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دوست كارگري سوال   :   شهال دانشفر 

كرده اند كه شـمـا چـرا ايـنـقـدر روي                  
مجمع عمومـي تـاکـيـد مـيـکـنـيـد؟              
ايشان گفته اند روشن است كه مجمع       
عمومي مهم اسـت امـا خـودبـخـود              

هرموقع اعتراضي هسـت تشـکـيـل           
ميشود و بعد از پايـان اعـتـراض هـم         

شــورا هـم کـه االن          .   تـمـام مــيـشـود      
نميشود تشکـيـل داد چـراکـه شـورا               

بـقـول شـمـا       .   براي دوره انقالب اسـت    
مجمع عمومي نکته پايه شوراسـت و   

االن که مسئله تشکل ايـنـقـدر حـاد             
شده و االن که کـارگـران ايـنـقـدر در                 
تالش هستـنـد تـا تشـکـل خـود را                  
ايجاد کنند پاسخ شـمـا بـه مسـئلـه                

 تشکل چي هست؟ 
  

جمهوري اسالمي در چـنـد روز            
گذشته سه تن از فعالين کـارگـري در           
سنندج، صـديـق امـجـدي، فـارسـي               
گويليان و حبيب اله کـلـکـانـي را بـه               
جرم شرکت در اجتماع اول مـه شـالق          

 نفر ديـگـر از فـعـالـيـن              ٨زده است و    
کارگري سنندج  در صف شالق رژيـم     

اين حرکت رژيـم     .   اسالمي قرار دارند  
بيش از آنچه که سرانش فکر ميکنند       

حضـرات  .   اهميت پيدا خـواهـد کـرد         
براي حفظ خويش بـه سـيـم آخـر زده               

آنهمه اعدام و سنگسار و زنـدان    .     اند
و شکنجه و حمله به زنان و كارگران و          

اراذل " شالق زدن جوانان تحت عنوان       
و امثال اينها افاقـه نـکـرده         "   و اوباش 

است، حاال کارگر را به جـرم شـرکـت             
در مراسم اول مه شـالق مـيـزنـنـد تـا               

نـمـي   .   شايد جامعه را مرعوب کننـد     
دانند اين توهـيـن بـه کـارگـر و کـل                   
بشريت، براي آنها بسيار گـران تـمـام           

حضرات  قـدرت طـبـقـه           .   خواهد شد 
کارگر را در ايـران و جـهـان دسـتـکـم                

  .گرفته اند
در دنيا اول مه سمبل اعـتـراض          

بحق جامعه و تالش براي بهتر کـردن         
زندگي اسـت و مـورد ارج و احـتـرام               

شـالق زدن کـارگـر بـه دلـيـل                 .   است
شركت در اول مـه، شـالق زدن ايـن                

اوبـاش اسـالمـي      .   تمايل بشري اسـت   
حاکم بر ايـران از زور اسـتـيـصـال و                  
وحشت متوجه نيستند که چه نـيـروي        

. عظيمي را عليه خود بسيج ميکنند     
متوجه نيستـنـد کـه چـگـونـه دارنـد                 

جانـيـان اسـالمـي چـنـد تـن از                  
" جـرم "   کارگران در سـنـنـدج را بـه                  

 10شرکت در مراسم اول ماه مه به          
 10.   ضربه شـالق مـحـکـوم نـمـود             

ضربه شالق خود حکايت از اين دارد        
که نفس شالق زدن کـارگـر مـد نـظـر               

يـک  .   رژيم است و نه تعداد شـالق هـا          
کارگـر  .   اتفاق مهم در حال وقوع است     

مملکت را وسط ميدان شـهـر شـالق           

ايـن  .   ايـن يـک تسـت اسـت           .   زده انـد  
تسـت و آزمـايـش         .   تست مردم است  

. قدرت مـردم در بـرابـر رژيـم اسـت                 
کارگر را شالق زده انـد، مـيـخـواهـنـد          
ببينند مي توانند از اين واقـعـه جـان          
سالم در بکنند؟ اگر موفق شوند، اگر       
اعتراض وسيعي شکل نگيرد، آنـگـاه       
در آن مملکت احدي در امان نخواهد       

کارگر را به عنوان ستون فـقـرات        .   بود

اصلي اعتراض در جامعه بـه تـخـتـه            
شالق بستند تا نفس معـتـرض بـودن         
را تحقير کنند و اعتراض را به عقـب         

 
بيانيه حزب کمونيست کارگري در مورد 

 شالق زدن کارگران
 !جمهوري اسالمي حکم نابودي خود را امضا کرد

 
تشكيل مجمع عمومي بطور منظم 

 عملي و حياتي است
 متن مصاحبه با حميد تقوايي در 

 "كارگران و يك دنياي بهتر"برنامه تلويزيوني 

 پياده كردن متن از ناصر احمدي

 مقدمه
در گفتگويي که با دوست و هـمـکـار           
عزيزم ايـرج جـعـفـري، از فـعـالـيـن                   
برجسته و پرشـور و شـوق اعـتـصـاب            

 و شـوراهـاي        ۵۷نفتگران در انقالب  
کارگران در پااليشـگـاه نـفـت آبـادان             
داشتم، به نکات جديدي در رابطه بـا          

هــاي اعــتــصــاب و دوران               زمــيــنــه 

تــر    فــعــالــيــتــهــاي کــارگــران قــديــمــي      
مــجــمــوعــه حــرکــت کــل        .   رســيــديــم

کارگران و کارمندان پااليشگاه آبادان     
متکي بر مبـارزات، اعـتـراضـات و            
اعتصابات دوران سياه اختنـاق رژيـم        

بعد از سـرکـوب        .   سابق شاه بوده است 
جنبش کارگران نـفـت آبـادان در دهـه              

، جنبشي کـه در مصـاف بـا              ۱۳۳۰

نــيــروهــاي نــظــامــي شــاه در مــحــل               
آموزشگاه کارآموزان و ميدان فـوتـبـال          

شاهپوري به خونين تريـن شـکـلـي         گراند  
به عقب رانده شد، فضاي ديکتـاتـوري و           

 
  و زمينه هاي آن٥٧اعتصاب كارگران نفت در سال 
 بخش اول

 
 شالق زدن کارگر يک واقعه مهم سياسي است

٣صفحه    

٥صفحه   

٦صفحه   

به مردم ايران كمك كنيد تا از شر جمهوري 
 ٢صفحه  ،اصغر کريمي  -اسالمي رها شوند 

١٨،١٧،١٦ صفحه ،جنبش اعتراض به شالق زدن کارگران -  
 مارس روز  همبستگي جهاني با کارگران ٦به استقبال  -

 ١٤صفحه  -ايران

  ي عمراني انگاهي به کارو زندگي کارگران پروژه             -
٦صفحه   -    فرخ  فرهمند  

 هاي ناسالم  را باب نکنيد شيوه -
 دستمزد عرصه مستقيم کشاکش   کار و سرمايه -

١١صفحه    -  بهمن رادان فعال کارگري از ايران        
١٢صفحه  -اخبار اعتراضات کارگري در  ايران  -   

 ١٥صفحه   - اخبار بين المللي کارگري

١٠صفحه   

 

 

 محمدرضا پويا 

 

 محمد مزرعه كار 

 

 ١١ناصر اصغري صفحه   
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 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است       

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email:k.nikkhah@ukonline.co.uk  
 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح 
   مگاهرتز١٢٣٠٣ فرکانس    ،   ٨  ماهواره هات برد: است

        ۴/۳اف اي سي  ، ٢٧٥٠٠سيمبل ريت 
    (Vertical)  پالريزاسيون عمودي
 tv.newchannel.www://http:    سايت کانال جديد

    com.yahoo@kanaljadid: آدرس تماس 
 

 

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

 خطاب به همه مردم آزاده دنيا 
 

خطاب بـه سـازمـانـهـاي كـارگـري،              
سازمانهاي دانشجـوئـي، سـازمـانـهـا و             
نهادهاي مدافع حقوق زن و سازمـانـهـاي         

 مدافع حقوق انسان 
 فوريه سه نـفـر      ١٩ و   ١٦در روزهاي   

از رهبران و فعالـيـن كـارگـري در شـهـر                  
سنندج، صديق امجدي، فارس گويـلـيـان      
و حبيب اله کلکـانـي را شـالق زدنـد و                  
هشت نفر ديگر از فعالين کارگري نيز بـه        

 . شالق محكوم شده اند
جرم كارگران شركت در مـراسـم اول          

 بـوده    ٢٠٠٧مه در شهر سنندج در سال       
 . است

اين يک اتفاق مهم سياسي در ايـران        
جمهوري اسالمـي بـا ايـن عـمـل             .   است

شنيع، گام ديگري عليه طبقه کـارگـر و            
اين واقعه بايد دنـيـا       .   همه مردم برداشت  

را تکان دهد و خشم و انزجار عمومـي را          
ايـن شـالقـي بـه هـمـه مـردم                  .   برانگيزد

شالق بر بشريتي اسـت کـه وضـع            .   است
شالقي براي خـفـه      .   موجود را نميخواهد  

کردن، بي حرمت کـردن، شـکـسـتـن، و               
کاري که بيـسـت     .   عقب راندن مردم است   

. قرن قبل برده دار با برده هايش مـيـکـرد          
اما اين بار با طبقـه اي کـه بـه مـيـدان                    

بـا  .   آمده است و قصد کوتاه آمـدن نـدارد      
طبقه اي که مـبـارزاتـش و بسـيـاري از                 
رهــبــرانــش را در ســراســر جــهــان مــي               

 . شناسند
 : به ساير اقدامات رژيم توجه کنيد
 نـفـر     ٥٠در دو ماه و نيم گذشته بيش از         

 دانشجو دستگير شده و شكنجه شده اند
شــركــت در تــظــاهــرات هــاي                 :   جــرم

دانشجوئي در تعدادي از دانشـگـاهـهـاي         
كشور، در دفاع از کارگران، محکوميـت       
آپارتايد جنسي، و در دفـاع از آزادي،               

 برابري و آزادي زندانيان سياسي 
حدود يك ميليون نفر زن در طول ده مـاه            
گذشته طبق آمار دولتي دستگيـر شـده،          

 جريمه شده و يا شالق خورده اند 
زن بودن، نداشتن حجاب اسـالمـي        :   جرم

مطلوب حكومـت، دوسـتـي بـا جـنـس                
 مخالف 

محمود صالحي از رهبـران كـارگـري بـا          
وضعيت بسيار وخيم و خطرنـاك جسـمـي      

 در زندان بسر ميبرد 
 ٢٠٠٦شركت در مراسـم اول مـه           :   جرم

 در شهر سقز 
 معلمان به زندان محکوم شدند   -
اعتصاب و تـجـمـع اعـتـراضـي و               :   جرم

مطالبه حقوق بهتر، کمک هزينه مسکـن       
 و آزادي بيان 

دو خواهر بنام آذر و زهـره کـبـيـري بـه                - 
 سنگسار محکوم شدند 

اتهام به داشتن رابطه جنسـي خـارج       :   جرم
 از ازدواج 

 نـفـر از اهـالـي بـنـدر                 ٣٠٠ نزديک به    -
ترکمن در شمال ايران به زندان افتادنـد و           

 يا تبعيد شدند 
اعتراض به قـتـل يـک مـاهـيـگـيـر                :   جرم

 توسط نيروهاي رژيم 
دست راست و پاي چپ پنج نفر را در             - 

 بلوچستان قطع كردند 
دو نفر در شـهـر شـيـراز بـه اعـدام از                      -

 طريق پرتاب از بلندي محكوم شدند
دهها نفر در ماههاي گـذشـتـه اعـدام               -

 . شده اند
عده زيادي در زنـدان مـنـتـظـر اعـدام                 -

 هستند 
 عده اي در زندان منتظر سنگسارند  -
 ...و اين ليست انتها ندارد  
اين گوشه بسيار کوچکـي از كـارنـامـه               

ســراپــا ســيــاه جــمــهــوري اســالمــي در             
گـوشـه اي از        .   ماههـاي گـذشـتـه اسـت          

وحشي گري رژيم اسـالمـي بـا اکـثـريـت               
عظيم مردم زحمتکش و کارکن و شريـف    

و ايــن ســيــاســتــهــاي        .     جــامــعــه اســت   
جنايتكارانه و ضدانساني در تمـام طـول          
حاكميت ايـن حـكـومـت ادامـه داشـتـه                

يـــك پـــاي خـــانـــواده هـــا در                  .   اســـت
گورستانهاي بي نام و نشـان و يـك پـا                   

ايــن رژيــم   .   مــقــابــل در زنــدانــهــا اســت        
اعـدام فـعـالـيـن        .   صدهزار اعـدام اسـت       

سياسي، فعالـيـن کـارگـري، مـدافـعـيـن               
حقون زن، مـدافـعـيـن سـکـوالريسـم و                  

 . منتقدين حکومت
جمهوري اسالمي را بايد در سطح بـيـن            

المللي بخاطر شالق زدن رهبران کارگـري      
و ساير جناياتش محکوم کـرد امـا ايـن             

 . کافي نيست
بايد خواهان آزادي دانشـجـويـان و             
کارگـران زنـدانـي شـد امـا ايـن کـافـي                     

 . نيست
بايد خواهان قطع شکنجه و شـالق و       
سنگسار و اعدام و ساير مجـازات هـاي           

اسالمي شد و از خواست زنان و مـردان            
در ايــران عــلــيــه آپــارتــايــد جــنــســي و               
بيحقوقي زن حـمـايـت کـرد امـا ايـنـهـا                  

 . کافي نيست
بايد به مبارزه مردم ايران کمک کـرد        
. تا از شر همه اين مصائـب رهـا شـونـد               

مردم ايران وسيعا خواهان سرنگوني ايـن       
حکومت اند و اين مشروع ترين خواسـت      

تـا ايـن رژيـم هسـت            .   مردم ايران اسـت    
کوچکترين بـهـبـودي در زنـدگـي مـردم               

راهي جـز انـقـالب و         .  ايجاد نخواهد شد 
. سرنگوني مقابـل مـردم ايـران نـيـسـت              

مردم اين را در طول ساليان متمـادي بـا            
 . گوشت و پوست تجربه کرده اند

. اين حكومت قابل اصالح نـيـسـت         
کمک کنيد تا جمهوري اسالمـي بـعـنـوان       
يک حکومت قاتل و جنايتکـار از هـمـه             
. مجامع بين المللي بيرون انداخته شـود        

دولت ها را تحت فشـار قـرار دهـيـد کـه                
روابط سياسي و ديپلماتيک با جـمـهـوري         

کـمـک کـنـيـد تـا            .   اسالمي را قطع کنند   
نتوانند با اين حکومت عليه مـردم ايـران       

نـه جـنـگ، نـه ديـالـوگ              .   توطئه کـنـنـد    
انتقادي، نه راه دادن رژيـم بـه نـهـادهـاي               

کمک به رژيـم   .   بين المللي، راه حل نيست    
 . در مقابل مردم ايران است. است

بشريت مترقي و آزاديخـواه بـايـد از          
مبارزه مـردم ايـران بـراي يـك زنـدگـي                   
انساني، براي انداختن ايـن حـكـومـت و             
نظام جنايتكارانه آن فـعـاالنـه حـمـايـت               

مــردم ايــران در مــبــارزه بــراي               .   كــنــد
سرنگوني اين حكومت به هـمـبـسـتـگـي            
بين المللي نياز دارنـد و مـبـارزه آنـهـا                  
شايسته حمايت و هـمـبـسـتـگـي قـاطـع                

بشـريـت مـتـمـدن و           .   مردم دنـيـا اسـت        
آزاديخواه جـهـان تـجـارب عـظـيـمـي از                 
همبستگي با مـردم آفـريـقـاي جـنـوبـي                
. عليه رژيم نژاد پرست ايـن کشـور دارنـد          

اکنون نوبت جمهوري اسالمـي اسـت کـه        
جنبش عظيمي در سراسر جهان عليه آن       
براه افتد، از همه جا طرد شـود، مـنـزوي            
شود و سرانجام بدست کارگـران و مـردم          

جهاني از شر ايـن  .   در ايران سرنگون شود  
زنـده بـاد      .   حکومت رهـا خـواهـد شـد           

همبستگي جهاني با مـردم ايـران بـراي            
 سرنگوني حکومت اسالمي 

 اصغر کريمي  
 از طرف حزب کمونيست کارگري ايران

  ٢٠٠٨فوريه ٢١ 

 
 به مردم ايران كمك كنيد تا از شر 

 جمهوري اسالمي رها شوند 

 



 3 ٧٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

  پاسخ ما يا سياسـت       : حميد تقوايي 
مـا بـراي تشـکـل تـوده اي كـارگـران                   
اساسش بر مجمع عـمـومـي كـارگـران          

مــنــظــور مــا هــم از مــجــمــع            .   اســت
عمومي يک گـردهـمـايـي مـنـظـم در                

چرا .   کارخانه و در مراکز توليدي است     
ما اينرا ميگوييم؟ خب، داليل زيادي       
دارد و خود دوستمان هم گفتند که بـر           

بنابراين من خـيـلـي       .   اهميتش واقفند 
نـکـتـه    .   خالصه اهميتش را مـيـگـويـم       

مهـم در تشـكـيـل مـجـمـع عـمـومـي                  
اينست  که مجمع عمومي قبل از هـر         
چـيـزي تـمــامـي کـارگـران را دخـيــل                  

در تصميم گيريهاي مـربـوط        .   ميکند
به مسائـلـي کـه در کـارخـانـه پـيـش                    
ميايد، در ارتباطـاتـي کـه بـراي حـل               
مسائلشان از اعتصابات گرفتـه حـتـي       
تا رفتن به مذاکـره و حـتـي تـا فـکـر                   
کردن به ايـنـکـه در مـحـيـط کـار و                      
زيستشان چطور بهم ياري کننـد، هـمـه       
اينها از نتايج مستقيم برپايي مجـمـع        

بنظر مـن نـقـطـه قـوت          .   عمومي است 
مجمع عمومي همـيـن دخـيـل کـردن             
تمامي توده کارگر در امور مبـارزاتـي        

آنهـم  .   و در امور کار و زندگيشان است      
نکـتـه   .   بطور روز مره و دائمي و منظم      

دومي كه مطرح كرديد ايتـس كـه تـا              
. چه حد مجمع عمومي عـلـمـي اسـت          

پاسخ اين هم هم در حرفهاي دوستمـان        
کـه  .   كه بيان كرديـد گـفـتـه شـده بـود                

باالخره کارگـران در بسـتـر عـمـومـي               
مــبــارزاتشــان مــجــمــع عــمــومــي را           

مــنـتــهــا بــحــث    .   تشـکــيـل مــيـدهــنـد      
دوستمان سر اين است کـه مـيـگـويـنـد            
زماني که مبارزه تمام ميشود مجـمـع      

و دقـيـقـا     .   عمومي ادامه پيدا نميکند   
تاکيـد مـا بـر ايـنـسـت کـه مـجـمـع                       
عمومي را بايد بطـور مـنـظـم و بـراي             

نفس اينكـه ايـن      .   هميشه تشکيل داد  
مجامع عمومي االن اتفاق ميافتـد و        
هر روز هم دارد اتفاق مـيـافـتـد نشـان              
ميدهد كه ايـن ايـده اي نـيـسـت کـه                    

مـثـال   .   کارگران از آن بيـگـانـه بـاشـنـد           
اينجور نيست کـه اول بـايـد رفـت و                  
اساسنامه اش را نوشت و شرايطـش را        

تعيين کرد و بعد هم کارگران را قـانـع            
کرد به اينکه بايـد مـجـمـع عـمـومـي                
خودشـان را بـراي مـبـارزه تشـکـيـل                  

بلکه اين يک تجـربـه شـنـاخـتـه             .   دهند
شده کارگري است و کارگران در رونـد         
اعتراضات و مبارزه شان بـه تشـکـيـل          

و اين را بايد نکته مثـبـت   . آن ميرسند 
بحث ما دانست که اينکار امکانپذيـر       
و عملي اسـت و در هـمـان شـرايـط                    
اختناق و شرايط امروزي بطور وسـيـع        

امر مهم و کار    .   ميشود تشکيلش داد  
مهم ما بايد اين باشد که بـه تشـکـل               
منظمي تبديلـش کـنـيـم کـه تـمـامـي                

. کارگران بتوانند آنرا تشـکـيـل دهـنـد           
حقانيت و ضرورت و مطلوبيت مجمع      
عمومي بنظر مـن چـيـزي اسـت کـه                 
نيازي به اثبات ندارد و اينرا کـارگـران         
در هـر سـطـح از تـجـربـه اي کـه در                        
محيط کار و مبـارزه داشـتـه بـاشـنـد               

بـهـمـيـن     .   متوجه اين نکـات هسـتـنـد        
خاطر بايد مطمئن بود كه اين ايـده را           
ميشود اشاعه داد و حول همـيـن ايـده          
ميتوان کارگـران را بسـيـج کـرد و بـه                
بــرقــراري مــجــمــع عــمــومــي مــنــظــم         

 . فراخواند
اما بحث ديگر اين دوسـتـمـان در          

دوستمان گفـتـنـد کـه       .  مورد شوراست 
شورا براي امروز نيست و براي شرايـط        

بنظرم شورا را متناسـب  .   انقالبي است 
ظرفيتها و مکانهاي مختلـف مـبـارزه        

شـورا از نـظـر تشـکـيـالتـي              .   بايد ديد 
مثل مجمع عمومـي نـيـسـت، شـورا             
امروز هم قابل وصول است و مـيـشـود       
تشکيلش داد، ولي اينکـه شـوراهـا را        
بعنوان ارگانهـاي انـقـالب و قـيـام و                 
متعلق بـه شـرايـط انـقـالبـي بـدانـيـم                   

مجـمـع عـمـومـي هـم            .   درست نيست 
همان شوراست منتها شورايـي کـه بـه           
مسائل جاري و مسائـل مـبـارزاتـي و        

مـن فـکـر      .   هر روزه کارگران ميپردازد   
ميکنم که مجمع عمومي بـه مسـائـل         
کاري و مبارزاتي و زيسـتـي کـارگـران        

. ميپردازد و اينهـم نـوعـي شـوراسـت            
بهمين خاطر اگر يک ديد ايـدآلـيـسـتـي           
نداشته باشيم و حتما بعنوان ارگانهـاي   

قيام و انقالب نبينيم، آنوقـت بـرايـمـان          
روشن ميشود که شورا هـم در دل هـر             

چراکه .   شرايطي ميتواند تشکيل شود   
شورا چيزي جز مجمع عمومي منـظـم        

نکتـه ديـگـري کـه دوسـتـمـان              .   نيست
گفتند که ما با چه اشکـال سـازمـانـي            
موافق هستيم ميگويم که مـا بـا هـر             
نوع تشکلي که کارگران را مـتـحـد و              
متشکل بکند موافـقـيـم و نـه فـقـط                 
موافقيم از آن دفاع ميكـنـيـم و كـرده              

اينجور نيست که چون ما خواهان      .   ايم
مجمع عمومي و شـورا هسـتـيـم بـا                 
تالشهاي ديگري که مثل تـالش بـراي        
تشکل سنديکايي که کـارگـران دارنـد          

کامال برعکـس اسـت      .   مخالف باشيم 
يعني ما براي آنهايـي هـم کـه چـنـيـن              
تــالش و مــبــارزه اي دارنــد کــمــک                 
ميکنيم و با تمام توان هم حمايـتـشـان          
ميکنيم و سياستمان هم همين بوده و       
تا همين االن هم هميـن کـار را کـرده               

مـنـتـهـا آنـجـايـي کـه خـود مـا                     .   ايم
بخواهيم پيشقدم نوعي تشکل باشـيـم       
آنوقت تمرکز فعاليت ما براي تشکيـل       

. مــجــمــع عــمــومــي مــنــظــم اســت             
ميخواهم بگويم که جـنـبـش مـجـمـع              
عمومي و تشکيل مـجـمـع عـمـومـي            
آلترناتيو تالشهاي ديگر کارگران بـراي      
متشکل شدن مثل تشکيل سـنـديـکـا         
نيست و مـا ايـن دو را مـقـابـل هـم                      

  .نميدانيم
بخـشـي از صـحـبـت           :   شهال دانشفر 

دوست ما اينست کـه مـيـگـويـنـد کـه              
! مجمع عمومي کـه تشـکـل نـيـسـت             
  شما پاسخ اينرا چگونه ميگوييد؟

من متوجه نشدم چـرا  : حميد تقوايي 
اتـفـاقـا    .   ميـگـويـنـد تشـکـل نـيـسـت              

بمعني درسـت و واقـعـيـش تشـکـل                  
يك تشكل توده اي و واقـعـي             .     است

بخاطر اينکه کـارگـران      .   كارگران است 
در سطح وسيعي در مجمـع عـمـومـي           
گرد هم ميايند و باهم بحث ميکـنـنـد          
و براي پيشرفت مـبـارزات عـمـومـي             
خودشان طرح ميريزند، مثال سـر هـر          
کوچکترين مسئله اي که در کـارخـانـه          
برايشـان پـيـش مـيـايـد مـيـرونـد بـا                     
کارفرما صحبت ميکند و يا خواسـت        

کارگران را مطرح ميکـنـنـد و يـا در                
جايي هم که بايد تصميم بگـيـرنـد کـه             
اعتراض و مبارزه اي را شکل بـدهـنـد          

در مـجـمـع      .   به اين تشکل نياز دارنـد    
عمومي راجع به شکل مبارزه و زمـان        
آن و چه مطالباتي ميخواهند داشـتـه          
باشند و چه موقعي خاتمـه مـبـارزه را           
اعالم کنند و يا تشخيص بدهـنـد کـه            
بايد مذاکره کنند و يا از مذاکره بـايـد       
سرباز زنند و اعـتـصـاب را گسـتـرش              
دهند، همه اينها مسائلي هستند کـه        
در مجمع عمومي بين کارگـران بـحـث         
ميشود و براي آن تصميـمـات عـمـلـي         

بـنـابـرايـن بـه مـعـنـاي              . گرفته ميشود 
واقعيـش از ديـد کـارگـران ايـن يـک                    

تشکلي کـه تـوده        .   تشکل کارگريست 
بنظرم کسـي   .   کارگر را در خودش دارد    

که ايـن تصـور را دارد کـه مـجـمـع                      
عمومي يک تشکل نيست شايد بـراي         
دوست ما اينطور باشد که يـک تصـور          
آيينامه اي و فرمال و اساسنامـه اي از   

ظاهرا سنديکـا بـخـاطـر        .   تشکل دارد 
همين نکات تشکل نامـيـده مـيـشـود           
که چون اساسنامه دارد و يک سـلـسـلـه           

. مراتب تصميـم گـيـري در آن هسـت              
درصورتي که اين هيچوقت مـالک يـک        
تشکل کارگري نيست بطوري کـه يـک          
سنديکا ممکن است بـه بـوروکـراسـي           
درغلتيده باشد، و همانطوري کـه خـود        
ايشان هم گفتند ممکن است که تـوده        

بنظر من يـک    .   کارگر را از دست بدهد    
چنين تشکلي است که نبـايـد تشـکـل           
کارگري دانست و نـه تشـکـلـي مـثـل               

بـخـاطـر ايـنـکـه         .   مجمع عمـومـي را     
مجمع عمومي هميشه نماينده واقعي     
توده کارگران است و هميشه هم تـمـام           
کارگران را در تصميم گـيـريـهـا و در                

. اقدامات عـمـلـي دخـالـت مـيـدهـد                
بـهـمـيـن     .   اساسا تعريفش همين اسـت     

دليل اگر ما بـخـواهـيـم مـعـيـارهـاي                
متري را بدست بگيريم تا بگوييـم کـه           
چه تشکلي کارگري هست يـا نـيـسـت،       
اگر معيار ما نقـش و دخـالـت کـارگـر             
در تصميم گيريها و در عـمـل کـار و                
زندگي و مبارزه آنهم بـطـور گسـتـرده             
باشد آنوقت ميبينيم کـه مـهـمـتـريـن              
تشکل کارگري بنا بـه تـعـريـف هـمـان             

مــنــتــهــا  .   مــجــمــع عــمــومــي اســت         
همانطوري که گفتم بايد بطور مـنـظـم          

بهمين خاطر حتـي اگـر       .   تشکيل شود 
از سنديکـا و اتـحـاديـه هـم صـحـبـت                 
ميکنيم ما خواستـار آن هسـتـيـم کـه             
اتحاديه ها بر مجمع عمومي مـتـکـي       
ــيــتــهــا و                   بــاشــنــد و گــزارش فــعــال
کارهايشان را در حضور و بـا دخـالـت            
هرچه گسترده تر توده کارگـران انـجـام           

  . بدهند
 در هـمـيـن رابـطـه             : شهـال دانشـفـر    

دوست ديگري مطرح ميکنـد کـه يـک          
رکن مهم اعتراضات اينسـت کـه مـا            
مبارزاتمان را به سطح بـيـن الـمـلـلـي               
منعکس ميکنيـم و حـمـايـت جـلـب                
ميکنيم، خب، بفـرض اگـر اتـحـاديـه              
داشته بـاشـيـم و بـه اتـحـاديـه هـاي                      
کارگري جهان بگوييم که از اتـحـاديـه           
ما حمايت کنند اين برايشان روشـن و          

ولي وقتي ميگوييـم کـه     . مفهوم است 
بياييد از مجمع عمومي ما حـمـايـت           
کنيد نميفهمند که منظور چـيـسـت و           

. شورا هـم کـه فـعـال درکـار نـيـسـت                    
. بنابراين جلب حمايت مشکل تراسـت     

جــواب شــمــا بــه دوســت عــزيــز مــا               
  چيست؟

اينکه فراخوان بدهيم   :   حميد تقوايي 
به کارگران جهان که از کـارگـران ايـران        
دفاع کنند اساس اينکار آن خواسـت و        
مبارزه اي است که دارد پيش مـيـرود           

! آنهم اسم يا شکل تشکـل ! و نه تشکل 
طبعا از کشورهاي دنيا سنديکـاهـا و         
اتحاديه هايي هستنـد کـه بـارهـا هـم              
ديده ايـم کـه در دفـاع از مـبـارزات                    
کارگران ايران بلند شـده انـد ولـي ايـن              
بخاطر آن نـبـوده کـه کـارگـران ايـران                  

بـارهـا   .   اتحاديه و سنديکا داشتـه انـد       
شده که از مـبـارزات کـارگـران دفـاع                
کـرده انـد و نـمــونـه اخـيــرش هـم از                      

ــوده                ــران ب ــمــان اي ــارزات مــعــل . مــب
ميخـواهـم بـگـويـم کـه نـفـس وجـود                    
سنديـکـا شـرط الزم بـراي حـمـايـت                   
کارگران جـهـان نـيـسـت بـلـکـه مـهـم                    
اينست که محتواي مـبـارزه کـارگـري           
مهم باشد و نفوذ داشتـه بـاشـد مـثـل            

 
١از صفحه  ... تشكيل مجمع عمومي   
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 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

درسـت  .   کارگران اتوبوس رانـي واحـد        
است که در آن اعـتـصـاب سـنـديـکـا                 
مطرح بود ولي به اين خاطر نـبـود کـه            
آنجا سنديکا جلب توجه کرد بلکـه بـه           
اين خاطـر بـود کـه کـارگـران شـرکـت                 
واحد يک مبارزه وسيعـي را سـازمـان            
دادند و اين مبـارزه بـود کـه حـمـايـت                

و يا مبارزاتي کـه  .   جهان را برانگيخت  
معلمان براه انـداخـتـنـد و يـا هـمـيـن                   
مــبــارزه ســراســري کــه در دفــاع از                
محمود صالحي و منصور اسانلـو در         

اينهم مبارزه اي بـود کـه         .   جريان است 
از اتحاديه هاي کارگـري جـهـان جـلـب         
حمايت وسيعي کرد، و اين نه بـه ايـن             
خاطر بود که توجه اتـحـاديـه جـهـانـي              
لــزومــا بــراي اســم تشــکــل شــکــل                

ميخواهم بگويـم کـه نـفـس           .   ميگيرد
اينکه چه تشکلي از جـانـب کـارگـران             
ايران و فراخـوان حـمـايـت مـيـدهـد و                
ميخواهد جلب حمايت کـنـد تـعـيـيـن             

بلکه مهم ايـنـسـت کـه           .   کننده نيست 
چــه مــبــارزه اي در جــريــان اســت و                 
خواست آن تشکل چـي هسـت و حـول          
چه موضوعهـايـي مـيـخـواهـد جـلـب               

هـرچـقـدر کـه مـبـارزه            .   حمايت کـنـد    
وسيعتر باشد و هرچـقـدر کـه مـبـارزه              
راديکالتر بـاشـد و خـواسـت مـبـارزه                
انساني باشد طبعا ميتوانـد حـمـايـت           

مجمـع  .   جهاني وسيعتري را جلب کند    
عمومي هم مثل اتحاديـه و سـنـديـکـا       
اگــر در دل مــبــارزه فــعــال بــاشــد و                 
خواستهاي معيني را و يک اعتـصـاب        
و جــنــبــش و مــبــارزه مــعــيــنــي را                 
نماينـدگـي کـنـد آنـوقـت بـدون شـک                   
خواهد توانست که حمايت جـهـانـي را        

 . هم در سطح وسيعي جلب کند
 

در رابطه با صـحـبـتـي        : شهال دانشفر 
که شما کرديد من ميخواهـم مـثـالـي           
بزنم و بگويـم کـه بـطـور واقـعـي هـم                    

وقــتــي اعــتــراض    .   هــمــيــنــطــور اســت   
شرکت واحد بلند شد آنچيزي کـه دنـيـا       

 کـارگـر     ٥٠٠٠را متوجه کرد تجـمـع        
شرکت واحد در اتوبوس راني مـنـطـقـه          

 بود   که ولوله اي راه انداخت و کـل              ٦
اوضاع تهران را تـحـت الشـعـاع قـرار              

و همين بود که اعتراض شـرکـت          .   داد
دقــيــقــا .   واحــد را مــهــم جــلــوه کــرد            

و يـا    .   همانطور است کـه مـيـگـويـيـد           
مثال در نيشکر هـفـت تـپـه بـمـيـدان                  

 کارگر شـرکـت بـود کـه            ٥٠٠٠آمدن  
توجه دنـيـا را بـخـود جـلـب کـرد و                       
سنديكـا و اتـحـاديـه اي هـم در كـار                   

 . نبود
بهرحال در همين چارچوب دوسـت      
ديــگــري ســوال را ايــنــطــور مــطــرح              
ميکند، مـيـگـويـد هـمـانـطـوري کـه                 
ميدانيد ما جمع ميشويم و تصـمـيـم            
ميگيريم ولي اين تنهـا رهـبـران آگـاه             
کارگران هستند که تـالش بـراي جـمـع           

تـوده کـارگـران      .   کردن کارگـران دارنـد     
توجه زيادي ندارند بلکه حقـوقشـان را          
که گرفتند ميروند سـر کـارشـان امـا              
زماني که دستمزدشان را نميـدهـنـد و          
يا بيکارشان ميکنند و يـا فشـاري بـر            
آنها وارد ميشود آنموقع جمع ميشـود       

. و مجمع عمومي تشکيل مـيـدهـنـد         
! در غيـر ايـنـصـورت جـلـو نـمـيـايـنـد                  

خوب، اينجا چه پاسخي داريـد و چـه            
 بايد کرد؟

 
ايـن نـکـتـه اي کـه             :   حميد تقـوايـي   

ايشان ميگويند واقعي است و جـواب        
آنهم اتفاقا در جنبش مجمع عـمـومـي      

بــخـاطــر ايـنــکـه ايــن مـجــمــع             .   اسـت 
عمومـي اسـت کـه بـه کـارگـران يـاد                   
ميدهد کـه در حـل مشـکـالت و در                 
پيش بردن مسائلشان دور هـم جـمـع              
شوند و بـاهـم مشـورت و هـمـکـاري                 

مهم اينست که ايـن صـرفـا در            .   کنند
دوره اي که اعـتـصـاب و مـبـارزاتـي                 
جريان دارد نيست که کارگـر مشـکـل           

كارگر چه در محيط توليد و در        .   دارد
کارخانه و چه در محيط اجتمـاع و در          
محل زندگي و خانواده اش بطور مـدام   
با مسائل و مشکالت مختلـفـي روي         

. در روست و دست و پنجه نرم ميکنـد        
و ايـنـجـاسـت کـه مـجـمـع عـمـومـي                    
ميتواند آن شکل و ظـرفـي بـاشـد کـه               
کارگر با شرکت منظم در آن جمع شود        
و مجموعه مشکالت هر روزه اش را          
مطرح بکند و بقيه کارگران را هـم بـه             

اين بنظـر مـن جـوهـر و            . کمک بطلبد 
اساس مجمع عمومي اسـت و دلـيـل            
تاکيد ما به اين جنبش هم دقـيـقـا از              
همينجاست که اوال به تـمـامـي تـوده             
کارگر متکي است و ثانيا ميتوانـد بـه         
همه مسايل و مشـکـالت پـاسـخـگـو             

حداقلش اينست که کارگر مـي       .   باشد
آيد و در مجمع عمومي مسائـلـش را          
مطرح ميکند و بـراي ايـنـکـه بـقـيـه                  
کارگران بـه آن کـارگـران مـعـيـنـي کـه                
مشکل عاجلي داشته کمک کـنـنـد و            

. حول اين مسائل تصميم گيـري بشـود       
اين البته ميتواند اشکال متنوعـي را         
داشته باشـد و لـزومـا هـم مـبـارزه را                 
بدنبال ندارد بلکه با هميـاري کـارگـران         

. است که مشکالت جواب ميـگـيـرنـد        
طبعا بخش اعظم مسائل کارگـران از         
بي حقوقي و ستم و فشار اقتصـادي و          
سياسي است که سرمايه داري به آنـهـا         
وارد ميکند و مجمع عمومي درواقـع        
يک سنگر و تشکـل مـبـارزاتـي بـراي              
مقابله با اين اجحافات و تبعيضـات و     

در .   فشــارهــاي ســرمــايــه داري اســت        
يکجا ممکن است که اين مشـکـالت          
کارگري خود را در مسائل خانـوادگـي         
مشخص کنند و در جـاي ديـگـر هـم               
ممکن است کـه خـود را در مسـائـل                
رفاهي موجود در محيط توليـد نشـان        

در تمامي اين سطـوح مـجـمـع          .   دهند
عمومي فعال اسـت و مـيـتـوانـد کـار               

آن توده کارگري که اين دوستمـان     .   کند
اشاره ميکنند که در مـوقـع مـبـارزه              
جمع ميشود و بعد از پـايـان مـبـارزه               
ميروند دنبال زندگي خودشان، به ايـن        
دليل است که احتماال مجمع عمومـي    
فقط به مبارزاتي کـه حـاد شـده انـد                 
ميپردازد، در صورتي که اگـر مـيـدان           
کار خودش را وسيع بگيرد و مسـائـل          
متعددي از مسائل مربوط بـه مـحـل           
زندگي کـارگـران گـرفـتـه تـا مسـائـل                 
محيط کاري و اجتماعي و مبـارزه را          
در دستور خود بگذارد آنمـوقـع تـوجـه            
کارگران بيشتر جلب خواهد شـد و بـا            

. استقبال بيشتري مواجه خـواهـد شـد         
رمز تبديل شدن مجمع عـمـومـي بـه              
يک تشکل پايدار و مستمر و مـنـظـم          
در اينست که مضمون مسائلي را کـه         
بايد به آنها بپردازد بايد بسيار وسـيـع           

کـه ايـنـهـم       . .   و همه جانبه تعريف کند    
دســت فــعــاالن کــارگــري و کــارگــران            
پيشرو را ميبوسد کـه بـه ايـنـصـورت              
مجمع عمومي را تشکيل بـدهـنـد و            
هر روز بطور منظم وقت بگذارنـد و در         

به اين  .   مجمع عمومي همنظري کنند   
ترتيب توده کارگر را جلـب کـنـنـد بـه               
اينکه مجـمـع عـمـومـي صـرفـا يـک                  
تشکل مبارزاتي نيست بلکـه در هـر            
شرايطي ميتواند مفيد باشد و دردي         
از کارگران را درمان کند و مـوانـع را             
کنار بگذارد و سـنـگـي را از مـيـان                   
بردارد و همه نوع مسائل کـارگـران را           

اگــر .   بــه بــحــث وهــمــيــاري بــگــذارد          
کارگران در عمل چنين نقـش وسـيـعـي          
را در شرايط کار و زندگـي و مـبـارزه               
شان ببينند بـنـظـر مـن از تشـکـيـل                   

 . منظم آن اسقبال خواهند کرد
 

اما بـعـنـوان آخـريـن           :   شهال دانشفر 
سئوال همانـطـوري کـه ايـن دوسـتـان                
مطرح کرده اند و ما نيز هميشه بـا آن            
تاکيد داشته ايم مسئلـه تشـکـل يـک             

هم مسئله مهـمـي     .   مسله عاجل است  
و هم امر عيني کـارگـران اسـت و در               
همين رابطه ما ميبينيم کـه کـارگـران          
حطور تـالش و تـقـال مـيـکـنـنـد تـا                     
متشکل شوند و بـطـور روزمـره هـم                
ميبينيم کـه يـک رکـن بسـيـار مـهـم                   
اعتـراضـات جـنـبـش کـارگـري حـول                 
اشکال سازمان يـافـتـه تـر و تشـکـل                 
مجامع عـمـومـي کـارگـري اسـت و                 
ميبينيم که کارگران نماينده خـودشـان       
را انتخاب ميکننـد و مـيـبـيـنـيـم کـه               
کارگران در مجامع عمومي تـقـسـيـم           

بـهـرحـال    .   کار ميکنند و هـمـه ايـنـهـا          
باتوجه به همه اين مولفـه هـا تـاکـيـد               
شما و صحبت شما به فعاالن کارگـري        

 چي هست؟
مهمترين نکته اي کـه        :   حميد تقوايي 

در اين باره تاکيد ميکنم هـمـانـطـوري           
که در صحبتهايم نيز گفتم اينسـت کـه       
مجمع عمومي را بايد بـه يـک نـهـاد                

بايد ديد کـه    .   ثابت و منظم تبديل کرد    
مــوانــع راه تشــکــيــل شــدن مــجــمــع             

. عمومي چيست و آنرا بـرطـرف کـرد            
بنظرم يک عامل مهمي کـه در سـوال            
دوستمان هم مستتر بـود ايـنـسـت کـه          

توده کارگر در شرايطي که تحت فشـار        
قرار ميگيرد دسـت بـه اعـتـصـاب و                
مبارزه مـيـزنـد و مـجـمـع عـمـومـي                   
تشــکــيــل مــيــدهــد و حــتــي بــطــور               

امـا  .   خودبخودي دور هم جمع ميشـود  
مشکل ايـنـجـاسـت کـه ادامـه پـيـدا                  
نميکند و وقتي هم بهرترتيب مـبـارزه         
اي بسرانجام ميرسد و تمـام مـيـشـود            

کـه ايـن     .   کارگران هم متفرق ميشونـد    
. يک مانع و يک مسئله اسـاسـي اسـت          

بنابراين تاکيد من براي شکل دادن بـه         
مجمع عمومي منظم اينست که بـايـد       
مسائل و موضوعاتـي را کـه مـجـمـع         
عمومي ميخواهد بـه آنـهـا بـپـردازد              

مسـايـل   .   وسيع و گسترده تعريف کـرد     
هـرروزه کـارگـران بــايـد دسـتـور کــار                 
هرروزه مجامع عمومـي بـاشـد و بـه               
توده کارگر بايد اعالم کرد که از ايـاب         
و ذهاب گرفته تا سلف سرويـس و تـا            
خطراتي که جان کـارگـران را تـهـديـد               
ميکند و يا خـطـرات اخـراج و عـدم                 
تامين شغلي و غـيـره و تـا پـرداخـت                 
دستمزدها و يا حتـي مسـائـلـي مـثـل          
سرما و گاز و غيره که تمام جامـعـه و           
زندگي کارگر را زير فشار قرار ميدهـد       
حول همه اين چيزها بايد بحـث کـرد و           

زماني که مدارس بـاز      .   تصميم گرفت 
ميشوند کارگران بايد ببيننـد کـه چـه            
مشــکــالت و اقــدامــاتــي بــايــد در               
دستـوردارنـد، بـراي صـنـدوق مـالـي                
چکـار بـايـد بـکـنـنـد و چـگـونـه بـه                         
کارخانجات ديگر و هـمـسـرنـوشـتـان             
خودشان خبر بدهند و فراخوان بدهـنـد        
تا در امر معيني باهم بحث و گفتـگـو       

مجموعـه هـمـه      .   و چاره انديشي کنند   
اينـهـا مسـائـلـي هسـتـنـد کـه بـايـد                      
حولشان مجـمـع عـمـومـي تشـکـيـل                

ميخواهم بگويم که اين روشـن        .   دهند
است که مشکالت و مسائل کـارگـران        
فقط مختص دوره هايي که اعتصـاب        

بـلـکـه    .   و مبارزه در کار است نميباشد     
مســائــل و مشــکــالت هــرروزه اي               
هستند که کارگران بايد يـتـوانـنـد بـه              
همه آنها جواب بدهنـد و راه و چـاره                
پيدا كنند و مسائـل را از پـيـش پـاي              

بهمين خاطر تاکيد مـن     .   خود بردارند 
اينست که بايد مجمع عمومي منـظـم       
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طرف خطاب منهم اينجـا  .   تشکيل داد 
مشخصا کارگران پيـشـرو و فـعـالـيـن              
جنبش کارگري است که آسـتـيـن بـاال              
بزنند و دور هم جمع شوند و مقـدمـات          
 . مجامع عمومي منظم را فراهم کنند

اين نکته را هـم بـگـويـم کـه در                    
جاهايي ممکن اسـت کـه کسـانـي کـه              
ميخواهند مجامع عمومي را بـرگـزار      
کنند اين جمع ها خودشان را بصـورت          
يک نهاد شروع كننده مجمـع عـمـومـي          
به کارگران مـعـرفـي کـنـنـد و اعـالم                   

ميخواهم بگويـم کـه      .   موجوديت کنند 
اينطور نـيـسـت کـه جـنـبـش مـجـمـع                    
عمومي الزاما از پايين شکل ميگيـرد    
و تـا وقــتـي کــه بـطـور خـودبـخــودي                   
کارگران دور هـم جـمـع نشـده بـاشـنـد                  
ديگر نميشود بحثي بعنـوان فـعـالـيـت           
منسجم و مـتـنـوعـي بـراي تشـکـيـل                

اينجور نيست،  .   مجمع عمومي داشت  
خيلي وقتها ممکن اسـت کـه تـعـداد               

آنـوقـت   .   معدودي از کـارگـران بـاشـنـد          
همان جمـع مـحـدود چـنـد نـفـري کـه                    
خواهان تشکيل مجمع عمومي منظـم      
هستند اعالم موجوديت ميکننـد و بـه      
کارگـران فـراخـوان تشـکـيـل مـجـمـع                  
عمومي ميدهند و از همه ميخواهـنـد        
که بطور منظم دور هم جـمـع شـونـد و               
مسايل مختلفشان را بـا هـمـيـاري و               

ايــن .   هـمــفـکــري چــاره جـويــي کــنـنــد            
فراخوان حتي ميتواند با اعـالم اولـيـن          
جلسه رسمي مجمع عمومـي کـه حـول       
چه مسايل مشخصي ميخواهند جمـع      

من فکر ميکنم کـه     .   شوند همراه باشد  
ايـن تـلـقـي و ايـن درک کـه مـجـمــع                        
عمومي فقط براي دوره مبارز اسـت و          
ديگر هيچ، اينرا بايد اول خود فعـالـيـن          

و اگـر    .   کارگري عمال کـنـار بـگـذارنـد         
نخواهند که اينطور نگاه کننـد يـعـنـي           
آگر بخواهند که بعنوان تشکـلـي بـراي           
بحث و همنظري حـول هـمـه مسـائـل                
کاري و زندگي و مشکالت اجتـمـاعـي         
و سياسيشان  نگاه کنـنـد آنـمـوقـع بـا                 
همين شيـوه تـفـکـر درسـت خـودشـان                
راهي پيـدا خـواهـنـد کـرد کـه چـطـور                   
ميشود بطور منظم مجمع عمومي را       
بعنوان نهادهاي منظم تشکيـل داد و          

 . بپيش برد
 

اتفـاقـا در رابـطـه بـا             :   شهال دانشفر 
صحبـت شـمـا بـطـور واقـعـي وقـتـي                    
صحبت از رهبران کارگـري مـيـکـنـيـد          
افــرادي هســتــنــد کــه بــا اتــوريــتــه و               
شــخــصــيــت اجــتــمــاعــي و کــارگــري           
پرنفوذي که دارند و قـتـي کـارگـران را              
براي امري فرامـيـخـوانـنـد هـمـه فـورا                 

چـون مـيـدانـنـد       .   دورشان جمع ميشوند  
که اينـهـا هـمـيـشـه زمـانـي فـراخـوان                   
ميدهند کـه يـک اتـفـاق و مـوضـوع                   

بهميـن دلـيـل      .   مهمي پيش آمده باشد   
اين موقعيتي کـه ايـن رهـبـران دارنـد               
آنچنان کليدي اسـت کـه بـراي شـکـل                
دادن مجامع عمومـي مـيـتـوانـد يـک              
مسئله مهمي باشد تا حول مشکالتـي       
که شما اشاره کرديد بحث کنـنـد و راه            
حل پيدا کرده و تثبت کنند و تـحـمـيـل            

ايـن چـيـزي بـود کـه مـن در                   .   کـنـنـد   
ــاي                 ــاه ــره در ج ــاي روزم ــورده ــرخ ب
مختلفـي در ارتـبـاط بـا مسـائـل و                    
مبارزات کارگري تجربـه کـرده بـودم و          
خواستم در راستاي صحبـتـهـاي شـمـا            

ممنون از شركتتـان در ايـن         .  طرح کنم 
 .*بحث
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کارگر را شالق   .   برانند و سرکوب کنند   
زدند تا فردا بتوانند هر فعال سـيـاسـي          
، هر دانشجوي چپ و آزاديخـواه و هـر         
زن  و جوان معترضي را به بند و زندان          
بکشانند و بساط شکنجـه را در هـر              

کارگر را شـالق       .   کوي برزني بپا کنند   
زدند تا بتوانند زندگـي اجـتـمـاعـي و              
معيشت اقتصادي کل مردم را به گـرو        

کـارگـر را شـالق زدنـد تــا               .   بـگـيـرنـد    
. حرمت انسان را به مهميز بکـشـانـنـد         

کارگر را شالق زدند تا رذالت اسالمي        
. را جايگزين کرامـت انسـانـي کـنـنـد             

کارگر را شالق زدند تا کارگر و طـبـقـه           
را تا سطح بردگـان روم بـاسـتـان ، بـي             

کارگر را شـالق زدنـد تـا         .   حقوق کنند 
حاکميت سنن کثيف اسالمي را به رخ       

کارگر را شالق زدنـد     .   جامعه بکشانند 
تا فرياد نسلي به وسعـت مـيـلـيـونـهـا               
انسان را که بر عليه خدا و پيـغـمـبـر و              
اسالم به حرکت در آمـده انـد، بـخـون               

کارگر را شالق زدند تا کبفر      .   بکشانند
خواست کارگـران در اول مـاه مـه بـر                 
عليه نـظـام  سـرمـايـه داري و رژيـم                     
اسالمي اش را به محاکمه بکشاننـد و   

شـالق بـر گـرده فـعـال             .   تحقير کـنـنـد    
کارگري در سنندج زدند تا رفقـاي هـم           
طبقه اش در نيشکر هفت تپـه  درد را        

کارگر را   .  تا اعماق وجودش حس کند 
ــا رهــبــران عــمــلــي                    ــد ت شــالق زدن
اعتراضات مـردم را خـانـه نشـيـن و                 

کارگر را شالق زدند  تـا        .   کوچک کنند 
امر تغيير را به بند بکشانند و صـف            

. تغببر دهندگـان را مـرعـوب سـازنـد            
. اين يک واقعه مهيـب سـيـاسـي اسـت           

اين ورود به فازي است که انسـان بـودن          
کارگر را حتي در سطح فرمال هـم، بـا            
عالمت سوال روبرو و آنرا انکـار کـرده           

اين تحميل يک عـقـبـگـرد بـزرگ           .   اند
سياسي است و به همين عـنـوان و بـا              

 . همين وزن بايد به مقابله آن رفت
کل ايـن اقـدامـات وحشـيـانـه و                 
ســازمــان دادن تــوحــش اســالمــي،              
همزمان ، نمايش ترس آشکاري اسـت        

. که  حکومت اسالمي از کارگـر دارد         
مسولين مـاشـيـن جـنـايـت اسـالمـي               
واقفند که کيفرخواست طبقه کارگـر و        
تــحــرک ســيــاســي گســتــرده فــعــالــيــن          

کارگري، از اجزاء اصلي جنبشي است       
رژيـم  .   که عزم به سرنگوني رژيـم دارد       

اسالمي مـيـخـواهـد  بـا شـالق زدن                  
کارگران ، سياست سـرکـوب خـود را              
روي جنبش کارگري ، کمونيـسـتـهـا و           
سوسياليستها و سازماندهـنـگـان اول         

نـفـس هـمـيـن        .   ماه مه، متمرکز کـنـد     
اتفاق ، نشـان مـيـدهـد کـه رژيـم بـا                     
پيشبرد اين سيـاسـت سـرکـوب، وارد            
فاز جديدي شده است که ميتوان به آن          

رژيـم در بـن        .   فاز مرگ و زندگي گفت 
بـراي  يـک روز          .   بسـت کـامـل اسـت         

بيشتر ماندن چـاره ايـي جـز سـرکـوب              
تالش مـيـکـنـنـد بـا تـحـمـيـل                 .   ندارد

عقبگردهاي شديد سياسي به کارگران     
، راه نجاتي از اين اوضاع بـراي خـود              

خـود  .   در مخمصه گير کرده انـد     .   بيابد
همين تالش ، موجب ورود جامـعـه و           
مردم به يک درگـيـري حـاد سـيـاسـي                 

بايد وارد اين مصاف سـيـاسـي          .   است
اما بدوا و قبل از هر چـيـز، بـراي            .   شد

ورود به اين رودررويي بايـد در مـقـابـل           
اين اقدام رژيم حساسيت سياسي الزم        

بــايــد از اســتــراتــژي      .   را ايــجــاد کــرد     
شـالق  .   سرکوب رژيم شنـاخـت داشـت        

زدن کارگر آنـهـم بـخـاطـر شـركـت در                 
مراسم اول مه كه در همه جهان بعنوان        
يك سنت قابل ارج و احترام شـنـاخـتـه            
ميشود، يک اتفاق و سـيـاسـت سـاده              

اوال بخـاطـر جـايـگـاه         .   سرکوب نيست 
کارگر در کل مـبـارزه سـيـاسـي بـراي                

ثانـيـا شـيـفـت کـردن            .   سرنکوني نظام 
رژيم به اين شيوه از سرکـوب، بـر کـل              
مبارزه سيـاسـي مـردم جـهـت کسـب               
حقوق سياسي و اجـتـمـاعـي خـود ،                 

از جـانـب     .   تاثيرات تعيين کننده دارد   
ديگر، در تصوير آلترناتيوهـاي دسـت         
راستـي در ايـران، کـارگـر هـمـواره بـا                  
سرکوب وحشيانه روبرو اسـت کـه در            
نتيجه ان شرايطي مهيا مـيـشـود کـه             
ميتوان بساط اسـتـثـمـار را مـجـددا                

براي مقابله کردن بـا ايـن        .   مهيا نمود 
شيوه سزکوب، براي زدن تصوير کارگر      
سرکوب شده، نه تنها بايد کل رهـبـران         
کارگري و توده کارگزان را بميـدان اورد        
،نه تنها بايد کل جنبش سرنگـونـي را          
به تقابل با رژيم کشانـد، بـلـکـه يـايـد                

ــوجــه                   ــوزيســيــون را مــت ــزاب اپ اح
حساسيت مسله نمود و آنـهـا را  بـه                 

بـايـد يـک      .   عکس العـمـل وادار کـرد         
نيروي وسيع را بميـدان اورد تـا حـتـي               
دست راسترين احزاب اپوزيسيـون هـم         
جرئت عبور از اين  واقعه را نـداشـتـه              

بايد اين موضع گيري بـه يـک           .   باشند
ميزان الحراره بـراي سـنـجـش احـزاب             
سياسي و افق هاي سـيـاسـي در نـزد                

 . مردم ايران بدل شود
نيروهايي کـه خـود را چـپ مـي                
دانند، آناني کـه آزادي مـردم بـرايشـان         
عزت و قرب دارد بايد با تمام توان بـه           

در ايـن    .   اين بي حرمتي پاسخ دهـنـد        
ميان عکس العمل کسانيکه خـود را          

کـارگـر مـي      "   دائـمـي  "   وکيل و وصي     
مـعـلـوم    .   دانند ، نااميد کـنـنـده اسـت         

نيست چه اتفاقي ديگري  بايد در ايـن          
مـحـافـل کـارگـر        "   مملکت بيفتد تـا        

زبان بي خاصـيـتـشـانـرا رهـا           "   کارگري
کنند  و از پرگويي هاي بي مـرز خـود             

" عـقـل  "   دست بردارند ؟ چـه مـيـزان               
سرشار الزم است تا اينها هم مـتـوجـه         
بشـونـد کـه شــالق زدن کــارگـران در                 
سنندج يک بحران سـيـاسـي بـزرگ در             

کارگر را بعنـوان سـمـبـل       .   جامعه است 
تغيير ، بعنوان نـمـاد اول مـاه مـه و                  

شـهـر   .   انقالب کارگري به شالق بستند    
سرخ سنندج را انـتـخـاب کـردنـد تـا                  
کمونيسم کارگري ، تا شوراي کارگـري       
تا حزب کارگري تا فـعـال کـارگـري را             

اول مـاه مـه را شـالق              .   شالق بـزنـنـد    
زدند، اعتصابات کـارگـري را شـالق             
زدنــد، اعــتــراضــات در راه  و آتــي                 
کارگران در سال جديد را شـالق زدنـد،          
دستمزد به گرو گرفتـه شـده کـارگـر را              

بر گرده اعتراض ، بر عـزم       .   شالق زدند 
مردم بـراي سـرنـگـونـي نـمـايـنـدگـان                  

چه کسـي    .   جنايتکار خدا، شالق زدند   
را ديگر بايد محاکمه کنـنـد و شـالق             
بزنند تا جماعت کارگري کـارگـري از           
پوسته سنديکاليسم خود رها شونـد و        
بجاي وصف برکـات سـفـره بـورژوازي            
کمي کوچکتر، يک فراخـوان سـيـاسـي           

 محکم و پر مايه به کارگران بدهند؟ 
اين بي حرمتي بايد پاسخ محـکـم     

. بايد دنيا را روي سر گـذاشـت       .   بگيرد
بايد چنان درسي به رژيم اسالمـي داد          
که ديگر هوس گستاخيهاي اينچنيني     

بايد تمام مزدوران ريز و درشـت         .   نکند

 
...   شالق زدن کارگر يک واقعه  

دستگاهاي امنيتي و پليسي رژيـم کـه        
در اين بي احترامي به طـبـقـه کـارگـر               
شرکـت داشـتـه انـد، رسـوا شـونـد و                     
نامشان در ليستي قـرار گـيـرد کـه در            
فرداي سرنگوني اوباشان اسالمي ، بـه       

 .همين جرم محاکمه شوند
حزب کمونيست کارگري ايـران بـا        
حساسيت کامل و بـا تـمـام قـوا در                   
مقابل اين بي حرمتي به طبقـه کـارگـر          
ايستاده است و از تمامي مـردم جـهـان     
و تشکالت کارگري خواسته اسـت تـا           

در مقابل  قلدري رژيم اسالمي عکس       
در هميـن ارتـبـاط        .   العمل نشان دهند  

اصغر کريمي در نامـه سـرگشـاده ايـي            
خطاب به نهاد هاي بين المللـي ضـمـن      
برشمردن موارد سرکوب مردم در چنـد       
ماه گذشته، از آنها خواسته اسـت کـه            

. از مبارزات مردم ايران حمايت کنـنـد       
اين يک تند پيچ مهم سياسي اسـت و            
با همين وزن هم بايد به سـراغ مسـلـه              

 .*رفت

١از صفحه   



 6  ١٣٨٦ اسفند ٢   کارگر کمونيست

 سال در   ۲۰ترس و بي اعتمادي بيش از       
صنـعـت نـفـت و مـحـالت مسـکـونـي                    

در تـمـام ايـن         .  کارگران سايه افکنده بود 
دوره طوالني، کارگـران از حـق تشـکـل               

مـدافـعـان و      .   آزاد کارگري محروم بودنـد   
رهبران کـارگـران نـفـت آن دوره، بـويـژه                  
افرادي مانند عـلـي امـيـد، کـازرونـي،                

اي، خلف، کاوه، بـاقـري، نـجـفـي،               قمشه
تربيت و منوچهر مـعـلـم بـودنـد کـه بـه                   
سازماندهي کارگران در راه دستيابـي بـه       
. مطالباتشان از جان مايه ميگـذاشـتـنـد        

از ميان اين رهبران کارگري علي امـيـد،         
آگاهترين، محبوبترين و شـاخـص تـريـن         
چهره در ميان کل کارگران شرکـت نـفـت            
در آبادان و مناطق نـفـت خـيـز جـنـوب                  

اين رهبر جسـور    .   ايران به حساب ميامد   
کارگري از ميان کارگران برخاسته بود و         

اي    که سخنران مسلط و ورزيـده       ضمن آن 
ي و مـبـارزه      عبود، به کار علني و اجتما     

رودر رو با مـقـامـات صـنـعـت نـفـت و                    
دولت ديکتاتوري پهلوي اعتقـاد عـمـيـق       

 . و راسخ داشت
علي اميد به همراه ديگر رهبران آن         
دوره از مـبـارزات نـفـتـگـران، اتـحـاديـه                 
مرکزي کل کارگران پاالشگـاه و بـخـش            

تـا  .   خدمات شرکت نفت را بوجود آوردند  
زماني که علي اميد و يارانـش در راس            

تـوريـتـه    اوهـاي کـارگـران نـفـت               اتحاديه
داشتنـد و عـمـال رهـبـري اعـتـراضـات                 
کارگـران نـفـت را در دسـت داشـتـنـد،                    
مــطــالــبــات کــارگــران مــانــنــد افــزايــش         
ــي، حــق                ــيــمــه درمــان دســتــمــزدهــا، ب
بازنشستگي، يک ماه مرخصي ساالنـه و       
حق داشتن امکانات رفاهـي را از طـريـق          
سازماندهـي اعـتـصـابـات کـارگـران از               
گلوي مقامات انگل و مفتخور شـرکـت          
نفت و رژيم پهلـوي بـا قـدرت تـمـام در                   

 ۲۸  يبـــعـــد از کـــودتـــا         .   مـــيـــاوردنـــد
، رژيم سـابـق بـه سـرکـوب             ۱۳۳۲مرداد

رهبران و تشـکـلـهـاي آزاد و مسـتـقـل                   
کارگران نفت اقدام نمود و علـي امـيـد و            

هـا   همکارا نش را دستگير و به تبعيدگـاه  
 . روانه کرد

 در غياب تشکلهـاي  ۱۳۳۰در دهه  
واقعي و آزاد کارگران نفـت، دولـت وقـت        
ــران،                     ــفــت اي ــامــات شــرکــت ن و مــق
سنديکاهـاي زرد و قـالبـي را تـوسـط                   
شاهپور  بختيار در آبادان براي کنتـرل و           

اصـوال  .   برپا كردندمهار جنبش نفتگران    
هرگونه تشکل و تجمع مسـتـقـل و آزاد             
کارگران نفت، توسـط نـيـروي امـنـيـتـي               
ساواک ممنوع اعـالم شـده و بـه شـدت                 
. مورد هجوم و سرکوب قرار ميگرفـتـنـد        

 ۲۸  يتقريبا يـک دهـه بـعـد از کـودتـا                  
، يعنـي دوره سـرکـوب و            ۱۳۳۲مرداد  

ترس و خفقان، نيروهاي راديکال و جـوان        
وارد پااليشگاه نفت آبادان شدند و خـون          

اي وارد جنبش کارگران نـفـت آبـادان            تازه
به عنوان پـيـشـروتـريـن، مـبـارزتـريـن و                 
قدرتمندترين بخش طبقـه کـارگـر ایـران          

  .نمودند

هاي اعتصاب           ها و جوانه      زمينه  
 نفت    كارگران     

 
ــجــارب       ــاي          ت ــبــارزات و      و درســه م
بـه  ۱۳۳۰  دهـه كـارگـران در        اعتصابات  

وسيله رهبران بـعـدي بـه نسـل جـوانـتـر                  
 را مـيـتـوان         ٤٠ دهـه  .گرديدميمنتقل  

. دوره بارز ايـن انـتـقـال تـجـارب نـامـيـد                 
ترين و پـرشـورتـريـن رهـبـر ايـن                  شاخص

 ۲۸  يدوره، يعنـي دوره بـعـد از کـودتـا              
مــرداد، کــارگــر قســمــت ســاخــتــمــانــي           
پاالشگاه نفت آبـادان، هـمـکـار عـزيـز و               

. زاده بـود    دلسوز نفتگران، باباخان محقق   
پژواک صداي اين رهبر کارگري در گـوش        
اعتصابيون و چهره خستـگـي نـاپـذيـر و             
مهربان او کماکان در ذهن رهبـران نسـل          

 کـمـاکـان      ۱۳۵۷اعتصابات نـفـت در          
زاده    بـابـاخـان مـحـقـق        .   نقش بسته اسـت   

خصوصيات منحصر بـفـرد يـک رهـبـر               
او از   .   واقعي کارگري را هـمـواره داشـت        

اعماق درد و رنج کارگران نفت و طـبـقـه             
کارگر در ايران آگـاه بـود و هـرگـز اهـل                   
سازش و خريده شدن و تسليم در مـقـابـل           

 شـرکـت نـفـت ايـران             يمقامـات زورگـو   
وي براي دفاع از حق کارگر نـفـت،          .   نبود

صابون فشار و درد و تبعيد در مـنـاطـق        
سرد و سوزناک را بـه تـن خـود مـالـيـده                   

زاده سالها هـمـراه بـا          باباخان محقق .   بود
ديگر رهبران پاالشگاه نفت آبادان ماننـد       
هوشنـگ رمـزي و مـجـيـد جـاسـمـيـان                  
توسط ساواک به سردترين نـقـاط ايـران،            
. يعني به سرخس خراسان، تبعید شـدنـد       

 با خـيـال خـامشـان           رژيم شاه و ساواكش   
رهــبــران و مــدافــعــان        مــيــخــواســتــنــد     

مبارازات کارگران نفت آبادان را به زانـو          
 . در بياورند

 گـروهـي از        ۱۳۴۰در اوايل دهـه        
کــارگــران جــوان و تــازه کــار کــه دوره                  
آمــوزشــي، تــخــصــصــي و فــنــي را در              

آموزشگاه کارآموزان شرکت ملـي نـفـت         
اسـتـاديـوم    " روبـروي    "   بهمنشيـر " واقع در   

طي کـرده بـودنـد       "   فوتبال کارگران آبادان  
به استـخـدام رسـمـي پـااليشـگـاه نـفـت                   

شــمــاره کــارت شــنــاســايــي          .   درآمــدنــد
 شـمـاره اول خـوانـده           ۳نفتگران بصورت   

ميشد؛ لذا کارگران جوان آن دوره مـعـيـن        
ــه شــمــاره          ــد         ۱۹۹ب ــودن .  مــعــروف ب

ترين اين کارگـران جـوان کـه در                شاخص
ايجاد تشکلهاي کارگري نقش داشتند و    

اي در جهت ادامه مبـارزات و        فضاي تازه 
اعتراضات متشکل کارگران نفت ايجـاد      
کردند و تجارب گرانبهاي رهبران سـابـق         
مانند يوسف افتخاري، عـلـي امـيـد و               

زاده را در جــدال بــا              بــابــاخــان مــحــقــق  
مــقــامــات وقــت شــرکــت نــفــت بــکــار             
ميبردند و به دنبال حقوق کارگـران بـراي          

تـر تـالش        يک زندگـي مـرفـه و انسـانـي            
: عـبـارت بـودنـد از         از جملـه     ميکردند،  

هوشنگ رمزي، پرويز جعفري و يعـقـوب    
اين کارگران جوان خـواهـان      .   بني سعدون 

و راه رسيـدن بـه     .  سنديکاي واقعي بودند 
مطالبات بحق کليه کـارکـنـان نـفـت در              

آبادان را از مقامات شرکت نفت با اتـکـا     
. به حمايت نفتگران پيگيري مـيـکـردنـد         

اي قــبــل از اعــتــصــاب               در يــک دوره      
، کـارگـران در      ۱۳۵۱پااليشگاه نفت در    

مهمترين بخشهاي پـاالیشـگـاه آبـادان           
 سنديکـاي کـارگـري       ٤موفق به تشکيل    

ـ سنديـکـاي    ۱:   شدند که عبارت بودند از    
کارگران کـارگـاه مـرکـزي و تـعـمـيـرات                  

ــ سـنـديـکـاي پـروسـس و               ٢پااليشگاه،  
ــ ســنــديــکــاي     ٣تصــفــيــه نــفــت خــام،           ـ

ترانسپورت و حمل و نـقـل اتـوبـوسـرانـي             
ـ سنديـکـاي کـارگـران اداره           ٤کارگران و   

 ). ماتريال(کاال 
تجارب غنـي مـبـارزات کـارکـنـان             

و تـرکـيـب آن بـا            "   اداره کـاال   " تر    قديمي
آگاهي سوسياليستي کارمنـدان جـوان و        

جسور و پر انرژي نسل جديد ايـن واحـد             
با اهـمـيـت، بـه لـحـاظ درجـه آگـاهـي                      
سياسي، بـاعـث ايـن شـد کـه حـرکـت                     
آغازين اعتصاب عـظـيـم و بـا شـکـوه                  

 مـهـر     ۲۲پااليشگـاه نـفـت آبـادان در               
 نه تنها دولـت شـاه و مـقـامـات             ۱۳۵۷

شرکت نفت از جمله هوشنگ انصـاري را        
به خشـم آورد، بـلـکـه خـود کـارگـران و                    
کارمندان را به حـيـرت و شـگـفـتـي وا                   

بنابراين کل حرکت خيره کننده و   !   داشت
غيرقابل انتظار، يعني شروع اعـتـصـاب        
نفت، بر دوش کارمندان جوان، با اراده و     

ــال ( اداره کــاال       " مصــمــم      در ) "   مــاتــري
امـا در    .    قـرار داده شـد         ۱۳۵۷انقالب  

، مــهــمــتــريــن،      ۵۰دوره اوايــل دهــه           
منضبطترين و قـويـتـريـن سـنـديـکـاي                 
موجود در پـااليشـگـاه را سـنـديـکـاي                  

ورک ( کـارگـاه مـرکـزي          " کارگران نـفـت        
بـه خـود اخـتـصـاص        "   و تعميرات )   شاپ

ورک ( کـارگـاه مـرکـزي          " زيـرا    .   داده بود 
همواره مرکز و قلب مبـارزات و        ) "   شاپ

اعتصابات نفتگران در تمامي دورانـهـا،       
از دوره يوسف افتخاري و عـلـي امـيـد                

 تـا اعـتـصـاب بـزرگ             ۱۳۰۸يعنـي از     
 يعنـي دوره    ۱۳۵۱پااليشگاه نفت آبادان 

زاده را از آن خـود کـرده                باباخان محقـق  
 . بود

جايگاه و محـل جـلـسـات مـجـمـع               
عمومي و انتخابات کـل سـنـديـکـاهـاي            
پااليشگاه نفت آبادان، در يـک مـجـتـمـع            
ساختماني کارگري در منطقه مسکونـي       
کارگري در کنار رودخانه بهمنشير جنـب       

 منطقه فرح آبـاد آبـادان        ۷بازار ايستگاه   
در ايــن مــقــطــع خــاص           .   قــرار داشــت   

در يک حرکت سـازمـانـيـافـتـه و            كارگران  
آگاهانه و با نقشه، قـادر شـدنـد کـه در                  

 دســت بــه مــهــمــتــريــن             ۱۳۵۱ســال    
 مـرداد    ۲۸  ياعتصاب بـعـد از کـودتـا          

ايـن اعـتـصـاب تـوسـط            .    بزنـنـد   ۱۳۳۲
رهـــبـــران مـــنـــتـــخـــب کـــارگـــران در               
سنديکاهاي نفت سازماندهي شـد و بـا           
فراخوان به کليه کـارگـران شـرکـت نـفـت               

ـ ١:   جهت دستيابي به مطالباتـي از چـون       
 سـاعـت    ۴۰تعطيلي روزهاي پنجشنبه و   

 روز تـعـطـيـلـي           ۲کار در هفته، يـعـنـي         
ـ تثـبـيـت و حـفـظ            ٢پنجشنبه و جمعه،    

قرارداد دستجمعي تـوسـط نـمـايـنـدگـان            
واقعي کارگران نـفـت در مـذاکـرات بـا                 

ـ افزايش مـقـدار     ٣مقامات شرکت نفت،    
و مـمـانـعـت از          )   رشـن ( جيـره خـواربـار       

. نـقــدي شــدن جـيــره خـواربــار کــارگــري             
نماينـدگـان کـارگـران در مـذاکـرات بـا                  
منوچهر اقبال، رئيـس مـنـفـور شـرکـت              
ملي نفت ايران، خواستـارعـدم پـرداخـت           

و .   پول به عنوان جيره مواد غذايي شدنـد  
مواد خوراکي و    قيمت  بعالوه از آنجا که     

ضروري کارگران هر ساله سير صـعـودي          
پيدا ميکرد نمايندگان کارگران نفـت بـر          

اقـالم مـواد     سهميه مربـوط بـه         افزايش  
در حـيـن     .   غذايـي اصـرار مـيـورزيـدنـد           

 به مـدت    ۱۳۵۱اعتصاب بزرگ در سال     
 هـزار بشـکـه      ۴۰۰ هفته، عمال توليد     ۳

تصفيه نفت خـام در پـااليشـگـاه نـفـت                  
مـطـالـبـات     .   آبادان بـه مـخـاطـره افـتـاد            

تري هم به مطالبات قبلي اضافـه         اساسي
از جمله خواستهاي چون افـزايـش       .   گرديد

دستمزدها، طرح طبقه بنـدي مشـاغـل،          
وام کم بهره براي تهيه خانه شـخـصـي بـا              

و )   رتبـه کـارگـران     " ( گريد" در نظر گرفتن    
رسيدگي به امـکـانـات رفـاهـي مـانـنـد                
امکانات تـفـريـحـي، ورزشـي و ايـجـاد                

 .ها کتابخانه
چگونگي مذاکرات نمايندگان با          

 
...اعتصاب كارگران نفت   ١از صفحه    
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 رياست شرکت ملي نفت           
 

باالترين مقام در شرکت ملـي نـفـت         
 ۵۰ و اوايـل دهـه             ۴۰ دهـه       درايـران   

 بـود كـه سـمـت مـديـر                 منوچهر اقـبـال   
. عامل شركت ملي نفت ايـران را داشـت      

 بر مبـنـاي   ۴۰وي، خود شخصا در دهه      
قــراردادهــاي دســتــجــمــي و مــذاکــرات         
مستقيم با نمايندگان منتخـب مـجـمـع          
عمومي تشـکـالت کـارگـران نـفـت بـه                 

مـحـل مـذاکـرات       .   زني ميپرداخـت    چانه
توسـط مـنـوچـهـر اقـبـال و بـا حضـور                     
نمايندگان ساواک در جهت ايجـاد تـرس          
و کاهش اعتماد به نـفـس نـمـايـنـدگـان               
واقعي نفتگران در اتاق کار وي صـورت         

در حـيـن مـذاکـرات، رفـتـار             .   ميگرفت
 مـنـفـور شـرکـت نـفـت از                  مدير عامل 

لحاظ روانـي بسـيـار پـرخـاشـگـرايـانـه،                
دکـتـر   .   تحقيرآميز، تند و تخريبـي بـود        

منوچهر اقبال با اتکا به حضور سـاواک          
در مذاکرات با نمايندگان کارگران نـفـت        
تالش ميکرد با ايجاد تـرس و رعـب،              
درجه قدرت تصميم و اراده نـمـايـنـدگـان           
کارگـران را در پـيـگـيـري مـطـالـبـات                    

اما سرانـجـام در      .   بحقشان پايين بياورد  
پايان گفتگو با رهبران نفتگران دست به       
عقب نشنـي مـحـدود زنـد و بـا قـبـول                    
افزايش دستمزدها بـه مـيـزان نـاچـيـز،                
افزايش مقداري خواروبـار و وام مسـکـن      
از طرف نمايندگان کارگـري، سـر و تـه              
قضيه را بهم آورد و نـمـايـنـدگـان را بـا                  

هاي فريبکارانه بـه دنـبـال نـخـود                 وعده
همين جا بايد ايـن نـکـتـه       .   سياه بفرستد 

کلـيـدي و مـهـم را بـه نسـل جـوان و                         
راديکال از نفتگران ايـن دوره يـادآوري             
نمود که نمايندگان کارگري کل جـنـبـش         

هـاي هـزاران       کارگري در مجمع عمومي   
نفره که نمايندگان داراي حداکثر اعتماد      

بـايـد مـذاكـره       به نفس و قدرت هستند،      
اي را در اتاقهاي سـر     هيچ مذاکره.   كنند

بسته با حضور نـيـروهـاي امـنـيـتـي و                  
و بــدور از چشــم           وزارت اطــالعــات        

اي    اگر نماينـده  .   ادنبايد انجام د  كارگران  
از طرف کارگران انتخاب ميشـود بـايـد          
بــا حضــور کــل کــارگــران در مــجــمــع               
عمومي و علني و در محيط بـاز وارد            

چـرا کـه آن        .   مذاکره با کارفرمايان شود   
اي کـه فـقـط از خـواسـت               نماينده واقعي 

کارگران دفاع ميکند و درجه اعتماد بـه        
نفس و قدرتش در مـذاکـرات بـاالسـت،            
براي تـوده وسـيـع کـارگـران شـنـاخـتـه                    
ميشود و مورد حمايت و پشـتـيـبـانـي              

افــزون بــر ايــن، در           .   قــرار مــيــگــيــرد     
مذاکرات علني و اجتماعي و مستقيم،      
توده کارگران قادر ميگـردنـد تـا نـحـوه              
گفتگو با نمايـنـدگـان دولـت را دنـبـال                 
کنند و به اين نتيجه برسند که کداميـک         
از نمايندگان واقـعـي و مـدافـع حـقـوق                

تـمـايـل    کارگران هستند و کدام نماينـده        
 . به مماشات و سازش دارد

بهر حال منوچهر اقـبـال بـرخـي از              
مطالبات نفـتـگـران را پـذيـرفـت، امـا                 
پنهاني در ارتباط با ساواک و نـيـروهـاي          
سرکوبگر رژيم پهلوي دست بـه سـرکـوب     

 زد و نمايندگـان     ۱۳۵۱اعتصاب بزرگ   
: منتخب و واقعي نفتگران را از جـملـه           

زاده، مجيد جاسـمـيـان و          باباخان محقق 
هوشنگ رمزي را به مناطـق سـردسـيـر           

    .سرخس خراسان تبعيد نمود
  صندوق مالي کارگري

بعد از تبعيد نمايـنـدگـان کـارگـران            
نفت، مشکل حمايت و تامـيـن هـزيـنـه             

هاي نفتگران تبعيدي در مقـابـل         خانواده
کارگران قرار گرفت، از اين رو فـعـالـيـن             
پيشرو ـ راديکال در محالت مسـکـونـي         
کارگري به منظور بحث و تـبـادل نـظـر،             

رهبران .   دست به جلسات متعددي زدند    
کارگري حـول ايـجـاد صـنـدوق مـالـي                  

. مخفي کارگـري سـازمـانـدهـي شـدنـد             
جلسات اعضا رهبري صـنـدوق مـالـي            
کارگري، به دليل جو خفقان سـاواک در           
پااليشگاه نفت آبادان، مـخـفـي بـرگـزار            

 هـفـتـه      ۲امـا کـارگـران هـر          .   ميگرديد
يکبار که در حسـابـداري شـرکـت نـفـت               

 کـمـک     ،دستمزدهاي خود را ميگرفتنـد    
مالي خـود را داوطـلـبـانـه بـه حسـاب                   
صندوق ذخيره کارگري جهت کـمـک بـه            

ــواده  ــان ــدي                 خ ــي ــع ــب ــران ت ــارگ ــاي ک ه
بعالوه اين صـنـدوق مـالـي           .   ميريختند

کارگري به کارگران کم درآمد وام بـدون           
اما هدف اصـلـي     .   بهره پرداخت مينمود  

اين صندوق مـالـي، يـاري رسـانـدن بـه                
رهبران اعتصابات و مبارزات کـارگـران       
که خـالصـانـه در راه دفـاع از حـقـوق                      

 . کارگران گام بر ميداشتند، بود

يعقوب بني سعدون كه مـتـأسـفـانـه          
در جريان جنگ ايران و عراق جان خـود           
را از دست داد، يکي از کـارگـرانـي بـود             
که در سازماندهي جمع آوري پـول بـراي          
صندوق مالی كـارگـری نـقـش اسـاسـي              

 در هــنــگــام اعــتــصــابــات            او  . داشــت
 ۱۳۵۷در سـال       پااليشگاه نفت آبادان     

در بين بدنه اعـتـصـابـيـون در مـجـمـع                   
عمومي در پارکـيـنـگ اداره کـاال، در               
هماهنگي بيـن واحـدهـاي مـخـتـلـف و               
ايجاد همبستگي کارگـران و کـارمـنـدان      

  .نقش فعالي داشت
محافل چپ و راديکال            

  کارگري    
اعتصاب بزرگ پـااليشـگـاه نـفـت             

هـاي      يـکـي از نشـانـه          ۱۳۵۱آبادان در   
شرکت فعال محافل سـوسـيـالـيـسـت و              
راديکال كارگری بود که در بـدنـه تـوده              
وسـيـع کـارگـران بـه تـبـلـيـغ و تـرويــج                       
ميپرداختند؛ و در نقش حلقه واسط بين       
رهبران و نمايندگان بـا تـوده اعـتـصـاب          

از دوره   .   کننده، خبره و کـاردان بـودنـد          
، و    دوم  رضا شاه تا دوره جنگ جهـانـي       

، کـارگـران   ۱۳۳۲ مرداد   ٢٨  ياز کودتا 
، ات اعتـراضـ    دامنه نفت آبادان از لحاظ   

پيشرو و سرسخت بودن در اعـتـصـابـات          
در سراسر صنعت نفت مشهور بودنـد و         
به دليل تجارب تاريخي مبارزات قبلـي       
کارگري، از دوران يـوسـف افـتـخـاري و              
علـي امـيـد، حـتـي نسـبـت بـه سـايـر                       

هـاي نـفـت ايـران، چـنـد گـام                  پااليشگاه
و هـمـچـنـيـن هـمـه ايـن                .   جلوتر بودنـد  

اعتصابات کارگري در نـفـت در طـول               
اش، نمـيـتـوانسـت بـدون          ساله۸۶تاريخ  

عناصر و محافل کمونيستي و راديکال      
بـه هـمـيـن       .   ايجاد و ادامه پيـدا نـمـايـد         

اعتبار، اين محافل کمونيستي نه تنـهـا      
نسبت به منافع طبقـه کـارگـر در ايـران              
حساس بودند، بلکه باالتر از آن حـتـي             
در مورد منافع کارگران و زحمـتـکـشـان          
کشورهاي همجوار نـيـز واکـنـش نشـان             

 سال قبل از   ۳به عنوان نمونه    .   ميدادند
، ۱۳۵۴، در سـال         ۵۷انقالب بـهـمـن       

محافل کمونيستي يک اعـالمـيـه ضـد            
رژيم شاه در رابـطـه بـا سـرکـوب مـردم                  
ظـفـار تـوسـط ارتـش شـاه، در سـطـح                     
پااليشگاه نفت آبادان در بـيـن کـارگـران            

اين محافل سوسياليـسـت   .   پخش کردند 
ـ راديکـال در نـفـت آبـادان نسـبـت بـه                     

شرکت سربازان وظيـفـه کـه اجـبـارا بـه                 
ظفار براي سرکـوب مـردم زحـمـتـکـش              

حرکـت  .   روانه ميشدند اعتراض داشتند   
تجاوزکارانه و کشتار مردم ظفار توسط       

 .ارتش شاه را محکوم ميکردند
هـاي     اما پخش اينگونـه اعـالمـيـه       

ضد رژيم شاه موجـب نـگـرانـي و خشـم               
لـذا  .   مقامات شـرکـت نـفـت بـرمـيـشـد              

سـاواک در يـک عـکـس الـعـمـل شـديـد                   
هـاي چـپـي و            نسبت به پخش اعالميـه    

آزاديخواهانه در پااليشگاه نـفـت آبـادان         
وارد کارزار گرديد تـا فـعـالـيـن چـپ و                  

. راديکال را شناسايي و دستگـيـر کـنـد           
بنابر همين شرايط، طرح مسـلـح شـدن            
گارد شرکت نفت بـه افـراد حـفـاظـت و                 

اما گـارد  .    ابالغ نمود   را گارد پااليشگاه 
حفـاظـت پـااليشـگـاه نـفـت آبـادان در                   
مقابل طرح ساواک جهت ايجاد رعب و         
ترس بين کارگران،  دست به مقاومـت و         
ایستادگي زد و از دستورات سـاواک در        

در نـتـيـجـه ايـن           .   شرکت نفت تمرد کرد   
مقاومت و تمرد اکثريت گارد حفاظـت،       
ساواک مجبور شد تنهـا بـخـش بسـيـار              
کوچکي را با لبـاس شـخـصـي و حـمـل                

به منظـور   "   ها  اس  اس" اسلحه کمري بنام    
کنترل و مهار فـعـالـيـت ايـن مـحـافـل                  

اس . اس.   " کمونيسـتـي بـوجـود بـيـاورد           
در مـواردي  "   هاي مسلح لباس شخصـي    

اگر ميدانستند کـارگـري از يـک واحـد               
پااليشگاه به قسمت ديگري آمـده بـود،          

 .او را مورد بازجويي قرار ميدادند
 نسل ديـگـري از         ۵۰در اوايل دهه    

کــارمــنــدان و کــارگــران جــوان چــپ و               
سوسياليست که فرزندان کارگران دوران      

بـه  بـودنـد     "   ملي شـدن صـنـعـت نـفـت            " 
ايـن کـارکـنـان و       .  شركت نفت راه يافتند 

كارگران جديد از تحوالت جنـبـش چـپ           
ــارزات                       ــکــا، مــب ــا و آمــري در  اروپ
جنبشهاي کارگـري جـهـان و مـبـارزات            
دانشجويان چپ و سوسيالست در ايـران        

 اين طيف از كاركنـان و        . اطالع داشتند 
كارگران، در تحوالت و مبارزات بـعـدي        

  . كارگران نقش مهمي داشتند
اعتصاب كارگران پااليشگاه               

  ۱۳۵۷نفت آبادان در بهمن         
 در    ۱۳۵۷در مــقــطــع انــقــالب            

 کـارگـر     ۱۴۰۰۰پااليشگاه نفت آبـادان     
 کــارگـر پـيــمـانــي و           ۳۰۰۰رسـمـي و        

.  کارمند مشغول به کـار بـودنـد     ۳۰۰۰
 فـرزنـد    ۸بطور متوسط هر کارگر داراي      

بود، گرچـه از نـظـر بـيـمـه در مـانـي و                      
امکانـات پـزشـکـي و بـيـمـارسـتـان و                    
داروها همه مجاني در اختيار کـارگـران         
و کارمندان گذارده شده بود، اما سـطـح       
دستمزدها به هيچوجه تکافـوي هـزيـنـه          
زندگي انساني و مرفه را براي کـارگـران           

اين نيروي عظيم کـار  .  نفت در بر نداشت 
متخصص که طالي سياه را، در شرايـط      

 درجـه    ۶۰کار طاقت فرسا و گـرمـاي           

 
... اعتصاب كارگران نفت   

 
٦از صفحه   

 
  کارگر سد عباسپور دست به اعتصاب زدند ١٨٠٠

 کارگر سد عباسپور در شهرستان مسجد سليمان در اعتراض به اخـراج خـود    ١٨٠٠
از کار و دستمزدها پرداخت نشده شان نزديک به ده روز است کـه در اعـتـصـاب بسـر                

 اسفند به اعتراض خود شـدت داده و خـواهـان    ٢اين کارگران  روز پنجشنبه .   ميبرند
با گسترش اعتراض اين کارگران در ايـن روز            .   بازگشت فوري خود به کارشان شدند     

نيروي انتظامي به محل تجمع کارگران يورش برد و  کارگران با نـيـروي انـتـظـامـي             
گفتني است که کارفرما به بهانه انتقـال ايـن شـرکـت بـه بـخـش               .  رژيم درگير شدند 

 مـاه اسـت کـه کـارگـران             ٥ کارگر را از کار بيکار کرده و هم اکنون ٨٠٠خصوصي  
 کـارگـر بـه کـار اشـتـغـال               ١٨٠٠در اين سد حـدود  .     مزد خود را دريافت نکرده اند 

 . دارند 
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باالي صفر در تابستان خوزستان بـيـرون        
 ۶۰٠مياورد، تنهـا در آبـادان روزانـه               

بشکه نفت خام را بـراي مصـرف            هزار  
اما، از مـزايـاي     .   داخلي تصفيه ميکرد  

ثروت اجتماعي نفت که به ميلـيـاردهـا         
دالر در زمان شاه تخميـن زده مـيـشـد،        

هاي   بي نصيب بود و بسياري از خانواده      
کارگران نفت آبادان از داشـتـن خـوراک            
مقوي و کافي و پـوشـاک و امـکـانـات               
رفتن به مسـافـرت جـهـت اسـتـراحـت                 

تـمـام   .   جسمي و روحي، محروم بـودنـد        
نفر از   هزار    ۱۰٠شهر آبادان با بيش از      

 ۲فرزندان کارگران نفت، فـقـط داراي             
باشگاه ورزشي بنـام بـاشـگـاه کـارگـران            

امـا سـران     .   آبادان و باشگاه پيروز بـود       
 فـامـيـل در         ۱۰۰۰حکومت شـاه و         

تهران و روساي شرکت نفت و کارمندان       
عاليرتبه حداکثر استفـاده را از درآمـد          
نفت يعني کاالي گرانقيمتي که نـاشـي          
از قوه کار کارگران نفت آبادان بود را بـه          

 .جيب ميزدند
عـلـيـه مـديـران و           نفرت طبقاتـي      

حكومتي ها و بـااليـي هـا در مـيـان                  
مـحـالت   كارگران  كارگران سـاكـن در           

مسکوني احمد آباد، بهمـنـشـيـر، فـرح            
آباد، بهار، شاه آبـاد و پـيـروز آبـاد بـا                   
محالت زيبا، گل کاري شده، چمنـهـاي        

هاي نفت، انکـس،      هميشه سبزو باشگاه  
گلستان، بوستان، عـلـفـي، ارونـد رود،            
ايران و سينما تاج، يک واقعيت عينـي،        
مادي، آشکار و ديدني براي هـر انسـان          

زنـدگـي يـک خـانـواده           .   منـصـفـي بـود      
 ۲هـاي اغـلـب         نفره کارگري در خانه   ۱۰

 مـتـر     ۳ مـتـر در          ۳اتاقه به مساحت    
هـاي     بيشتر به زندگي موشهـا در النـه          

در .   تنگ و کـوچـک شـبـاهـت داشـت                
هاي کارگران نفت، تنهـا يـکـي از              خانه

اتاقها يک پنکه سقفي داشت و فرزنـدان        
 ۶۰کارگران ناچارا بايد گرماي جـهـنـم        

کـارگـر نـفـت       .   درجه را تحمل ميکردند  
كـولـر   حتي نميتوانست در بـازار يـک              

بــراي رفــاه و آســايــش خــانــواده پــر                   
يک کارگـر نـفـت       .   جمعيتش تهيه نمايد  

 متر مـربـع فضـاي حـيـاط              ۴آبادان با   
خانه، مجبور به زندگـي در مـحـيـطـي             

. غير بهداشتي، کوچک و مـحـدود بـود          
هاي جهنمي کارگري فاقد حمـام        آن خانه 

 آب گرم براي شستن ظـروف         وآب گرم،   

نـداشـتـن وسـايـل گـرم            .   غذاخوري بـود  
کننده در هواي سرد زمستانها، کـه از           
طرف بادهاي سرد و سوزنده عـربسـتـان         
سعودي وزيدن ميگرفت و تـا بـه درون            
استخوان فرزندان کارگران نـفـت نـفـوذ             

را كارگـران    ميکرد، تنها خشم و نفرت      
نسبت به سيستم سرمايه و رژيـم شـاه             

اين بي حقوقي و نـابـرابـري    .   دامن ميزد 
و اين خفقان و استثمار براي کارگر نفت        
به شدت تراژيک و به ديگرسخن نـوعـي         

نصيـب  .   مرگ تدريجي به شمار ميرفت    
ما کارگران نفت، تنها دودهـاي سـيـاه             
آلــوده نــاشــي از تصــفــيــه نــفــت در                   
پااليشگاه که موجب انواع بيمـاريـهـاي        

امـا از    .    بـود   رواني و جسمـي مـيـشـد        
طرف ديگر، دشمـنـان طـبـقـه کـارگـر،               
يعني کارگزاران رژيم شاه و مـقـامـات            
عاليرتبه شرکت نفت صاحـب انـواع و            
اقسام باشگاههاي تفريحي، قايقـرانـي،      

. اسب دواني و ميدانهـاي گـلـف بـودنـد         
آنان همچنين از امکانات مسافرتـهـاي       
طوالني به خـارج از کشـور بـرخـوردار              
بودنـد و فـرزنـدانشـان را بـراي کسـب                  
مدارج علمي و تحصـيـالت عـالـي بـا              
پول نفت ما کارگران آبادان بـه اروپـا و             

ايـن انـگـلـهـا،        .   آمريکا روانه ميکردند  
مــفــتــخــورهــا و اســتــثــمــارگــران؛ ايــن          

هاي جـدا بـافـتـه، در بـهـتـريـن و                    تافته
 ۱۲هاي لوکس و مرفـه         مدرنترين خانه 

اتــاقــه بــا هــمــه وســايــل ضــروري و                  
مصرفي، خون ما کارگران را هـمـچـون           
شراب ارغواني در ليوانهاي کـريسـتـال          

ــره         ــر ســر ســف ــگــيــن         ب شــان     هــاي رن
آنـان از کـاخـهـاي زيـبـا و            .  مينوشيدند

عمارات ساختـه شـده بـه سـبـک اروپـا                
استفاده ميکردند و ما از آلـونـکـهـاي              

هـاي     خـانـه  " فاقد امکانات زيستي بنام     
فقط به ادامه يک زنـدگـي       "   شرکت نفتي 

وشـرم  .   غير انساني مجبـور مـيـشـديـم         
آورتر از آن، ايـن زالـوصـفـتـان نـوکـر                    

دستمزدهاي کـالن نـاشـي از          "   سرمايه" 
قوه کار ما نفتگران را به زور سرنـيـزه و           

 . ساواک شاه به جيب ميزدند
در يـک کـالم، سـرمـايـه داران بـا                  
استثمار شديد کارگران نفت در آبـادان و      
اين ثروت عظيم نفت توليد شده توسـط        
پدران کارگر ما، از يک طرف بهشت را          
براي سرمايه داران و مقامات مـنـفـور           

و از   .   شرکت نفت ايـجـاد کـرده بـودنـد            
شان با  " خدا، شاه و ميهن   "   طرف ديگر،   

ساواک و ارتـش و شـهـربـانـي شـان يـک                 
جهنم واقعي و عـذاب آور را بـر مـا                    
خانواده هاي کارگري در آبادان تحـمـيـل       

بـنـابـرايـن، درتـمـام دوران            .   کرده بودند 
ثـبــات  " هـا يـعـنـي در دوران                  پـهـلـوي   

درد، گرسـنـگـي، بـي       "   سرمايه در ايران  
پولي، فقـر، رنـج، انـواع بـيـمـاريـهـاي                  
جسمي و روحي، از سر و کـول مـحـالت     
مســکــونــي کــارگــران در آبــادان بــاال             

درست مثل جدايي و تبعـيـض       .   ميرفت
 در   ۱۹۶۰اي که در سالهاي دهه        نژادي

ــان و                  ــوســت ــاهــپ ــيــن ســي ــکــا ب آمــري
سفيدپوستان حـکـمـفـرمـا بـود، بـديـن               
صورت که سـيـاهـان بـايـد در عـقـب                    
اتوبوسها مينشستند، کارگران نفـت در      
آبادان نيز براي رفتن به سر کار قـانـونـا             
نميتوانستند از اتوبوسهاي کـارمـنـدان        

. سنيور شرکـت نـفـت اسـتـفـاده كـنـنـد                
فروشگاههاي مصـرف مـواد غـذايـي            

و .   کــارگــران جــدا از کــارمــنــدان بــود           
بـا  "   کـارگـران نـفـت      " بيمارستان بـزرگ       
" کارمـنـدان نـفـت        " ۲بيمارستان شماره   

در دو شــرايــط کــامــال جــداگــانــه بــا               
در .   امکانات متفاوت بنـا شـده بـودنـد         

واقعيت در شهر نفتي آبـادان در زمـان            
شاه، يک جامعه کامال طبقـاتـي وجـود         

 دنياي متفاوت و جـدا از هـم     ۲داشت و   
را، هر انساني که گذرش به شهر غـداب   
و نفت ميرسيد، ميتوانست بدرستـي و      

حتي تـبـعـيـض      .   از نزديک مشاهده کند   
آميزتر و رنج آورتر از آن، ايـن مشـکـل             
هم وجود داشت که وقتي فرزند کارگري       

 اتـاقـه کـه         ۲با زندگي در سـلـولـهـاي            
شرکت نفت به نام خانـه در اخـتـيـارشـان           
گذارده بود نميتوانست بـا آرامـش بـه              
مطالعه و درس بپردازد و نهايتـا نـاچـار          

از مـا    " ميشد بـه پـارکـهـاي مـحـالت              
" بهتران کارمندان عاليرتبه شرکت نفت    

برود، آنگاه با ماموران کثيف و مـزدور         
شهرباني که نقش حفاظت از مـنـاطـق            

بـوارده  " و   "   بـريـم  " مسکوني فرح بخش     
را بر عهده داشـتـنـد،      "   شمالي و جنوبي  

رويارو و درگير ميشد و با زور، توهـيـن         
و تـحـقـيـر بـايـد پـارکـهـا و مـحـالت                       
مسکوني مجلل وزيبا و آرام بـخـش را           
که بدست امثال پدر نفتگـرش سـاخـتـه            
شده بودند، ترک کند و روانـه مـحـالت             
جهنمي مسکوني کارگران نفت شود تـا    

 .  خود ادامه دهدسختبه زندگي 
درآمـد نـفـت      افزايش  درست دراوج   

، شرکت ملي نفت در آبادان      ۵۰در دهه   
دست به استخـدام صـدهـا نـفـتـگـر از                  
فرزندان کارگران به عـنـوان کـارمـنـدان            

اين کارمندان جـديـد کـه از            .   جديد زد 
ميان همين محالت کارگري ميامدند،     
به دليل نابرابري، استثمار و فـقـر و در             
همبستگي با پدران کارگرشان کيـنـه و          
نفرتي عميق بـا مـقـامـات و روسـاي                 
مفتخور شرکـت نـفـت داشـتـنـد و بـا                   
داشتن افکار آزاديخـواهـانـه و بـرابـري             
طلبانه، سرانجـام مشـغـول بـه کـار در               

بـا رونـد     .   پااليشگاه نفت آبادان شـدنـد      
رشد مبارزات مردم در سـراسـر ايـران              
عليه رژيم شاه، يک فاجعه ضد بشري و         
ناگوار توسط طرفداران اسـالم سـيـاسـي      

جـريـان   .   و خميني در آبادان اتفاق افتـاد      
اســالمــي مــتــشــکــل از آمــوزگــاران             

دبيرستـانـهـاي آبـادان       "   تعليمات ديني " 
سيد عـربـي    ( محمد رشيديان و کياوش     

و لــمــپــنــهــايــي چــون حســيــن          )   ســابــق
 ۱۳۵۷ مـرداد       ۲۸تکبعلي زاده در        

سينما رکس آبادان را شـبـانـه بـه آتـش               
 زن، مرد و کـودک    ۴۰۰کشيده شدند و    

بيگناه را چون نازيهاي هيتلري آلمان بـه   
در عـرض  "   گوزنها"هنگام تماشاي فيلم  

. چند ساعت به خاکستر تبديل کـردنـد         
تحقيقات بعد از سقوط رژيم شـاه نشـان         
داد که، جريان اسالم سيـاسـي و سـران             
جمهوري اسالمـي عـامـل و مسـبـب               
اصلي آتش سوزي سينما رکـس آبـادان          
بــودنــد تــا کــارگــران نــفــت آبــادان بــه               
اعتصاب کشيده شوند و روند برکـنـاري     

شاه از سرعت و شتاب الزم بـرخـوردار            
 .باشد

بهر رو فاجعه آدم سـوزي سـيـنـمـا              
رکس آبادان باعـث الـتـهـاب سـيـاسـي               

از ايـن بـه        .   همگاني در شهر آبادان شد    
بعد جو و فضاي سياسي شهر بـه شـدت          
تغيير کرد و تظاهرات ضد شاه بـه اوج          
خود رسيـد و کـمـونـيـسـتـهـا رهـبـري                    

 ۱۷از   .   تظاهرات را بـدسـت داشـتـنـد           
شهريور که در شهرهاي بزرگ، از جـملـه    
آبادان حکومت نظامي اعـالم گـرديـد،          
کــارگــران و کــارمــنــدان جــوان تــازه                
استخدام شده پااليشگاه نفت آبـادان در      
تدارک يـک اعـتـصـاب بـزرگ ديـگـر،                  

" هاي اعتـصـاب     کميته" جلسات مخفي   
را در محالت مسکوني کارگـري آغـاز       

در طي چند جلـسـه کـارمـنـدان           .   کردند
طـرح يـک     )   مـاتـريـال   ( جوان اداره کاال     

اعتصاب بزرگ در پـااليشـگـاه نـفـت             " 
را بــه بــحــث و تــبــادل نــظــر                 "   آبــادان

 اعـتـصـاب در درون            جـرقـه  گذاشتند،  
بـه  ) "   مـاتـريـال   ( اداره کـاال       " ساختمـان   

 ساعت اعتـراض نشـسـتـه در            ۲مدت  
كـارگـران در     .    زده شـد  ۱۳۵۷ مهر   ۱۵

اين اعتراض يا تحصن خواستهـايـي از       
افزايش دستمزدها، حـق اسـتـفـاده        جمله  

از مسکن سازماني، طرح طبقه بـنـدي        
مشاغل و ساير خواستهـا را کـتـبـا بـه             
مدير اداره کاال، محمد تقي ريخته گـر،       

 ..ادامه دارد.  ندتحويل داد
محمد مزرعه كار يكي از رهـبـران و          ( 

سازماندهنگان اعتـصـاب پـااليشـگـاه         
 .) است٥٧نفت آبادان در سال 

 

 
... اعتصاب كارگران نفت  ٧از صفحه    

 
 کارگر نيشکر هفت تپه در اعتراض به تعويق ٥٠٠٠

 دستمزدهايشان دست به اعتصاب زدند
 

 بـهـمـن در اعـتـراض بـه دسـتـمـزد                    ٢٩کارگران نيشکر هفت تپه از روز    
ايـن  .   پرداخت نشده ماههاي دي و بهمـن خـود  دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد                          

 اسفند در محوطه شرکت دست به تجـمـع زده و بـا                ٢کارگران روز پنجشنبه    
يعقوب شفيعي مدير عامل و اعضاي هيات مديره شرکت  درگيـري لـفـظـي                  

 اسفنـد تـمـامـي کـارگـران            ٣در ادامه اين اعتراضات روز جمعه       .   پيدا کردند 
کارگران همچنين خواهان طلـب خـود   .   نيشکر هفته تپه دست از کار کشيدند 

کارگران اعالم کرده اند کـه در    .   بابت  پاداش و بن چند سال اخير خود هستند 
. صورت عدم پرداخت دستمزدهايشان به اعتراضات خود ادامه خواهنـد داد            

کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراضات متوالي خود همواره اعالم کـرده انـد           
که اجازه نميدهند پرداخت دستمزدهايشان به تعويق افتد و يک خواست فوري            

اعتراض کارگران نيشکر هفت تپه ادامـه    . آنها پرداخت بموقع دستمزدهاست 
  .   دارد
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گرماي ظهـر يـک روز تـابسـتـان              
آنقدر هوا گـرم و مـرطـوب بـود کـه                   

 .ي زيـر دوش      ه ا  انگار همه را گـرفـتـ       
همينجوري عرق داشـت از سـر وروي           
اصغر ميريخت  که بـه زور از فـاصـلـه            
سي چهل متـري  تـوانسـت قـيـا فـه                   
حسين را تشخيص بدهـد کـه داشـت             

بـچـه   " داد زد   .     به طرف آنها مي آمـد     
 بعد چند لحظه  بـه      " ها حسين هم آمد   

هم رسيدند و دست در دست روي هـم           
 اضـغـر آذري بـود          . ديگر را بو سيدند   

وکا رش نجاري بود و حسين هم کـرد           
.  بــود کــار قــالــب بــنــدي مــيــکــرد               

همانطور که داشـتـنـد راه مـيـرفـتـنـد                
اضغـر  جـمـعـه را کـه داشـت در آن                      
گرماي نيم روز عسلويه  کـلـنـک مـي             
زد به حسين نشـان داد و حسـيـن بـه                

تو " طرف جمعه رفت با شوخي داد زد        
که هنوز  زنده اي  از افـغـانسـتـان چـه              

حسين هر کسي را که مـيـديـد    "     ؟خبر
آشنا بود وشرايط کاري همه را چـنـان          

 اصـال    به هـم نـزديـک کـرده بـوده کـه               
برايشان مطرح نبود كه كـي كـجـايـي            

چند پروژه را با هم تـمـام کـرده          .     است
انذ و بيشتر خـودرا بـنـا م کـارگـران                  
پروژه اي مي شناسانـنـد تـا کـجـايـي             

 . بودن
امروز هر يقه سفيـد يـا صـاحـب              
کاري  براي ساختن واباد کـردن جـايـي        

فردا  جمعيـتـي     . کلنگي بر زمين بزند     
از افـراد هـم تـيـپ اصـغـر وحسـيـن                     
وحمعه جمع مي شوند تا آنجا را آبـاد      
سازند از ساختن يک خانه تـا درسـت            
کردن اتوبانها يا پااليشگاه ها و سـد           

در دور   .     ها يا هر کار عمراني ديـگـر       
افتـاده تـريـن نـقـاط  آدمـهـايـي بـا                       
تحصصهاي گوناگون از کـارگـر سـاده         
بگير تا مهندس وتکنسـيـن کـه کـار             
کردن در شرايط سخت ، بي حـقـوقـي            

دوري از خانواده وحتـي دور از شـهـر          . ،
وشهر نشينـي وجـه مشـتـر ک هـمـه                  
آنهاست  با شـروع هـر پـروژه اي  بـا                   
شوق و اميد آينکه کاري پيدا شده وبا        
دســتــهــاي  خــالقشــان  دورتــريــن و              
گرمترين وسردترين  مناطـق  را رام            
نيروي  کار ثمر بـخـش انسـان يشـان               

کارگاه ها و کمـپ هـاي      .       خواهد شد 
کارگري ايجاد مي شـود  وبـا تـمـام                 
شدن  هرپروژه اي با ياس ونا ميدي و           
انتظار فصلي ديگر از بـيـکـاري  اي              

 .کمپ ها بر چيده مي شود
کار کردن در اين پروژها همـيـشـه          

اگـر تـوجـه      .   طاقت فرساسـت  سخت و   
کنيم که اين پروژها بيشتر در نـقـاط            
دور دست ودور از شهر و شهر نشينـي         

و اين شـرايـط كـار را            .   اجرا ميشوند 
دسترسي اي به چيز    .   سخت تر ميكند  

 مـثـال کـار         . بدرد بخوري وجود ندارد   
کردن در يک روز زمستـان در دامـنـه             

اي البرز يا کار کردن در گرمـاي        هکوه
طاقت فرساي  تابستان عسـلـويـه بـا             

. رطوبت صد در صد  را مجسم کنيـد        
حال، به اين شرايط سخـت طـبـيـعـي،          
 ساعت کا ر طوالني، بي امـکـانـاتـي،         

وعـدم امـنـيـت شـغـلـي               بي حقـوقـي،   
. وساير مصايب بشري را اضافه کنيـد  

ديگر شاق بودن کار در اين پـروژه هـا            
را فقط آنهايي  متوانند درک کنند که        
تمام عمر کاري خود را در ايـن کـار                

لشـکـري از خـانـه          .   گاهها بـوده انـد       
بدوشـان  کـه هـر ويـرانـه اي را آبـاد                     
ميکند ولي خود هميشـه در ويـرانـي           

من سعـي مـي کـنـم بـا              .   بسر ميبرد 
توجه به به تجربه و مشـاهـدات خـود            
در اين نوشته  تصـويـري واقـعـي از                 
زندگي جـمـعـيـت زيـادي کـه بـطـور                   
مستقيم يا غير مستقيم در گيـر کـار           
    کردن در اين پروژه ها هستد اريه دهم

  بافت جمعيت
افرادي با مليتهاي مخـتـلـف بـا            

 بومـي   ،فرهنگها وگويشهاي گوناگون  
عير بومي  خارجي با تـخـصـصـهـاي             
متنوع در اين کارگاه هـا مشـغـول بـه         
کار ميباشند که در جمعهاي فاميلـي       
وهمشهري و هـم زبـان بـودن شـکـل                 
ميگيرد  که شرايط کاري همه آنـهـارا         
در کنار هم گرد آورده وهم سـرنـوشـت            
کرده  وبا همديگر رفيق ويار سـاخـتـه            

  است
 دست مزدها

بزرگترين معضالتي  کـه       يکي از 
گريبان اين جمعيت زياد را مـيـگـيـرد           

يـکـي از     .   مسئله دستمزدها ميباشـد   
مسئولين چند سال قبل گفته بود کـه          
در نقـاطـي مـانـنـد عسـلـويـه دسـت                   
 مزدها توافقي ميبـاشـد وبـا الـگـوي            

تـا  .   کشورهاي اروپايي اعمال ميشـود    
آنجا کـه بـه حـرف ايـن مسـئـول بـر                     
ميگرده و اگر منظور ايشان  از اروپـا       

هـاي    خانم تاچـر آن دوران و ايـده  امثال  
نوليبر السيم حاضر باشـد کـه          مرتجع

هر روز اگـر تـهـاجـمـي بـه مـعـشـيـت                   
کاگران نـکـنـد خـوابـش نـمـي گـيـرد                    

 ولي واقعيت چـيـزي       . منهم قبول دارم  
اين دست مزدها نه تـنـهـا      .ديگر است 

توافقي نيست  بـلـکـه يـک جـانـبـه و                   
و کفاف  حتـي حـد     .   تحميلي ميباشد 
تازه همـيـن   .   نميدهداقل زندگي  راهم     

دستمزد هاي نـا چـيـزهـم هـر روز بـه                  
بهانه اي مورد تهاجم قرار گرفتـه و از      

، مـاه تـا مـاه           سر تـه اش مـيـزنـنـد            
وبا توجه به گرانـي سـرسـام          نميدهند،  

آور موجود، هر روز اين جمعيت فقـيـر    
دسـتـمـزدهـا نـه بـر            .   وفقيرتر ميشـود  

اساس ساعـت کـار روزانـه بـلـکـه بـر                 
اساس  تعداد روز  در ماه تعيين مـي         

 که در بهترين حالت بـه ازاي سـه   . شود
هفته کار ويک هفته  استـراحـت بـراي            
 آنهايي که داراي تخصصي ميبـاشـنـد      

در حاليکه کارگران   .     پرداخت ميوشد 
ساده  هميشه حقوق رسمي اعالم شده        
مثل چماقي باالي سـرشـان بـوده ودر            
هر شرايط  بايد به اين دست مزد تـن            

اين افراد در تمام ايـن سـه           .     در دهند 
هفته چون در خوابگـاه هـا و نـزديـک                
محل کا ر بسر ميبرند يـا سـر کـارنـد        

 ٨از   .     ويا در انتظار به سر کار رفـتـن        
ساعت کار در روزوتعطيلي آخرهـفـتـه        

يـعـنـي    .   خبـري نـيـسـت      " اصالو اينها   
همشه در خدمت  صاحـب کـار خـود             

 ولـي در کـارت بـرگـهـاي                . ميباشند
 ١٠حقوق ساعت کاري آنها بر اسـاس   

سـاعـت در       ٨ساعت کار روزانه  ونه       
يـعـنـي حـقـوق        .   روز محاسبه ميشود  

 سـاعـت     ١٠روزانه است و روز هـم             
 روز در کـار گـاه   ٢٣کارگري که .   است

 سـاعـت در        ٥٥٠مي ماند يـعـنـي          
اختيار صاحب کار خود ميـبـاشـد در          
حالي که در بهتـريـن شـرايـط حـقـوق               

.  ساعت کا را در يافت مي کنـد ٢٣٠
و ديگر مزايا ماننـد حـق مسـکـن و               

حق اياب و ذهاب، وغـيـره        .   حق اوالد 
پرداخت نميشود  مبلغي بابـت      "   اصال

اضـافـه کـاري بـه نـدرت بـه کـارگــر                    
 . پرداخت ميشود

 
  نحوه پرداخت دست مزدها

اگر در جمع اين کـارگـران حضـور          
اولـيـن   د متوجه ميشويد كه       پيدا کني 

اسـت كـه     سوال آنها از همديگـر ايـن           
 تـازه    " ! حقوق چه ماهي را گرفتـه اي       " 

متوجه ميشويم که اين حقوقـهـاي بـه         
اصطاح توافقـي بـطـور مـتـوسـط بـا                
چهار يا پـنـج مـاه تـعـويـق پـرداخـت                   

در نـطـر بـگـيـريـم کـارگـري               .   ميشـود 
حقوق آبان مـاه خـود را در اسـفـنـد                    

با در نظرگرفتن تورم وگـرانـي        . بگيرد  
هر روزه، اين حـقـيـقـت  روشـن مـي                   

که حقـوق آبـان مـاه را اگـر در               .  شود
اسفند  بگيريم، ارزش آن بـه نصـف               

ديگر پي بـردن بـه         .   تقليل يافته است  
عمق فاحعه اي  که هـر روز زنـدگـي                
کارگران را تهديد ميکند احتياجي بـه       

وبه اين ايـن نـتـيـجـه            .   توضييح ندارد 
ميرسيم  اين دسـتـمـزدهـا نـه تـنـهـا                   
توافقي نيست بلکه تهاجمـي  اسـت،           
هر روزه به سفره اين کارگران وخانـواده        

و متحجرانه ترين ايده هـاي         . هايشان  
نوليبراليستي به روابط کاري کارگران     
وصاحب کاران حـاکـم بـوده وهـر بـه                 
بهانه اي از حقوق وامتيازات معـمـول         

. نـد در قانون کار موحود نيز مي کاهـ       
فقر وفـالکـت هـر         ونتيجه آن چيزي جز   

روزه براي اکثريـت کـارگـر وانـبـاشـت              
کوهي از ثروت براي اقليت کـارفـرمـا        

در نبود تشکلهايي که در     .   نبوده است 
برابر ايـن تـهـاجـم هـرروزه از حـقـوق                   

مــتــاســفــانــه  . کــارگــران دفــاع کــنــنــد       
کارگران وادار بـه عـقـب نشـيـنـي هـر                

 . ميشوندروزه از حقوق خود 
  

اين گـفـتـه کـه، دسـت مـزدهـا                 .   دوم 
ايـن سـوال را پـيـش          .   توافقي ميباشد 

ميکشد که آيا عده اي صـاحـب کـار             
پنهان از چشم قانون و مسوليـن دارنـد     
در اين کار گاه هـاخـود سـرانـه عـمـل                

 در جـواب بـايـد بـه ايـن                  ؟مي کنند 
مسئله توجه کرد که قـبـل از انـجـام                
وعملي شدن هر پروژه اي  سازمانهاي        

ين  بودجه   يمسئول  پس از برآورد وتع     

کــا رشــنــاســي شــده  جــهــت اجــراي              
طرحـهـاي عـمـرانـي  بـراي تـعـيـيـن                     
پيمانکـاري کـه مـجـري طـرح شـود                 

اقـدام بـه راه        . البته، با مبلـغ کـمـتـر            
. انــداخــتــن مــنــاقصــه مــي نــمــايــنــد         

امروزه، رقابت در ميان اين شـرکـتـهـا          
آنقدر زياد شده که با در صـد هـايـي                
پايينتر از قيمت کـار شـنـاسـي شـده                

. داوطلب انجام اين پروژهـا مـيـشـونـد       
حال با توجـه بـه قـيـمـت ابـزار آالت                   
ومصالح که هرروز گرانتر از روزقـبـل         
است  به اين نتيجه مي رسيم  که ايـن           
شرکتها تنهـا بـه  نـيـروي کـار ارزان                 

 ومنبع سـود    . کارگران چشم دوخته اند   
ومنفعت اين شرکتها نيـروي کـارارزان        

" وقـطـعـا   .     کارگران  مـيـبـاشـد وبـس           
بيش از هر کسي ديگري مسئولين به        

 . واقفنداين امر 
. 

  قرارداد 
عمر متوسط انجام بيشتر  ايـن           

پـنـج   از   پروژه در اغلب مواقع کمـتـر          
با ايـن حـال در ايـن              .   سال نمي باشد  

کارگاه ها  با توجه به اينکه، افراد بـه           
صــورت انــفــرادي  بــراي اســتــخــدام             

يا اصال قـرار دادي     . مراجعه ميکنند   
بسته نمي شود  ويا به صـورت  يـک                

ودر نـهـايـت    )    روزه٨٩(   ماهه سه ماه  
کـه بـا تـوجـه بـه             .   يک ساله  ميباشد   

اقدامات جديد در تغييرات قانون کار       
ديگر  دور نماي تاريک روابـط کـاري             

در .   به وضوح،  قابل پبش بينـي اسـت    
اين کار گاه ها در زمان اسخدام تنـهـا           
پرسشنامه هاي استخدامي است کـه        
در بين کار گر و کار فرمـا  ردو بـدل                

در همه جا شبـيـه      "   که اتفاقا .     ميشود
 وهيچ الزام قانوني در       . به هم ميباشد  

. آن پرسشنامه ها به چشم نمي خـورد        
فقط زماني که کار فـرمـا، بـخـواهـد               
اعمال خود را در بـي حـقـوق کـردن                  

به رنگ و بوي قانـونـي جـال            کارگران،
بدهد  آن وقت اسـت کـه کـارگـران را                
يکي يکي فرا خوانده وآنهارا مـجـبـور         

و دادهـاي يـک مـاهـه           ارميکند که قر  
 روزه را امضا کنند تـا بـه آسـانـي       ٨٩

بــتــوانــد آنــهــارا بــدون پــرداخــت حــق           
وجقوقشان مانند حق سنوات وپاداش     

 . هر زمان که خواست بيکار کند
 

  زندگي در کار گاه و خانواده

 
  ي عمراني انگاهي به کارو زندگي کارگران پروژه

  فرخ  فرهمند 
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کارگران بيـشـتـر عـمـر خـودرا در               
کمپها وخوابگاهايي  که در نـزديـکـي            
محـل کـار سـاخـتـه مـيـشـود بـه سـر                      

کـه    در خوابگاهي مي خوابند   .     ميبرند
. هميشه خدا بيش از ظرفيتش پـر اسـت      
. بدون امکانـات بـهـداشـتـي ورفـاهـي               

انقدر زندگي در اين خوا بگاهها سـخـت    
وغير قابل تحمل ميشود  کـه کـارگـران          
کار کردن را  بـه اسـتـراحـت در  ايـن                      

در نـبـود     .   خوابگاها ترجييح ميـدهـنـد     
تفريحات الزم و سالم ازجمله امکانـات       
ورزشــي  بــراي کــارگــران کــه دور از                 
خانواده وشهر وشهر نشينـي  عـمـر را              

بيش از هر چيزي ديگر سر      ،  ميگذرانند
وکله فروشندگان کوچـک وبـزرگ مـواد           

وبـا  .    مـيـشـود    مخدر دراين  مراکز پيدا    
تخدير زندگـي کـارگـران وبـه خصـوص              
جوانترهـا آخـريـن چـوب حـراج را بـه                   

کـه  .   اين  انسـانـهـا مـيـزنـنـد             ت  شيمع
نمونه اي مستند شايد گويا تـر از هـر           

شايع شده بـود کـه         ” چيز ديگري باشد      
رحيم جـوشـکـار دو بـاره بـه سـر کـار                     
برگشته، برگشتـن سـر کـار رحـيـم آقـا                
آنقدر توپ کرده بود  که براي کسي کـه            
نميشناخت واجب شده بـود کـه حـتـمـا              

 ولي زمانيکه رحـيـم را          . بايد  ببيندش  
ميديدي تازه متوجه ميشدي که چرا تـا       

 الغر انـدام،   .   اين حد مشهور شده است    
تکيده با ريشي انبوه  که هر بـار سـيـم                
جوش را به انبر مي زد وکار جوشکاري        
روي لوله گـاز را شـروع مـي کـرد بـا                    
استارد کا ر به چرت ميرفت وهـمـزمـان          
با  تمام شدن سيم جوش يا قطع شدن آن          

و تـمـام هـنـر          .   دو باره بـيـدار مـيـشـد           
ونيروي زنده مـوجـوددروجـود ايـن آدم             
تنها در دست راستـش بـود کـه بـاعـث               
شده بود خنده وحوشحالي را به تـبـسـم            

حال به يک نـمـونـه     .   صاحب کار بيافزايد  
ي عيني ديگر از زندگـي  خـانـوادگـي              
رحيم يا هر کارگر ديگـري کـه در ايـن               

 .کارگاه ها کا ر ميکند  تـوجـه کـنـيـد             
معلم از داشن آموزانش ميخـواهـد کـه          
که از افراد خانواده خود نقاشي بکشنـد        
فاطمه يکي از اين داش آمـوزان اسـت            
که سفره اي  مي کشد  يـک طـرف آن                  
مادر  در طرف ديـگـر  خـودش ويـک                  
جاي خالي در آن طرف سـفـره ، وقـتـي               
معلم از او مي پرسد بابـا کـجـاسـت در           
جواب مي گويد بـابـا بـا مـا زنـدگـي                   

فاطمه دختر يکـي از هـمـيـن          .     نميکند

در عســلــويــه کــا      . کــارگــران اســت کــه     
 سـال عـمـر فـاطـمـه               ١٠رميکند واز    

. تعداد روزهايي که پدرش در خانه بـوده   
.  فقط به انـدازه دو سـال  بـوده اسـت                    

اي هـمـيـن      هـ زندگي جمع کثيري از آدم    
جامعه که سربازان بي افتخار عـمـرانـي         
آباداني اين مملکت مي باشند هميشـه       

بدور از  . زيستن در شرايط سخت است و     
 .شان انساني

 
  تشکل    

شرکتهاي ساختماني کـه بـيـشـتـر            
اين پروژه ها را مچرخانند،  تشـکـلـي             
دارند به اسم انجمن صنفـي شـرکـتـهـاي           

فـعـا لـيـت       .   ساختماني  که علني اسـت   
تعييـن سـيـاسـت کـاري مـي              .   ميکند
خواستهاي خـود را هـم بـه دولـت          .   کند

امـور  .   وهم به کارگران تحميل ميـکـنـد       
ايـــن شـــرکـــتـــهـــا را هـــمـــاهـــنـــگ                

وبدون هيـچ مـزاحـمـتـي امـور             . ميکند
 ولــي   . پـيــش مـيــبـرد     را   روزانـه خـود        

متاسفانه هيج تشکلي که خواستـهـا و          
مطالبات کارگران را نمـايـنـدگـي کـنـد            
وجود ندارد وحتي غيـر مـمـکـن اسـت             
پاي تشکل هاي رسمي ودولتي به مـرا          
کزي که اين کارگـران مشـغـول بـه کـار               

بـيـشـتـر کـارگـران بـراي             .   هستند برسد 

يـي کـه     هـا احقاق حقوق خود در کارگاهـ    
مشغول کار هستند حتي اگر بخواهـنـد        
از راه قانوني هم عمل کنند  هـمـيـشـه             
بايد اخراج شدن وبيـکـاري را بـه جـان                

واگر خود بخواهند کاري کـنـنـد        .   بخرند
بـا هـزار اتـهـام روبـه روخـواهـنـد شـد                      
ومجبورند بهايي سنگيـنـتـر از اخـراج            

به طـوري کـه بـراي          .   وبيکاري بپردازند 
هر مطا لبه کوچکي با يد عـده اي کـار           
خود را از دست بدهند ولـي بـا وجـود                
همه اين مشکالت موجود کم نيستـنـد        
تعداد کارگرانـي کـه دغـدغـه زنـدگـي                

 آرزو   . جمعي هـمـه کـارگـران را دارنـد             
ميکنند بتواننـد کـاري کـنـنـد کـه از                  
مصايب ومشـکـالت هـمـکـاران خـود             

ولي متاسفانـه ايـن افـراد بـه            .بکاهند  
همان اندازه که کـارهـاي عـمـرانـي در                
جاهاي پراکنده انجام ميشود خود نـيـز          
پرا کنده مي باشند  ولي هـمـه بـه ايـن                 
امر که کارکردن در اين کارگاه  نـمـونـه             
کامل تبعيض طبقاتـي اسـت واقـفـنـد             
وبايد براي دفاع از حـقـوق انسـانـي و                 

   اجتماعي  خود بايد کاري بکنند
 پيـدا کـرده    رااگر اين افراد همديگر 

وبا ايـجـاد يـک تشـکـل  عـلـنـي کـه                        
نمايندگي تمام بخشهاي کاري در ايـن          
پروژهارا به پيش ببرد خـودرا در مـيـان       

کارگران و کارفرمـا قـرارداده و تـالش              
کنند که از حق وحقوق کـار گـران دفـاع            
کنند ميتوان افق زندگي ايـن بـخـش از            
کارگرانرا روشن ديد کـه بـا تـوجـه بـه                  
اينکه در يک تشکل سراسري ديگر ايـن        
افراد مستقيما با کار فرمـاي خـود در            
گير نميشوند  به ميـزان زيـادي  خـطـر               
اخراج اين کارگران در محل کـار خـود             

 دوم ايـنـکــه هــر          .  کـم کـنــد       ديتـا حــ   
دســتــاوردي کــه درايــن  راه نصــيــب                
کارگران شود متعلق به همه خواهد بود       
وبه يـک کـارگـاه يـا يـک مـرکـز کـاري                     

و باز با توجـه بـه        .     شد  محدود نخواهد 
اينکه اي افراد طبعتنا هر کدام  شـغـل            
و تخصصي دارنـد مـيـتـوانـد نـمـايـنـده               
واقعي همه بخشهاي کـارگـري در ايـن            

و نـهـايـتـا بـا تـوجـه بـه                  .   پروژها باشـد  
اينکه بـافـت جـمـعـيـتـي کـارگـران از                    
مــلــيــتــهــا وبــا گــويشــهــا وآيــيــنــهــاي            
متفاوتي  تشکيل شـده اسـت وشـايـد               
يکي از موانع متـشـکـل شـدن دربـعـد              
محلي شود يـک تشـکـل سـراسـري از                
فعالين ميتواند اين کثرت را به وحدتي       
منسجم  تبديل کرده که بتواند  تبـديـل           
به ابـزاري در جـهـت مـنـافـع جـمـعـي                     

 . تبديل شودکارگران  
 

 
 ...   نگاهي به کارو زندگي 

بيانيه اتحاديه سراسري کارگران 
اخراجي و بيکار در باره صدور 
و اجراي احکام  شالق و جريمه 
در مورد کارگران شرکت کننده 

 در مراسم اول ماه مه 
 

 27/11/1386ديروز مـورخـه        
صــديــق امــجــدي يــکــي از کــارگــران             
بازداشت شده در مراسم اول ماه مـه در          
سنندج را با حکم دادگاه تـجـديـد نـظـر              
استان کردستان زيـر ضـربـات تـازيـانـه              
گرفتند و مبلـغ شـصـت و پـنـج هـزار                   
تومان جريمه از وي به جرم شـرکـت در             
مراسم روز جـهـانـي کـارگـر دريـافـت                  

اين حکـم وحشـيـانـه و قـرون           * .   کردند
وسطايي در باره يازده نفـر از کـارگـران             
بازداشت شده در مراسم اول ماه مـه در          
ســنــنــدج، تــوســط بــيــدادگــاه اســتــان            
کردستان صادر شده و قرار است آنـرا در     
 .باره همه اين کارگران به اجرا بگذارند

اين حکم مهرورزان بـربـريـت سـرمـايـه               
است که بر گرده کارگران فرود مـي آيـد           
و نان شب خانواده هاي کـارگـري را بـه              
عنوان جريمه از سفره خالي آنان بـيـرون          
مي کشد تا طوق بردگي مطلق را بيش         
از پيش بر گرده کارگران محکم تر کرده        
و جرات هر گونه اعتراضي را از آنـان              

 .سلب نمايند
محکوم کـردن کـارگـران بـه شـالق و                   
جريمه، به جرم شرکت در مـراسـم روز              
جهاني کارگر، آنهم در شرايطي کـه بـر            
گزاري مراسم اين روز در تمامي نـقـاط      
جهان يکـي از بـديـهـي تـريـن حـقـوق                    
کارگران تلقي ميشود، قبل از هر چـيـز          
بيانگر وحشت کار بدستان بورژوازي از    
جنبش رو به رشـد کـارگـري در ايـران                 
است که امروزه پا به ميدان گـذاشـتـه و        
مصمم است تا بساط بردگي و استثمار       

 .را بر چيند
بي ترديد صدور و اجـراي چـنـيـن              

احکامي نه تنها ما کارگران را در راه          
رسيدن به مطالبات انساني مان ساکت       
نخواهد نمود بلکـه روز بـروز بـر عـمـق               
نفرت و کينه مـا از وضـعـيـت مـوجـود              
خواهد افزود و عزم ما را در پايـان دادن        
به اين همه ستم و بربريت جزم تر خواهد         

 . کرد
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي      
و بيکار با ابراز انزجار عميق از اجـراي           
حکم شالق و جريمه در مـورد صـديـق              
امجدي، آنرا قويا محکوم ميکنـد و در        
راستاي اقدامات اعتراضي خود نسبت     
به اجراي حکم شنيـع شـالق در مـورد               

کارگران بازداشت شده در مـراسـم اول             
ماه مه شهر سنندج، مصرانـه از هـمـه             
کــارگــران، نــهــادهــا، شــخــصــيــتــهــا و          
سازمانهاي کارگري و حقـوق بشـري در         
ايران و سراسر جهان ميـخـواهـد تـا بـا               
اعتراضي  گسـتـرده، خـواهـان تـوقـف              
فوري و لغـو احـکـام  قـرون وسـطـايـي                  
شالق و جريمه  نسـبـت بـه کـارگـران               
بازداشت شده در مراسـم اول مـاه مـه         

 . در شهر سنندج شوند
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و      
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آشكار تر از پيش با صداي بلند به تمـام     
جهان اعالم ميکننـد کـه يـک ارتـجـاع              
وحشي و بيربط به زندگي بشرند و بايـد          

 .شر کثيفشان را کم کنند
 
حزب کمونيست کارگري ايـن بـي          

حرمتي به بشريت، به طبقـه کـارگـر در            
ايران و جهان، به تک تک آحـاد جـامـعـه            

ايران، و اين بي حرمتي به خـود را بـي              
حزب همـه کـارگـران       .   پاسخ نمي گذارد  

ايران و جهان و همه مـردم آزاده ايـران و             
دنيا را فرا ميخواند تا عليه اين قلـدري         
و پايمال كردن ابتدايي تريـن ارزشـهـاي           

بايد همه جـا  .   بشري  در ايران بپا خيزند     
و به هر وسيله مـمـکـن در بـرابـر ايـن                    
جانياني كه آشكارا هرروز بـيـشـتـر در             

برابر كل بشريت اعالم جهاد مـيـدهـنـد          
هيچ کس در دنيـا نـبـايـد     . اعتراض کرد 

نسبت به اين تـوهـيـن بـه انسـانـيـت و                 
ابتدايي ترين حـقـوق بشـر بـي اعـتـنـا                  

هيچ دولتي نبايد رژيم وحشي و        .   بماند
از گور برآمده اي که کارگر را بـه جـرم               
شرکت در اول مه شالق مـيـزنـد را بـه                 
رسميت بشناسد و به روابـط سـيـاسـي             

هـيـچ مـرجـع       .   معمول با آن ادامه دهـد     
بين المللي از سازمان ملل تـا سـازمـان          

جهاني کار و غيـره نـبـايـد رژيـمـي کـه                 
کارگران را شالق ميزند به مجامع خود       

بايد جمهوري اسالمي را بـه         .   راه بدهد 
دليل اين اقـدام و كـل كـارنـامـه ضـد                   
مردميش در تمام جهان طرد کرد و راه          

 .زباله دان تاريخ را به آن نشان داد
حزب کمونيست کارگري بـا تـمـام           
قوا عليه اين بي حرمتي به كـارگـران و            
طبقه كارگر مـي ايسـتـد  و از هـمـه                     
کارگران و مردم ايـران مـيـخـواهـد تـا                 

شالق زدن کارگران را محکوم کـنـنـد و           
حـزب  .   عليه آن به اعـتـراض بـرخـيـزنـد            

همه تشکل هاي کارگري جـهـان، هـمـه           
سازمان هاي مترقي و مـدافـع حـقـوق             
انسان در جهان را فرامـيـخـوانـد تـا بـا                
تمام قوا بـه ايـن گسـتـاخـي جـمـهـوري                 

  .اسالمي به اعتراض برخيزند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ١٣٨٦ بهمن ٣٠، ٢٠٠٨ فوريه ١٩
 

 
...   بيانيه حزب کمونيست کارگري  ١از صفحه  

 ٩از صفحه 
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اي بـه امضـاي        چندي پيش نوشتـه   
ــم      "  ــريـ ــدر كـ ــيـ ــاره يـــداهللا           "   حـ در بـ

خسروشاهي در چند سايت ايـنـتـرنـتـي       
منتشر گرديد كـه خـط قـرمـز را در                  

. عرض چند ثانيه پشت سـر گـذاشـت           
: در قسمتي از اين نوشته آمـده اسـت            

داستان دريافت پولهاي كـالن بـنـيـاد           " 
هــا و شــخــص آقــا يــداهللا از                   كــاري

هـاي اخـتـاپـوسـي سـرمـايـه                 سازمـان 
جهانـي بـه نـفـع سـنـديـكـاسـازي دوم                  
ــه                    ــع ســرمــاي ــاب طــب خــردادي و ب

المللي در ايران را كـدام آدم مـطـلـع             بين

و بـهـمـن      .   . . .   سياسي است كه نـدانـد      
شفيق دوست يداهللا تا امـروز مـقـاالت         
مفصل و مـبـسـوطـي در ضـرورت و               
فضيلت و مدح و منقبت اين نـوع پـول     

بـراي  .   هـا انـتـشـار داده اسـت               گرفتن
خيلي از كارگران هم روشـن اسـت كـه             

آمـد ايـن        سايت بـنـيـاد كـار در پـي               
دريـغ  . "   ها بود كه تعطيل شـد         رسوائي

كـدام  !   از دو كلمه استـدالل و مـنـطـق            
مـطـلـبـي در افشـاي           "   مطلع سياسي " 

دريافت پـول    " ها و     اين نوع رشوه گيري   
نـوشـتـه اسـت؟       "   المللـي   از سرمايه بين  

در ايـن    "   بنياد كـار   " كدام مخالفي در    
رابطه اظهار نظري كـرده اسـت كـه از              
انظار جامعه دور مانده است؟ چگـونـه        

از پـول گـرفـتـن          "   خيلي از كـارگـران       " 
" ها و شـخـص آقـا يـداهللا             بنياد كاري " 

خبردار شدند، بدون ايـنـكـه كسـي در             
قرار اسـت   .   اين رابطه چيزي گفته باشد    

هاي اين چـنـيـنـي بـه              جامعه با نوشته  
بــا  "     بــنــد و بســت پشــت پــرده                     " 
پـي بـبـرد؟      "   الـمـلـلـي      هاي بين   سرمايه" 

ــن                      ــي ــن ــا چ ــران ب ــارگ ــرار اســت ك ق
تشـكـل ضـد      " هائي بـه سـوي          "بحث" 

شما روي بياورنـد؟ قـرار     "   داري  سرمايه
هائي ارج و قـربـي           است با چنين شيوه   

در بين كارگران و جامعه كسب كنيـد؟    
 سـال اسـت        ٢٠شما كـه در سـوئـد              
كنيد، اين يـكـي      زندگي و كارگري مي   

پـايـه و      ايد كه اتهـام بـي     را ياد نگرفته 
بدون مدرك و دليل به هركسي كـه زده     
شود جرم است؟ هيچ اخـتـالف نـظـري            

پـايـه    كند كـه بـي        كسي را مجاز نمي   
 !اتهام به سوي مخالفش پرتاب كند

   اين نوع لجن پرتاب كردن و اتـهـام        
و دروغ پــراكــنــي نــبــايــد در مــيــان                
اپوزيسيون با هـر درجـه از اخـتـالف                

اگر بحـثـي نـداريـد        .   سياسي باب شود  
نه اينـكـه بـا      .   بهتر است ساكت بمانيد  

اين نوع شيوه هـاي شـنـاخـتـه شـده و                 

رسوا تالش كنيد مخالفتان را سـاكـت        
جـدا از ايـن        .   واقعا قبيح اسـت   .   كنيد

كــه مــواضــع كســانــي چــون يــداهللا               
خسروشاهي چه ايـرادي دارد ايـن نـوع          

هـا پـا        تهمت زدنها و لـجـن پـراكـنـي           
هاي برسميت شناخته     گذاشتن روي نرم  

شده سيـاسـي در مـيـان اپـوزيسـيـون                 
 . است

 

 هاي ناسالم  را باب نکنيد شيوه
 

 ناصر اصغري 

 با سپري شدن يک سال کاري ديگـر         
و نزديک شدن به پايان آن دوبـاره تـب و                
تاب تعييـن حـداقـل دسـتـمـزدهـا بـاال                  
گرفته و در محافل مخـتـلـف و مـراکـز             
کارگري مبارزه بر سر تـعـيـيـن حـداقـل               

 .دستمزد ها ميباشد
 معموال هر ساله در پـايـان سـال ،             
دولت و نهادهاي کارفرمـايـي هـمـچـون            

ميزان . . .   شورايعالي کار، وزرارت کار و    
حداقل دسـتـمـزد کـارگـران را تـعـيـيـن                   
مينماينـد، بـدون ايـنـکـه در ايـن بـاره                   
کمترين نظر خواهي از کارگران که يکـي        
از اصلي ترين طرف هاي ايـن مـوضـوع         

کـارگـران در ايـن         .   هستند شـده بـاشـد        
مکانيزم تعيين دستمزد ها هـيـچـگـونـه          

دستمزد يکي از اساسي    .   دخالتي ندارند 
ترين موضوعاتـي اسـت کـه هـمـيـشـه                 
کشمکشـي دائـمـي و رودرويـي کـار و                 
سرمايه و کارگر و کارفرمايان بر پايه آن        

دستمزد و تـعـيـيـن آن            .   شکل ميگيرد 
يکي از عرصه هاي بسيار مهمي اسـت         
که  همواره مورد مشـاجـره و مـنـازعـه               
بين طبقه کارگر و سرمايه داران بـوده و           
مبارزات وسيعي حول آن بين کارگـران و      

در حـالـيـکـه       .   کارفرماين در ميگـيـريـد     
سرمايه داران هر زمان که الزم بدانند بـر   
ميزان قيمت کاالهاي خود مـيـافـزايـنـد           
ودر اين مـورد تـابـع هـيـچ ضـايـطـه و                     
قانوني نيستند، اما کارگران از قـيـمـت           
گذاري بر سر تـنـهـا کـااليـي کـه دارنـد                  

. يعني نيروي کار خود محروم ميباشنـد     
در حاليکه هر روزه ما شـاهـد افـزايـش              

سرسام آور و رشد افسار گسيـخـتـه نـرخ             
تورم هستيم وقيمـت مـايـحـتـاج مـردم،            
لحظه اي و ساعتي تعين ميشود، ولـي          
افزايش ميزان دستمزد کارگـران از يـک           
مکانيزم مبتني بـر رشـد مـيـلـيـمـتـري                

در حاليکه افزايش قـيـمـت    .  پيش ميرود 
کاالهاي مورد نياز جـامـعـه گـاهـي بـا               

 درصـد    ١٥٠ در صد  الي ١٠٠افزايش  
و گاهي نيز بيـشـتـر هـمـراه اسـت ولـي                  
زماني که نوبت بر سر تعييـن دسـتـمـزد             
کارگران ميرسد همواره نـرخ افـزايـش آن        

 درصـد    ٢٠ درصـد تـا نـهـايـت              ١٥از  
اين اختالف فاحش بيـن     .   تجاوز نميکند 

ميزان رشد افزايش دستمزد کارگـران بـا       
ميزان افزايش سرسام آور قيمت کـاالهـا         
ومايحـتـاج مـورد نـيـاز مـردم بـاعـث                   
فقيرتر و به فالکت کشيده شدن هر روزه          
ي وضعيت زندگي و معيشتي کـارگـران        

شديد بـيـن دسـتـمـزد         اختالف  . ميشود
ــورم و افســار                          ــرخ ت ــا ن ــران ب ــارگ ک
گسيختگي آن هـر روزه بـاعـث تشـديـد              
فاصله ي طبقاتي شده، موجب سـقـوط          
كــارگــران بــه ورطــه ي گــرســنــگــي و                 

از .   محروميت تـمـام عـيـار مـيـگـردد              
طرف ديگر باعـث  ثـروتـمـنـدتـر شـدن                  
سرمايه داران شده، و به همان درجـه کـه           
کارگران فقيرتر و محتاج تـر مـيـگـردنـد           
طبقه ي سرمايه دار غني تر و متورم تر         
شده و حساب هاي بـانـکـي خـود را از                 
ــه                  ــتـ ــاشـ ــبـ ــران انـ ــارگـ ــج کـ ــرنـ ــتـ دسـ

نتيـجـه ي چـنـيـن سـيـاسـت                . مينمايند
اقتصادي ضـد کـارگـري حـاصـلـي جـز                
تبديل شدن اکثريت عظيـم جـامـعـه بـه              
افرادي فقير و محتاج و بـه شـدت زيـر                

خط فقر و محروم از تمامي امـکـانـات            
زندگي، واز طرف ديگر اقليتي مفتخـور   
و برخوردار از تمامـي امـکـانـات چـيـز               

کـه  در جامعـه اي     . ديگري نخواهد بود  
به موجب قوانين مـوجـود و سـيـاسـت               
هــاي کــامــال ضــد کــارگــري دولــت،                
كارگران از تمام مكانيزدم هـاي دفـاعـي         
در سطح اجتماعي و رسمي محروم شـده     
اند و فاقد هـر گـونـه نـهـاد و تشـکـل                       
کارگري خود هستند طبعا ضربه پذيـري      

كارگـران در بـرابـر       .   كارگران بيشتر است  
سرمايه داران به درجه زيادي بي پـنـاه و            

اين را كارگر ناچار است بـا       .   بي حفاظند 
مايه گذاشتن از جان، جنگـيـدن و بـاال             
بردن هرچه بيشتر اتحاد و همـبـسـتـگـي           

کارگران براي دفـاع از       .   خود جبران كند  
منافع طبقاتـي خـود و دسـتـيـابـي بـه                   
مطالبات صنفي و سياسي خويش بـايـد    
بتوانند در سطوح مختلف و در صـنـوف    
گــونــاگــون در رشــتــه هــاي مــخــتــلــف             
صنعتي و توليدي و خدماتي ارتباطات      
الزم را برقرار کـرده و از ايـن رهـگـذر                    
بتوانند يکپارچـه و هـمـصـدا خـواسـت               

 .هاي طبقاتي خود را پيش ببرند
بهررو دستمزدهاي ناچيـز و بشـدت        
زير خط فقـر کـه در سـالـهـاي گـذشـتـه                   
بعنوان حداقل ميزان دستمـزد کـارگـران          
تعيين شده به هـيـچ وجـه پـاسـخـگـوي                 
نيازهاي اوليه کارگـران نـبـوده وکـفـاف             
کمترين امکانات زندگي را نيز تـامـيـن       

با توجه بـه ايـن واقـعـيـت         .     ننموده است 
که امـروزه اجـاره بـهـاي يـک خـانـه ي                      
کوچک چهار نفره  در پايين ترين مـحلـه            

  هزار تومـان و       ٢٥٠هاي شهر به مبلغ     

 ميليـون تـومـان       ٦ الي   ٥با وديعه هاي    
 هزارتومـانـي و     ١٨٣ميباشد، دستمزد   

 هزار تومان کجا ميتـوانـد   ٢٢٠يا حتي  
جـوابـگـوي نـيـازهــاي يـک خـانـواده ي                   
کارگري باشد؟ بـنـابـرايـن الزم اسـت و                
براي اين بايد جنگيد و تـالش كـرد كـه              
در موقـع تـعـيـيـن دسـتـمـزد کـارگـران،                  
نمايندگان واقـعـي ايـن طـبـقـه حضـور                 
داشته و با دخالتگري مستقيم آنان ايـن        

درغـيــرايــن  .   امـر بــه پــيــش بـرده شــود            
صورت مبالغ تعيين شده بـدون حضـور          
نماينده کارگران، يك مـبـلـغ تـحـمـيـلـي               
است و از نظر كـارگـران پـذيـرفـتـه شـده                 

كارگران اين را تـعـيـيـن نـكـرده              .   نيست
و عـلـيـه آن       .   به آن رضايت نداده اند    .   اند

ايــن را در هــر مــبــارزه و                 .   هســتــنــد 
كشاكشـي بـر سـر دسـتـمـزد بـايـد بـه                       

 . صراحت اعالم كرد
امروزه باتـوجـه بـه بـرآوردهـاي بـه                
عمل آمده و همچنين نظر سنجـي هـاي          
انجام شده حتـي مـبـلـع يـك مـيـلـيـون                    
تومان نيز نميتواند يک زندگي انساني و       
شايستـه ي يـک خـانـواده کـارگـري را                    

کـارگـران پـيـشـرو و                   . تامين نـمـايـد     
رهبران عملي کارگران بايـد بـا بـرقـراري        
ارتباط با ديگر بخش هاي ايـن طـبـقـه              
بتوانـنـد هـر چـه وسـيـعـتـر مـبـارزات                     
کارگران را حـول افـزايـش دسـتـمـزدهـا                 
بسيج نموده و بـا قـدرت هـمـبـسـتـگـي                 
طبقاتي خويش دستمزدهاي درخواستي    

 .خود را به دولت تحميل نمايند
    يکي ديگر از راههاي رسيـدن بـه        
اين خواستـه يـعـنـي افـزايـش دسـتـمـزد                 
کــارگــران، جــمــع آوري طــومــارهــاي              
اعتراضي اسـت کـه تـوسـط کـارگـران                 
پيشرو مـيـتـوانـد از مـراکـز گـونـاگـون                  

صنعتي، توليدي، خدماتي، ساختمانـي     
و کــلــيــه کــارگــران ،جــمــع آوري و بــه                 

 .نهادهاي ذيربط تحويل داده شود
کارگران بايد بتـوانـنـد در تـعـيـيـن               
ميزان حداقل دسـتـمـزدهـا بـا دخـالـت                 
مستقيم و بـالواسـطـه حضـور داشـتـه                 
باشند و نـمـايـنـدگـان واقـعـي آنـان در                    
تمامي مراحل روند تعييـن دسـتـمـزدهـا          

 .دخالت نمايند
    معيار ديگري که حتما بـايـد در       
تعيين ميزان دستمزد کارگران در نـظـر           
گرفته شود ميزان نرخ تـورم مـوجـود در           

بــايســتــي مــيــزان    .   جــامــعــه مــيــبــاشــد   
دستمزد کارگران بر اساس ميزان واقعـي       
نرخ تورم موجود درجامعه سـنـجـيـده و            

از طرف ديگر چون مـيـزان        . تعيين گردد 
نرخ تورم موجود در جـامـعـه بصـورت              
شناور است بايد مکانيزمي نيز موجود       
باشد تا بتواند اين تورم افسار گسيخـتـه         

در .   را مهار نموده و تحت کنتـرل درآورد       
اين مـکـانـيـزم نـيـز بـايـد نـمـايـنـدگـان                      
کارگران دخالتگري مستقيم و مـوثـري          

 .داشته باشند
    يکي ديگر از وظـايـف گـارگـران         
آگاه و پـيـشـرو، سـازمـانـدهـي هـر چـه                    
وسيعتر مبارزات کارگران و ارتـبـاط و           

لــذا .   اتصــال ايــن مــبــارزات مــيــبــاشــد        
کارگران آگاه در اين راستا بايد بـتـوانـنـد           
هر چه بيشتر دست رهبران اعـتـراضـات         
کارگري در بخش هاي مـخـتـلـف را در              
دستان همديگر قرار داده و بـا ايـجـاد                
همبستگي و اتحاد طبـقـاتـي ايـن امـر              

 .مهم و عاجل را به پيش ببرند
 زنده باد اتحاد و همستگي کارگري

 
 دستمزد عرصه مستقيم کشاکش کار و سرمايه

 بهمن رادان فعال کارگري از ايران       
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تجمع اعتراضي و اعتصاب 
 کارگر سد گتوند عليا ١٥٠٠

 در خوزستان
 

کارگران در مقابل بـي اعـتـنـائـي          
مسئولين درها را شکستـنـد و وارد           

 محوطه دفتر مرکزي شرکت شدند
بنا به گزارشات رسيده بـه حـزب         

 ٢٠کمونيست کارگري، روز شـنـبـه           
 کـارگـر سـد         ١٥٠٠بهمن بـيـش از         

گتوند عليا در اعتـراض بـه تـوطـئـه              
تــعــطــيــلــي شــرکــت و نــپــرداخــتــن             
دستمزدها، دست به تجمع اعتراضـي      
زده و اعتصاب نامحـدودي را آغـاز           

شرکت سپاسد از حدود يکماه     .   کردند
پيش ابتدا يکساعت از شيـفـت شـب          
کم کرده و شام کارگران را نـيـز قـطـع           

بــدنــبــال اعــتــراض کــارگــران،        .   کــرد
شيفت شب را کامال تعطيل کردند و        
به شيفت صبح نيز اعالم کردند که از        
اين پس فقط يک شيفت کـاري کـافـي          
است و کارگران يک هفته در ميان سر        
کار بياينـد و از اول اسـفـنـد هـم کـار             

امـا  .   بطور کـلـي تـعـطـيـل مـيـشـود               
کارگران تسليم کارفرما نشـده و در            

 بهمن که از ساعت هفت و   ٢٠تجمع  
نيم صبح تا يـک بـعـدازظـهـر ادامـه                
داشت، خواهان مذاکـره بـا کـارفـرمـا         
شدند و بدين منظور جلوي در ورودي       

امـا  .   شرکت آب و نيرو تجمع کـردنـد        
کارفرما که از قبل در را قـفـل کـرده              
بود حاضر به بـاز کـردن در نشـد و                  
کارگران خشمگيـن در حـالـيـکـه يـک            

معنـوي فـر بـيـا          :   صدا فرياد ميزدند  
بيرون و معيشت، زندگي حق مسـلـم         
ماست، در ورودي را شـکـسـتـنـد و               
پنجره اتـاق حـراسـت را کـه بـه در                     
متصل بود نيـز شـکـسـتـنـد و وارد                 

. محوطه دفترمرکزي شـرکـت شـدنـد         
کارگران همچنين با ايجاد راه بـنـدان          
خودروهـاي شـرکـت و سـرويسـهـاي               

. اياب و ذهـاب را مـتـوقـف کـردنـد               
تعـدادي ديـگـر از کـارگـران مـحـل                  
تفريحگاه مهندسـيـن و مسـئـولـيـن             
شرکت را تحت کـنـتـرل گـرفـتـنـد تـا                

اقـدام  .   مانع فرار آنها با قـايـق شـونـد        
کــارفــرمــا بــراي مــرعــوب ســاخــتــن         
کارگران از طريق نصب دوربيـن مـدار        

. بسته با بي اعتنائي آنان مواجـه شـد    
بدين ترتيب کارگران کنترل اوضـاع را   
بـدسـت گـرفـتــنـد و مصــمـمـانـه بــه                   
اعتصاب خود ادامه دادند تا ايـنـکـه         
معنوي فر رئيس شرکت آب و نـيـرو            
سپاسد تسليم کارگران شد و پـس از           
يکساعت به ميان کـارگـران آمـد و              
اعالم کرد که در حال تماس با وزارت        
نيـرو اسـت تـا بـراي رسـيـدگـي بـه                      

. مشکل کارگران به شـرکـت بـيـايـنـد          
باالخره شمسائي نماينده وزارت نيـرو       
در جمع کـارگـران حـاضـر شـد و بـه                  

. صحبت در ميان کارگـران پـرداخـت         
هاي او شـدنـد        کارگران متوجه حرافي  

. و همهمه آنها مانع صحبـت او شـد           
حـرفـهـاي    :   يکي از کارگران فريـاد زد      

شما براي ما کرايه خـانـه نـمـيـشـود،              
. پول قبض آب و برق و گاز نـمـيـشـود           

ساير کارگران نيز شروع بـه اعـتـراض          
به شمسائي کردند و او ناگزير شد کـه         
با خواست کارگران شفاهـا مـوافـقـت          

اما کارگران اعـالم کـردنـد تـا             .   کند
عــمــلــي نشــدن مــطــالــبــاتشــان بــه             
اعتصاب و تجمعات اعتراضـي خـود     

 . ادامه خواهند داد
 بهمن ماه کـارگـران سـر          ٢١روز  

کار حاضر شده و به اعتصـاب ادامـه       
ــد ــرکــت             .   دادن ــيــس ش ــي رئ ــن ــزي م

مهندسي سپاسد از کارگران خواسـت      
به اعتصاب خود پايان دهند و آنـان            

وي حـاضـر     .  را به آرامش دعوت کرد 
هاي شمسائي را تائيد کند       نشد وعده 

و اظهار داشت که از اول اسفـنـد کـار          
به مدت نامعلومي تعطيل ميشود و      

هـاي     امکـان دارد از آنـهـا در پـروژه             
ديگر نظير سد رودبار لرستان دعـوت       

کــارگــران کــه مــتــوجــه      .   بــکــار شــود  
فريبکاري کارفرما و پيمانکار شـدنـد       
به اعتـراض پـرداخـتـنـد کـه مـوجـب               
درگيـري شـده و طـي آن  يـکـي از                      

. مهندسين شرکـت مصـدوم گـرديـد          
کــارگــران بــا پــافشــاري بــر ادامــه               

 ١١اعتراضـات خـود، در سـاعـت               
کارگران نـيـمـي     .   شرکت را ترک کردند   

از دستمـزد آذرمـاه و دومـاه دي و                  
بـهــمــن را طـلــب دارنــد و خــواهــان                

. دريافت عيـدي و پـاداش هسـتـنـد              
کارگران همچنين به تـعـطـيـلـي کـار              

بشدت معترضنـد و خـواهـان ادامـه            
کار شرکت در شيفـت هـاي صـبـح و              

 .بعدازظهر هستند
الزم به ذکر است که سـد گـتـونـد            

ــيــا دراســتــان خــوزســتــان                ٣٠عــل
کيلومتري شمال غـربـي شـهـرسـتـان             

 کـيـلـومـتـري شـهـر          ١٢شوشتـر و در   
شرکت توسعـه   .   گتوند واقع شده است   

منابع آب و نـيـروي ايـران بـعـنـوان                  
کارفرما وشرکت مهـنـدسـي مـهـاب           
قدس با همکاري شـرکـت فـرانسـوي            
کويينه بليه بعنوان مشاور و قـرارگـاه        

شـرکـت      سازندگـي خـاتـم االنـبـيـاء         
مهندسي سپاسد بعنوان پيمانکار از      

 انجام اين پـروژه    ٨٠اول مهرماه سال  
 . را آغاز کرده اند

بنا به گزارش ديگري كه به حـزب        
کمونيست کـارگـري رسـيـده اسـت،،            
بدنبال ايـن اعـتـصـاب و تـجـمـعـات                
اعتراضـي کـارگـران بـطـور جـمـعـي                

. تصميم به ادامه اعتصاب گـرفـتـنـد       
کارگران قرار گذاشتند صبح روز سـه         

 بهمن جلوي درب دژباني و   ٢٣شنبه  
فرمانداري شهرستان گتوند دست بـه        

مسئولين آب  .   تجمع اعتراضي بزنند  
و نيرو سپاسد که در جريـان تصـمـيـم             
کارگران قرار گرفته بودنـد در سـاعـت         

 بـهـمـن طـي          ٢١ بعداز ظهر روز        ٤
اي اضطراري در صـدد        تشکيل جلسه 

بر آمدند با فرا خواندن يگان ويژه ضد        
شـورش بـه حضـور در مــنـطـقــه از                  
گســتــرش و ادامــه اعــتــصــاب ايــن           
کارگران به سـطـح شـهـر و مـنـاطـق                  

آنـان در  .   اطراف جلوگيري بعمل آورند 
اي جــز پــذيــرش          ايــن جــلــســه چــاره      

خــواســتــهــاي کــارگــران نــديــدنــد و            
سراسيمه شروع به تـمـاس و پـيـغـام                
فرستادن به تـمـام کـارگـران اعـم از                 
کارشناس و مهندسين و کارگر سـاده       
کردند و به اين کارگران اعالم کـردنـد      

 بـهـمـن هـر سـه             ٢٣که از صبح روز     
شيفت صبح، عصر و شب هـمـه سـر          

در عـيـن حـال      .  کار خود حاضر شوند 
 بــهــمــن مــاه       ٢٣از ســحــرگــاه روز         

نيروهاي ضدشورش يگان ويژه مجهز     
به انواع سالح و باتومهاي بـرقـي در            
مقابل فرمانداري شهرستـان گـتـونـد          
مستقر شـده وبـا ايـجـاد راهـبـنـدان                 

تمامي بانـد مـجـاور فـرمـانـداري را              
بستند و سرويسهـاي کـارگـران را بـه             
عبور از باند مخالف جاده راهنمائـي       

اين وضع تا دو روز بعد بـه        .   ميکردند
 .همين منوال ادامه يافت

با توجه به قبول خواست کارگـران       
مبني بر ادامه کار هر سـه شـيـفـت و          
قول مساعد براي پرداخـت دسـتـمـزد          
يک ماه و نيم از دو مـاه و نـيـم طـلـب               
کارگران و کاهش يکساعت از زمـان        
کار هر شيفت کارگران مـوقـتـا و بـا              
موفقيت به اعـتـصـاب خـود پـايـان                

 .دادند
بنا به همين گـزارش در اقـدامـي          
ديگر، شرکت سپاسد روز پنجـشـنـبـه         

 بهمن ماه تمامي وانت نيسانهاي     ٢۵
استيجاري شرکت را که تعدادشان بـه        

 دستگاه ميرسد را از ادامه   ٣٠حدود  
رانـنـدگـان نـيـسـانـهـا           .   کار بازداشـت  

بهمراه خودروهايشان در اعتراض بـه        
اين تصميم سپاسد از ساعت يـک تـا           

 بعدازظهر بمدت يکساعـت     ٢ساعت  
در محل ابتداي پل کارگاه دسـت بـه            
تجمع اعتراضـي زده و بـا بسـتـن راه              
ــه                       ــي ــل ــع از ورود و خــروج ک مــان
ماشينهاي شرکت مـنـجـملـه تـعـداد            
زيادي از سرويسهاي ايـاب و ذهـاب           

کـارگـران   .  کارگران شيفت صبح شدند 
بمنظور حمايت از رانندگان معـتـرض     
و اعتصابي با بـردبـاري و عـلـيـرغـم               
تاخير در بازگشت از کـار تـا پـايـان               
تجمع رانندگان وانت نيسانهـا و بـاز           
شدن راه در محل اتوبـوسـرانـي جـمـع            

 .شدند
 

كارگران نساجي خوي مجددا 
در مقابل فرمانداري اين شهر 

دست به تجمع اعتراضي 
 زدند

بنابه گزارشات رسيده، كـارگـران        
 بـهـمـن     ١۵نساجي خوي روز دوشنبه     

ماه در مقابل فرمانداري خـوي دسـت        
ايــن .   بــه تــجــمــع اعــتــراضــي زدنــد          

كارگران كه ماه هاست بيكار شـده و         
قبال بارها در اعتراض به بالتكليـفـي     
خود در مقابل فرمانـداري ايـن شـهـر           
دست به تجمع اعتراضـي زده بـودنـد،         
بار ديگر در مقابل اين ارگـان دولـتـي          
تجمع كرده و خـواهـان رسـيـدگـي بـه               

كارگـران بـراي     .   مطالبات خود شدند  
ساعاتي بلوار مقابل فـرمـانـداري را          
مســدود كــردنــد كــه بــا دخــالــت و               
سركوب نيروهاي انتظامي و ضرب و      

 .شتم اين كارگران به پايان رسيد
 

تجمع اعتراضي كارگران 
 ماه ٢٠كارخانه نساجي يزد به 
 نگرفتن حقوق

 
بـنـابــه اخـبـار رســيـده كـارگــران              
كارخانـه نسـاجـي درخشـان يـزد كـه               

 سـال    ٢٧ تـا       ١٩سابقه كاري بـيـن       
 بـهـمـن مـاه در          ٢٠دارند، صبح روز    

اعتـراض بـه عـدم دريـافـت حـقـوق                  
 ماهه خود، در مقابل اين      ٢٠معوقه  

. كارخانه تجمع اعتراضي برپا كردنـد     
طبق همين خبر مشكـالت كـارگـران         

 ساله دارد و مسئولين از آن         ٣سابقه  
اطالع دارند؛ اما تا كنون هيچ قدمي       
ــع مشــكــالت و                   در خصــوص رف

 .مطالبات كارگران برنداشته اند
 

اعتصاب كارگران شركت كافن 
 عسلويه

اتــحــاديــه ســراســري كــارگــران         " 
ــيــكــار          ــشــار      "   اخــراجــي و ب ــت ــا ان ب

 بـهـمـن از بـه           ١٩اي در روز      اطالعيه
سر بردن كارگران شـركـت كـافـن در               
عسلويه در اعتصاب به مدت چـهـار       

بـخـشـي از كـارگـران           .   روز خـبـر داد     
شركت كافن از پيمانكاران پترشيمـي      
مراوريد در مـنـطـقـه عسـلـويـه، در                

 مـاه از       ٧اعتراض به عدم پرداخـت       

 
 اخبار اعتراضات کارگري در  ايران
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 بـهـمـن مـاه       ١٦دستمزدهايشـان، از روز     
كارگران بـا   .   دست به اعتصاب زده بودند    

بســتــن درب ورودي كــارگــاه از تــردد                
خودروها، بـه غـيـر از آمـبـوالنسـهـا و                   
ماشينهاي آتش نشاني، به داخل كـارگـاه    

ايـن اطـالعـيـه خـبـر            .   جلوگيـري كـردنـد    
ميدهد كه بالفاصله نيروهاي سركـوبـگـر        
رژيــم، از جــملــه اطــالعــات رژيــم ســر               
ميرسند و از كارگران ميخواهنـد كـه از         
اعــتــصــاب دســت كشــيــده و راه تــردد              
ماشينها را باز كنند كه كارگران وقـعـي           
به آن ننهاده و تا آخر وقت همچنان راه را          
بسته نگه داشته و حاضر بـه پـايـان دادن           

كـارگـران در     .   به اعتصاب خـود نشـدنـد       
آخر با مذاكره بـا كـارفـرمـا و نـيـروهـاي                 
انتظامي رژيم بـا تـوافـق بـر بـعـضـي از                 
مطالبات كارگران فـعـال بـه اعـتـصـاب              

 . خود خاتمه داده اند
 

كارگران پتروشيمي كاويان در 
  عسلويه دست به اعتصاب زدند

ــه اخــبــار رســيــده كــارگــران                ــنــاب ب
پتروشيمي كاويان عسلويه به دليل عـدم      

 ماه از دسـتـمـزدهـايشـان، از             ٧دريافت  
 بـهـمـن مـاه دسـت بـه                 ٢٠صبـح روز       

اعتصاب زده و از مـحـل كـارشـان بـه                   
طــرف خــوابــگــاهــهــاي خــود در كــمــپ            

بـنـابـه    .   كرمانشاهان راهپيمائـي كـردنـد      
همين خبـر نـيـروهـاي انـتـظـامـي رژيـم                  
دخالت كرده و بـه كـارگـران اعـتـصـابـي                
اجازه ورد به خوابگاههاي ديـگـر كـه در             

بـنـا بـه      .   آن زندگي نمي كـردنـد، نـدادنـد         
همين خبر، كمـپ كـرمـانشـاهـان مـحـل             
خوابگاه كارگران پتروشيمـي هـاسـت كـه         
خوابگاه كارگران اعتصابي شركت كـافـن      
نيز، كه در اعتصاب بـودنـد، در هـمـان               

 . كمپ است
 

 كارگر ديگر را نيز ٦٠٠قطع گاز 
 بيكار كرد

 
 ٢٠بنابه خبر منتشر شـده در روز             

بهمن ماه، با قطع گاز در واحد تـولـيـدي           
مجموعه لوله گستر اسفرايـن در اسـتـان          
خراسان شمالي، ايـن كـارخـانـه دو مـاه                

 ٦٠٠است كه توليدي نداشته و تمامـي          
. كارگر اين واحد خانـه نشـيـن شـده انـد               

قبال نيز به اطالع رسانديـم كـه چـنـديـن               
هزار كارگر كـوره پـزخـانـه هـاي اسـتـان                  

از تهران و پاكدشت نيز به دليل قطع گـاز       

 .كار بيكار شده اند
 

 مرگ كارگر ديگري در حين كار
 

" دسـتـرنـج   " بنا به خبري كه سـايـت           
 بهمن مـاه مـنـتـشـر كـرده بـود،             ١٧روز  

يكي از كارگران اپراتور جرثقيل، بـر اثـر           
 مـتـري   ٤٣سقوط اين جرثقيل از ارتفـاع       

در شمال شرق تهران، موجـب مـرگ ايـن           
 .كارگر شد

 
اعتصاب کارگران سد گاوشان 
  کامياران گسترش مي يابد

کارگران سد گاوشان کـامـيـاران در           
اعتراض به عدم دريافت دستمـزد خـود،          
از اول اسفند اعتصاب خـود را مـجـددا             

بدنبال چنـد روز اعـتـصـاب     . شروع كردند 
 بهمن تا پـنـجـشـنـبـه         ٢١از روز يکشنبه    

 بهمن، كارفرمايـان و مـديـران قـول            ٢٥
دادند تا اول اسفند دو مـاه از چـهـار مـاه           
حـقــوق مــعــوقــه را پــرداخــت كــنــنـد و                

امـا روز اول  .   كارگران كار را شروع كردند    
اسفند كارفرما به قول خود عمل نكـرد و         
كارگران بار ديـگـر اعـتـصـاب خـود را                  

اعــتــصــاب .   مصــمــمــانــه شــروع كــردنــد      
 كارگر دو كارگاه هـلـتـوشـان     ١٥٠توسط  

و تــوانــكــش شــرودع شــده و خــواســت               
كارگـران پـرداخـت فـوري حـقـوق هـاي                  
معوقه به مدت چهارماه، بن و مـزايـاي          
 . عقب افتاده، بهداشت محيط كار است

 كارگر سد گاوشان كـه      ٣٠٠بيش از   
مــجــمــوعــا در پــنــج كــارگــاه بــه كــار                 
مشغولند، مشكالت فراواني دارنـد كـه         
در حال حـاضـر مـهـمـتـريـن آنـهـا عـدم                     
پرداخت حقوق، سنوات و مـزايـا و بـن                

كـــارگـــران .   ارزاق و خـــواربـــار اســـت             
اعتصابي اعالم كرده اند كه پـنـجـشـنـبـه         
دوم اســفــنــد در مــقــابــل فــرمــانــداري              
كامياران دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـي                 

 . خواهند زد
كارگران همچنين بـه دسـتـمـزدهـاي          

 ٣٥٠ هـزار تـا         ١٨٣پائين خود كه بين     
هزار تـومـان اسـت اعـتـراض دارنـد و                    
طوماري را عليه اين سطـح از دسـتـمـزد            
جمع آوري كردند اما وزارت اطـالعـات           
. اين طومار را از كارگران گـرفـتـه اسـت             

 ١٥٠اين طومار تاكنون توسط بيش از         
نفر از كارگران كـارگـاهـهـاي تـوانـکـش،              
هلتوشان، شيوانه و گـاوشـان بـه امضـا              

 . رسيده است

در چندمـاه گـذشـتـه كـارگـران سـد                
گاوشان بارها دست به اعتصاب زده كـه          
بعضا تـا ده روز ادامـه داشـتـه اسـت و                   
موفق شده اند حقوق مـعـوقـه مـاهـهـاي              

كـارگـران   .  تير تا شهريور را دريافت كنند 
ميگويند بتدريج راههاي موثـر مـبـارزه          
را آموخته اند و متحدتر و يكپـارچـه تـر             
به مبارزه حول خـواسـتـهـاي بـحـق خـود                

كـارگـران مـيـگـويـنـد          .   ادامـه مـيـدهـنـد      
اكنون هيچ تهديدي مانـع تـداوم مـبـارزه          

 . ما نخواهد بود
يکي از کـارگـران درمـورد شـرايـط             
: سخت کار در داخل تونلهـا مـي گـويـد             

هيچگونه حقوق و مزايايي بابت سخـتـي        
کار به كارگران تعلق نمي گيرد و به هيـچ          
درجه اي به بهداشت محل كار اهـمـيـتـي           

او مي گويد كار در داخـل      .   داده نميشود 
تونلها با شرايط سخت و طاقت فـرسـا و           
رطوبت و سرما و در سـاعـات طـوالنـي           
قابل قياس با هيچ شرايط کـار و جـاي               

طبق قانون بايد کـارهـاي      . ديگري نيست   
سخت مانند کار در مـعـادن و کـار بـا                  
ماشين آالت و وسـايـلـي کـه از لـحـاظ                  
رواني و جسمي براي کـارگـران زيـان آور             

 ساعت در روز کـاهـش يـابـد            ۶است به  
اما با اين وجود ما بـا هـمـيـن شـرايـط                  
سخت و ساعت طوالني و رطوبت نيز بـه         
کار مشغوليـم و مـعـمـوال چـنـديـن مـاه                 
تحت هميـن شـرايـط هـيـچ دسـتـمـزدي                 

بـه ايـن مشـكـالت          .   دريافت نمي کنيـم    
بايد موارد ديگري از قبيل ندادن نهار و          
يا شام ، حساب نکردن ساعت نهار جـزء         
ســاعــات کــار و  نــبــودن هــيــچــگــونــه               
امکانات و سـرويسـهـاي بـهـداشـتـي و                 
توالت در مـحـيـطـهـاي کـار، خصـوصـا                

كــارگــران .   داخــل تــونــلــهــا را نــام بــرد             
مجبورند نهار را همانجا در مـحـيـطـي             
پراز بو و کثافت و حتي در حالت سـر پـا             

در پاسخ به اين سـئـوال کـه          .   صرف كنند 
مگر مامورين بـهـداشـت بـراي کـنـتـرل               
بهداشت محيط کـار و ديـگـر مسـايـل               
بهداشتي سرکشي نمي کنند اين كـارگـر         

اوال مــامــوريــن بــهــداشــت        :   مــيــگــويــد 
هيچگاه برا ي کنترل بهـداشـت مـحـيـط             
کار هيچ کاري نـکـرده و حـتـي زحـمـت                  
بازديد از قسمتهاي مختـلـف کـارگـاه و             
تونلها را به خود نمي دهند، و ثـانـيـا در              
موارد ي همچون آب آشاميدنـي كـه بـه             
تشخيص مامورين بـهـداشـت، صـد در            
صد آلوده بوده و عليرغم نصب بر چسـب         

و اعال م آلوده بودن آن، هيچ اقدامي بـرا            
ي آوردن آب مصرفي نشده و کارگران بـه        
ناچار از همـان آب آلـوده مصـرف مـي                 

 . کنند
 ۱۰کارگر ديگري ميگويد کـه بـا             

سال سابقه کار در شرکـت، مـن و هـمـه                
کارگران ايـن شـرکـت بصـورت قـرارداد               
موقت يكماهه مشغول بکار هسـتـيـم و           
در پايان هر مـاه اگـر آقـايـان مـديـران و               
کارفرمايـان پـيـمـانـکـار از مـا راضـي                   
باشند قرارداد دوباره تمديد خواهد شـد و        
در صورت هرگونه اعتراض و نافـرمـانـي         
تمديد نمي شود و هيچگونه مزايايـي از         
قبيل سنوات، پاداش، عيـدي و شـرايـط          
ويژه و حق شيـفـت بـه مـا تـعـلـق نـمـي                       

 سال کـه مـن در     ۱۰حتي در طول    . گيرد  
اين شرکت مشغول به کارم براي يـک بـار         
هم نماينده اداره کـار را کـه در ظـاهـر                    
مدافع حقوق مـا کـارگـران مـي بـاشـد                  
نديده ام چـه رسـد بـه ايـنـکـه از طـريـق                      
شکايـت بـه ايـن اداره بـه حـقـوق خـود                     

او مي گويد در برابـر درخـواسـت      .   برسيم  
حتي يک روز مـرخصـي بـراي مـداواي                
کودکم و مراجعه به پـزشـک گـفـتـه مـي                 
شود، مشکالت شـخـصـي شـمـا هـيـچ                

 .ربطي به ما ندارد 
 

اعتصاب كارگران شركت گلوكز 
  اشنويه

بنابه گزارشات رسـيـده، كـارگـران           
شركت گلوكز در شهرستان اشنويـه كـه          

 ماه حقوق و دستمزدي دريافت نكرده       ٦
 بهمن ماه دسـت بـه          ٢٠اند، صبح روز    

اعــتــصــاب زده و خــواهــان پــرداخــت             
 . مطالبات خود شدند

 
تجمع اعتراضي كارگران روكش 

  چوبي قزوين
بنابه گزارشات رسـيـده، كـارگـران           

 مـاه اسـت        ٦كارخانه روكش قزوين كه     
حقوقي دريافت نكـرده انـد، بـا ارسـال              
نامه اي اعتراض آميز بـه اسـتـانـداري             
قزوين، خواهان رفـع مشـكـالت خـود              

خبر داد كه ايـن     "   دسترنج" سايت  .   شدند
 بهمن مـاه در مـحـل            ٢٢كارگران روز   

ساختمان خانه كارگر، يك نهاد دولـتـي         
است، دست به تجمع اعتـراضـي زده و            
خواهان دريفت حقوق معوقه و از سـر            

 . گرفتن خط توليد كارخانه شدند
 

عطا باباخاني به بازپرسي شعبه 
   ويژه امنيت احضار شد١

سنديكاي شركت واحد اتوبـوسـرانـي       
 بـهـمـن مـاه بـا             ٢١تهران و حومه، روز     

انتشار اطالعيـه اي، از احضـار يـكـي                
ديگر از اعضاي خود، عطا بـابـاخـانـي،            
راننـده مـنـطـقـه شـش شـركـت واحـد و                     
بازرس سنديكاي كارگران شركت واحـد،       

عطا باباخاني طـي احضـاريـه          .   خبر داد 
اي كتبي كه به دستش رسيده است، بايـد         

 بـهـمـن مـاه خـود را بـه                   ٢٣تا تاريـخ     
 ويژه امنـيـت مـعـرفـي          ١بازپرسي شعبه   

 .كند
 

جمهوري اسالمي صديق امجدي 
  فعال اول مه سنندج را شالق زد

 بهـمـن مـاه صـديـق            ٢٧صبح روز   " 
امجدي  يکي از کارگران دستگـيـر شـده           
اول مه سنندج جهت اطالع از حـكـمـي             
كه به خانواده اش داده بودنـد بـه دادگـاه              
شعبه دوم اجـراي احـكـام در سـنـنـدج                   
مراجعه مي كند كه به محض مـراجـعـه           
به دستور قاضـي شـعـبـه احـكـام وي را               

 ضـربـه     ١٠بازداشت كرده و هـمـانـجـا             
شالق به او مي زنـنـد و هـمـسـر وي را                    

 هـزار    ٦۵مجبور بـه پـرداخـت مـبـلـغ                 
صديق امـجـدي    .   تومان جريمه مي كنند   

در جريان برگزاري مراسم سـال گـذشـتـه             
اول ماه مه سنندج دستگير شـده بـود و             

 . روز را نيز در زندان به سر برده بود٩
 

اعتصاب كارگران نساجي 
  پاكريس سمنان

 ٢٤بنابه اخبار منتشر شـده در روز         
بهمن ماه، كارگران نسـاجـي پـاركـريـس             
سمنان، يك هفته است كـه در اعـتـصـاب          

ايـن كـارگـران دلـيـل           .   به سر مـي بـرنـد         
اعــتــصــاب خــود را پــرداخــت نشــدن                

 مـاه حـقـوق         ٨مطالبات خود كه شامل     
 ٨٤پرداخت نشده و بن كارگري سالهاي         

 و بخشي از عيدي و پاداشت سـال         ٨٦تا  
 ٢٣روز   .   گذشته است، عنوان كـرده انـد       

بهمن ماه يكي از مديران اين كارخانه بـا         
حضور در جمع كارگران اعـتـصـابـي، از             
آنها خواست تا به اعتصاب خـود پـايـان            

او .   داده و بـر سـر كـار خـود بـرگـردنـد                     
همچنيـن وعـده داد كـه اگـر كـارگـران                   
همين امروز به سر كار خود برگردند، تـا          

حقوق آنها را پرداخـت   پايان سال يك ماه     
خواهد كرد؛ اما كارگران مصمم بـودنـد        
كه اعتصاب خود را براي پرداخت فقـط        
يك ماه حقوق پـرداخـت نشـده و چشـم             
پوشي از ديگر مطالبات خـود، پـايـان            

 
... اخبار اعتراضات کارگري  ١٢از صفحه    
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مديريت ايـن كـارخـانـه تـهـديـد          .   ندهند
كرده است كه اعـتـصـاب غـيـرقـانـونـي              
است كه مي تواند براي كارگران زيانبار       

 .باشد
 

تجمع اعتراضي كارگران سراب 
 بافت در مقابل مجلس

بــنــابــه اخــبــار رســيــده، كــارگــران             
 بهـمـن مـاه      ٢٣كارخانه سراب بافت روز  

 مـاه    ١٧در اعتراض به عـدم دريـافـت             
دستمزد، در برابر مجلس اسالمي دسـت       

ايـن كـارگـران      .   به تجمع اعتراضـي زدنـد     
 كـارگـر     ۵٠٠كه خود را نمايندگان همه       

اين كارخانه مـعـرفـي كـردنـد، خـواهـان                
رسيدگي بـه مـطـالـبـات خـود شـدنـد و                   
اظهار مديريت مبني بـر ورشـكـسـتـگـي           

بـنـابـه خـبـر        .   كارخانـه را دروغ خـوانـدنـد       
 بهمن مـاه مـنـتـشـر            ٢٩ديگري كه روز    

گرديده بود، اين كارگـران بـراي دومـيـن             
بار در طول هفتـه در مـقـابـل مـجـلـس                   
دست به تجمع زده و بـر رسـيـدگـي بـه                    

 .مطالبات خود پافشاري كردند
 
 كارگر كارخانه كمياك ٨٠٠

  قروه كار خود را از دست دادند
بنابه خبري كه اقبال رضائـي، يـكـي         
از فعـالـيـن كـارگـري در كـردسـتـان در                    
اختيـار مـطـبـوعـات قـرار داده اسـت،                  
كارخانه توليدي گـونـي بـافـي كـمـيـاك                 

 تـن از كـارگـران ايـن       ٨٠٠تعطيل شده و   
. كارخانه شغل خود را از دست داده انـد           

او گفته اسـت كـه وضـعـيـت واحـدهـاي                 
ديگر توليدي در استـان كـردسـتـان نـيـز               
بحراني است و در صورت عدم رسيـدگـي    
دولت، آنها نـيـز بـه تـعـطـيـلـي كشـيـده                     

 .خواهند شد
 

كارگران كارخانه كارا صنعت 
 امين كردستان بيكار شدند

بنابه خبري كـه اقـبـال رضـايـي در                
 بهمن ماه در اخـتـيـار           ٢٧كردستان روز   

خبرگزاري ها قـرار داده اسـت، كـارخـانـه            
كارا صنعت امين كردستان، كـه ظـروف         
يكبار مصرف توليد مـي كـرد، بـدلـيـل            
عدم تهيه مواد اوليه تعطيل شد و كـلـيـه        

 . دادندكارگران آن شغل خود را از دست 
 

بيكارسازي هزاران كارگر بر اثر 
 تعطيلي كارخانه قند قهستان

بنابه اخبار رسيده، هـزاران تـن از            
كــارگــران و كشــاورزان شــهــر اســديــه             

خراسان بـا تـعـطـيـلـي كـارخـانـه قـنـد                     
كارگران در اين   .   قهستان بيكار شده اند   

خصوص گفته انـد كـه دسـتـمـزدهـاي                
 مـاه    ٤ تن از كارگـران بـيـش از           ٢۵٠

 . است كه پرداخت نشده است
 

اعتصاب كارگران سد گاوشان 
  كامياران همچنان ادامه دارد

همچنانكه در اطالعيه مطبوعـاتـي     
 بهمن ماه بـه اطـالع رسـانـديـم،           ٢٣روز  

 ٢١كارگران سد گاوشان كامـيـاران روز           
بهمن ماه در اعتراض به عـدم پـرداخـت             
دستمزدهايشان توسط كارفرما به مـدت      

 ماه، دست به اعتصاب زده بـودنـد و           ٤
خواهان پـرداخـت فـوري دسـتـمـزدهـاي               

بـنـابـه خـبـر        .   معوقه خـود شـده بـودنـد           
 بهمن ماه منتـشـر      ٢۵ديگري كه در روز     

گرديده بود، اين كـارگـران هـمـچـنـان در               
اعتصاب بوده و بـر خـواسـت پـرداخـت                
دستمزدهاي پرداخت نشده خـود اصـرار          

كـارفـرمـا در جـواب كـارگـران              .   داشتند
اعــالم كــرده اســت كــه تــوان پــرداخــت              
دستمزدهاي پرداخت نشـده كـارگـران را           

 .ندارد
 

اخراج كارگران براي شركت در 
  اعتراضات كارگري

 بهمن ماه از   ٢٦بنابه خبري كه روز     
شهرستان مرودشت منتشر گرديـده بـود،       

 كـارگـر     ٤٠اداره كار اين شهرستان براي      
قراردادي كارخانه آزمـايـش، بـه دلـيـل               

 روزه اين شركـت     ١٠شركت در اعتصاب    
ايــن .   حــكــم اخــراج صــادر كــرده اســت           

كارگران از طرف كارفرما بعنوان خـاطـي        
معرفي شده بودند و در جـلـسـه هـيـأت                
تشخيص اختالفات اداره كار مـرودشـت        
نيز به دليل شركت در اعتصـاب و تـرك             
كار خود مجرم شناختـه شـده و رأي بـر                

ايـن كـارگـران      .   عليه آنها صادر شده بـود     
 تـن ديـگـر از كـارگـران                ٤٠٠همراه با    

كارخانه مزبـور، در اعـتـراض بـه عـدم                 
بازنگري در طرح طبقه بندي مشاغـل و          

شغلـي خـود در پـائـيـز            نيز عدم امنيت    
. امسال دست بـه اعـتـراض زده بـودنـد            

الزم به يادآوري است كه آن اعتصاب بـا      
تعهد كارفرما به بر آورده كردن خواستـه        

 .هاي كارگران پايان يافته بود
 

راهپيمايي و تجمع كارگران 
  كارخانه پوشينه بافت

بــنــابــه اخــبــار رســيــده، كــارگــران             
 ٢٧كارخانه پوشينه بـافـت قـزويـن روز              

بهمن ماه در اعتراض به عـدم پـرداخـت             
مطالبات خود، در مـقـابـل فـرمـانـداري             

ايـن  .   شهـرسـتـان الـبـرز تـجـمـع كـردنـد                 
كارگران از مـحـل كـارخـانـه بـه سـوي                     
فرمانداري البرز راهپيمايـي كـرده و بـا              
تجمع در مقابل اين فرمانداري، خواهـان       

 ٤رسيدگي به مطالبات خود كه شامـل          
ماه حقوق پرداخت نشده در سال جاري و         

ايـن  .    سال گذشته است، شـدنـد    ٣مزاياي  
 بهمـن مـاه نـيـز، بـراي             ٢٨كارگران روز   

دومين روز متوالي دسـت بـه اعـتـراض             
زده و اين بار به سوي اداره كل صنايـع و             
معادن اين استان راهـپـيـمـائـي كـرده و                
خواهان رسيدگـي بـه مـطـالـبـات خـود                 
شدند و همچنين بي توجهي مسـئـولـيـن          
به مشكالتشان را مـورد اعـتـراض قـرار          

 .دادند
 

تجمع اعتراضي كارگران شركت 
  زالل موج همدان

 بهـمـن مـاه      ٢٧بنابه خبري كه روز   
منتـشـر گـرديـده بـود، دهـهـا تـن از                      
كارگران شركت زالل موج هـمـدان طـي           
روزهاي گـذشـتـه در مـقـابـل شـركـت                   
شهركهاي صنعـتـي هـمـدان دسـت بـه               
تــجــمــع اعــتــراضــي زده و خــواســتــار            

. پرداخت مطالبات معوقه خود شـدنـد        
 مـاه حـقـوق و مـزايـاي              ۵اين كارگران   

 . خود را دريافت نكرده اند
 

عقب نشيني دولت در مقابل 
  اعتراض كارگران روزنوش 

 بهـمـن مـاه       ٢٨بنا به خبري كه روز      
منتـشـر گـرديـده بـود، در پـي تـجـمـع                      
اعتراضي كـارگـران كـارخـانـه نـوشـابـه                 
سازي روزنـوش كـرمـانشـاه در مـقـابـل                 
استانداري كرمانشاه، مدير كـار اسـتـان          
كرمانشاه و استانـدار دسـتـور پـرداخـت              
تمامي حقـوق مـعـوقـه كـارگـران را كـه                 
چهار ماه حقوق معوقه مي باشد، صـادر      

 .كردند
 

تجمع اعتراضي كارگران 
  كارخانه صندوق نسوز خرم 
 ٢٨بنابه اخبار منتشر شـده در روز         

بهمن ماه، كـارگـران كـارخـانـه صـنـدوق               
نسوز خرم استان تهران، در اعـتـراض بـه            

 ماه حـقـوق و مـزايـاي            ١٧عدم دريافت   
، در مقابل اين كـارخـانـه دسـت           ٨٦سال  

بــه تــجــمــع زده و خــواســتــار پــرداخــت               

مطالبات خود و رسيدگي بـه مشـكـالت         
مسـئـولـيـن ايـن كـارخـانـه              .   خود شـدنـد   

چندي پيش اين كارخانه را تعطيل كـرده          
و حقوق و مزاياي كـارگـران را پـرداخـت              

 .نكردند
 

تعطيلي كارخانه ريخته گري 
  كردستان و بيكاري كارگران آن

 بـهـمـن مـاه       ٢٨طبق خبري كـه روز      
منتشر گرديده بود، به دنبـال تـعـطـيـلـي              

 كـردسـتـان،      ١٦٢كارخانه ريخته گـري        
. تمامي كارگران اين واحد بيكـار شـدنـد         

كارگران در اعتراض بـه تـعـطـيـلـي ايـن                
كارخانه به مراجع دولتي شكـايـت كـرده           
اند و دادگاه نيز حكم بـه تـوقـيـف امـوال               
اين كارخانه داده است، امـا ايـن حـكـم                

 .هنوز به اجرا در نيامده است
 

تجمع اعتراضي كارگران 
مركوپال اصفهان مقابل مجلس 

  اسالمي
كارگران شركت مركوپال اصـفـهـان،        
صبح روز اول اسفند ماه در اعتـراض بـه           
پرداخت نشدن حـقـوق خـود در مـقـابـل                

ايـن  .   مجـلـس اسـالمـي تـجـمـع كـردنـد               
 ماه است حـقـوق و        ٢٠كارگران گفته اند    

مزايائي دريافت نكرده اند و با تجمع در         
مــقــابــل مــجــلــس اســالمــي، خــواســتــار       
رسيدگي مقامات دولتي بـه مشـكـالت         

اين كارگران همچنين گفتنـد     .   خود شدند 
 مـاه حـقـوق        ٤٤كه سـال گـذشـتـه نـيـز               

 .دريافت نكرده بودند

 
...  اخبار اعتراضات کارگري   مارس روز  همبستگي جهاني با کارگران ٦به استقبال   

  ايران و براي آزادي منصور اسانلو  و محمود صالحي برويم
 .براي فرستادن پيام در حمايت از کارگران لينک زير را کليک کنيد

http://www.labourstart.org/iran  
کـارگـران زنـدانـي را          . . . اقدام فوري! كارگران زندانى را آزاد كنيد ! اقدام فورى :   ايران

 .آزاد کنيد و به حقوق آنان احترام بگذاريد
و فدراسيون جـهـانـي حـمـل و           )   آي تي يو سي   ( هاي کارگري     کنفدراسيون اتحاديه 

 مـارس در حـمـايـت و               ۶يک کارزار جهاني را باري ديگـر در       )  آي تي اف(نقل  
 .اند همبستگي با کارگران در ايران تدارک ديده

ما خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط منصور اسانلو و مـحـمـود صـالـحـي                         
وخامت وضعيت جسماني منصور اسانلو و مـحـمـود صـالـحـي شـدت                     .   هستيم

 .گرفته است
خـواسـتـاريـم کـه بـه            )   آي ال او     (  سازمان جهاني کار        ما همچنين طبق پيمان نامه    

زنـدانـي کـردن اسـانـلـو و              .   اي ترين حقوق کارگران در ايران احترام گذاشته شـود           پايه
هاي نقض حقوق کارگري نيستند،اخيرا نه نفر از معلمان نـيـز بـه                  صالحي تنها نمونه  

اقدام عليه امـنـيـت      " مقامات ايراني آنها را به جرم    .   اند   روز حبس محکوم شده    91
محکوم کرده، اگر چه در حقيقت مقامات ايراني هستند که مـيـخـواهـنـد بـا                     "   ملي

بـه هـمـيـن       . فشار بر جنبش کارگري در ايران، اتحاد ويکپارچگي آنها را بر هم زنـنـد             
هاي سراسري همراه با نهادهاي دفاع از حقوق بشر، بـه دولـت         علت است که اتحاديه  

 مارس که دو هفتـه قـبـل از آغـاز سـال نـو و                          6در روز   . ايران قويا اخطار ميدهند   
همچنين انتخابات مجلس در ايران است، به کمپيني که در حمايت و پشتيبـانـي از                  
کارگران زنداني تدارک ديده شده است، شرکت کنيد و همچنين پيامهاي اعـتـراضـي             

 . خود را ارسال کرده و در پخش اين اطالعيه کوشا باشيد

محمود صالحي هـمـچـنـان در           
وضعيت جسماني نامنـاسـبـي قـرار         

طبق آخرين خبر، وي از ناحيـه       .   دارد
کــلــيــه بــه شــدت احســاس درد و                

اين مسئله بـاعـث     .   ناراحتي ميکند 
شده است که وي به خـوبـي نـتـوانـد                

دفع کند و به ازاي مصرف سه لـيـتـر           
مايعات، فقط نيم ليتـر آن را دفـع              
ميکند که آنهـم بـا سـوزش شـديـد                

 . ادرار همراه است

  
 جان محمود صالحي در خطر است

١٣از صفحه   

 

 



 15 ٧٧شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 زنده باد سوسياليسم 

 اندرو فـرگسـن، فـکـر       : ارسالن ناظري 
کردم که اين مصاحبه را با شما ترتـيـب          
داده و فرصتي در اختـيـار خـوانـنـدگـان           
نشريه كارگر کمونيست قرار دهيم تا بـا        

از .   شما و اتحاديه شـمـا آشـنـا شـونـد                
قبول پيشنهادم براي مصاحبـه و انـجـام         

لطفا قبل از هر چيـز      .   ان واقعا متشکرم  
تان را كمـي مـعـرفـي         خودتان و اتحاديه  

  .کنيد
 

مـن مـديـرعـمـومـي         :   اندرو فـرگسـن   
اتحاديه ساختمان، جنـگـل، مـعـدن و            " 

در سطـح اسـتـان و هـمـيـنـطـور               "   انرژي
نـيـو سـاوت ولـس واحـد             " مدير استان   

اين اتحاديـه   "   ساختمان و واحد عمومي   
اتحاديه ما اتحاديه بـزرگـي بـا           .   هستم

اعضاي خودش در واحدهاي ساختمان،     
جنگل، انرژي و مـعـادن زغـال سـنـگ              

ــاشــد         ــب ــا مــي ــي ــرال ــاري از     .   اســت بســي
هايي که براي تغييرات سياسـي        اتحاديه

و اجتماعي سابقه مبارزاتي داشـتـنـد،          
اتحاديه ساختمان، جنگل، معدن را در     

 بمنظور ايجاد يک اتحـاديـه   ١٩٩٠دهه  
قوي و مبارزه عليه دولتهاي مـحـافـظـه          

هـاي بـزرگ، تـاسـيـس              کار و کمـپـانـي     
 .نمودند

 
 فکـر مـيـکـنـيـد چـرا            : ارسالن ناظري 

مردم در انتخابات ماه نوامبر گـذشـتـه          
. به حزب کارگر اسـتـرالـيـا راي دادنـد              

مادام که در مـورد دولـت اسـتـرالـيـا                  
صحبت ميکنيم مايلم کـه بـه اطـالع              

خوانندگان برسانم کـه دولـت ائـتـالف              
" جـان هـاوارد    " سابق استراليا به رهبري     

را "   پل کـيـتـيـنـگ      " دولت پيشين کارگر    
 شکسـت داد و اخـيـرا            ١٩٩٦در سال   

رهبر سابق اپوزيسيون حـزب    " کون راد" 
کارگر استراليا بعـد از انـتـخـابـات مـاه             
نوامبر به مقام نـخـسـت وزيـري دسـت              

 .يافت
 

 امورات زيـادي وجـود       : اندرو فرگسن 
داشت که کمک کرد و کـمـپـيـن حـزب                 
کارگر استراليا را در جريـان انـتـخـابـات       
فدرال استراليا کارساز نمود و اين حزب       

خيلي از مـردم       .   در انتخابات برنده شد   
معتقد بودند که وقت ايجاد تغييـر فـرا           
رسيده و بسادگي براي انجام تـغـيـيـرات          

 ١١کـاران بـمـدت           محافظه.   راي دادند 
، " جـان هـاوارد    " سال در دولت بودند و         

نخست وزير اسـتـرالـيـا، مـورد قـبـول                 
. بسيـاري از مـردم جـوان نـبـوده اسـت               

بهرحال موضوع کليدي در انـتـخـابـات           
محافـظـه کـاران      .   قوانين کار بوده است   

قوانين کار سختي را به تصويب رسانده       
بودند کـه بـه کـارفـرمـايـان در پـايـيـن                   
نگهداشتن سطح دستـمـزدهـا، شـرايـط          
کار و سلـب حـق و مـزايـاي کـارگـران                   

ــود              ــادي داده ب ــدرت زي ــبــش   .   ق ــن ج
اي استراليا کمـپـيـنـي را بـنـام                اتحاديه

بـر عـلـيـه دولـت را            "   حق تو موقع کار   " 
پيش برد که حمايت فراواني در جامـعـه         

 .يراي تغيير دولت کسب نمود
 

 لـطـفـا از تـوقـعـات               : ارسالن ناظري 
مردم از انتخابات، برخورد و تفکر آنـان        
نسبت به انتخابات براي خوانندگـان مـا     

 .بگوييد
 

مـردم اسـتـرالـيـا بـراي         :   اندرو فرگسن 
ايجاد تغـيـيـرات و رهـبـري تـازه راي                  

سياستهاي حزب کارگر استراليا    .   دادند
هاي تحصيالت، قوانيـن کـار         در زمينه 

و سياست خارجي نظر بسيـاري از راي           
 .دهندگان را بخود جلب کرده بود

 
  چه تغييراتي را شمـا       : ارسالن ناظري 

فکر ميکنيد حـزب کـارگـر اسـتـرالـيـا               
 بوجود خواهد آورد؟

 
حزب کارگر اسـتـرالـيـا       :   اندرو فرگسن 

يـک حــزب مــحــافــظــه کــار ســوســيــال            
آنها مصمم هسـتـنـد       .   دمکراتيک است 

هـاي     که موجبات نـاراحـتـي سـرمـايـه            
بزرگ را فراهـم نـکـنـنـد و رفـرمـهـاي                   
کوچک ولي مهـم بـراي مـثـال حـداقـل                
استانداردهاي تازه حفاظـت از کـارگـران        
استراليا و معذرتخواهي براي گـذشـتـه         
غلط در قبال مردم بومي اسـتـرالـيـا را            

 .انجام دهند
 

در انـجـام قـولـهـاي           :   ارسالن ناظـري  
پيش از انتخابات فکـر مـيـکـنـيـد کـه                
حزب کارگر استراليا بـه چـه مـيـزانـي               
براي منسوخ نمودن قوانين کـار سـابـق           
جدي خواهد بود؟ سرگذشت اين قوانين      
کار سابق با توجه به اکثريت نمايندگـان        

موافق در مجلس سنا چه خواهد شـد؟          
طبقه کارگر چطوري مبـارزه خـودش را         
بر عليه اين قوانين بويژه و عموما بـراي     
حــق خــودشــان تــحــت دولــت جــديــد               
کارگراستراليا پيش خواهد برد؟ آيـنـده         

 جنبش کارگري چه خواهد بود؟
 

من معتقدم کـه حـزب       :   اندرو فرگسن 
کارگر استراليا مسئوليتهاي انتخاباتي    

حـزب  .   خودش را محترم خواهـد شـمـرد      
کارگـر اسـتـرالـيـا هـرگـز مسـئـولـيـت                   
تصويب قوانين کار راديکال را بـعـهـده           

من فکـر مـيـکـنـم کـه بـراي             .   نميگيرد
قوانين کار تازه به حزب کارگر استراليـا       
بوضوح اين قدرت تـفـويـض شـد و در               
تصويب قوانين تازه از مـجـلـس سـنـا               

 .موفق خواهد شد
 

ــري       ــاظ ــتــراتــژي و           : ارســالن ن  اس
تاکتيکهاي مبارزاتـي اتـحـاديـه شـمـا             
براي حقوق کارگـران تـحـت ايـن دولـت              

 تازه کارگر چيست؟
 

 سـال    ١١در خـالل         : اندرو فـرگسـن    
اي    دولت محافظه کار جنبش اتـحـاديـه       

شديدا متحمل ايـن شـده کـه اعضـا و                
کـمـتـر از      .   بنيه خود را از دست بـدهـد         

 درصد از کارگران اعضـا اتـحـاديـه        ٢٠
هـا بـه از سـرگـيـري                اتحاديـه .   هستند

عضو گيري و تاثيرگذاري در محلـهـاي        

نـيـازمـنـد ايـن        .   کار نيازمند هسـتـنـد      
هستند که براي انجام تـغـيـيـراتـي کـه               
حزب کارگر استراليـا بـه اجـراي آنـهـا                
موافقت کرده، مبارزه كنند و بعدا براي       
انجام اصالحـات بـيـشـتـر حـمـايـتـهـاي              

 .جامعه را کسب کنند
 ايـنـجـا مـايـلـم بـه               : ارسالن نـاظـري   

خوانندگان نشريـه کـارگـر کـمـونـيـسـت             
توضيح دهم که در خالل سالها تـجـربـه           
كاري و با اندرو فرگسن شاهد اين بـوده      
ام كه او از کارگران چه در استراليا و چه          
در خارج از استراليا فـعـاالنـه حـمـايـت              

او بــطــور مشــخــص از         .   نــمــوده اســت  
ــلــمــان و                    ــارگــران مــع ــبــارزات ک م
دانشجويان ايران بـر عـلـيـه جـمـهـوري               

انـدرو  .   اسالمي ايران حمايت كرده است    
فرگسن يكبار ديگر متشکرم از اينـکـه        

. وقتت را در اخـتـيـار مـا گـذاشـتـي                    
اميدوارم که با همديگـر بـراي رشـد و               
پيشرفت حقوق کارگـران در اسـتـرالـيـا             

 .هايي را به پيش ببريم کمپين

 
 انتخابات، اتحاديه ها و كارگران استراليا

 مصاحبه با اندرو فرگسن، معاون رئيس اتحاديه ساختمان، جنگل، معادن و انرژي استان نيو ساوت ولس استراليا

 
كارگران دست از كار 
  كشيدند، يونان فلج شد

 داوود رفاهي
 

 فوريه، هـزاران تـن از        ١٣سه شنبه   روز  
كارگران در يونان دست از كار كشيـدنـد         
و در خيابانهاي آتن و چندين شهر ديگر        

اعـتـصـاب    .   دست به تـظـاهـرات زدنـد          
باعث تعطيلي كامل سرويس خـدمـات       

. عمومي، مدارس و بيمارستانـهـا شـد         
فرودگاهها و بنادر به حالت تعطيـل در          

ــد  ــون و                  .   آمــدن ــزي ــوي ــل ــو و ت از رادي
كارگـران  .   ها خبري منتشر نشد     روزنامه

ساختماني، پزشكان و حقوقدانان نيز به      

 . اعتصاب كنندگان پيوستند
اين اعتصاب به دعـوت دو اتـحـاديـه               
اصلي در يونان فـراخـوانـده شـد تـا بـه                  
تصميم دولت براي تغيـيـر در قـوانـيـن              

كـارگـران   .   بازنشستگي اعتراض كنـنـد    
ميگويند دولت در نـظـر دارد حـقـوق                
ــازنشــســتــگــي را كــاهــش و ســن                   ب

در .   بــازنشــســتــگــي را افــزايــش دهــد         
دستها از  " حاليكه هزاران نفر با بنرهاي      
آيـنـده   " و   "   حقوق بازنشستگي ما كوتاه   

در دست در هـواي      "   از آن كارگران است   
ســرد راهــپــيــمــايــي مــيــكــردنــد،                   
هليكوپترهاي پليس باالي سر آنـهـا در         

يكي از كارگران شـركـت      .   چرخش بودند 

آيـنـده   :   " كننده در تظاهرات گفته اسـت       
ما براي اين دولت هيچ اهميتي نـدارد،       

داران بـزرگ       اينها فـقـط بـه سـرمـايـه             
 Yiannis. "   اهـــمـــيـــت مـــيـــدهـــنـــد    

Panagopoulos         يكـي از رهـبـران ،
ايـن اعـتـراض      :   " ها گفته اسـت     اتحاديه

وسيع، پيغام محكمي بـه دولـت اسـت            
كه آنها نميتوانند دست به تغييراتي در    
قوانين بزنند كه حقوق مـا كـارگـران را           

 ٢٠٠٨ فوريه ١٤." دور بزند
 

 كارگر در    ۵٠٠٠بيش از    
 ويتنام دست به اعتصاب زدند

 
 كارگر يك شـركـت       ۵٠٠٠بيش از   

 Haiژاپنـي در شـهـر هـاي فـونـگ                   
Phong         كــيــلــومــتــري    ١٠٠ كــه در 

جنوب غربي هانـوي واقـع شـده اسـت،             
كــارگــران .   دســت بــه اعــتــصــاب زدنــد        

ــت        ــركـ  Yazaki Hai Phongشـ
Vietnam Co.               كـه تـولـيـد كـنـنـده 

سيمهاي الكتريكي وسائط نقليه است،     
 فـوريـه بـا خـواسـت           ١٣روز چهارشنبه   

افزايش دستمزد و كاهش ساعات كـار،       
ايـن كـارگـران      .   دست از كـار كشـيـدنـد        

اند مقـدار دسـتـمـزد آنـهـا بـحـدي                  گفته
ناچيز است كه زندگي با آن غيرمـمـكـن          

تعداد زيادي از ايـن كـارگـران دو          .   است
كـارگـران   .   شيفت در روز كار ميـكـنـنـد        

 ١,٢ميگوينـد دسـتـمـزد آنـهـا فـقـط                 
 دالر   ٧۵ يـا       Dongميليـون دونـگ      

آمريكا است كه ظاهرا باالترين مـيـزان        
دستمزد در آن شهر صنعـتـي بـحـسـاب          

 . ميايد
در سالهاي اخير اعتصاب بـه امـر          
روزمره كارگران در ويتنام تـبـديـل شـده        

انـد در      هاي كارگري گفته    اتحاديه.   است
 اعـتـصـاب      ۵٤١ تـعـداد        ٢٠٠٧سال  

اند كه بيـش از        كارگري به وقوع پيوسته   
 هــزار كــارگــر در آن شــركــت                   ٣۵٠
بخش عمده اين اعتـصـابـات       .   اند  داشته

هـاي غـيـر         در مؤسسات بـا سـرمـايـه          
 . ويتنامي بوده است

هـاي كـارگـري در ويـتـنـام               اتحاديه
معموال بجاي نمايندگي كارگران بـراي        
دستيابي به مطالباتشان نقش ميانجـي      
بين كارگران و كارفرمايان براي خـاتـمـه         
دادن به اعتراضات كارگران را بـعـهـده            

   فوريه١٧.دارند

 

 
   اخبار بين المللي کارگري
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به سازمانها و نـهـادهـاي كـارگـري           
 بين المللي

بعد از صدور و اجراي حكـم شـالق          
فعالين كارگري اول مـاه مـه سـنـنـدج                
توسط جالدان جمهوري اسالمي، شهال     
دانشفر و بهرام سروش، از طرف كميـتـه         
همبستگي كارگري حزب كـمـونـيـسـت         
كارگري، طي دو نامه اين عمل شنيع و        
قرون وسطائي جمهوري اسالمي را بـه          
اطالع سازمانها و نـهـادهـاي كـارگـري            

در نامه اول كه در   .  بين المللي رساندند 
 نـوشـتـه شـده          ٢٠٠٨ فوريـه   ١٨تاريخ  

 : بود آمده است
 

شالق زدن فعالين اول ماه مه "
 در ايران

 تن ديگر در انتظار چنين ١٠
 سرنوشتي هستند   

صديق امجدي، يكي از كارگـرانـي       
كه در مراسم اول ماه مه سـال گـذشـتـه              
در شهر سنندج دستگير شده بود، بنابـه      
گـزارش اتــحــاديـه سـراســري كــارگــران            
بيكار و اخراجي، جريمه شـده و شـالق            

 . خورده است

 فوريه، در حـالـيـكـه         ١٦روز شنبه   
 دادگـاه    ٢صديق امـجـدي بـه شـعـبـه               

اجراي احكام مراجعه كرده بـود، او را            
دستگير و با حكم قاضي ايـن دادگـاه،         

 ١٠ هزار تومان جريمه كـرده و  ٦۵او را  
 .ضربه شالق زدند

حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري در          
اي اين حكم وحشيانـه را شـديـدا              بيانيه

محكوم كرده و از همـه مـردم ايـران و                
سراسر جهان خـواسـتـه اسـت كـه بـهـر                 

اي كه برايشان امكانپذيـر اسـت،          وسيله
بـه ايـن وحشـيـگـري قـرون وسـطـائــي                   

 .اعتراض بكنند
صــديــق امــجــدي ســال گــذشــتــه            

 روز را در زندان بسـر بـرده          ٩دستگير و   
 .بود

احكام باال در دادگاه تجـديـد نـظـر            
 فـعـال     ١١در استان كردستان بر عليـه        

كارگري كه در اول ماه مه سـال گـذشـتـه       
در سنـنـدج دسـتـگـيـر شـدنـد، صـادر                   

 نفر، بـقـيـه      ١١بجز يكي از اين .  گرديد
كارگران به شـالق و پـرداخـت جـريـمـه                 

عـبـاس انـدريـانـي بـه            .   محكوم شـدنـد   
 كارگر  ١١.   پرداخت جريمه محكوم شد   

 :مزبور عبارتند از
 )شالق و جريمه( ـ صديق امجدي ١
 )جريمه( ـ عباس اندرياني ٢
 )شالق و جريمه( ـ طيب چتاني ٣
 )جريمهشالق و ( ـ فارس گويليان ٤
 )شالق و جريمه( ـ يداهللا مرادي ۵
 )شالق و جريمه( ـ اقبال لطيفي ٦
 )شالق و جريمه( ـ خالد سواري ٧
 )شالق و جريمه( ـ صديق سبحاني ٨
 )شالق و جريمه( ـ طيب ماليي ٩

شـالق و    (  ـ محـي الـديـن رجـبـي               ١٠
 )جريمه
شـالق و    (  ـ حبيب اهللا كلـه كـانـي             ١١

 )جريمه
بــه دنــبــال شــالق زدن وحشــيــانــه            
صديق امجدي، بيم آن ميـرود كـه ايـن             
حكم عليه كارگران ديگر نيز بـه هـمـيـن           

 ."ها به اجرا در آيد زودي
متن نامـه دوم شـهـال دانشـفـر و                 

 فـوريـه بـه         ٢١بهرام سـروش كـه روز           
نهادهاي كارگري ارسـال شـد، چـنـيـن               

 : است
 

 كارگر ديگر شالق خوردند ٢"

اتحاديه به اي ال او اعتراض 
 مي كند

بنا به گزارش اتـحـاديـه سـراسـري              
 تن ديـگـر      ٢كارگران بيكار و اخراجي،     

از كارگراني كه در مراسم اول مـاه مـه             
سال گذشته شهر سنندج شـركـت كـرده          

 .بودند، جريمه شده و شالق خوردند
فارس گويليـان و حـبـيـب اهللا كلـه            
كاني در حاليكه روز سه شنبه به دنـبـال          
احضاريه دادگاه اجـراي احـكـام شـهـر               
سنندج به ايـن دادگـاه مـراجـعـه كـرده                 
بودند، دستگير شده و بـه آنـهـا شـالق               

 .زدند
احكـام جـريـمـه و شـالق تـوسـط                  
دادگاه تجديد نظر استان كـردسـتـان بـه            

مـاه   فعال كارگري كه در مراسم اول     ١١
مه سال گذشته دستگير شده بـودنـد،        

 .صادر گرديد
اتحاديه سراسري كارگران بيكـار و       
اخراجي در نامه اي به كنفدراسيون بين        

، ITUCالمللي اتحاديه هاي كارگـري      
 ILOاعتراض رسمي خـود را تـقـديـم             

در بخشي از اين نامـه آمـده        .   كرده است 

 : است
در شرايط امروز جهان، شالق زدن      ‘

کارگران به جرم شرکـت در مـراسـم اول             
ماه مه، تالشي بـغـايـت ضـد انسـانـي               
براي امحا دستاوردهاي تاکنوني طبقـه      
کارگر جهاني است که ميليونها کـارگـر        
در سرتاسر جهان بـراي تـثـبـيـت آنـهـا                  
زندگي خود را از دست داده و مشـقـات           

. طاقت فرسايي را مـتـحـمـل شـده انـد              
صدور و اجراي حـکـم قـرون وسـطـايـي               
شالق در مورد کارگران در ايران، اعـالم       
خطري است براي کل طبقه کارگر جهان       
و ما انتظار داريم شما دوستان عزيـز و           
تمامي کارگران جهان با قدرت و شـدت        

 ’.در برابر آن عکس العمل نشان دهيد
روز گذشتـه در بـيـانـيـه اي، ايـن                  
اتحاديه اعـالم كـرده اسـت كـه بـقـيـه                   
كارگراني كـه حـكـم شـالق و جـريـمـه                   
دريافت كرده اند، تصميم گرفته اند كـه         
به اين حكم گردن ننهـنـد و در عـوض               
اگــر احضــار شــدنــد، هــمــراه اعضــاي            
خانواده خود مقابل اين دادگـاه تـجـمـع            

اين اتحـاديـه از اعضـاي         .   خواهند كرد 
خود خواسته است كـه هـمـراه خـانـواده             

 كارگراني كه حكم محكوميت گرفته 

 
   به سازمانها و نهادهاي کارگري بين المللي در اعتراض به صدور و اجراي احکام شالق براي کارگران   

 
 فــعــال    ١١جــمــهــوري اســالمــي        

کارگري را در سنندج به جرم شرکت در          
مراسم روزجـهـانـي کـارگـر بـه شـالق                  

حکم آنها به اجـراي     .   محکوم کرده است  
 نفر از آنها    ٣تا کنون   .   احکام رفته است  

به اسـامـي صـديـق امـجـدي، فـارس                   
گويليان و حبيب اله کلکانـي را شـالق            

  .زده اند
ــردم                  ــران، م ــارگ ــدج، ک ــن ــن ــردم س م

 !آزاديخواه
 

حکم شالق عليه فعاليـن کـارگـري          
جـمـهـوري    .   سنندج يـک بـدعـت اسـت           

اسالمي با اين سياست قرون وسـطـايـي         
ميخواهد شخصيـت و کـرامـت طـبـقـه             
کارگر و بالطبع همه مردم را بـه سـخـره             

اين اقدام در نوع خود کم سابقـه        .   بگيرد
اين اولين باري است که فـعـالـيـن          .   است

بـه  "   جـرمـي  " کارگري در ايران به چنيـن        
در اين جامعـه    .   شالق محکوم ميشوند  

فقر و فحشا و بـيـکـاري و بـيـحـقـوقـي                  
اما شـالق زدن کـارگـران      .  بيداد ميکند 

نهايـت تـوحـش ايـن حـکـومـت را بـه                    
ايـن اقـدام رژيـم         .   نمايش گذاشته اسـت   

اسالمي تازيانه اي بر پيکر انسانيـت و         
اين اقدام وحشيانـه    .   حرمت انسان است  

ايـن  .     بايد پاسخ قاطع و روشني بگيـرد      
اقدام رژيـم اسـالمـي سـرمـايـه،  اگـر                   
مــتــوقــف نشــود مــيــتــوانــد يــک گــام             

اين اقـدام   .   ديگرجامعه را به عقب براند    
رژيم اسالمي اگر جواب قاطـع نـگـيـرد           
ابعاد و تاثيرات آن مـيـتـوانـد بسـيـار                 
بيشتر از عـادي کـردن دسـتـمـزدهـاي                
پرداخت نشده، جامعه کـارگـري را بـا              

  .مشکل روبرو کند
شالق زدن فـعـالـيـن کـارگـري از                  
سنندج آغاز شده است امـا جـمـهـوري             
اسالمي ميخـواهـد بـا ايـن تـاکـتـيـک                 
سياست قبرستاني را بر جامعـه حـاکـم           

جمهوري اسالمي قـدرت و نـقـش         .   کند
زيروروکننده طبقه کـارگـر را فـهـمـيـده              

سرمايه داران و حکومـتـشـان از          .   است
ترس و نگراني از رشد جنبـش کـارگـري          

. به اين اقدام وحشيـانـه دسـت زده انـد             

. ميخواهند جلو اين طبقـه را بـگـيـرنـد        
ميخواهند جلو متشکل شـدن و رشـد           
اعتراضـات و اقـدامـات طـبـقـه اي را                
بگيرند که طبق تعريـف گـورکـن آنـهـا              

 .محسوب ميشود
 

کارگران و مـردم آزاديـحـواه و بـرابـري                
 !طلب ايران

 
اين اقـدام رژيـم اسـالمـي اعـالن                
جنگي آشکار و اهانتي بدون پرده عليـه        

هيچ بهـانـه و      .   کل بشريت متمدن است   
توجيهي نـمـيـتـوانـد ايـن اقـدام رژيـم                   
اسالمي را براي هيچ بخشي از جامـعـه         

عـلـيـه    .   قابل توجيه وقابل تحمـل کـنـد        
اين جانوران اسالمـي بـايـد بـه مـيـدان               

بايد اعالم کنيم شالق زدن بـر بـدن    .   آمد
کارگران را با بيشترين نفرت و انزجـار و         
با متشکل ترين اعـتـراض و مـبـارزه               

بايد ضمن مـحـکـوم      .   پاسخ خواهيم داد  
کردن اين عمل جنايتکارانه سران رژيـم        
جمهوري اسالمي و عامالن ايـن اقـدام          

. عليه بشريت را به محاکـمـه بـکـشـيـم             

شالق زدن بر پيکر فعالين کارگـري امـر         
ساده اي نيست که جمهوري اسالمـي و       

دنـيـا   .   سران آن بتوانند آنرا توجيه کننـد      
دنـيـا   .   را بايد بر سر اينهـا خـراب کـرد            

بايد متوجه ابعـاد تـوحـش و ضـديـت                
حکومت اسالمي  با حقوق و حـرمـت            

بـا  .   کارگـران و حـرمـت انسـانـي شـود              
سازمان دادن تجمعات اعـتـراضـي در           
مقابل ادارات دولتي و بـا ارسـال نـامـه            
اعتراضي و امضاي تومار و هـر اقـدام           
ديگري بـايـد اعـالم کـنـيـم کـه اجـازه                    
نميدهيم با ما مـثـل بـرده هـاي قـرون                 

  .وسطي رفتار کنند
مــن هــمــه احــزب ســيــاســي،                  
سازمانهاي مدافـع حـقـوق انسـانـي و               
سازمانهاي کارگري را فرا ميخوانـم کـه        
فورأ و با بيشتريـن قـوا بـه ايـن اقـدام                  
وقيحانه جمهوري اسـالمـي اعـتـراض           

. اين اقدام را بايد مـحـکـوم کـرد          .   کنند
جمهوري اسالمي بايد با يک موج تنفـر        
و اقدامات جهاني عليـه خـود مـواجـه             

ما کمونيستهـا و آزاديـحـواهـان،       .   شود

ما مدافعين جامعه مدرن انساني بـايـد     
کاري کنيم که جمهوري اسالمـي را از           

جـمـهـوري    . اين اقدام خود پشيمان کنيم 
اسالمي بايد از اين فعالـيـن کـارگـري،            
کارگران سنندج و همه مـردم آزاديـخـواه         
مــعــذرت خــواهــي کــنــد، جــمــهــوري            
اسالمي به دليل اهانت به کرامـت ايـن          
فعالين کارگري بايد جوابگوي اعمالش     

عامـالن ايـن جـنـايـت بـايـد بـه                 .   باشد
جــمــهــوري .   مـحــاکــمــه کشــيــده شــونــد      

اسالمي بايد يک جواب قاطـع و روشـن          
آن هم اينکه نميگذاريـم  :   را دريافت کند  

حرمت و کرامت انساني ما را به سخـره    
  .بگيريد

بايد با يـک سـلـسـلـه اقـدامـات و                  
اعتراضات در داخـل و خـارج کشـور               
کاري بکنيم که جمهوري اسالمـي يـک          
بار ديگر جسارت چنين غلط کردنـي را        

  .به خود ندهد
محمد آسنگران دبير کميته کـردسـتـان          
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   نفر از آنها را شالق زدند٣فعال کارگري در سنندج به شالق محکوم شدند،  ١١

١٧صفحه   
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 سايت کارگران
www.kagaran.org 

 سايت روزنه
www.rowzane.com 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 

 

اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و     :   از
 بيکار ايران

کنفدراسيون بين الـمـلـلـي اتـحـاديـه              :   به
 ITUCهاي آزاد کارگري 

           29/11/1386: تاريخ
صدور و اجـراي حـکـم شـالق               : موضوع

 توسط قوه قضائيه ايران
 در مورد کارگـران بـه جـرم شـرکـت در                  

 مراسم اول ماه مه  
 

 با درودهاي فراوان
 دوستان گرامي

همانگونه که مطلع هستيـد  امسـال     
در شهر سننـدج نـيـروهـاي امـنـيـتـي و                  
انتظامي به مراسم گراميداشت اول مـاه         
مه که بصورت آرامي تـوسـط کـارگـران             
در حال برگزاري بود يورش برده و ضـمـن       

 نفر از   13ضرب و شتم شديد کارگران،     
از ايـن بـيـن،         .   آنان را بـازداشـت کـردنـد        

آقايان شيث اماني رئيس هيئت مديـره و        
صديـق کـريـمـي عضـو هـيـئـت مـديـره                   

 روز   42اتــحــاديــه مــا را پــس از                    
بازداشت با قرار وثيقه پـنـجـاه مـيـلـيـون              
توماني از زندان آزاد کـردنـد و دادگـاه                
بدوي براي آنان حکم دو سال و نيم زنـدان       
صادر کرد کـه پـس از اعـتـراض مـا،                    
تاکنون دادگاه تجديد نظـر راي خـود را              

اما ما بقي کـارگـران       .   اعالم نکرده است  
که اکثرا عضو اتحاديه ما بودند و نايـب          
رئيس اتحاديه آقاي خالد سواري نيـز در          

 9بين آنان بود هر کدام پـس از تـحـمـل            
 روز حبس از زندان آزاد شدنـد و      12الي  

دادگاه بدوي براي هر کـدام از آنـان حـکـم          
 روز زندان و ده ضربه شـالق صـادر           91

کرد که بشدت مورد اعتـراض اتـحـاديـه           
ما قرار گرفت و اتحـاديـه مـا اعـتـراض               
خود را کتبا به ارگانهاي رسمي از جـملـه          
قوه قضائيه و نمايندگان مجلس شـوراي       

اعالم کرد و خواهان لـغـو        . . .   اسالمي و   
بـا  .     اين احکام در دادگاه تجديد نظر شـد     

ايـن حـال دادگـاه تـجـديـد نـظـر اسـتـان                      
کــردســتــان طــي حــکــمــي بــه تــاريــخ                  

  قرار زندان اين دوسـتـان   17/9/86
را به جريمه نقدي تبديل و حکم ده ضربـه          
شالق را ابقا نمود و اخيرا آنرا بـه دادگـاه             
اجــراي احــکــام ارجــاع داده اســت تــا                 

کارگران را جريمه و حکم ده ضربه شـالق     
.را در مـورد آنـان بـه اجـرا دربـيـاورنـد                   

احـکـام صـادره دادگـاه تــجـديـد نـظــر                  ( 
 ). ضميمه اين نامه مي باشد

پيرو ايـن حـکـم روز پـنـج شـنـبـه                      
 دادگاه اجـراي    25/11/86مورخه  

احکام طي ابالغيه اي غير رسمـي آقـاي       
 نفـر کـارگـر       11صديق امجدي يکي از     

محکوم شـده را در روز شـنـبـه مـورخـه                
  احضــار کــرد و                  27/11/86

هـمـانـجـا خـانـواده وي را مـجـبـور بــه                      
پرداخت جريمه نقدي نمـوده و هـمـزمـان             
حکم ده ضربه شـالق را در مـورد وي بـه          

 .اجرا در آورد
در شرايط امروز جهان،  شـالق زدن         
کارگران به جرم شـرکـت در مـراسـم اول                
ماه مه، تالشي بغايت ضد انسانـي بـراي       
امحـا دسـتـاوردهـاي تـاکـنـونـي طـبـقـه                  
کارگر جهاني است که ميليونهـا کـارگـر           
در سرتاسـر جـهـان بـراي تـثـبـيـت آنـهـا                    
زندگي خود را از دست داده و مشـقـات             
. طاقت فرسايي را مـتـحـمـل شـده انـد                 

صدور و اجـراي حـکـم قـرون وسـطـايـي                  
شالق در مورد کارگران در ايـران، اعـالم          
خطري است براي کل طبقه کارگـر جـهـان       
و ما انتظار داريم شما دوستان عـزيـز و             
تمامي کارگران جهان با قدرت و شـدت           

 . در برابر آن عکس العمل نشان دهند
اين در حالـي اسـت کـه بـر خـالف                  
اصول و موازين پذيرفته شده بين المللـي        
در سطح جهان و در سازمان جهاني کـار          
که دولت جمـهـوري اسـالمـي عضـو آن               
مي باشد، منصور اسالو عليرغم عـمـل         
جراحي چشم و محمود صالحي عليرغـم       
بيهوشي هاي مکرر و وخـامـت شـديـد               
وضعيت جسماني، هـمـچـنـان در زنـدان             
نگه داشته شده اند و تا کنون مـقـامـات             
ايــرانــي بــه هــيــچــيــک از خــواســتــهــاي             
سازمانهاي بين المللي حـقـوق بشـري و            
کارگري وقعـي نـنـهـاده و ضـمـن تـداوم                 
حبس آنان، حکم شالق نيز براي کارگـران        
صادر کـرده و آنـرا بـه مـورد اجـرا مـي                    

 .  گذارند
مــا ضــمــن قــدر دانــي عــمــيــق از              
اقــدامــات تــاکــنــونــي شــمــا در مــورد              

کارگران ايران از شما دوستان گرامـي در         
کنفدراسيون بين المللي اتـحـاديـه هـاي            
آزاد کارگري انـتـظـار داريـم تـا مـراتـب                 
اعتراض شديد خود را بـه اجـراي حـکـم              
شالق در مـورد صـديـق امـجـدي ابـراز                 
داشته و در اقدامي عاجل خواهـان لـغـو           
فوري احکـام قـرون وسـطـايـي شـالق و                  
جريمه در مورد کارگـران بـازداشـت شـده           
در مراسم اول ماه مه در شـهـر سـنـنـدج              
شويد و اين نامه را بـمـنـزـلـه شـکـايـت                    
رسمي ما در سازمـان جـهـانـي کـار بـه                  
ثبت برسانيـد و خـواهـان عـدم پـذيـرش                
نمايندگان خود خوانده کارگـري ايـران در       

 .آن سازمان شويد
 با احترام

اتحاديه سـراسـري کـارگـران اخـراجـي و               
 بيکار ايران 

29/11/1386 
 رو نوشت به سازمان جهاني کار 

 *** 
متن کامل احکـام صـادره در مـورد              * 

يازده نفر از کارگران بـازداشـت شـده در              
 در   1386مراسـم اول مـاه مـه سـال              

 شهر سنندج
 

 شــمــاره    86/904:   کــالــســه پــرونــده   
: تــــــاريــــــخ            1116دادنــــــامــــــه 

17/9/86  
شعـبـه چـهـارم دادگـاه           :   مرجع رسيدگي   

 تجديد نظر استان کردستان
فـارس گـويـلـيـان          -1:   تجديدنظر خواه    
عـبـاس انـدريـانـي          -2فرزند محمد           

صـديـق امـجـدي         -3فرزند عبدالباقي    
طيـب چـتـانـي فـرزنـد           -4فرزند محمد    

يداهللا مرادي فرزند حـبـيـب        -5صديق    
طيـب مـاليـي فـرزنـد مـحـمـد                -6اهللا    

اقبال لطيفي فرزند حبيـب اهللا       -7علي    
حبيب اهللا کله کاني فرزند عـبـداهللا           -8
 -10صديق سبحاني فرزند عـلـي          -9

 -11محي الدين رجبي فرزنـد رحـمـت        
 خالد سواري

 –همگي با وکالت سيد مهدي حسيني         
سنندج خـيـابـان پـاسـداران سـاخـتـمـان                  

 17شماره  -نيکان 
 

دادسراي عمـومـي و     :   تجديدنظر خوانده   
 انقالب سنندج

دادنـامـه شـمـاره       :   تجديدنظر خـواسـتـه         
 –  911 و       24/4/86-  639

 صادره در پرونده کالسـه     31/5/86
 شــعــبــه    86/822 و      86/302

  دادگاه عمومي جزايي سنندج104
پس از ارجاع و وصول پرونـده     :   گردشکار  

به اين شعبه و ثبت به کالسه فوق ايـنـک             
در وقت فـوق الـعـاده و شـعـبـه چـهـارم                     
دادگـاه تـجـديـدنـظـر اسـتـان کـردسـتـان                   
تشکيل است پـس از قـرائـت گـزارش و              
بررسي محتويات پرونده و مشـاوره خـتـم         
رســيــدگــي را اعــالم و بــه شــرح آتــي                   

 .مبادرت به صدور راي مي نمايد
 راي دادگاه

تجديد نظر خواهي آقـاي سـيـد مـهـدي               
حسيني به وکالت از آقايان طيب مالئـي        
،خالد سواري ، طيـب چـتـانـي ، يـداهللا                 
مرادي ، اقبال لطيفي ، صديق سبحـانـي         
، صديق امـجـدي، فـارس گـويـلـيـان ،                   
محي الدين رجـبـي ، حـبـيـب اهللا کلـه                   

 کاني، 
 -639نسبت به دادنامه شـمـاره          

 دادگـاه    104  شعـبـه     24/4/86
جزايي سنندج که بموجب آن موکلـيـنـش         
به اتهام اخالل در نظم عمومي از طـريـق         
شرکت در تجمع غير قـانـونـي و ايـجـاد               
وکالت غير متعارف و جنجال و هـيـاهـو          

 روز حـبـس مـحـکـوم             91به تـحـمـل         
گرديدند وارد نـيـسـت زيـرا تـحـقـيـقـات                 

دادگاه نخستين نشان مي دهد کـه آنـان            
مرتکب بزه انتسابي شده اند و دليـل کـه           
نقض دادنامه تجديدنظر خواسته ايـجـاد       
نمايد به اين دادگاه ارائه نـداده انـد امـا               
اين دادگاه کيفر حبس تـعـيـيـن شـده را                

 مـاده   2متناسب ندانسته به استناد بند      
 قانون وصـول بـرخـي از درآمـدهـاي                 3

دولت حبس هر يک از مـتـهـمـان را بـه                   
پرداخت دو ميليـون ريـال جـزاي نـقـدي                

شالق بـه قـوت خـود           .   تبديل مي نمايد  
تجـديـدنـظـر خـواهـي آقـاي             .   باقي است   

عباس اندرياني نسبت به دادنامه شمـاره       
 هـمـان دادگـاه      24/4/86  -639

که بموجب آن بـه اتـهـام اخـالل در نـظـم                   
 روز حـبـس        91عمومـي بـه تـحـمـل             

محکوم گرديده رد شده است نيز متـکـي         
به دليلي نيست و راي دادگاه نـخـسـتـيـن            
بر اساس موازين قانوني صـادر گـرديـده            
اما اين دادگاه کـيـفـر تـعـيـيـن شـده را                     

 2متناسب نداسته و بـه اسـتـنـاد بـنـد                 
 قانون فوق الذکر کيـفـر تـعـيـيـن             3ماده  

شده پرداخت دو مـيـلـيـون ريـال جـزايـي                
 .نقدي تبديل مي نمايد

بنابراين ضمن رد تجديدنظرخـواهـي      
 قـانـون    257 و   250به استتناد ماده    

آئين دادرسي کيفري دادنامه تجديدنـظـر       
خواسته را با اصالح بعمل آمـده تـأيـيـد              

 م. /اين راي قطي است. مي گردد
 

 صادقي   -جوهري  : مستشاران دادگاه

 
 ننامه اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار ايران به کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري در مورد صدور و اجراي حکم شالق براي کارگرا

 ." اند، دست به اعتراض بزنند
شهال دانشفر و بـهـرام سـروش از               
نهادهاي كارگري خواسته اند كه اخـبـار        
مربوط به وحشيـگـري رژيـم اسـالمـي             
ايران را به هر شـيـوه اي كـه بـرايشـان                   
امكان دارد منتشر كنند و اين عمـل را      

هـمـچـنـيـن از        .   شديدا محكـوم كـنـنـد       
نهادهاي بين المللي كارگـري خـواسـتـه          

هـاي اعـتـراض بـه             شده است كه نـامـه     
اي،   اهللا خامنه   سران رژيم از جمله به آيت     

اهللا محمود    احمدي نژاد و آيت   محمود  
هاشمي شاهرودي بـفـرسـتـنـد و يـك              
نســخــه از آن را نــيــز بــه كــمــيــتــه                   
همبستگي كارگري حزب كمونيـسـت      

 .كارگري ارسال كنند
 

 
١٦از صفحه  ... به سازمانها و نهادهاي کارگري    

 



 18  ١٣٨٦ اسفند ٢   کارگر کمونيست

بيانيه کارگران کارخانه 
شاهو در باره حکم شالق بر 

 عليه کارگران
صدور و اجراي حکـم شـالق بـر            
عليه کارگران بازداشت شـده در       
اول ماه، حکمي بر عـلـيـه هـمـه            

 ما کارگران است

شعبه چهارم دادگاه تـجـديـد نـظـر             
استان کردستان، حـکـم شـالق دادگـاه              

 کارگـر بـازداشـت      11بدوي را بر عليه  
شده در مراسم اول ماه مه امسال تائيـد         

 2کرد و آنرا جهت اجرا به دادگاه شعبه         
اجراي احکام ارجاع داد و اين دادگاه تـا         
کنون در مورد سه نفر از اين کارگران به         
نامهاي صديـق امـجـدي، حـبـيـب اهللا              

کلکاني و فارس گويليان حکم شالق را        
 .به مورد اجرا گذاشته است

بدينوسيله ما کـارگـران کـارخـانـه            
شاهو، صدور و اجراي اين حکـم را بـر              
عليه کارگران بازداشت شـده در مـراسـم         
اول ماه مه سنندج قويا مـحـکـوم مـي             
کنيم و اعالم ميداريـم کـه ايـن حـکـم،               
حکمي بر عليه حرمت و شـان انسـانـي            

همه ما کارگران در سراسر ايران است و         
ما در قبال تـداوم اجـراي آن سـکـوت                 

 .نخواهيم کرد
ما اعالم مي کنيم چنانچه احـکـام        
شالق و جـريـمـه بـر عـلـيـه کـارگـران                       
بازداشت شده فـورا لـغـو نشـود و ايـن                 
حکم در مورد بـاقـي ايـن کـارگـران و                  
نماينده محبوب ما خـالـد سـواري بـه              

اجرا در بيايد بـه هـمـراه خـانـواده هـاي                
خود، دوشادوش اين کارگران و خانـواده       

 .هايشان دست به تجمع خواهيم زد
 

کـــارگـــران کـــارخـــانـــه شـــاهـــو                  
2/12/1386 

تکثير از اتحاديه سراسـري کـارگـران          
 اخراجي و بيکار

روز دوشـــــنـــــبـــــه مـــــورخـــــه                
 دادگاه اجراي احـکـام     29/11/86

در شهر سنندج دو نفر ديگر از کـارگـران           
بازداشت شده در مراسم اول مـاه مـه در             
سنندج را همچون صديق امجدي پـس از        
کسر پانزده هزار تومان به ازاي هـر روز             
بازداشت درزندان، مبلغ شصـت و پـنـج            
هزار تومان جريـمـه و حـکـم ده ضـربـه                    

. شالق را در مورد آنان به اجـرا گـذاشـت            
الزم به يادآوري که دادگاه اجراي احـکـام           
جهت اجراي حکم، حکم جلـب هـر يـازده           
کارگر را صادر و آنرا به نيروي انتظـامـي          
ابالغ کرده است و همين امر باعث شـده           
که آقايان حبيب اهللا کـلـکـانـي و فـارس               
گويليان براي خالصي از اسـتـرس، خـود           
جهت روشن شدن تکليف شان به دادگـاه          

اجراي احکام مراجعه کنند که به محـض    
مراجعه، قاضي دادگـاه اجـراي احـکـام              
 .دستور اجراي حکم را صادر کرده است

با پيش آمدن اين وضعيت کـارگـران        
تصميم دارند که ديگر به دادگـاه اجـراي            
احکام مراجعه نکنند و چنانچه از طـرف        
نيروي انتظامي براي اجراي حکـم مـورد         
بازداشت قرار گرفتند به هـمـراه خـانـواده           

هايشان در برابر دادگـاه اجـراي احـکـام               
 .دست به تجمع بزنند

اعضا اتحاديه در شـهـر سـنـنـدج،               
 کارگران و مردم عدالتخواه

اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و     
بيکار از شما ميخواهد بر علـيـه اجـراي            
حکم شالق به خانـواده هـاي کـارگـرانـي              
بپيونديد که اين حکم بر باالي سـر آنـان             
قرار دارد، اجراي حکم شـالق بـر عـلـيـه               

کارگران به جرم شـرکـت در مـراسـم اول                
ماه مه، لگد کوب کردن حرمت انسـانـي         
کارگران است، اين يک بربريت آشکار بـر          
عليه شان انسان است، در دفاع از شـان            
و حرمت انساني طبقه کارگر به خـانـواده         
هاي کارگراني بپيونديد که مصـمـم انـد            

 .در برابر اين وضعيت ايستادگي کنند
اتحاديه سـراسـري کـارگـران اخـراجـي و               

 ٨٦ اسفند ١بيکار  

 
 فراخوان اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار

چنانچه کارگران در سنندج براي اجراي حکم شالق بازداشت شوند به همراه خانواده هايشان در برابر  
 دادگاه اجراي احکام دست به تجمع خواهند زد

 
شالق زدن کارگران را 

 .محکوم مي کنيم
 

 ، دادگاه 86بهمن ماه 27در تاريخ  
 11تجديد نظر شهر سنندج ، بـراي          

نفر از کارگران اين شهر که در مراسـم         
 روز جـهـانـي کـارگـر        86اول ماه مه  

شرکت کرده بودنـد ، حـکـم شـالق و               
اين حکم تـا     .   جريمه نقدي صادر کرد   

 نـفـر ازکـارگـران          3کنون در مـورد        
احکام محـکـومـيـت      . اجراء شده است  

کارگران به جرم بر گزاري مـراسـم اول           
ماه مه در ادامه فشار هايي است کـه         

در چند ماه گـذشـتـه بـر کـارگـران و                  
فعاالن کارگري و ديگر جنبـش هـاي          
اجتماعي بطور مـرتـب اعـمـال شـده             

 .است
شوراي همکاري تشکل ها و فعالـيـن        
کارگري چنين اعمال فشارهايي را بـه       
شدت محکوم کرده و خواستـار لـغـو           

و همچنين از   .   فوري احکام فوق است   
تشکل ها ي مستقل کـارگـري بـيـن             
المللي مي خواهد نسبـت بـه احـکـام           
فوق اعتـراض کـرده و بـديـنـوسـيلـه                 
همبستگي طبقاتي خود را بـا طـبـقـه         

 .کارگر ايران مستحکم تر نمايند
 

شوراي همکاري تشکل ها و فعالـيـن        
 کارگري
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 کميته دفاع از محمود صالحي

 اتحاد کميته هاي کارگري 
کميته پيگيري ايجـاد تشـکـل هـاي            

 آزاد کارگري
کميته هماهنگي براي ايجـاد تشـکـل     

 کارگري
 انجمن حمايتي فرهنگي کارگران

 جمعي از فعالين کارگري

 
 جنبش اعتراض به شالق زدن کارگران

شعبه چهارم دادگاه تـجـديـد نـظـر             
استان کردستان، حـکـم شـالق دادگـاه              

 کارگـر بـازداشـت      11بدوي را بر عليه  
شده در مراسم اول ماه مه امسال تائيـد         

 2کرد و آنرا جهت اجرا به دادگاه شعبه         
اجراي احکام ارجاع داد و اين دادگاه تـا         
کنون در مورد سه نفر از اين کارگران به         
نامهاي صديق امـجـدي، حـبـيـب اهللا              
کلکاني و فارس گويليان حکم شالق را        

 .به مورد اجرا گذاشته است
دستمزدهاي زير خـط فـقـر، اخـراج          
ســازي هــا، عــدم پــرداخــت بــمــوقــع               
دستمزدهاي زيـر خـط فـقـر و دهـهـا                    
مصيبت ديگر، خـود شـرايـط بـغـايـت              
برده واري است که سالهاسـت در کـمـال        
شقاوت و بي رحـمـي بـر مـا کـارگـران                  
تحميل کرده اند و امـروزه در مـقـابـل                
اعــتــراض مــا بــه ايــن وضــعــيــت و                 

گراميداشت روز جهاني کارگر، پا را از       
تحميل يک زندگي جهنمي بر کـارگـران          
فراتر گذاشته و به جرم حق خواهي آنان،        
رسما بر علـيـه کـارگـران حـکـم شـالق                 
صادر و آنرا به مورد اجرا مـي گـذارنـد             
تا با شکسـتـن و خـرد کـردن حـرمـت                   
انساني کارگران، بيش از پيش شـرايـط         
برده وار موجود را مستحکم نموده و بر        

  .عمق و ابعاد آن بيافزايند
بي ترديد ما کارگـران در مـقـابـل              
حکم شالق که شـان و حـرمـت انسـانـي             
ما را هدف قـرار داده اسـت سـکـوت                 
نکرده و اجازه نخواهيـم داد، انسـانـيـت         

 .مان لگد مال شود
در اين راستا ما امضا کننـده ايـن           
بيانيه، مصرانه خواهان لغو فوري حکم      
شالق بر عليه کارگران بازداشت شده در       
مراسم اول ماه مه سنـنـدج هسـتـيـم و               
اعالم ميکنيم حکم شالق و اجـراي آن           
بر عليه اين کارگران، حکمي بـر عـلـيـه          
حرمت و شان انساني همه مـا کـارگـران          
در سراسر ايـران اسـت و مـا در قـبـال                   
تداوم اجراي اين حکـم و عـدم لـغـو آن                 

  .سکوت نخواهيم کرد
ما اعالم ميداريم چنانـچـه اجـراي          
اين احکام تداوم پيـدا کـرده و مـلـغـي                 

نشود، دست به اعتـراض خـواهـيـم زد،           
اين حق ماست و ما در دفاع از حـرمـت    
انساني خـود ذره اي کـوتـاه نـخـواهـيـم                

 .آمد
اتحاديه سراسري کـارگـران اخـراجـي و            

 انجمن صنفي کـارگـران بـرق و            ،بيکار
کـارگـران کـارخـانـه          ،فلزکار کرمانشـاه  

و جــــمــــع هــــايــــي از                    ،شـــاهــــو 
 نساجي کردستان ،پرريس:کارگران

شرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و                   
 و   9پااليشگاه گاز فـازهـاي           ،حومه
پـتـروشـيـمـي مـبـيـن             ، عسـلـويـه    10

 پلي اتيلن سنگين کرمانشاه ،عسلويه
4/12/1386 

 

 
 بيانيه مشترک

ما کارگران در دفاع از حرمت انساني خود ذره اي کوتاه 
 نخواهيم آمد

کميته دفاع از محمود         
صالحي در محکوميت  شالق     

 زدن کارگران بيانيه دارد
کميته دفاع از محمـود صـالـحـي       

 بهمن در  محـکـومـيـت     ٣٠در تاريخ   
اجراي حکم علـيـه کـارگـران شـرکـت              
کننده در مراسم اول ماه مه سننـدج و   
صدور حکم زندان و شالق بـراي ايـن            

در .   کارگران بيـانـيـه اي صـادر کـرد             
 :  قسمتي از اين بيانيه آمده است

کميتـه دفـاع از مـحـمـود             " ما  ” 
ضمن محـکـوم کـردن ايـن           "   صالحي

احکام عصر عتيق، شنـيـع، تـحـقـيـر           

آميز و غير انساني، کمپينـي را بـراي         
دفاع از حرمـت و کـرامـت کـارگـران،            
همزمان با کـمـپـيـن بـراي مـعـالـجـه                 
فـوري، آزادي و دفــاع از مــحــمــود               
صالحي آغاز مـيـکـنـيـم و از هـمـه                  
کـــارگـــران، مـــردم آزاديـــخـــواه،                

هاي کارگري، نهادهـاي دفـاع        اتحاديه
از حــقــوق بشــر در ســراســر دنــيــا                  
ميخواهيم که نسبـت بـه اجـراي ايـن             
احکام اعتراض کنند و نگـذارنـد کـه           

داران و حاميانشان اينچـنـيـن         سرمايه
به حرمت و کرامت کـارگـران تـجـاوز            

 “.کنند

 
 ! مرگ بر جمھوری اسالمی

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی


