه اي تشـکـل             

و امروز در حـرکـت     .   واقعي کارگري بود  
کارگران سما در قروه قـدرت و مـکـان            
مجمع عمـومـي کـارگـري را بـخـوبـي                

اکنون کارگران سـمـا در       .   شاهد هستيم 
قروه در يـک قـدمـي تـثـبـيـت مـجـمـع                   
عمومي خود بعنوان نطفه پـايـه  بـراي             

بـايـد   .  ايجاد تشکل واقعي خود هستند 
مـجـمـع    .   اين دستاورد را تثـبـيـت کـرد          

عمومي کارگـري نـقـشـي کـلـيـدي در                
متحد کردن صفوف اعتـراض کـارگـران        

بـا تـوجـه      .    بايد نقش آنرا دريافت    ،دارد
به پيـشـروي هـاي تـا کـنـونـي امـروز                    
بهترين شـرايـط اسـت بـراي تـثـبـيـت                   
مجامع عمومي کارگـري بـعـنـوان يـک           
ظرف پايدار و يک تجمع منظم دائـمـي           

بـايـد   .   کارگران در مراکز کارگري اسـت    
بـايـد   .     وجود آنرا به دولت تحميل نمـود      

 . براي اين خيز برداشت
 

اگر به خواستهايمان پاسخ 
 ندهيد با خانواده ها 

 خواهيم آمد
 

يک بند نامه اعـتـراضـي کـارگـران            
ــه ادامــه                      ــد ب ــهــدي ــروه ت ســمــا در ق
اعتراضشان با اتکا به نيـروي خـانـواده           

اين خود يک پيشروي ديگـر در       .   هاست
جنبش کارگري است کـه نـه تـنـهـا در                
اعتراض کارگران سما در قروه بلکـه در      
بسياري از اعتراضات کارگري آنـرا از           
زبان کارگران ميشنويـم و بـه درجـه اي             
که اين اعتراضـات ابـعـاد اجـتـمـاعـي               
پيدا کرده است و از محـدوده کـارخـانـه             
بيرون آمده و به نيروي اجتمـاعـي و در          

 ،راس آن خانواده ها متکـي شـده اسـت         
جايگاه و اهميت دخالت خـانـواده هـاي          
ــمــنــد                 ــدرت ــرد ق ــيــشــب کــارگــري در پ
اعتراضات کارگران برجسـتـه تـر شـده            

در اعتراضات کارگـران نـيـشـکـر         .   است
هفته تپه نيز ديديم که کـارگـران وقـتـي             
ميخواستند کارفرما را تهـديـد کـنـنـد            

 هـزار کـارگـر         ٥ميگفتند مـا امـروز         
هستيم که با خانواده هايمـان بـيـش از             
پانزده هزار نيرو خواهـيـم بـود و تـمـام              
شهر شوشتر به حرکت در خواهد آمد و         
ديديم کـه ايـن يـک فشـار واقـعـي بـر                     

اکـنـون کـارگـران       .   کارفرما و دولت بود   
ســمــا در قــروه ايــن را بصــورت يــک                 
اولتيماتوم در نامه شان به اسـتـانـداري           
مينويسند و اين خود نشـانـگـر درجـه             
هوشياري رهبران اعـتـراضـي کـارگـران          
سمـا در قـروه و تـاکـيـدي ديـگـر بـر                        
پيشروي جنبش نوين کارگري در ايـران         

 .است
 

تالش کارگران سما در قروه در 
 جلب حمايت جامعه 

 
يک مشخصـه امـروز اعـتـراضـات           
کارگري و در کل اعتراضات مـخـتـلـف          
در سطح جامعه خبـر رسـانـي و تـالش           

براي جلب حمايت جامعـه و بـعـضـا در            
ايـن يـک     .   سطـح بـيـن الـمـلـلـي اسـت                

مشخصه مهم از رشد جنبش کـارگـري         
اين را در مبـارزه کـارگـران سـمـا           .   است

 دي   ١٨شـب    .   در قروه نيز ميتوان ديد    
هنگاميکه کارگران سـمـا در قـروه در             

 در   ،مقابل كارخانه تجمع كرده بـودنـد       
. سراسر شهر خبر تجمعشان ميچرخـيـد      

هايي با مضمون ايـنـکـه    "   اس ام اس  " با  
آيا مـيـدانـيـد در ايـن سـرمـاي سـرد                    " 

کارگران مجتمع سما بـه خـاطـر نـدادن             
پنج ماه حقـوق در ایـن شـب سـرد در                
جلو کارخانه تحصن نموده انـد، جـهـت           

و با تاکـيـد بـر        "   حمايت از آنان بشتابيم   
اينـکـه ايـن خـبـر را بـه هـر جـا کـه                            
ميتوانيد ارسال کنيد، بخـش زيـادي از        
مردم را از اعـتـراض خـود بـا خـبـر                       

بدين ترتـيـب در ايـن حـرکـت              .     كردند
اعتراضي کارگران سـمـا بـا اتـکـا بـه                  
مجمع عـمـومـي خـود و بـا مـبـارزه                     
متحدشان و با اولتيماتوم بر به مـيـدان           
آوردن نيروي خانـواده هـا و انـعـکـاس                
اجتماعي حـرکـتـشـان بـه عـنـوان يـک                 
نيروي قدرتمند در مـقـابـل مـديـريـت                

زنـده بـاد     .   ايستـادنـد و پـيـروز شـدنـد             
 . کارگران سما در قروه

 
... نگاهي به حرکت اعتراضي ١از صفحه    

مــعــاش دارد و بــايــد بــرابــر بــا                          
 ،استانداردهاي امروز جـامـعـه بشـري          

متناسب با رشد تکنولوژي و بـار آوري          
کار بتواند از زندگي خوب و شـايسـتـه             

بـايـد هـمـان حـرف و              .   برخوردار باشـد  
اعتراض كارگران و معلمـان را كـه بـه              
حقوق چند ميليوني نمايندگـان و وكـال         
از يك طرف و دسمتزد ناچـيـز خـود ااز           

 را بـه بـحـث             ،سوي ديـگـر داشـتـنـد        
بايد ذهنيت جامعـه  . جامعه تبديل كرد 

. را از كارگر و انتظار كارگر عوض كـرد        
ممکن است گفته شود کـه تـوازن قـوا             

از اين حـرفـهـا       .   نميشود.   اجازه نميدهد 
امـا سـخـن مـن          .   زياد گفتـه مـيـشـود       

اينست که ما نبايد تصوير بورژواهـا و          
بايد با ايـن     .   دولتها را از كارگر بپذيريم    

بـايـد   .   تصوير در جامعه مقابلـه كـنـيـم         
بـايـد در     .   سطـح تـوقـع را روشـن کـرد             

مقابل همه اينها که وقتي از دسـتـمـزد            
کارگر سخن ميگويند فورا سـراغ خـط          
فقر ميروند ايستاد و بـعـد تـمـام نـيـرو                
خود را گرد آورد و ديد کـه تـوازن قـوا                 

چيسـت و چـه سـطـحـي از دسـمـزد را                    
بطور واقعي اينجا   .   ميتوان تحميل کرد  

کارگر که نيروي کارش    .   يک جنگ است  
را بفروش ميرساند و سـرمـايـه دار کـه              
اساس نظام و ثـروتـش بـر سـودجـويـي                

راهي جز به آخر بـردن ايـن    .   استوار است 
 .جنگ و اين کشمکش نيست

 
براي ميزان حداقل دستمزد بايد     

 مبلغ تعيين کرد
 

همـيـن سـه سـال پـيـش بـود کـه                      
کارگران با اعالم اينکه مـا امـروز در              

 هـزار    ٤٥٠قدم اول خـواهـان حـداقـل             
دستمزد هستيم اما دستمزد مـا بـايـد            

امـروز  .   را دادنـد     چندين برابـر آن بـاشـد     
نيز کارگران ميتوانند با يک مـحـاسـبـه        
ساده  تعييين کنـنـد کـه بـطـور مـثـال                  
امروز در قدم اول دستمزد آنـهـا چـقـدر              
بايد باشد و مبارزه متحد براي بـهـبـود           
دائمي سطح دستمزدهايشان را امـر هـر        

  .روزه خود قرار دهند

 
 چند تاکيد بر سر مبارزه بر سر خواست افزايش دستمزدها



 5 ٧٦شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

هاي خـودشـان      مشاهده، فاكت و گفته   
خواهم نشـان بـدهـم كـه گـرچـه                  مي

اكنون محفل محسـن حـكـيـمـي بـه              
درست به عـنـوان يـك مـحـفـل ضـد                 

نمـا و   كمونيست و ضد حزبي انگشت 
مورد حمله قرار گرفته است، اما ايـن       
نظـرات مـحـسـن حـكـيـمـي چـيـزي                   

اند و آن      نيستند كه امروزه علني شده    
كــمــيــتــه " بــخــش ديــگــر بــحــث در             

! ، تازه به آن پي برده باشـد       " هماهنگي
هيچ چيـز   " به قول يك مثل انگليسي،      

اي زير اين آفتـاب سـوزان وجـود              تازه
ــدارد  There is nothing)! "   نــــ

new under the sun)     ــظــرات  ن
كــارگــر " مــحــســن حــكــيــمــي را در            

 به تاريخ فـوريـه       ٤شماره  "   كمونيست
 براي اوليـن مـورد نـقـد قـرار           ٢٠٠٤

با يك  " گفتيم كه   .   داديم و افشا كرديم   
پديده مضر و البته پرت و هـپـروتـي             

اما درسـت در تـقـابـل     " .   روبرو هستيم 
با اين نقد مـا، كـه در يـك نشـريـه                     
كمونيستي كارگري چاپ شـده بـود،          
خيلي ها و شايد بيش از هـمـه رضـا            
مقدم و ايرج آذرين زير بغل مـحـسـن           
حكيـمـي را آگـاهـانـه گـرفـتـنـد تـا                      

هاي ضد كمونيستي او را كـه            تئوري
ضـد  " و "   لغو كار مـزدي   " تحت عنوان   
و ازيـن قـبـيـل بسـتـه             "   سرمايه داري 

خـود  .   بندي شـده بـود دور بـگـيـرنـد              
او هـم    .   محسن حكيمي رقمـي نـبـود      

مثل هر روشنفكر ضـد كـمـونـيـسـت            
ديــگــري در مــحــافــل دانشــگــاهــي          

كـرد و راه حـل جـلـوي            سخنراني مي 
ــامــه  ــرن ــيــســت              ب ريــزان ضــد كــمــون

گذاشت؛ اما او را بـه عـمـد در                 مي
جاهائي كه كارگران حضور داشتند و      
يا رهبران سرشناسي چـون مـحـمـود            
صالحي حضور داشتند علم كردند تا      
بلكه شخصيتـي در مـقـابـل تـحـزب              

و بـه    .   كمونيستي از او درست كـنـنـد       
نظر من مسئله فقط سر مخالفت بـا          
حزب كمونيست كارگري نبود؛ بـلـكـه        
مسئلـه مـخـالـفـت بـا تـالش بـراي                   

پذيري كارگران، حتـي از نـوع            تشكل
خوانندگان را بـه     .   ( اي آن هم بود     توده

كــمــيــتــه " ارزيــابــي رضــا مــقــدم از            
هـاي آزاد       پيگـيـري ايـجـاد تشـكـل           

" دو استـراتـژي  " تحت عنوان   "   كارگري
 رجـوع    ٢٢شـمـاره     "   بـارو " در نشريه    

 ).دهم مي
براي آن دسته از فعالين كـارگـري        
كه هشدارهاي ما را نسبت به پـديـده      

گـرفـتـنـد،      محسن حكيمي جدي نمي   
اولين بار واكنـش ايـن جـمـاعـت در               

كــمــيــتــه " بــرابــر اعــالم مــوجــوديــت         
اكـنـون   .   آنها را حساس كرد   "   پيگيري

اي و از سـر        هاي باسمه   كه اين دوستي  
هـاي     كينه با طرف سوم، با واقـعـيـت        

جان سخت ديگري روبرو شـده اسـت،          
كنند؛ كـه     دارند همديگر را افشا مي  

را در مخالفـت بـا   "   كميته هماهنگي " 
دارنـد  .   ايجاد كردنـد "   كميته پيگيري" 

تشكل كـارگـري    " گويند كه دكور     مي
مانـنـد   ! "   را به نيروي خود ايجاد كنيم    

هر اقدام ديگر اين جمع بـراي رد گـم             
خــود مــحــســن     .   كــردن بــوده اســت       

هـاي   حكيمي در يكي از آخرين نوشته  
كشــاكــش دو رويــكــرد در           " خــود،    
 هماهنگي و راه برون رفت از         ۀكميت

كـمـيـتـه     " گويد كه داشتيم بـا     مي"   آن
مـحـسـن    .   كرديم رقابت مي "   پيگيري

حكيمي در همين نوشته با صـراحـت         
گويد كه در همـان اوان تشـكـيـل         مي

اين محفل، ايـن دو نـگـرش وجـود                
گـويـد    يعني دارد علنا مي.   اند  داشته

كه اگر اكنون بـا هـمـديـگـر گـالويـز                 
اند، دليل بـن بسـتـي اسـت كـه                   شده

ديگر حتي دشمني با طرف سـوم هـم          
 !راه حلش نيست

 
به يك  " كميته هماهنگي "چرا 

 چنين وضعيتي افتاده است؟
 

آنــچــه كــه بــعــدهــا بــه عــنــوان              
" كـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي           "   " اساسنامـه " 

فرموله شد، چيزي نبود كه مـحـسـن           
حكيمي يك روزه بـه اعضـاي ديـگـر             

هـا    اين ايده .   اين جمع قالب كرده باشد    
مدت نسبتا زيادي دسـت بـه دسـت             

شــد و حــتــي بــه دســت ضــد                  مــي
هـا در خـارج كشـور هـم                 كمونيست

رسـد كـه    اما امروز به نظر مي.  رسيد
اختالف بر سر همان مواضعي اسـت         
كه ما بارها آن را نقد كـرده و در بـاره             

كساني كـه بـه        .   آن هشدار داده بوديم   
پيشنهاد رضا مـقـدم دور مـحـسـن               
حكيمـي حـلـقـه زدنـد، امـروز رضـا                

انـد كـه حـرف            مقدم را وادار كـرده         
 .به اين بپردازيم. ديگري بزند

كميته " باالتر گفتم كه به نظر من       
يك جريان پرت و عـقـب          "   هماهنگي
اما پرت و عقـب مـانـده         !   مانده است 

بودن آن، به معناي عقب مانـده بـودن         
اگـر  .   تمامي اعضا اين جمع نـيـسـت        

مــحــمــود صــالــحــي كــه يــك رهــبــر           
شناختـه شـده كـارگـري اسـت و از                   

كـمـيـتـه     " خواست بيانيـه     كارگران مي 
را امضا كنـنـد و مـثـال            "   هماهنگي

بــيــانــيــه را جــلــوي امضــا كــنــنــده              
گذاشت، ظاهرا داشت هـدف آن          مي

را متشكل كردن كـارگـران تـوضـيـح            
داد؛ و كدام كـارگـري اسـت كـه                مي

مـن  !   دلش براي متشكل شدن نطپد؟    
هم شكي ندارم كه محمود صـالـحـي          

نه تنهـا بـخـش     .   هدفي جز اين نداشت   
عظيمي از امضا كنندگان كه ادعـاي    

كنند و در     فعال كارگري بودن را نمي    
كـمـيـتـه     " هـاي       مجـامـع و نشـسـت         

كـردنـد،    شركت هم نـمـي     "   هماهنگي
بلكه حتي بخش زيادي از فـعـالـيـنـي           
كــه در ايــن مــجــامــع شــركــت هــم               

كردند، انتظار داشـتـنـد كـه راه               مي
حلي براي تشـكـل و سـازمـان دادن               

اما همين كـه وارد     .   كارگران را بيابند  
اين جمع شدند، به مرور زمان متوجه       
شدند كه اتفاقا در باره همه چيز حرف        

شــود جــز آن دكــوري كــه              زده مــي   
سرتيتر بيانيـه اعـالم مـجـوديـتـشـان            

محسن حكيـمـي ايـن را افشـا            .   بود
او در همان نوشته ياد شـده       .   كند مي
در هيچ يك از مـجـامـع           :   " گويد مي

كميته و حتي جلسات هيئت اجـرايـي    
آن براي نمونه حتي يك بحث در مورد       

يـابـي      چگونگي كـمـك بـه سـازمـان             
مبارزات كارگران مثال بـراي الـغـاي          
كار موقـت و مـطـالـبـات نـظـيـر آن                  

در نـوشـتـه هـاي          . "   صـورت نـگـرفـت     
اند كه بعـد      ديگر اعضا اين جمع گفته    

شان كـمـتـر كسـي در             از مجمع اوليه  
كرده؛ و دليل ايـن      مجامع شركت مي  

عدم تمايـل بـه شـركـت تـوسـط ايـن                
! شـود حـدس زد      كارگران را فقط مي   

هــا نــه تــنــهــا چــيــزي در بــاره                  ايــن
گـفـتـنـد،      يابي كارگران نـمـي       سازمان

شـده كـه      بلكه براي آنها روشـن مـي         
تشكل كـارگـري     " هدفشان نه ساختن    

كمـيـتـه    " بلكه تقابل با " به نيروي خود 
تنها چند نـفـري      .   بوده است "   پيگيري

حـب راه حـل بـانـك            "   لـنـا  " كه مثـل     
اند، هنوز درگيـر      جهاني را قورت داده   

هــا    كشــمــكــش بــر ســر اســاســنــامــه        
كــمــيــتــه " واقــعــيــاتــي كــه      .   هســتــنــد
انـد     را به بن بست كشانده    "   هماهنگي

ــچ           ــي ــا ه ــه   " ب ــام ــن ــاس حــل "   اي    اس
 . ها برگرديم به آن. شوند نمي

گفتم كه فعاليـن نسـبـتـا زيـادي            
درد ديگري داشتند كه بـه سـراغ ايـن           

امـا وقـتـي كـه          .   جمع كشيده شـدنـد     
متوجه شدند درد محسن حكيمـي و        
طرف اصلي امروزي مقابل وي چـيـز         

ها را به     ديگري است به مرور زمان آن     
كسـي شـايـد      .   حال خود رهـا كـردنـد       

هـيـأت   " ،   " كميتـه پـيـگـيـري       " بگويد  
، " مــؤســس ســنــديــكــاهــاي كــارگــري     

شـوراي  " ،  " هاي كارگري   اتحاد كميته " 
" ها و فعالين كارگري    همكاري تشكل 

و غيره هم در يك چنيـن مـوقـعـيـتـي             
يعني در هدف اعالم شـده  . قرار دارند 

ايـن مشـاهـده      .   انـد    خود موفق نبوده  
درست است؛ هر كدام از اين مجـامـع         

امـا هـيـچ      .   با مشكالتي روبرو شدند   
كـمـيـتـه     " كدام از اينهـا بـه عـيـانـي                

كمـيـتـه    " براي مخالفت با    "   هماهنگي
و يــا جــمــع ديــگــري از            "   پــيــگــيــري

نـه  .   كارگران اعالم موجوديـت نـكـرد       
تنها امروز خـودشـان دارنـد ايـن را                

كنند، بلكه هر كسي هم      اعتراف مي 
كه آن زمان مسائل جنبـش كـارگـري          

كرد، متوجه اين نـكـتـه         را دنبال مي  
 .شد

ــه   " اعــالم مــوجــوديــت           ــت ــمــي ك
شـور و شـوق زيـادي را در           "   پيگيري

بين فعالين كـارگـري و كسـانـي كـه               
سرنوشت جنبـش كـارگـري را دنـبـال             

امــا اعــالم   .   كــردنــد، دامــن زد      مــي

بـاعـث   "  كميته هماهنگي"موجوديت  
تعجب و سرخـارانـدن بـخـش بسـيـار              

جـملـه   .   وسيعي از همـيـن افـراد شـد           
در ايـن راسـتـا ضـمـن           "ابهام برانگيز  

درخـواســت از وزارت كـار و امــور               
ــع                  ــع مــوان ــمــاعــي جــهــت رف اجــت

يابي كارگـران و بـه رسـمـيـت                تشكل
شناختن نمايندگان مستقل كـارگـران      

هـاي     جهت حضور در تمامي نشسـت     
مربوط به تدوين قوانيـن مـرتـبـط بـا            

در بيانيـه اعـالم مـوجـوديـت        . .."   كار
بـه درسـت مـورد         "   كميته پـيـگـيـري    " 

. انتقاد دوستانه زيـادي قـرار گـرفـت           
معلوم شد كه با انتقادهاي دوسـتـانـه         
و سازنده، اين بـنـد حـذف گـرديـد و                 

سـمـت و     "   كميتـه پـيـگـيـري       " فعالين  
كـمـيـتـه     " تري گرفتنـد و   سوي راديكال 

هايش از ايـن     با تمام ضعف "   پيگيري
شواهد اينكـه ايـن   .   يك بند عبور كرد   

فعالين به اشتباه خود پي بـرده و از آن     
تبرا جوئيدن چنان زياد است كه حتـي   
دشمناني چون رضا مقدم هـم بـه آن             

بـا ايـن حـال كسـي           .   اند  اعتراف كرده 
مثل رضا مقدم با علم كردن محسـن        

" گـرايـش راسـت     " حكيمـي و كشـف         
درون جنبش كارگري، تصميم گرفـتـه       
بود كه اين حركت فعالين كارگري را         

: رضا مقـدم مـي گـويـد        .   تخطئه كند 
مستقل از اعتـقـاد     "   کميته پيگيرى " " 

تک تک اعضاى آن در جـنـاح راسـت             
جنبش کارگرى قـرار دارد، چـرا کـه              
استراتـژى گـرايـش راسـت را بـراى                

و ايـن    . "   انـد    ايجاد تشـکـل بـرگـزيـده        
هاي بيـربـط و        كشف هم با كلي حرف    

جـنـبـش    " توضيح چندين باره دوردانـه      
بر اين مبـنـاسـت      "   اصالحات سياسي 

كه آن جمله مزبـور در بـيـانـيـه اعـالم               
آمـده  "   كميـتـه پـيـگـيـري        " موجوديت  

رضــا مــقــدم فــرق اســتــراتــژي          .   بــود
ــكــاهــاي            "  هــيــأت مــؤســس ســنــدي

كمـيـتـه    " با گرايش غالب در "   كارگري
، حتي بـا وجـود آن جـملـه                " پيگيري

دانـد، امـا تصـمـيـم            آور را مـي     ابهـام 
گرفته بود كه كار ديـگـري بـكـنـد؛ و             
متأسفانه رضا مقدم با طـرح چـنـيـن            
مواضع ضدكارگري و تفرقه افكنـانـه       

اتحاد طبقـه  " كلي هم در مدح و ثناي   

 
...  پشت صحنه بحران  ١از صفحه    



 6  ١٣٨٦  بهمن ٤   کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري

 را بخوانيد

روده درازي كــرده اســت و             "   كــارگــر
شعور مخاطـب خـود را دسـت كـم                

 . گرفته است
شايد كسي اعـتـراض كـنـد كـه              
مگر نمي بينيد رضـا مـقـدم و ايـرج              
آذريــن در مــخــالــفــت بــا مــحــســن             

؟ ايـن    ! اند  حكيمي چند مطلب نوشته   
هم مشاهده درستي است؛ منتها اين      
اختالف يك سابقه فـقـط يـك سـالـه                

در حالي كه هميـن نـظـراتـي را           .   دارد
كه محسن حكيمي امروز بـيـان مـي          

 سـال    ۵هـا را حـداقـل در                 كنـد، آن  
گــذشــتــه عــلــنــا بــيــان كــرده و در                 
مطبوعات محفل رضـا مـقـدم هـم              
براي نزديك به چهار سال زير نورافكن       

تا قبل از اين اختالفات     .   قرار گرفتند 
محفل رضا مقدم در سايت اينترنتـي       
خود يك جـاي مـخـصـوصـي را بـه                  

هاي محسن حـكـيـمـي، ايـرج              نوشته
آذرين و رضا مقدم اخـتـصـاص داده            

بـه  !   ( فقط نوشته اين سه نـفـر را        .   بود
لطف دعواي با حكيمي ايـن بـاكـس          

ايـن مـحـفـل       . )   هم ناپديد شـده اسـت     
ظرفيت ضدكمونيستـي و بـخـصـوص        
نفرت محسن حكيمـي از تـحـزب را            
تشخيص داده بود و سران اين محفـل        
اتفاقا زير شنل ايشان مشغول جويدن      

 .هايشان بودند ناخن
ما نظرات محسن حكيمـي را در       

، در همان دوران    ٨،  ۵،  ٤شماره هاي   
يـعـنـي ايـن نـبـود كـه               .   نقـد كـرديـم     

طرفداران نـظـرات آن دوره مـحـسـن               
حكيمي متوجه نـظـرات راسـت وي             
نشده بودند، بلكه به نظر مـن عـمـدا             
ــرايــش                     ــا رشــد گ ــل ب ــاب ــق ــراي ت ب
سوسياليستـي در بـيـن كـارگـران و                

پـذيـري      سنگ اندازي سر راه تشـكـل        
اكنـون چـرا     .   آنها با او همدست شدند    

رضا مقدم با او گالويز شده اسـت را           
 .بايد كمي توضيح داد

رضا مقدم و ايرج آذريـن گـفـتـه              
گري و سوسيالـيـسـم        بودند كه انقالبي  

هائي هستند كه به گذشته تـعـلـق           ايده
ايرج آذرين رسما در بخـش دوم  .  دارند

" انداز و تـكـالـيـف       چشم" كتاب خود،   

گفته است كه جنبش كـارگـري بـايـد           
وزن خودش را پشـت سـر يـكـي از                  

هـاي بـورژوازي بـيـانـدازد و او               جناح
را تــوصــيــه     "   بــانــك جــهــانــي پــول        " 

گـويـد كـه       كند؛ و از قبل هم مي      مي
رضـا  .   آورد بـازي در مـي       " نـپ " دارد  

مقدم در دوره جدائي خودش از حـزب        
 گفـتـه   ٩٩كمونيست كارگري در سال     

را آنهايي كه چشم انداز اوضاع       :   " بود
بينند بـه وجـود         به طرف انقالب مي   

جنبش دوم خرداد و گسيخـتـگـي در           
همانـطـور كـه      .   كنند باال استناد مي  

قبال هم گفتم پيشروي و مـوقـعـيـت             
دوم خرداد پـيـروزي بـورژوازي ايـران            

اگـر چـه ظـاهـرا پـيـشـروي و                  .   است
موفقيت اين جنبش گسيتخـتـگـي و         
اختالف حاد در رژيم اسالمي ايـجـاد        

هـا   كند امـا ايـن گسـيـخـتـگـي              مي
بـطـرف انـهـدام و ســرنـگـونــي رژيــم                 

كند بلكه بطـرف     اسالمي حركت نمي  
تطبيق رژيم اسـالمـي بـا يـك رژيـم                 
متعارف بورژوايي و استحكام بيشتر     

ايرج آذرين هـم در        . "   كند حركت مي 
كتاب ياد شده گفته بود و رضا مقـدم         

از نـظـر     :   " هم از آن دفاع كرده بود كـه       
چپ و   سياسي حذف خونين نيروهاي     

كمونيست از صحنه سياسي ايـران و         
اختناق سياسي كه قريب به دو دهـه           
در ايران حاكم است، تفكـر سـيـاسـي            
چپ در جامعه را بشـدت تضـعـيـف             

ــرده اســت      ــاي       .   ك ــوب شــوراه ســرك
كارگري، محروم كردن طبقه كارگر از      
نسل با تجربه رهبرانش، در سـالـهـاي         

 و همچنيـن فـقـر و         ٦٠ ـ ۵٨انقالبي  
فالكتي كه در ده سال اخير مستقيمـا        
به پسروي سياسي طبقه كارگر منجر      
شده همه و همه موقعـيـت بـورژوازي           
ايران در مقابل طبقه كارگر را بشدت       

بـورژوازي ايـران     .   تقويت كـرده اسـت     
اكنون احسـاس تـهـديـدي از جـانـب               
جنبش ضدكاپيتاليستي طبقه كارگر    

كند و لذا از نظر سياسي حكمت        نمي
" دولـت سـرمـايـه      " اي بـراي          سياسـي 

هـاي    گرچه طبيعت تئوري  . "   بيند نمي
ضد كارگري محسن حكيمـي و رضـا        

مقدم يكي نيستند، اما تا جائي كـه          
به ضديت با راديكاليسم كارگـري بـر         

گردد، در يك سـنـگـر شـمـشـيـر                مي
زنند؛ و اين رفـاقـت آنـهـا را بـر                  مي

عليه هـر جـنـب و جـوش راديـكـال                  
بـه  .   انـدازد  كارگري به آغوش هم مـي     

دادند كه گـويـا    خودشان هم مدال مي  
دارند از گرايش چپ جنبـش كـارگـري         
در بــرابــر گــرايــش راســت آن دفــاع               

 .كنند مي
اما ديري نپائيد كه مـعـلـوم شـد           

تفكر سياسي چپ در جامعه بشـدت       " 
و امـروز چـه كسـي          !   نيست"   ضعيف

است كه از رضا مقدم قبول كـنـد كـه            
گسيختگي رژيـم بـطـرف انـهـدام و              " 

سرنگوني رژيم اسالمي حركت نـمـي         
كند بلكه بطرف تطبيق رژيم اسالمي      
با يـك رژيـم مـتـعـارف بـورژوايـي و                 

؟ . " كـنـد   استحكام بيشتر حركـت مـي   
هـاي امـالك مـعـامـالتـي            حتي بنگاه 

گويند كـه   تورنتو كانادا هم دارند مي   
ســران رژيــم اســالمــي دارنــد بــراي              

وقتـي كـه     .   ريزند فرارشان برنامه مي  
جـنـبــش   " گـرد و غـبـار خــاتـمـي و                  

وي خـوابـيـد و         "   اصالحات سـيـاسـي    
معلوم شد كه هر كسي كه بـر عـلـيـه              
تحزب كمونيستـي بـايسـتـد و ايـده               
سوسياليسم را مسخره كنـد، در بـيـن         
فعالين كارگري انـگـشـت نـمـا مـي                

و رضا مقدمي كـه بـا فـاتـحـه            .   شود
كمونيسم و تحـزب كـمـونـيـسـتـي از              
حزب كمونيست كارگري ايـران جـدا           

بسـوي  " شده بود، مجبور شد بيانـيـه          
و گرچه اين بيانيـه از       .   بنويسد"   حزب

" صندوق بين المللي پول   " مواضع پرو   
محفل آذرين ـ مـقـدم عـدول نـكـرده               
است، اما همين كه ايـن بـيـانـيـه را                 
صادر كرده و دارند مـي گـويـنـد كـه               
تشكيل حـزب ضـروري شـده اسـت،             
نشـان از فشـاري اسـت كـه جـنـبـش                 
كارگري و انقالبـي بـر او وارد كـرده                

ها بـه بـحـث مـا ربـط            همه اين.  است
دارد؛ چرا كه هميـن كسـانـي كـه بـه                 
توصيـه رضـا مـقـدم دور مـحـسـن                  

هاي ارتـجـاعـي وي         حكيمي و تئوري  
گرد آمده بـودنـد، ديـگـر شـرايـط را                
آنطور كه رضا مقـدم و ايـرج آذريـن               

بعـد  .   بينند توصيف كرده بودند، نمي   
ها، اين محفل مثل هـمـه          از همه اين  

بسـوي  " ها شروع به نوشتـن         الوقت  ابن
كردند و تازه شروع به انتقـاد از  "   حزب

كند كه تزهـايـش در بـيـن             كسي مي 
هـاسـت كـه         فعـالـيـن كـارگـري سـال           

 .منفورند
 

 اكنون چه؟
 

كـمـيـتـه پـيـگـيـري بـراي               " وقتي  
" هـاي آزاد كـارگـري           ايجـاد تشـكـل     

اعالم موجوديت كرد، رضا مقدم كـه       
نفرتي كور و غـيـرسـيـاسـي از حـزب             
كمونيست كارگري دارد، صـرفـا بـه            
اين دليل كه اين حزب يكي از اولـيـن          
جريانات منبع ايـن خـبـر بـود، ايـن                
تجمع فعالين كارگري را تخطئـه كـرد        

او در   .   و شروع به حـملـه بـه آن كـرد              
يكي از سمينارهاي پـالـتـاكـي خـود            

داد كـــه در بـــرابـــر               مـــي"   نـــويـــد" 
به زودي " !   هاي جنبش كارگري راست" 

هـاي جـنـبـش كـارگـري               تشكل چـپ  
و ايـن    .   اعالم موجوديت خواهد كـرد    

هــاي جــنــبــش      چـپ " هـم ســرنـوشــت        
 "!كارگري

توصيه من به تمامي كساني كـه       
اسمي از ايرج آذريـن و رضـا مـقـدم                

اند، اين است كه قبل از اين كه          شنيده
از در مخالفت با هر كس ديـگـري از            

هاي اين محفـل در آيـنـد،            سر تئوري 
 ايشانيكبار ديگر به دقت به مواضع       

نگاهي بيندازند تا ببيند كـه چـگـونـه          
با سر كار آمدن خاتمـي آب از لـب و            
لوچه اين دو نـفـر سـرازيـر شـد و بـا                    

بـه  "   جنبش اصالحات سياسـي " رقص  
پيشواز او رفته و فاتحه كمونيـسـم و           
راديكاليسم را خوانـدنـد؛ و چـگـونـه             

بـانـك   " كارگران را بـه قـبـول راه حـل              
رضـا  .   فرامـي خـوانـدنـد      "   جهاني پول 

مقدم و ايرج آذرين در تمام اين مـدت         
يــك تــنــفــر بــاور نــكــردنــي عــلــيــه               
راديكالـيـسـم كـارگـري بـه نـمـايـش                  

اند كه آنها را مـجـبـور كـرده               گذاشته
است ضد كارگري تريـن مـواضـع را            

 .اتخاذ كنند
گـويـد    جائي منصور حكمت مي   

خـود   كه كارگر در مقابل كسي كه بي  
رود، بــايــد     اش مــي     قــربــان صــدقــه   

مواظب جيبش باشد تـا مـداح آن را            
. اي در كار اسـت      برداري  يك كاله .   نزند

هـم  "   كـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي           " در مورد   
از همان  .   موضوع از همين قرار است    

بـراي  .   اي بـود  ابتدا همه چيز آن باسمـه  
آن كه بگويند خيلي كارگري هستنـد،   

اعــالم "   در آســتــانــه اول مــاه مــه              " 
اسم بيانـيـه اعـالم       .   موجوديت كردند 

موجوديت خود را و آن هـم در تـقـابـل         
بــا يــك جــملــه از بــيــانــيــه اعــالم                  

" كــمــيــتــه پــيــگــيــري      " مــوجــوديــت     
تشـكـل كـارگـري را بـا              " گذاشتند،   

در مـقـابـل      ! "   نيروي خود ايجاد كنيم   
هاي زيـادي      ها انسان   اين كالهبرداري 

هـاي زيـادي بـه           انسان.   هشدار دادند 
را "   كميته هـمـاهـنـگـي      " درست اصال   
اما حتي اگـر دو تـا          .   جدي نگرفتند 

كارگر هم در برابر گازهاي نـاشـي از            
اند   هاي اين جمع قرار گرفته      خرابكاري

بايد به كمكشان رفت و دسـتـشـان را           
در پـايـان     "   كميته هماهنگـي .  "گرفت

كار خود است، اما آيا كساني كـه بـا         
هاي رضا مـقـدم و مـحـسـن                توصيه

حكيمي به پيشروي جنبش كـارگـري         
كردند، باز در سـنـگـر        ضربه وارد مي  

هـا شـمـشـيـر خـواهـنـد زد؟ ايـن                      آن
سئوالي است كه بايد منتظر مانـد و          

 .ديد
 

 
...  پشت صحنه بحران   
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در ايران يـك جـنـبـش و مـبـارزه               
مبـارزه  .   فعال كارگري در جريان است    

اي كه مدام جريان دارد و بخش اعظم        
امــا .   كـارگــران را در بــر مــيــگــيـرد            

عليرغم اين مـتـاسـفـانـه بـخـشـي از                
کارگران به علت بيکاري زيـادي کـه           
در جامعه وجود دارد واز ترس اينکـه        
مبادا کـارشـان را از دسـت دهـنـد                  
محافظه کار ميشوند وجاهايي کوتاه     
مــيــايــنــد واز ابــراز خــواســتــهــا و               
مطـالـبـات بـر حـق خـود اجـتـنـاب                    

اما مسئله مهم ايـن اسـت        .   ميکنند
که کارگران در يابند که دقيقا نـقـطـه            
مقابل اين اخراج سازي وبيکار کـردن       
کارگران تشکل، همبستگي ومبـارزه     
پيگير انها براي دستاورد هاي فزونتر      

و اين جهت گيري است که جلو       .   است
. اخراج وبيکار شدنشـان را مـيـگـيـرد         

کارگـران بـايـد بـدانـنـد اگـر بـه الک                    
دفاعي بروند قطعأ نخواهند توانسـت      
موقعيت خود و هم طبقه اي هايشـان     

و .   را هر چند اندک بهبود بـبـخـشـنـد            
ــقــا ايــن مــتــشــکــل شــدن و                   ــي دق
همبستگي ميان کارگـران اسـت کـه           
انــان را در بــرابــر طــبــقــه حــاکــم و                 
استثمارگران مـنـسـجـم تـر وقـويـتـر               
ميکند و اگر قرار باشد  طبقـه حـاکـم           
حتي بک قدم عقب رانـده شـود بـايـد              
کارگران متشکل شوند و خـواسـتـهـا          
ومطالبات خود را با تـکـيـه بـر بـاال               
بردن اگاهي طبـقـاتـي مـيـان عـمـوم               

. کـارگـران بــروشـنــي مــطـرح کــنـنــد            
رهبران كارگري بايد سعي در بـه خـط         
کردن کارگران پشت سر خواسـتـهـا و           
مطالبات  کارگران راديـکـال و حـق            

 .طلب و کمونيست  نمايند
لــذا خــطــاب مــن آن دســتــه از              
کارگران و فعالين کارگري هستند که      
ميگويند کمونيستند ميگويند عليه    
سرمايه داري و بند و بساط کثـيـفـش       
هستنـد واز کـار و دسـتـمـزد خـود                   
وهمچنين از نحوه کار و نحوه رفـتـار           

اما فـکـر     .   کارفرما با خود ناراضيند   

ميکنند نميشود اقدامي کـرد واگـر          
اقدامي برخالف ميل کارفرما انـجـام       
دهند ان وقت مجازات واخراج وغيره      

البتـه ايـن     .   در انتظارشان خواهد بود   
موضوع قابل درکي اسـت و مـيـتـوان      
ان را با پوست وجان لـمـس کـرد وبـا               
قاطعيت ميتوان گـفـت کـه اگـرايـن              
مانع نبود تابحال کارگـران صـد بـار            
جمهوري اسـالمـي را سـاقـط کـرده               

ولي رفقا همانطور که در بـاال        .   بودند
هم اشاره کردم  تـنـهـا راهـي کـه از                   
اخراجمان جلوگيري مـيـکـنـد، دادن           
دستمزدمناسب و همچنين پـرداخـت       
ان در موعد مقرر و بيمه و همه اينها         
را تضمين ميکنـد، مـتـشـکـل شـدن            

. قدرت ما در تشکلمـان اسـت       .   است
وســالح مــا ايــجــاد تشــکــل و                      

اگـر  .   سازماندهي توده کارگران اسـت    
نتوانيم ان تشکل وهمبستگي الزم را      
به وجود بيـاوريـم قـطـعـا نـخـواهـيـم                 
توانست در مقابل کارفرما و دولتـش       

 .پيش برويم
کارگران بايد اين مسئلـه بسـيـار         
اساسي، سياسي و طبقاتي واقعي را       
درک کنند که جـز بـامـبـارزه پـيـگـيـر               
ومداوم با بورژوازي  نـمـيـتـوانـنـد در             
مقابل کارفرما و پلـيـس و دولـت و              
ارتشي که همه عليه طبفه کارگرنـد و        
براي سـرکـوب ان درسـت شـده انـد                  

 . بايستند
امـا راهـکـاري کــه بــنـظـر مــن                
مناسب باشد براي ان فعالين کارگري      
جوان و شايـد کـم تـجـربـه کـه فـکـر                     
ميکنند نمييشود در جـهـت ايـجـاد            
تشکل گام نهاد و دليلشـان هـم ايـن             
است که ممکن است اخراج شوند ويا        
عوامل نفوذي دولتـي ويـا از طـرف             
کارفرما در ميـان انـهـا بـاشـنـد ايـن                
است که اين رفقـاي مـا بـايـد تـالش               
کنند در درجه اول بـه چـهـره هـايـي                  
مورد اطمينان و دوسـتـدار کـارگـران           

تا کارگران بتـوانـنـد بـه         .   تبديل شوند 
انها اعتماد کافي داشته باشند وانهـا       
هــم در مــقــابــل ســعــي کــنــنــد ان                 
همستگي عاطفـي الزم وهـمـچـنـيـن           

حس اعتماد به نفس و اعتماد بـه هـم          
تـا  .   را در ميان کارگران افزايش دهند 

کارگران بتوانند بدون ترس و دلهره بـه       
و در درجـه دوم بـايـد           .   صحنه بيايند 

اين همبستگي به وجود امـده مـيـان           
کارگران را به همبـسـتـگـي سـيـاسـي             
طبقاتي تبديل کرد وانان را ازاهميـت       

.  مبارزه طبقاتي ودرک ان اگـاه  نـمـود         
ودر نهايت در صدد برگزاري مجامـع       
عمومي کارگري در صـورت تـوان بـا         
حضور خانواده هاي کارگران بـرايـنـد          
واز ان به بعد تشکل کارگري خـود را           
رسما اعالن وجلسات بحث و تـبـادل          
نظر پيرامـون مسـائـل و مشـکـالت             
کارشان را در چـهـارچـوب مـجـمـع                 

. عمومي منظم هفتگي ادامه دهـنـد      
اينجاست که بايـد اهـمـيـت مـجـمـع               
عمومي را براي مسـتـحـکـم مـانـدن             
تشکل ايجاد شده در ميان کـارگـران          
ــه                 ــوجــي ــوضــيــح داد وت ــي ت ــخــوب ب

دراين صورت اسـت کـه مـوفـق            . کرد
خواهند شد خواسته ها و مـطـالـبـات        
خود را برکـارفـرمـايـان و حـکـومـت               

 .مدافعشان تحميل کرد
اما مسئله مهم ديـگـري کـه در            
کنار اين ميخواستم به ان اشـاره کـنـم          
ايـن اسـت کـه طـبـق روال هـرسـالـه                    
حکومت هاي بورژوازي در اواخـر هـر        
ســال بــه اصــطــالح اقــتــصــاد دانــان            
بورژوازي  و کارفرمايان ودولت شـان         
با هم مينشينند و دستمزد کـارگـران      

. را براي سال اينده مشخص ميکننـد      
طبق روال هر سال درصدي ناچـيـز بـه          

الـبـتـه    . حقوق کارگران اضافه ميشود 
اشتباه نشود فـقـط در رقـم اضـافـه                 
ميشود وگر نه اين درصد کـمـي کـه             
اضافه ميشود مقابلـش چـنـد بـرابـر             
اين، تورم باال ميرود وبه يک مـعـنـي          
ميتوان گفت نه تنها چيزي اضافـه بـه         
ان معني کـه زنـدگـي و مـعـيـشـت                   
کارگران  رابهبود بخشـد  نـمـيـشـود              
بلکه ان سفره بي رنگ و بوي کارگران        

قـيـمـت    .   بي رنگ و بوتر نيز ميـشـود       
مسکن هرساله بـطـور سـرسـام اوري            

تـحـصـيـل کـه در خـود              .   باال ميرود 

قانون جانيان اسالمي رايگـان اعـالم        
شده است کم کم دارد بـراي فـرزنـدان             
كارگـران بـه چـيـزي لـوكـس تـبـديـل                  

ســوخــت مــردم کــه حــق           .   مــيــشــود
طبيعي همه شهروندان اسـت را جـيـره         

وخالصه اينکه بـايـد      .   بندي ميکنند 
گفت هرساله بيشتر از سال قبـل از آن         
فقر وفالکت وسيه روزي بـر زنـدگـي             

بيکاري امـان    .   مردم تحميل ميشود  
كارگران را بريده است امـا بـا هـمـه                
اينها اين حضرات هستند کـه دور از         
چشم کارگران دستمزد آن درصـد  از           
کارگران  که مشغول کارند را تعيـيـن         

که اين نهايت وحشـيـگـري        .   ميکنند
وضـد کـارگــري بـودن ايـن جــانـيــان                

وتـازه  .   جمهوري اسالمي را ميرسانـد    
اگر هم خواستند براي بهبود معيشت     
خـود بـه صـحــنـه بـيـايــنـد انـهـا را                      
ميگيرند زندان هاي طويل مـدت بـه          

وجريمه نقدي ميکنـنـد   . انها ميدهند 
وغيره ، بايد عليه اين وحشـي گـري            
اسالمي ايسـتـاد وانـان را وادار بـه                

 .عقب نشيني کرد 
کارگران بايد دسـتـمـزد خـود را             

بايد بـراي ايـن     .  خودشان تعيين كنند 
اقدامي انجام داد کارگران بيشـتـر از         
هــمــيــشــه بــه ايــن مــوضــوع مــهــم              

خصوصـا االن   .   حساسيت نشان دهند  
که ميخواهنـد دسـمـزد کـارگـران را              
براي سال اينده تعيين کننـد کـارگـران         
نبايد اين فرصت مـهـم را از دسـت                
دهند وبه نظرمن بايد اين را يـعـنـي             

تعـيـيـن دسـتـمـزد بـه وسـيلـه خـود                     
کارگران در اولويـت  کـاري کـلـيـه ي               
تشکلهاومجامع عمـومـي کـارگـري         
واعتراضاتي که در دسـتـور بـرنـامـه            

 .اتي کارگران هست قرار گيرد 
کارگران هر بخش کارگـري و يـا           
هرکارخانه بايد طي مجمع عـمـومـي        
که ميگيرند طي نامه اي رسمـي کـه           
امضاي تمام کارگران ان بخـش يـا آن        
کارخانه را داشته باشد اعـالم کـنـنـد           
که دستمزد انها نبايد از ان دستمزدي       
که خودشان آن را مناسـب مـيـدانـنـد          

در غير اينصورت دسـت     .   کمتر باشد 
اگر اين کار در    .   از کار خواهند کشيد   

چندين مراکز مهم کارگري وکارخانـه       
هاي بزرگ صـورت گـيـرد مسـلـمـا                
حكومت مجبور بـه عـقـب نشـيـنـي             

كارگران بـايـد اعـالم دارنـد          .   ميشود
دستمزدي که دولت و کارفرما هـا ان          
را اعالم کنند و فاقد هرگونه دخـالـت         
کارگران ورهـبـران واقـعـي کـارگـري              

 . است به هيج وجه اعتبار ندارد
وامروزه که حرف از يـک مـلـيـون           
تومان هست بايد کارگـران بـتـوانـنـد            
اين را بـه تـمـام مـراکـز کـارگـري و                     
کارخانه ها و کـارگـاه هـاي سـراسـر                
کشـور اعـالم کـنـنـد و حـول آن بـه                     
مبارزه برخيزند  واين خواست بـرحـق         
خود را قاطـعـانـه بـه پـيـش بـرنـد و                     
مطمنا جمهوري اسالمي و کارفـرمـا       

 .ها را وادار به تسليم خواهند کرد 
 

 
 بخاطر وضعيت وخيم اقتصادي کارگران نبايد تن به محافظه كاري دهند

 اميد سرخ  از ايران

 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران

www.wpiran.org 
 

 سايت کارگران

www.kagaran.org 
 

 سايت روزنه
 

www.rowzane.com 
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کارگران سما موفق به 
دريافت دستمزدهاي معوقه 

 خود شدند
 

اتحديه سراسري کارگران اخـراجـي        
 دي مـاه بـا انـتـشـار             ٢١و بيکار، روز  

گزارش زير، خبر از موفقيـت كـارگـران           
شركت سما بـه دريـافـت دسـتـمـزدهـاي              

مـتـن گـزارش بـه قـرار زيـر                 .   خود داد 
 : است

 
  دي ماه۱۵شنبه "

 
در پي اعتراض کارگـران سـمـا در            
طول آذر ماه براي دريافت دستمـزدهـاي        

خود، کارفرماي اين کارخانه بـه        معوقه
  دي مـاه   ۱۵کارگران وعده داده بود روز      

دستمزدهاي آنان را پـرداخـت خـواهـد              
 .کرد

به همين دلـيـل، ايـن کـارگـران از               
 دي مــاه در مــقـابــل            ۱۵صـبـح روز        

شدند تا دسـتـمـزدهـاي          کارخانه حاضر 
خــود را دريــافــت نــمــايــنــد امــا از                   

نـبـود و       مسئـولـيـن کـارخـانـه خـبـري             
نگهبان کارخانه به کارگران اعالم کـرد         

شـمـاهـا      که فعال از پول خبري نيست و       
 …هم اخراجي محسوب مي شويد

اما با اصرار کارگران، نگهـبـان بـا          
رئيس کارخانه تمـاس گـرفـت ولـي از               

تلفني نمايندگـان کـارگـران بـا             مذاکره
. رئيس کارخانه نتيجه اي حاصل نشـد        

وضعيت کارگران ساعـت ده       بدنبال اين 
صبح در مقابل اداره کار قروه دست بـه           

خــواهـان رسـيــدگـي بــه           تـجـمــع زده و       
 .وضعيت خود شدند

در اداره کـار بـه کـارگـران اعـالم                 
قانونـي کـارتـان را           کردند که شما بايد   

انجام بدهيد و حق بـا کـارفـرمـاسـت و               
کـنـيـد و بـه            فعال نيز ايـنـجـا را تـرک           

بـا  .   کارفرما فرصت بـيـشـتـري بـدهـيـد           
پيـش آمـدن ايـن وضـعـيـت کـارگـران                   

عصباني شده و عکس الـعـمـل           بشدت
اداره کار را تبانـي بـا کـارفـرمـا اعـالم                

دريـافـت هـر چـه سـريـعـتـر                   کرده و بـر   
. دستمزدهاي معوقه خود اصرار کردنـد     

تـا اداره کـار بـا             همين امر باعث شـد    
کارفرما تماس بگيرد و بـاز هـم طـبـق              

اما کـارگـران       معمول وعده وعيد بدهد   
يکپارچه اعالم کردنـد کـه تـا دريـافـت              

تـجـمـع      دستمزدهاي مـعـوقـه خـود بـه           
ادامه خواهنـد داد و بـه ايـن تـرتـيـب                   

مـقـابـل      کارگران تا پايان وقت اداري در   
اداره کار قروه بـه تـجـمـع خـود ادامـه                  

مسـئـولـيـن       در اين بين برخي از    .   دادند
اداره کــار بــا تــعــدادي از کــارگــران                  
 بصورت انفرادي وارد صحبت شده و از       
آنان خواستند تـا طـي روزهـاي آيـنـده                
يکي يکي براي پيگيري خواستـه هـاي          

اداره کار مراجعه نمايند کـه بـا           خود به 
هوشياري کارگـران و نـمـايـنـدگـان آنـان            

اداره کار بـراي سـر دوانـدن              اين شگرد 
کارگران خنثي شـد و آنـان در پـايـان                   

اي که بـه      صورتجلسه  تجمع، طي تنظيم  
امضاي همـه کـارگـران رسـيـد تـوافـق                 

پيگيريهاي خـود      کردند که متحدانه به   
ادامه داده و از نـمـايـنـدگـان خـود نـيـز               

 .حمايت کنند
 

   دي ماه۱۶يکشنبه 
 

در ايــن روز کــارگــران اقــدام بــه                
برگزاري مجمع عمومي در رابـطـه بـا             

پيگيـري اعـتـراضـات خـود             چگونگي
در اين مجمع کارگران نامـه اي        .   کردند

آنـرا بـه اسـتـانـداري             را تنظيم و سپـس    
در ايـن نـامـه         .   کردستان تحويل دادنـد   

بودند که اگـر روز          کارگران تاکيد کرده  
ــه                  ــورخ ــه م ــب ــن ــه ش ــاه      ١٨س ــم  دي

 دستمزدهاي آنان پـرداخـت نشـود روز            
 ديـمـاه بـه هـمـراه            ٢٣يکشنبه مورخـه    

 خانواده هاي خود در مقابل استـانـداري       
. کردستان دست به تجمع خـواهـنـد زد           

همچنين در اين مـجـمـع کـارگـران در               
پيگيري بهـتـر خـواسـتـه هـاي               راستاي

خود، کارهاي اولـيـه ايـجـاد صـنـدوق                
مصـوب کـرده و بـر             مالي خود را نيـز    

عزم خود در روز سه شنبه براي دريافـت         
تاکيد نمـودنـد     دستمزدهاي معوقه شان  

و تصميم گرفتند که روز سـه شـنـبـه تـا              
تـحـصـن      دريافت دستمزدهاي خـود از       

 .در مقابل کارخانه دست بر ندارند
 

   دي ماه۱۸سه شنبه 
 

در اين روز کارگران بنا بـر تصـمـيـم        
 قبلي خود و وعده اي که کارفرما بـراي          
پرداخت دستمزدهاي معوقه آنـان داده         

 صـبـح در مـقـابـل             ۸بود از سـاعـت         
در پي اين تجمـع  .   تجمع کردند   کارخانه

و عدم حضور مسئولين کارخانـه بـراي          
کارگران، آنـان بـا اداره            پاسخگويي به 

کار و فرمانداري تـمـاس گـرفـتـه و بـر                 
ادامه تجمـع تـاکـيـد          تصميم خود براي  

در پي ايـن اقـدام کـارگـران در               .   کردند
اي از اداره         صبح نمـايـنـده     ۱۰ساعت  

کار در ميان کارگران حاضـر شـد و از              
کـنـنـد و        آنان خواست تا محل را تـرک       

فقط پانزده نفر از آنـان در مـحـل بـراي               
کـارگـران ايـن        اما.   مذاکره باقي بمانند 

درخواست نماينـده اداره کـار را قـبـول              
دريـافـت     نکـرده و اعـالم نـمـودنـد تـا                

دستمزدهاي معوقه خود هـمـچـنـان بـه            
تجمـع خـود ادامـه خـواهـنـد داد، بـه                   

دلــيــل کــارگــران مــجــددا بــا             هــمــيــن
کارفـرمـا و فـرمـانـداري و اداره کـار                    

عزم خود براي ادامـه        تماس گرفته و بر   
همين امر بـاعـث      .   تجمع تاکيد نمودند  

کارگران وعـده دهـد          شد تا کارفرما به   
که بعد از ظهر به مـيـان آنـان خـواهـد                  

پـرداخـت     آمد و دسـتـمـزدهـايشـان را             
نموده اما بعد از ظهر نيز از کـارفـرمـا            

دروغ   بـدنـبـال ايـن وعـده          .   خبـري نشـد   
ــا                  ــار ديــگــر ب کــارفــرمــا کــارگــران ب
 فرمانداري و اداره کار تمـاس گـرفـتـه و           
اعالم کردند بـا وجـود سـرمـاي شـديـد               
شب را در مقابل کـارخـانـه بـه صـبـح                  

رسانـد و دسـت از تـجـمـع بـر                  خواهند
نخواهد داشت همزمان با اين تصمـيـم،        

اس هايي را با مضمـون        کارگران اس ام  
آيـا  :   زير به نقاط مختلف ارسـال کـردنـد        

سرماي سـرد کـارگـران         ميدانيد در اين  
مجتمع سما به خاطر نـدادن پـنـج مـاه              

جلو کارخانـه     حقوق در اين شب سرد در     
تحصن نموده اند، جهت حمايـت از آنـان    

از دريـافـت     در ايـن اس ام اس   ( بشتابيم  
کنندگان خواسته شده بود تـا آن را بـه              

 .)کنند هر جا که ميتوانند اس ام اس
به اين ترتيـب کـارگـران بـا وجـود               

تجمع خـود      سرماي شديد مصممانه به   
ايـن  .   در مقابل کارخـانـه ادامـه دادنـد           

کـارفـرمـا      حرکت کارگران باعث شد تـا     
نمايندگاني را در ساعت يازده شـب بـه           

نـمـايـد      ميان کارگران فرستاده و اعـالم      
کــه دســتــمــزدهــاي آنــان را پــرداخــت              
ميکند، اما کارگران اعالم کـردنـد کـه           

همين االن دستمزدهاي خود را مـي         ما
خواهيم، در غير اين صورت به تـجـمـع           

به دنـبـال ايـن         .   خواهيم داد   خود ادامه 
وضعيت و مشاهده قاطعيـت کـارگـران        

از سـوي نـمـايـنـده             براي ادامـه تـجـمـع      
کارفـرمـا، عـبـاس سـمـائـي و مـديـر                    

هـمـراه     کارخانه آقاي مهندس قدمي بـه     
همه عوامل دفتري در سـاعـت دوازده           
 شب در کارخانه حاضـر شـده و نـاچـار               
شدند همانجـا دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه               

الزم بـه    .   کارگران را پـرداخـت کـنـنـد             
که کارفرما سعي داشـت      يادآوري است 

بخشي از دستمزدهـاي کـارگـران را در            
نپردازد و آن را          طول تعطيلي کارخانه  

به حساب مرخصي کارگران بگذارد کـه       
و کــلــيــه     کـارگــران آنــرا قــبــول نــکــرده         

دستـمـزدهـاي عـقـب افـتـاده خـود را                    
 دريافت کردند و از روز چهارشنبـه نـيـز           
پرداخت بقيه کارگراني کـه در تـحـصـن           
ــد                 ــاز شـ ــنـــد آغـ ــتـ ــداشـ ــور نـ  .حضـ

به اين ترتيـب کـارگـران سـمـا پـس از                   
مدتها کشـمـکـش بـا کـارفـرمـا و بـا                    

تــوانســتــنــد دســتــمــزدهــاي      قــاطــعــيــت
معوقه خود را از کـارفـرمـا دريـافـت                 

بـازگشـت بـکـار         در رابـطـه بـا      .   نماينـد 

کارگران نيز اداره کار و کـارفـرمـا قـول             
مـواد اولـيـه        داده اند که پس از تامـيـن   

براي توليد، کارگران بر سر کارهـايشـان        
 .باز خوهند گشت

کارگران سما تنها پـس از بـرگـزاري       
گيـري در آن         مجمع عمومي و تصميم   

بود که قادر شدند متحدانه و با برنـامـه          
پيگـيـري کـرده و           خواسته هاي خود را   

در نــهــايــت عــلــيــرغــم مــقــاومــت و               
 شگردهاي کارفرما و اداره کـار بـراي             
سر دواندن شان، دستمـزدهـاي مـعـوقـه           

 .خود را دريافت دارند
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي      

شادماني از مـوفـقـيـت         و بيکار با ابراز   
کارگران سما، به همه اين دوستان درود     

عـمـوم کـارگـران مـي             مي فرستـد و از    
خواهد تا با برگزاري مجـمـع عـمـومـي          

تصميـم گـيـري      در محيطهاي کارشان و   
در آن، بــا اراده جــمــعــي و بصــورت                 
 متحدانه اي در شـرايـط مـخـتـلـف از                

 ".حقوق انساني خود به دفاع بر خيزند

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

تالش كارفرماي پتروشيمي 
هرسين براي تحميل كار در 

سرماي غير قابل تحمل، با تجمع 
 تن از كارگران به ٨٠٠اعتراضي 

 !شكست كشيده شد
 

اتـحـاديـه سـراسـري        " در خبري كـه      
روز مـنـتـشـر      "   كارگران اخراجي و بيكار   

ــود،          تــن از كــارگــران            ٨٠٠كــرده ب
پتروشيمي پلي اتيلن سنگين هـرسـيـن          
در اعتراض بـه تـعـطـيـل نـبـودن ايـن                    
شركت در بـرف و كـوالك و سـرمـاي                   
شديد، دست از كار كشيـده و در سـال               

مـتـن خـبـر       .   غذاخوري تـجـمـع كـردنـد        
امروز جـمـعـه     :   " منتشر شده چنين است   

 نـفـر از        ٨٠٠،   ٨٦ دي مـاه  ٢١مورخ  
كارگران پتروشيمي پلي اتيلن سنـگـيـن         
هرسين عليرغـم مـخـالـفـت كـارفـرمـا               
دســت از كــار كشــيــده و در ســالــن                   

 . غذاخوري جمع شدند
كارفرمـاي ايـن شـركـت بـا وجـود               
برف و كوالك شديد از كـارگـران اكـيـدا             

. خواسته بود تا كار را تعطيل نـكـنـنـد            
اما كارگـران در مـقـابـل ايـن خـواسـت                
كارفرما مقاومـت كـرده و يـكـپـارچـه                
دست از كـار كشـيـدنـد و در سـالـن                      

بـه دنـبـال ايـن          .   غذاخوري جمـع شـدنـد     
وضعيت كارفرما به ناچار به تـعـطـيـلـي           
امروز تن داد و از كارگران خـواسـت تـا             

امـا  .   فردا بر سر كار خود حاضر شـونـد        
كارگران طي مذاكرات خود با كارفرمـا        
به اين خواست نيز تن نـداده و نـهـايـتـا                

 ."فردا را نيز پذيرفتكارفرما تعطيلي 
مرگ كارگر در ديگ 

 خميرسازي
 

به گزارش اخبار منـتـشـر شـده در             
روز ســوم بــهــمــن مــاه از كــارخــانــه                  
كاغذسازي الموت قزوين، كـارگـري بـه          
اسم كيماسي كه با قرارداد يـك مـاهـه             
در اين كارخانه مشغول به كار بـود، در          
حين انجام كار بـه درون ديـگ خـمـيـر                
زني مي افتد و در جا جـان خـود را از                 

 . دست مي دهد
خبر دستگيري دو تن از 
اعضاي کميته دفاع از 
 محمود صالحي

چـيـاکـو    "  بهمن ماه    1 روز دوشنبه   
دو تـن از       "   مـهـرداد وزيـري     " و  "   اي  قربه

اعضــاي کــمــيــتــه دفــاع از مــحــمــود             
صالحي، که بـراي عـيـادت مـحـمـود                
صالحي به بيمـارسـتـان تـوحـيـد رفـتـه                

 .اند بودند، دستگير و بازداشت شده
جزئيات بيشتر را بعـدا بـه اطـالع            

کـمـيـتـه دفـاع از           .   عمـوم مـيـرسـانـيـم        
 بـهـمـن      1دوشنـبـه       -محمود صالحي 
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کارگران کاغذ سازي کارون 
هايشان دست  باتفاق خانواده

 به تجمع اعتراضي زدند
 

بنا بـه گـزارش رسـيـده بـه حـزب               
کمونيست کارگري، کارگران اخـراجـي      
کاغذسـازي کـارون شـوشـتـر بـاتـفـاق               

 و   ٨خانواده هاي خود خود از ساعت       
نـيـم صـبـح تـا سـاعـت يـک و نـيـم                          

 دي در      ٢٤بعدازظهر روز دوشـنـبـه          
مقابل فرمانداري اين شهر در خيابـان       
طالقاني دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـي             

مــامــوران پــاســگــاه  نــيــروي           .   زدنــد
 فورا به مـحـل       ١١انتظامي کالنتري   

آمده تا تجمع كنندگان را که قريب بـه         
 نــفــر تــخـمــيــن زده مــيـشــدنــد             ٨٠٠

مرعوب کنند و مانع پيوستـن مـردم          
اما کارگـران و     .   بيشتري به آنها شوند   

همسران و فرزندانشان عليرغم اينـکـه       
توسط مامـوران در مـحـاصـره قـرار              
داشتند به حضور آنها وقعي ننهاده و         
در فضائي اعتراضي به تـجـمـع خـود            
ادامــه دادنــد و تــعــدادي از مــردم                 
آزاديــخــواه تــوانســتــنــد بــه تــجــمــع              

مـردم بـه     .   اعتراضي آنان بـپـيـونـدنـد        
اشکال مختلف همبستگي خود را بـا        
تــجــمــع اعــتــراضــي کــارگــران ابــراز           

 . ميکردند
تجمع كنندگان کـه تـنـهـا مـمـر                
درآمد و معيشـت خـود را از دسـت                
ــيــان مشــکــالتشــان                  داده انــد بــه ب

 ماه اسـت    ١٠اين کارگران .  پرداختند
که هـيـچـگـونـه دسـتـمـزدي دريـافـت                 

اند و سازمان تامين اجتـمـاعـي          نکرده
هـاي بـيـمـه آنـان              از تمديـد دفـتـرچـه       

کارگران و خـانـواده     .   خودداري ميکند 
هايشان که بشدت در مضـيـقـه قـرار             
دارند يکبار ديگر خواستار بـازگشـت        

هاي بـيـمـه        بکار فوري، تمديد دفترچه   
ــرداخــت                  ــمــاعــي و پ ــامــيــن اجــت ت

 مـاه     ١٠دستمزدهاي معوقه بـمـدت       
مسئولين فرمانـداري بـدنـبـال        .   شدند

تماس با اداره کار و امور اجـتـمـاعـي        
شوشتر اعالم کـردنـد کـه قـرار شـده                 

. است به كارگران بيمه بيکاري بدهنـد      
اما کارگران که در ابتداي سال جـاري          
با پاره کردن و سوزاندن احکام معرفي       
براي گرفتن بيمه بيکاري، مـخـالـفـت         

شديد خود را با اين تصميـم دولـت و             
کارفرما اعالم کرده بودند، بشدت بـه       
اين تصميم اعتراض کرده و خواسـتـار        
راه اندازي مجدد کارخانـه و بـازگشـت        
بکار فوري خود شدند و تاکيد کـردنـد         
كه تـا تـحـقـق خـواسـتـه هـايشـان بـه                    
اعتراضات خـود هـمـراه بـا خـانـواده               

 . هايشان ادامه خواهند داد
 

کارگران شرکت آذين 
شوشتر دست به تجمع 

 اعتراضي زدند
 

بـنـا بـه خـبــر رسـيـده بـه حــزب                    
 ديـمـاه،     ٥کمونيسـت کـارگـري، روز          

کارفرماي شرکت آذين شوشتر، توليد     
کننده محصـوالت غـذائـي مـجـيـد،             

 نـفـر     ٤٥ نـفـر از          ٤٠اقدام به اخراج    
کارفرمـا  .   کارگر واحد توليد مربا کرد    

علت اخـراج کـارگـران را کسـادي و                
ذکر ايـن    .  رکود بازار اعالم کرده است 

دليل از سوي  کارفرما  بـراي اخـراج             
کارگران درحالي است که بنا به گـفـتـه     
کارگـران ايـن واحـد، شـرکـت کـلـيـه                   
محصول توليدي خود را فـروخـتـه و             

. انبار شرکـت  خـالـي از کـاال اسـت                 
مــديــران شــرکــت کــه بــا اعــتــراض              
کارگران مواجه ميشوند از کـارگـران          
ميخواهند که بـراي بـازگشـت بـکـار             
قــرارداد مــوقــت دو مــاهــه امضــاء            

امــا کــارگــران قــاطــعــانــه بــا         .   کــنــنــد
درخواست مديران شرکـت مـخـالـفـت          
ميکنند و از امضاء قرارداد دو ماهه       

 . خودداري ميکنند
 ١٦ تـا     ٦کارگران اخراجي کـه از      

سال سابقه کار دارند و از بدو تاسيـس         
شرکت در بدتـريـن شـرايـط و روزانـه                

 ساعت کار کـرده انـد، بـر      ١٢بيش از   
خواست بازگشـت بـکـار بـي قـيـد و                  

صـبـح روز     .   شرط پافشاري ميکنـنـد    
 نفر کارگر  ٤٠ ديماه تمامي    ٢٢شنبه  

اخراجي و بالتکليف واحد توليد مربـا      
بــا تــجــمــع در اداره کــار و امــور                     
اجتماعي شهرستان شوشتر خواسـتـار      
بازگشـت بـکـار بـدون قـيـد و شـرط                   

کارگران نامه اعتراضـي تـهـيـه        .   شدند
کرده که به امضاء تک تک آنها رسيـده         
است و جهت رسيدگي تـحـويـل اداره            

 ٤کارگران از مـيـان خـود         .   کار دادند 

نفر را بعنوان نماينده انـتـخـاب و بـه               
بـا اعـالم     .   اداره کار مـعـرفـي کـردنـد         

مقامات اداره کار مبنـي بـر ايـنـکـه              
حداکثر تـا ده روز ديـگـر بـه مشـکـل                
کارگران رسيدگي و نتيجه را بـه آنـان           
اعالم ميکنند کارگران به تجمع خـود       

 . پايان دادند
 کـارگـر     ٣٠٠بيش از    "   مجموعا

در واحدهـاي تـولـيـد مـربـا، شـربـت،                
آبليمو، رب گوجـه، سـس و نـيـز در                  
قسمت نگهباني در شـرکـت اشـتـغـال            

 . بکار دارند
 

کارگران کشت نيشکر دعبل 
در اعتراض به عدم دريافت 

 ماه حقوق خود، آلتيماتوم ٣
 اعتصاب داده اند

 
کارگران شرکـت کشـت نـيـشـکـر              
دعبل واقع در جاده اهواز خرمشهـر از        
مهر ماه سالجاري تـا بـه حـال حـقـوق             
نگرفته اند، گزارش هاي دريافـتـي در          

 ديماه حاکي از اين اسـت کـه            ٢٨روز  
اين کارگـران مـقـامـات کـارخـانـه را                 

 .تهديد به اعتصاب نموده اند
: يکي از کـارگـران گـفـتـه اسـت                 

کارخانه از سال گذشته تا به حـال هـر             
روزه قسمتي از آن تعطيل مي شـود و           
اگر اين روند ادامه پيدا کنـد بـه زودي           

. شاهد تعطيلي کامل آن خواهيم بـود        
مسـئـولـيـن     :   وي در ادامـه مـيـگـويـد          

تجربه هفت تپه را پـيـدا کـرده انـد و                  
نيروها را به صورت مـقـطـعـي اخـراج             
مي کـنـنـد تـا بـه راحـتـي بـتـوانـنـد                        

 .اعــتــراض آنــان را ســرکــوب کــنــنــد           
وي در مورد توليـد کـارخـانـه اظـهـار               

کارخانه فقط شکر توليـد مـي     :   داشت
کند که آن هم به فروش نمـي رود چـرا              
که آقا زاده ها از خارج شکر وارد مـي         
کنند و هيچ اعـتـنـايـي بـه وضـعـيـت                 

وي همچنيـن از    .   وخيم کارگران ندارند  
هـا و خـبـرنـگـاران آزاد                تمامي رسانه 

خواست تا با نشر اين خبرها و حمايت        
بيدريغ در اعتصاب بزرگ که در آينـده        
نزديک واقع خواهد شد از مـا حـمـايـت           

   . نمايند
تــجــمــع اعــتــراضــي كــارمــنــدان         
قراردادي شـركـت هـواپـيـمـائـي هـمـا                

 سركوب شد
بنابر اخبار دريافتـي، تـعـدادي از         
كـــارمـــنـــدان پـــيـــمـــانـــي قـــراردادي          

هواپيمائي جمـهـوري اسـالمـي ايـران            
در مــقــابــل ســاخــتــمــان       )   ايــران ايــر  ( 

 ژانويه  ٢٢آموزش اين هواپيمائي روز     
 ١٠تجمع كرده و خـواهـان افـزايـش                

تـجـمـع    .   درصد دستمـزد خـود شـدنـد          
كنندگان اعالم كردند كه نه تـنـهـا تـا              
كنون حقوق آنها افزايـش پـيـدا نـكـرده         
است كه حتي بن ارزاق عمومي كه بـه         

 هـزار تـومـان         ٢٧٠كارمندان رسمـي    
پرداخت شده است و قرار بـود بـه آنـهـا           

 هزار تومان پرداختـه شـود نـيـز          ١٧٠
ايـن اعـتـراض بـا       .   پرداخت نشده است  

بــي تــوجــهــي مســئــولــيــن شــركــت              
هواپيمائي هما روبرو شد و با دخـالـت         

 .عوامل حراست به پايان رسيد
 

مرگ كارگر شركت واحد در 
 حين كار

 
 ديماه، ملـك عـلـي        ٣٠صبح روز   

كريمـي، يـكـي از كـارگـران شـركـت                   
اتوبوسراني تهران و حـومـه در حـيـن               

. انجام كار جان خـود را از دسـت داد             
 شـركـت     ٤وي كه كمك بكسل منطقه      

واحد بود، پـس از مـجـروح شـدن از                 
ناحيه كاسه سر، جان خود را از دسـت           

گزارش منتشره حكـايـت از ايـن           .   داد
دارد كه باطري اتـوبـوس وي از كـار                 
افتاده بوده است و وي در حـال شـارژ               
كردن آن مي بوده كه اتوبوس ديـگـري           
با اتوبوس وي برخورد كرده كه بـاعـث           

 .مرگ اين كارگر مي شود
 

اطالعيه کارگران کشت و 
 صنعت نيشکر هفت تپه

 
 کارگران، هم زنجيران

 
همانطـور کـه اطـالع داريـد، مـا              

کارگران کشت و صـنـعـت نـيـشـکـر               “ 
تـريـن      در دفـاع از ابـتـدائـي      ”   هفت تپه 
ها و منافـع طـبـقـاتـي خـود،                خواست

راههاي مختلف را در دفـاع از ايـن                
حقانيت را پشت سر گذاشته و نهـايـتـا          
با اراده و اتحادمان دست به اعتصـاب     

ما به بخـشـي از     .  پيروزمند خود زديم 
ها دست يافته و قـرار بـود          اين خواست 

که در راستاي تشکل کارگري خود، به       
نيروي خودمان تشکل خاص خـود را          
تشکيل داده تا بهتر بتوانيم از منـافـع         
خود و ديگر هم زنـجـيـران مـان دفـاع             

در پـي درخـواسـت کـارگـران            .   نمائيم  
نيشکر هفت تپه براي ايـجـاد تشـکـل            

کــارگــري و رد هــر گــونــه تشــکــل                  
فرمايشي، قرار شد که با ايجاد هيئت       
موسس و برگـزاري مـجـمـع عـمـومـي            
درجهت ايجاد تشکـل کـارگـري خـود            

در اين رابطه و براي ثـبـت        .   گام برداريم 
تشکل مد نظر، مکاتبات خود را بـا           
وزارت کار آغازکرده و بعـد از جـواب            
دادن از طرف وزارت کار به اداره کـار            
شوش مراجعه کرديـم کـه بـا بـرخـورد              
نامناسـب آن اداره و سـايـر دسـتـگـا ه                

در ايـن    .   هاي امنيتـي رو بـرو شـديـم           
راستا به نمايندگان ما از طرف مراکـز        
امنيتي و حراست کارخانه از تـمـامـي         
جوانـب فشـار آورده وحـتـي آنـهـا را                   
تهديد به کاهش دستـمـزد نـمـودنـد و               
همـچـنـيـن اعـالم کـردنـد کـه دوران                    
اعتصاب براي آنان غيبت مـحـسـوب          

 .خواهد شد
 

 :کارگران؛ مردم آگاه 
 

ما حق خود ميدانيم که از منـافـع    
طبـقـاتـي خـود بـه هـر طـريـقـي کـه                       
شايسته باشد دفاع کرده و اين را ابـتـد          
ائي ترين خواست خود دانسته و خـود          
را محق ميدانيم که از دسـتـاوردهـاي           
تا کـنـونـي، دفـاع و بـر خـواسـت و                       

مـا  .   مطالبـات خـود پـاي بـفـشـاريـم              
ضمن محکوم کردن هر گونه فشار بـه          
کارگران و بخصوص نمايـنـدگـان مـان          
خواستار آن هستيم که کليه کارگـران و        
فعالين و تشکالت کارگري و سازمـان       
هاي مدافـع حـقـوق کـارگـري بـه ايـن                 
شيوه برخورد نـهـادهـا و ارگـان هـاي                
امنيتي اعتراض کنيد و به هـر طـريـق          
ممکن از حقانيت کـارگـران نـيـشـکـر              
هفت تپه دفاع کرده، تا ما بتوانيـم بـا            
اتحاد و هـمـبـسـتـگـي طـبـقـاتـي بـه                     

کـار گـران     .   مطالبات خود دست يابيم   
 نيشکر هفت تپه

 
تجمع اعتراضي کارگران 

 شرکت سازمايه 
 صــبــح روز        ۹،۳۰از ســاعــت       

 ۱۰۰دوشنبه اول بهمن ماه بيـش از           
نـفـر از كـارگـران شـركـت سـازمـايــه                   
پـاكـدشـت در اعـتـراض بـه تـعـويــق                   
پرداخت دستمـزدهـاي خـود و وضـع              
ــابســامــان شــرکــت در  مــقــابــل                   ن

. فرمانداري اين شهـر تـجـمـع كـردنـد             
اعتراض کارگران سازمايه هـمـچـنـان        

 . ادامه دارد

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران 



 10  ١٣٨٦  بهمن ٤   کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

 دوستان و همکاران گرامي
روزچهارم بـهـمـن سـالـروز جـان               
باختن عده اي از کارگـران بـي گـنـاه              

 معدن خاتون آباد شهربابک است
 عده اي   1382دردي ماه سال    

از کــارگــران مــعــدن خــاتــون آبــاد                
شهربابک در استـان کـرمـان خـواهـان            
استخدام و امنيت شغلي بـودنـد کـه            
خواست بر حق ايـن کـارگـران مـورد             
پذيرش مديريت قـرار نـگـرفـت عـدم             
پذيرش خواسـت کـارگـران از طـرف              
مــديــريــت مــوجــب گســتــرش ايــن            
اعتراض و شـرکـت وسـيـع اعضـاي               
خانواده هاي کارگري شده و تـحـصـن          
گسترده اي در خـود مـعـدن سـازمـان         

اين تحصن توسط نيـروهـاي      . داده شد 
انتظامـي مـحـاصـره و در درگـيـري               
کارگران با ماموران نظامـي تـعـدادي      
از کارگران در محل تحصن زخمي و         
دستگير شدند پخش خبر دستگـيـري       
و محاصره و ضرب و شـتـم کـارگـران        
در شـهـر بـابـک کـه مـحـل زنـدگـي                      
بسياري از کارگران معدن خاتون آبـاد       
بود موجب اعتراض وسيعـي در ايـن         

تظـاهـرات گسـتـرده مـردم           . شهر شد   
شهر بـابـک در چـهـارم بـهـمـن سـال                    

 از زمين و هوا مورد يورش 1382
نيروهاي نظامي قرار گرفتـه و چـنـد            

تن از کارگران کشته وچند يـن نـفـراز            
آنــان زخــمــي و تــعــداد بــيــشــمــاري             

 .دستگير شدند
در روزهاي پـس از ايـن حـادثـه               
تاسف آور اعتراضات گسترده اي در        
شهر بابک و خـارج از کشـور تـوسـط              
نهادهـاي بـيـن الـمـلـلـي انـجـام شـد                   
مقامات و مسـئـولـيـن دولـتـي در                 
هـراس از ايـن اعـتـراضـات از خـود                
سلب مسئوايت کرده و تقصير را بـه           
گردن نهادهاي ديگر انداختـنـد و تـا            
کنون نيز هيـچ فـردي و يـا ارگـانـي                  
بخاطر حمله به کارگران و کشتن آنـان        

 .مجازات نشده است
 

 دوستان و همکاران گرامي
کارگران معـدن خـاتـون آبـاد بـا               
خواست بر حق و ابتدايي کـار مـورد            
يورش قرار گرفتـه و بـه خـاک وخـون               

 .کشيده شدند
خواست انان مگر غير از امنيـت       
شغلي چيزي ديگري بود کارگران کـار     

ولي جواب انها گلوـلـه   . مي خواستند   
 و مرگ بود

يکـي از دسـت آوردهـاي دولـت             
حامي سرمايه داران ايجاد قانونهـاي      
ضدکارگـري ودر راس آن قـانـون ضـد           
ــون                     ــان ــي ق ــر انســان بشــري و غــي
قــراردادهــاي مــوقــت و شــرکــتــهــاي         

پيماني مي باشد کـه تـمـام امـنـيـت               
شغلـي را از کـارگـران سـلـب کـرده                   

حـملـه نـيـروهـاي مسـلـح بـه                . است   
کارگران شهر بابک دفاع از اين قـانـون    

. و دفاع از منافع سرمايه داران بـود          
سرکوب وکشتار کارگران شهر بـابـک         
تداوم اين قانون بود و تا امـروز نـيـز              
همچنان قرباني مي گيـرد حـملـه بـه             
کارگران شرکت واحد اتوبوس راني و        
دستگيري صدها کارگر و بـيـکـاري           
سازي کارگران آن حمله بـه کـارگـران            
بيگناه کارخانه  فـرش الـبـرز شـهـر                 
بابلسر حـملـه بـه کـارگـران نسـاجـي                 
پرريس شهر سـنـنـدج دسـتـگـيـري و               
اخراج دهها نفر از همکاران خـودمـان      
و هزاران نمونه ديگر مـگـر غـيـر از                
نشان حمله آگاهانه به کارگـران شـهـر          

و تا زماني که امنيت     . بابک مي باشد  
شغلي کـارگـران تـهـديـد مـي شـود                  
امنيت جاني آنان نيزدر امان نخواهد      
بود و تـازمـانـي قـانـون هـاي ضـد                    
کارگري پابرجا اسـت کـارگـران روي            
امنيت شغلـي و آسـايـش و رفـاه را                 

 .نخواهند ديد
کارگران ايران خودرو در سالـگـرد    
اين فاجعه ضمن همدردي مـجـدد بـا          
بازماندگان و اعضاي خـانـواده جـان           
باخته گان و همکاران آنـان هـمـچـنـان           

خواسـتـار پـيـگـيـري ايـن پـرونـده و                    
محاکـمـه عـامـالن ايـن چـنـايـت و                   
محاکمه تمام کساني هستند کـه بـا           
ايجـاد قـانـون قـراردادهـاي مـوقـت                
امنيـت شـغـلـي و جـانـي را از مـا                     

ما کـارگـران    .   کارگران سلب کرده اند     
ايران خودروضمن گرمي داشـت يـاد          
عزيزان خواهان لغو تمام قراردادهـاي      
موقت و انـحـالل تـمـام شـرکـتـهـاي                  

تنها االم تسکين   . پيمانکاري هستيم   
درد کارگران ايجاد امنيت شـغـلـي و          
نابودي قانـون هـاي سـرمـايـه داراي              

 .است
 دوستان و همکاران گرامي

چهارم بهمن تنها يک روز بـراي          . 
همدردي با کارگران شهر بابک نيسـت        
چهارم بهمن  يورش به کارگران بـراي          
استثمار بيشتر و بهره کشي بيشتر از       

چـهـارم بـهـمـن دفـاع            .   آنان مي باشد  
کارگران از منافع و از امنيت شغـلـي         
خودشان بود چهارم بهمن و روزهـاي          
ديگر همچون روز چهارم دي ماه روز         
اعتصاب کارگران شرکت واحـد روز         

 اسفند روز اعتصاب شکوهمنـد      17
کارگران ايران خودرو روز دهـم  تـيـر             
ماه روز اعتصاب کـارگـران شـرکـت            
ايران خودرور ديزل و هزاران روز ديگر       
نشـان داده اسـت هـر وقـت مـنـافـع                   
کارگران به خطر افتاده است آنـان تـا            
پـاي جـان  از مــنــافـع خـود دفــاع                    

خواهند کرد  چهارم بهمـن يـک بـرگ            
زريني در تاريخ جنبش کارگـري بـوده        
و اينک وظيفه ماست که بـا گـرامـي          
داشت اين روز پرچم ايـن جـنـبـش را              
همچنان  زنده نگه داريم براي هـمـيـن          
مناسبت روز پنجشنبه چهارم بـهـمـن        

درطــي روزدر ســاعــتــهــاي       1386
چاي و ناهار در سالنهاي غذا خـوري         
دور هم مي نشينيم وبا اعـتـراض بـه            
شــرايــط نــا امــن شــغــلــي و کــاري               
واعــتــراض بــه مــتــوقــف شــدن                   
استخدامهاي رسمي و اعـتـراض بـه           
ادامه کار در محيـطـهـاي سـرد  بـه                 
علت قطـع گـاز واعـتـراض بـه عـدم                
ايجاد  شرايط محيط مـنـاسـب کـار            
در اين هواي سرد و اعتراض بـه روز            
کاري اعالم شدن روزهاي تعـطـيـل و           
اعتراض به کميته مزد وزارت کار که       
هيچ نماينده واقعي کارگراران در آن         
حضور نـدارنـد  يـاد کـارگـران جـان                  
باخته شهر بابک  وياد تمام کـارگـران           
جان باخته محـيـط کـار را گـرامـي                 

 .مي داريم
زنده باد ياد تمام جانباختگان راه       

 آزادي طبقه کارگر
جمعي از کارگـران شـرکـت ايـران          

 خودرو
 1386دوم بهمن 

ikcokar@yahoo.com 

 
 کارگران ايران خودرو ياد کارگران جان باخته شهربابک راگرامي مي دارند

اخبار رسيده از شرايط بـيـش از           
 تن از دانشجويان زنداني در ايران     ۵٠

هـفـت   .   بسيار نـگـران كـنـنـده اسـت             
گذشته در شهر سنندج، ابراهيم لطف      

نزديـك  .   اللهي زير شكنجه جان باخت  
به دو ماه از بازداشت اين دانشجويان       
ميگذرد اما بسياري از آنها همچنان      

گـزارشـات   .   ممنوع المالقات هستند  
هـاي     رسيده، حـكـايـت از بـازجـوئـي            

طوالني و شـديـد تـوسـط مـقـامـات               
وزارت مخوف اطـالعـات دارنـد؛ و            
بسياري از دانشجويان زير شـكـنـجـه          

هـاي انـفـرادي         قرار دارند و در سـلـول      
 .نگهداري ميشوند

عالوه بـر دانشـجـويـان زنـدانـي،             
بسياري از فعالين كارگري و حـقـوق           
زنـان هـمـچــنـان در بـازداشـت بســر                 
ميبرند و مـورد اذيـت و آزار قـرار                 

شرايـط جسـمـي مـحـمـود          .   ميگيرند
صالحي، يكي از رهبران كارگـري كـه        

اش    عليرغم وضع بسيار بـد جسـمـي        
همچنان در زندان نـگـه داشـتـه شـده              

. است، بسيار نـگـران كـنـنـده اسـت               
هنوز دبير سنديكاي كارگران شـركـت    

واحد تهران و حومه، منصور اسانـلـو        
نيز، بعد از ربوده شدن غيرانسـانـي و          
خشن توسط مأموران اطالعات، در      

عــلــيــرضــا .   زنــدان بــه ســر مــيــبــرد         
هاشمي، يكي از رهبران اعتـراضـات       

 ٣معلمان، چندي پيش حكـم زنـدان           
هـاي كـارگـري         ساله بـراي فـعـالـيـت         

همچنين بسياري  .   دريافت كرده است  
از همكـارانـش بـخـاطـر شـركـت در                 
اعـــتـــراض ســـال گـــذشـــتـــه ســـر                
دستمزدهايشان، مـورد اذيـت و آزار          

 .قرار گرفته اند

ايــران زيــر ســلــطــه جــمــهــوري             
اسالمي، به معناي واقعي كـلـمـه بـه           
يــك زنــدان بــزرگ بــراي كــارگــران،             
معلمان، زنان، دانشـجـويـان و هـمـه             

 . مخالفين تبديل شده است
ــراي                ــايــت ب ــراي بســيــج حــم ب

هاي آنـهـا      دانشجويان زنداني، خانواده  
 ٩ تـا       ٢فراخوان هفته همبستگي از  

اين فـرصـت بسـيـار       .  اند فوريه را داده 
مهمي براي نشـان دادن حـمـايـت، نـه            
تنها بـراي دانشـجـويـان زنـدانـي در                
ايران، بلكه اصرار كـردن بـر خـواسـت          
آزادي بدون قـيـد و شـرط مـحـمـود                  
صالحي، منـصـور اسـانـلـو و تـمـام                
فعالين بازداشت شده و كليه زندانيـان       

 .سياسي در ايران ميباشد
مــا از تشــكــل و نــهــاد شــمــا                

ميخواهيم كه به هر طريقي كـه بـراي       
شما مـقـدور اسـت، از ايـن هـفـتـه                     
همبستگي حمايـت كـنـيـد و بـه آن                 

اخبار اين كـمـپـيـن را در             .   بپيونديد
مطبوعات خود منتشر و مـنـعـكـس       

هـاي اعـتـراضـي بـه              كنيـد و نـامـه        
. مقامات دولتي ايران ارسـال كـنـيـد          

اين هفته همبستگي كـه در سـراسـر            
اروپا و آمريكاي شمالي برپـا خـواهـد         
شد، بدون شك با شركت شما قوي تـر         

 .خواهد شد
شهال دانشفرـ هماهنگ كننده كميتـه      
همبستگي كارگري حزب كمونيـسـت      

 كارگري ايران
مسئول روابط عمومي   :   بهرام سروش 

کميته  همـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                   
 ٢٠٠٨   ژانويه ٢٤   -کارگري 

 
 به همه سازمانهاي كارگري و نهادهاي طرفدار حقوق بشر 

 
 هفته همبستگي با دانشجويان زنداني و ديگر زندانيان سياسي

 )٢٠٠٨ فوريه ٩ تا ٢( در ايران 
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را تکثير کنيد و آنرا بدست کارگر کمونيست  
 !دوستان و آشنايانتان برسانيد

 آارگران جھان متحد شويد

اعتراض كارگران در 
ابوظبي ـ امارات متحده 

  عربي
 تن از كارگران يـك    ١٠٠بيش از   

ــح                   ــه مســف ــق ــط ــن ــه در م ــان ــارخ ك
(musaffah)             ــوظــبــي روز  در اب

 ژانـويـه در اعـتـراض بـه              ٦يكشنبه  
پائين بودن دستمزدهايشان دست بـه        
اعتصاب زدند و خـواهـان افـزايـش              

اين كارگـران كـه     .  دستمزد خود شدند 
همگـي از مـهـاجـريـن كشـور چـيـن                 
هستند، جلـوي درب دفـتـر مـركـزي             
كارخانه كه در خيابـان حـمـدان واقـع             
شده است، تجمع كرده و اعالم كردنـد        
تــا زمــانــيــكــه بــه خــواســتــهــايشــان          
رســيــدگــي نشــود بــه كــارشــان بــر               

چند ساعـت بـعـد از      .  نخواهند گشت 
آن پليش براي متفرق كردن كـارگـران          
وارد عمل شد و گـفـت اگـر حـرفـي                  
داريد بايد از طريق مذاكره با نماينـده        
كارخانه و وزارت كار حل كنيد؛ ايـن          

نـمـايـنـده     .   كار شما غيرقانوني اسـت     
وزارت كار نيز اعالم كرد كه بر طـبـق          
قـراردادهـايشــان ايـن كـارگــران حــق            
درخواست اضافه دسـتـمـزد نـدارنـد؛            
چون چندي پيش آنهـا خـودشـان ايـن            
قراردادها را امضاء كـرده و بـر سـر               

انـد و اگـر           دستمزدشان توافـق كـرده     
خواهان اضافه دستمزد هستند بـايـد        

 . از راههاي قانوني اقدام بكنند
اين كارگران يك هفته پيـش نـيـز           
جلوي درب دفتـر مـركـزي كـارخـانـه              
دست به تـجـمـع زده بـودنـد كـه بـا                      
دخالـت پـلـيـس و بـا گـرفـتـن قـول                      
مساعد براي رسيدگي به خواستشـان      

 .متفرق شدند
 ٢٠٠٨ ژانويه ١٤

  
اعتصاب كارگران كارخانه 

اتومبيل سازي فورد در 
 بلژيك
 

 ژانــويــه،    ١٧روز پــنــجــشــنــبــه       
كارگران شركت اتومبيل سـازي فـورد       

 واقع شـده    (Genk)كه در شهر خنك     
است، در يك اقدام اعتـراضـي دسـت           

خواستهـاي كـارگـران     .   از كار كشيدند  
شامل افزايش دستمزد، دائمي كـردن      
كارگران موقت و كاهش فشار كار بـر    

اين كارخانه بـيـش از        .   كارگران است 
 كارگر دارد كه تعدادي از اين       ٦٠٠٠

روز دوشنـبـه    .   كارگران موقت هستند  
 ژانويه بعد از مذاكرات مـتـعـدد           ٢١

بين مديريت شـركـت و نـمـايـنـدگـان               
كارگران توافق موقـت بـدسـت آمـده            

 ٢٢است و قرار است كـارگـران روز             
ژانويه در مورد اين توافق رأي گـيـري         

يكي از نماينـدگـان كـارگـران         .   بكنند
گفته است كه كارگران شـركـت فـورد           

هاي كلن و سـارلـويـز در              در كارخانه 
آلمان و همچنين كارخانه والنسيا در       
اسپانيا جريان برخـورد مـديـريـت بـا             
كارگران در بلژيك را از نـزديـك مـد               
نظر دارند تا متعـاقـب آن اقـدامـات             

كـارگـران اعـالم      .   الزم را انجام دهنـد    
اند تا دستيابي به مطـالـبـاتشـان           كرده

 .به مبارزات خود ادامه خواهند داد
 ٢٠٠٨ ژانويه ٢٢

 
پزشكان در بلغارستان دست 

 به اعتصاب زدند
 

به فراخـوان اتـحـاديـه بـهـداشـت              
بلغارستان، پزشكان در اين كشـور از       

 ژانـويـه هـر روز بـه             ٢١روز دوشنبه   
مدت يكساعت دسـت از كـار مـي              
كشند تا دولت را مجبور به پـذيـرش           

ايـن پـزشـكـان       .  خواستهايشان بكنند 
 نــفــر    ٣٤٠٠٠كــه تــعــدادشــان بــه           

ميرسد، خواهان بهبود شرايـط كـار،        
دادن امكـانـات بـيـشـتـر بـه مـراكـز                  
درمــانــي و بــهــداشــتــي و افــزايــش             

دولـــت .   دســـتـــمـــزدشـــان هســـتـــنـــد     
بلغارستان مدتـهـاسـت قـول بـهـبـود              
وضــعــيــتــشــان را داده اســت، ولــي             

. تاكنون هيچ اقـدامـي نـكـرده اسـت            
تعداد زيادي از پزشـكـان، خصـوصـا           
بعد از پيوستن بلغارستان به اتحاديـه       
اروپا، به دليل دريافت دسـتـمـزدهـاي         
باالتر، به كشورهاي ديـگـر اروپـائـي           

 . اند مهاجرت كرده
در ماههاي اخـيـر بـلـغـارسـتـان              
شاهد اعتراضات گسـتـرده كـارگـران          
براي بهبود شرايط زندگي و افـزايـش         

 دسامـبـر   ١٣روز  .   دستمزد بوده است  
، پـرسـتـاران، كـاركـنـان            ٢٠٠٧سال  

آزمايشگاهها و دستيـارانشـان بـراي         
افزايش دستمزد دست به راهپيـمـايـي        

، ٢٠٠٧اكــتــبــر هــمــان ســال         .   زدنــد
معلمان نيز دست به يـك اعـتـصـاب             

 هفته بـه طـول         ٦وسيع زده بودند كه     
انجاميد و باعـث فـلـج شـدن كـلـيـه                 

در چـنـد مـاه         .   مراكز آمـوزشـي شـد      
اخــيــر، كــارگــران مــعــادن، بــخــش             
خدمات عمومي و بازنشستگان نـيـز       
دست به اعتراضات مـتـعـددي بـراي           

 . اند شان زده بهبود شرايط زندگي
ميانگين دستمزد در بلغارسـتـان      

 دالر آمـريـكـا اسـت كـه             ٣٣٠حدود  
نسبت به ديگر كشـورهـاي اروپـايـي            

 ٢٠٠٨ ژانويه ٢. بشدت پايين است
اعتراضات وسيع كارگران 
 بافندگي در بنگالدش

 
 ژانويه، هزاران تـن     ١٢روز شنبه   

از كارگران كـارخـانـجـات بـافـنـدگـي              
منطقه صنعـتـي مـيـرپـور در داكـا                
بنگادش، براي بهبود شرايط كارشان     

. دست به اعتراض و راهپيمائي زدنـد      
خواستهاي كارگران شامـل پـرداخـت         

 روز   ٧دستمزد و اضافه كاري ظرف        
اول هر ماه، تعطيلي يك روز در هفتـه   

. و مـرخصــي ســالـيـانــه مـي بـاشــد               
كارگران همچـنـيـن خـواهـان تـوقـف              
اخراج كارگران بدون دليل قانع كننـده       

كارگران همـانـروز يـكـي از           .   هستند
 ١٣اتوبانهـاي اصـلـي را بـه مـدت                 

اين كـارگـران     .   ساعت مسدود كردند  
 كارخانه بافندگـي دسـت بـه           ٣كه از   

تجمع زده بودند، خواهان رسيدگي بـه       
خواستهايشان شدند كـه در نـتـيـجـه             
كارفرمايان مجـبـور بـه مـذاكـره بـا                
كارگران شدند؛ ولي چون مذاكراتشان     
بي تنيجه ماند، كارگـران روز بـعـد،            

 ژانويه نيز اتوبان را بستـنـد   ١٣يعني  

كه بعد از يـك سـاعـت بـا مـداخلـه                   
. هاي باتون بدست متفرق شدند      پليس

روز بعد مذاكـرات بـيـن كـارگـران و               
كارفرمايان ادامه يافت كـه بـاالخـره           
كــارفــرمــايــان مــجــبــور بــه پــذيــرش         
خواست كارگـران از جـملـه پـرداخـت             
بموقع دستمزدها، مرخصي سالـيـانـه       
و پرداخت اضافه كاري كه معادل دو         
برابر سـاعـات كـار عـادي در نـظـر                  

هـمـچـنـيـن      .   گرفته شده بـود، شـدنـد         
توافق كردند كه هيچ كـارگـري را از             
اين پس بـدون دلـيـل قـانـع كـنـنـده،                  
اخراج نكنند؛ منتها در كنـار آن ايـن         

بند را نيـز بـه تـوافـقـاتشـان اضـافـه                   
كردند كه چنانچه كارگري براي طـرح         
خواستهايش دست به تظاهرات بزنـد،    

ايـن كـارگـران كـه          .   اخراج خواهد شد  
تعدادشان به هزاران نفـر مـي رسـيـد،          
تاكنون بـارهـا بـراي دسـتـيـابـي بـه                   
خواستهايشان دست به اعتـراض زده        
اند كه هـر بـار بـا هـجـوم نـيـروهـاي                   
پليس مجبور به عقب نشـيـنـي شـده            

در جريان اين اعتراض نيز بعد از     .   اند
حمله پليس بـه كـارگـران ، تـعـدادي              

 .مجروح و راونه بيمارستان شدند
 ٢٠٠٨ ژانويه ١۵

 
 
 
 
 
 
 
 

 عکسي از اعتراضات وسيع كارگران بافندگي در بنگالدش  

 
 صفحه اخبار بين المللي کارگري

 داوود رفاهي

 بهمن ماه، چـيـاکـو        1روز دوشنبه   
وزيري، دو تن از       اي و مهرداد امين     قربه

اعضــاي کــمــيــتــه دفــاع از مــحــمــود             
صالحي، که بـراي عـيـادت مـحـمـود                
صالحي به بيمـارسـتـان تـوحـيـد شـهـر                
سنندج مراجعه کرده بودند، دستگير و        

 .بازداشت شدند
در همان روز کـه عـده زيـادي از                  
مردم، دوسـتـان و آشـنـايـان مـحـمـود                  
ــه                    ــادت وي ب ــراي عــي ــحــي، ب صــال

اجعه کـرده بـودنـد         بيمارستان توحيد مر  
 بــعـد از ظـهــر،          30/4در سـاعـت        

اي و      مامورين زندان، چـيـا كـو قـربـه             
وزيري را به  اتهام گـرفـتـن           مهرداد امين 

عکس  و مالقات از محمود صالـحـي،       
 مـنـتـقـل       13دستگير و به كـالنـتـري       

 .کردند

 بهمن ماه، دو نـفـر       2شنبه     روز سه 
دستگير شده را از كالنتـري بـه دادگـاه             

 داديـاري،    4منتقل كرده و در شـعـبـه           
دادگـاهـي و     "   كـاويـانـي   " توسط قاضي    

 .سپس تبرئه شدند
نامبردگان به قيد كارت شناسايي،     
كارت ملي و شناسنامه آزاد شدنـد امـا         

 در خواست نمود كه بـايـد       13كالنتري  
. آنها را دوباره به كالنـتـري بـرگـردانـنـد             

شنـبـه، آنـهـا را بـه               بعد از ظهر روز سه    
اطالعات نيروي انتظـامـي بـرده و در              

 بعـد از ظـهـر آنـهـا را آزاد                   3ساعت  
اما اداره اطالعات به آنها گفتـه       .   كردند

است كه در چـنـد روز آيـنـده مـجـددا                    
 . شداحضار خواهند

 کميته دفاع از محمود صالحي
 1386 بهمن 2شنبه  سه

 
 "کميته دفاع از محمود صالحي"آزادي دو تن از اعضاي 

 



 12  ١٣٨٦  بهمن ٤   کارگر کمونيست

 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

کارخانجات  جمعي از کارگران از    
ماشين سازي  و تراکتورسازي  ،         
کارخانه سيمان صوفيان ، پااليشگاه     

 و پتروشيمي تبر يز    
 

ما در محل کارمـان ،          -با سالم 
در در محل زندگي مان و در مـيـان              
خانواده هـايـمـان ، از فـراخـوانـتـان                  

ــبـــارزات .   صـــحـــبـــت کـــرديـــم            مـ
دانشجويـان  در آذر مـاه امسـال ،                 
بمانند نگـيـنـي بـر تـارک مـبـارزات                

. مردم و کارگران خـواهـد درخشـيـد           
اين مبارزات مـظـهـر اراده جـامـعـه              
ايران براي رسيدن بـه آزادي و بـرابـري            

ما با افتخار از ايـن فـراخـوان          .   است  
بـدون شـک     .   شما حمايت ميـکـنـيـم         

دور نيست کـه    .   پيروزي از ان ماست     
شاهـد آزادي  دانشـجـويـان دربـنـد و               

. همه زندانيان سياسي خواهيم بـود          
2/11/86 

 
 کارگران مجتمع هاي   جمعي از

مارون، فن آوران، : پتروشيمي 
فجر، بندر امام ، اروند ، فارابي 

واقع در منطقه ويژه اقتصادي 
 ماهشهر

 
با سالمهاي گرم ، دسـت هـمـه              
خانواده ها و  دانشجويـان  فـراخـوان             

مـا  .   دهنده اين کارزار را ميفشاريـم        

ضمن محکوم کردن ، مرگ ايـراهـيـم         
لطف الهي   ، دانشجوي سنندجي  ،        
از اين مبارزه اي که دعوت کرده ايـد          
،  حمايت ميکنيـم  و امـيـدواريـم بـا           
همبستگي  و اتحاد همگاني ، شاهد       
پيروزي و در نـتـيـجـه ، آزادي هـمـه                  
دانشــجــويــان و زنــدانــيــان ســيــاســي          

 1/11/86.     باشيم 
 

 -تعدادي  از مردم شهر ماهشهر       
خانواده هاي مبارز ، عزيزان      

  دانشجويان زنداني 
فراخوان شما را از تلـويـزيـون هـا           
شنيديم  و در چنين لحظـات سـخـتـي           
که شما با ان مواجه هستنيد ، تـنـهـا           

. راه را حمايت از دعوت شما يافتيم          
اميدواريم مردم به تنگ آمده جامعـه       
ايران ، معلمين و سايـر اقشـار مـردم           
نيز در اين تالش هر چه بيشتر  شـمـا          
را همراهي  کنند تا قدمـي بـه ازادي           

شنيدن خـبـر   . عزيزانمان نزديک شويم  
کشته شدن ، ابراهيم لطفي نيز دل مـا   

. را  بيش از تز پيش  در هـم فشـرد              
اين جـنـايـت نـيـز بـه جـواب دنـدان                     
شکني نياز دارد و حمايت از فراخوان       
شما کوچکترين جـواب بـه ايـن بـي                

در ايـن    .   حرمتي به مردم ايران اسـت    
تــالش مــا را در کــنــار خــود                         

 86/ 2/11.بدانيد 
 

جمعي از فعالين کارگري شاغل     
در مجتمع هاي نفت و           

 پتروشيمي در جنوب خوزستان 
با سالم  خانواده ها و            

 دانشجويان مبارز 
 

ما بدينوسيله از فـراخـوان شـمـا            
اعالم ميکنيم کـه     .   حمايت ميکنيم   

بازداشت دانشجويان ، عـمـلـي ضـد            
انساني و مغاير با حقـوق اولـيـه هـر              

. انساني در جـوامـع بشـري اسـت                  
دانشجويانـي کـه خـواسـت ازادي و               
برابري  ، خواست حق تشکـل ، حـق             
ازادي بي قيد و شرط بيان و فعالـيـت          
اجتمـاعـي را بـر پـرچـم هـاي خـود                    
نگاشته و بـرافـراشـتـنـد ، مسـتـحـق                
بيشترين حمايت ها  هستند  و مـا               
وظيفه خودمان ميدانيم کـه از آزادي        

و همچنين  .   اين عزيزان حمايت کنيم     
انزجار و تنفر عميق خـودمـان را از              
قتل فجيع ابراهيم لطف اللهـي اعـالم        

ما  خواهان آزادي بي قـيـد        .   ميداريم  
و شرط همه دانشجويان و زنـدانـيـان            

 . سياسي هستيم 
زنده باد ازادي زندانيـان سـيـاسـي         

 86/ 2/11زنده باد آزادي 

به تمامي انسانها، سـازمـانـهـا،        
نـــهـــادهـــا و تشـــکـــل هـــاي              
انساندوست وآزاديخواه در ايـران     

 و سراسر جهان
 

طي يک ماه و نيم گذشته تـعـداد          
زيادي از دانشجويـان در شـهـرهـا و              
دانشگاههاي مختلف به خاطر  دفاع      
ازحقوق و خواسته هـا ي انسـانـي و               

 آذر   ١٦برگزاري يا شرکت در مراسم      
دستـگـيـر شـده و در زنـدان تـحـت                     

در ايـن    .   فشارهاي فراوان قرار دارنـد     

مدت به خانواده هاي اين دانشجويان      
تنها اجازه يـک مـالقـات کـوتـاه بـا                  

خـانـواده   .   فرزندانشان داده شده اسـت     
ها کـه تـحـت فشـارهـاي روحـي و                    
نگراني شديد به سر ميبرند بارها بـه          
دستگيري فـرزنـدان خـود اعـتـراض             
کـرده و خـواهـان آزادي دانشـجـويـان              

 . زنداني شده اند
 عليرغم تالشهاي بسـيـاري کـه          
براي آزادي اين دانشـجـويـان صـورت          
گرفته  تا کنون همچنان تعداد زيادي       
از اين عزيزان در زنـدان و در سـلـول               

انفرادي، تحت شرايط ضد انساني بـه       
سر ميبرند و حتي هنوز به تعدادي از        
اين دانشجويان اجازه مکالمه تلفـنـي       

 . و مالقات داده نشده است
 

مردم آزاديخواه در ايـران و در            
 خارج کشور

 
از شما انسانهاي آزاده، از شـمـا           
انسانهاي شريـف، ازهـمـه نـهـادهـا،             
تشکلها و سـازمـانـهـاي آزاديـخـواه              
ميخواهيم تا در ادامـه تـالـشـهـا و                
فعاليت هائي که تاکنـون انـجـام داده        

ايد، يکپارچه و سراسري به حمايت از       
اين دانشجويان پرداخته و درهفتـه اي       

 بهمن تـا  ١٣که به اين خاطر، ازشنبه    
بهمن براي آزادي دانشجويان در       20

بند اختصاص داده شده است فعاالنـه       
شرکت کنيد و اعتراض همـه جـانـبـه            
خود را به زنداني بـودن ايـن عـزيـزان              

بـرگـزاري روز دانشـجـو          .   نشان دهيد 
حق دانشجويان است و همه آنها بايـد        

 .  فوري و بي قيد و شرط آزاد شوند
 

جـــمـــعـــي ازخـــانـــواده هـــاي            
 دانشجويان زنداني

 
جــمــعــهــايــي از دانشــجــويــان           
دانشـگــاه هـاي عــالمـه، پــلــي           
تکنيک، چمران اهـواز، بـاهـنـر           

 شيراز، دانشگاه هاي مشهد
 

 
پيامهاي حمايتي از مراکز مختلف کارگري در حمايت از  فراخوان  هفته 

 همبستگي با دانشجويان دستگير شده 

 
  بهمن هفته همبستگي با دانشجويان دستگير شده٢٠ تا ١٣

 studentsfreedom.campaign@gmail.com:                ايميل

 / http://studentsfreedom.blogfa.com:   آدرس وبالگ

 4 ديماه ساعت     30روز يکشنبه   
بعد از ظهر، مـحـمـود صـالـحـي را از               

قـلـب و     " بـه بـخـش         "   يـو  سي  سي" بخش  
بيـمـارسـتـان تـوحـيـد مـنـتـقـل                 "   عروق
 .کردند

نارسائي کليوي محمود صـالـحـي         
بر قلب وي نيز تاثير گذاشتـه و در ايـن              
رابطه آزمايشاتـي صـورت گـرفـتـه کـه              
هنوز نتيجه آزمـايشـات، اعـالم نشـده            

 .است
 10 ديماه ساعت    2روز سه شنبه    
مغز بر "   اسكن  تي  سي" ونيم صبح، عمل    

روي محمود صالحي به عمـل آمـد کـه            
 ديـمـاه، نـتـيـجـه            3فردا چـهـارشـنـبـه         

اعـالم و مـتـعـاقـبــا           "   اسـكـن     تـي    سـي " 
كليه نيـز انـجـام خـواهـد            "   سونوگرافي" 

 .گرفت
" دكـتـر اسـدي     " بنا بـه اظـهـارات           

پزشک متخصص قلب وعروق،  بعضـي       
از داروهاي تجويز شده جهت گرفـتـگـي         

پــزشــک مــعــالــج    .   عــروق مــيــبــا شــنــد     
پيشنهاد کرده است که براي موثر بـودن        

 .اين داروها  پيا ده روي الزم است
 الزم به ذکر اسـت کـه نـگـهـداري               
محمود صالحي در بيمارستان توحـيـد،      
با تدابير شديد امنيتي هـمـراه اسـت و             

    .اند تعداد ماموران را دوبرابر کرده
 کميته دفاع از محمود صالحي

 1386 بهمن 2شنبه  سه
kdms50@yahoo.com 

www.kdmahmodsalehi.blogf
a.com 

 
*** 

محمود صالحي يکي از فعالـيـن       
سرشناس جنبش کارگري است کـه بـه     
جرم دفاع از حقوق کارگري و بـرپـايـي          
مراسم اول مه از فرورديـن امسـال تـا        

عليـرغـم وضـع      .   کنون در زندان است   
 پزشکـي قـانـونـي        ،وخيم جسماني او  

بيشرمانه راي بر ماندن وي در زنـدان         
بــايــد بــه ايــن تصــمــيــم          .   داده اســت  

. جنايتکـارانـه رژيـم اعـتـراض کـرد              
جمهوري اسالمي قاتـل مـردم ايـران           

رژيم ايران بايد به خـاطـر هـمـه           .   است
جناياتش در سطح جهانـي مـحـکـوم           

جان محمود صالحي در خطـر     .     گردد
او بايد فورا از  زندان  آزاد و              .   است  

. تحت درمـان و مـداوا قـرار گـيـرد                
 ،کمپين براي آزادي محمود صالحـي     

منصور اسانلو و دانشجويـان زنـدانـي        
بـا تـمـام قـوا بـراي             .   در جريان اسـت   

آزادي اين زندانيان و براي بـاز کـردن            
 . درب زندانها  بکوشيم

 
 
 

 
انتقال محمود صالحي از 

 به بخش قلب وعروق" يو سي سي"

 


