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دولت اعالم کـرده کـه    :   کيوان جاويد 
 ٢٠از سال جديد حقوقهاي کـارگـران         

درصد افزايش پيدا ميکنـد و مـبـلـغ           
کـارگـران   .    تومان ميشـود   ٢١٩٦٠٠

هم اعالم کرده اند که با کمتر از يـک           
. ميليون تومان نميشود زندگـي کـرد       

همانطوري که شما هم نامـه و اعـالم           

سالم ميـکـنـم آقـاي        :   شهال دانشفر 
کريم سهرابي خوشحالـم كـه شـرکـت            

 .کرديد در اين برنامه 
 

سالم مـيـکـنـم  بـه           : کريم  سهرابي 

شما و به بينندگان عزيز و کسانـيـکـه          
 . دلشان واقعا براي کارگر ميسوزد

 
 ميخواستم تصويـري    : شهال دانشفر 

از وضعيت درمان و بـيـمـه درمـانـي             

 كارگران به بينندگان بدهيد
 

 بيمه درماني واقعا    . : کريم  سهرابي  
به معضلي براي کارگران تبديل شـده        

به تمامي سازمانهاي کـارگـري       
 در سراسر جهان

 
 ٢٠٠٨ مارس ١٨

 
اطالع داريد که محمود صالحي     
از چهره هاي سرشنـاس کـارگـري در            

 بـه جـرم        ٢٠٠٧ آپـريـل        ٩ايران  از    
برپايي مراسم اول مه در سقز و دفـاع         

. از حقـوق کـارگـران در زنـدان اسـت              
وضع جسمي محمود صالحـي وخـيـم     

است و خـطـر جـانـي او را تـهـديـد                      
طــبــق آخــريــن گــزارشــات      .   مــيــکــنــد

 ٤(    آپـريـل        ٢٣عليرغم اينکـه در        
يکسال محکوميت  او  بـه   )   فروردين

  اما  بازپرسي شـعـبـه      ،اتمام ميرسد 
 دادگستري شهر سنندج در تـاريـخ          ٤

 مـارس مـحـمـود صـالـحـي  را                 ١٧
احضار کـرده و  ايـن بـار  بـه جـرم                       
ارتباط با خارج از زنـدان و انـتـشـار              

 
 کارگران و معضل بيمه درماني و وضع بهداشت
 گفتگو با کريم سهرابي کارگري از ايران در برنامه تلويزيوني        

 در کانال جديد   " کارگران و يک دنياي بهتر     "

 
 جان محمود صالحي در خطر است 

نامه کميته همبستگي بين المللي کارگري به سازمانهاي 
  کارگري در سراسر جهان

با مرور تاريخ جنبش كارگـري و         
مبارزه كارگران، بارهـا و بـارهـا بـه               
سركوب اين مبارزات توسط عوامـل      

كارفرمايان، پليس، ارتـش و غـيـره             
كـمـتـر مـبـارزه اي           .   شويم روبرو مي 

است كه دولت را صدا نكرده بـاشـنـد           
امـا  !   تا كـارگـران را سـركـوب كـنـد               

هـا و       مبارزه كارگران عليه اتـحـاديـه      

  
 داستان غم انگيز مبارزه كارگران با رؤساي اتحاديه ها

 Cleveland 5در حمايت از 
 ناصر اصغري 

٦صفحه    

٣صفحه   

٥صفحه   

٢صفحه   

 
 كارگران و جدال بر سر دستمزد 

 متن مصاحبه با اصغر كريمي و شهال دانشفر در تلويزيون انترناسيونال

امروز در مقابل طبقه ي کارگـر ايـران         
عرصه اي به وسعت سراسر جغرافياي      
ايران جهت مبارزه و اعتراض گشـوده       

عرصه اي که هر روز در گـوشـه          . است
اي از آن و به علتي کارگران دست بـه            

ايـن  .   اعتـراض و مـبـارزه مـي زنـنـد             
مبارزات در برابـر تـعـرض وسـيـع و               

 
 كارگران ايران و مبارزه طبقاتي

 ياشار بهروزي از ايران

 ٨صفحه 

هـــاي خشـــم، آغـــاز               خـــوشـــه
اعتصاب نفـت در پـااليشـگـاه           

 آبادان

 ۸۰، تعداد    ۱۳۵۷مهر  ۲۲روز  
نفراز کارمندان اداره کـاال،  پـس از              
اين که جواب خـواسـتـهـاي صـنـفـي               
خودرا كـه طـرح كـرده بـودنـد را از                   

مقامات نفت دريـافـت نـکـردنـد در              

  
  و زمينه هاي آن٥٧اعتصاب كارگران نفت در سال 

 

 
اعتصاب و راهپيمائي سراسري و چندميليوني 

 ١٦ص  -کارگران ترکيه
طومار اعتراضي بيش از دو هزار کارگر و تعدادي از معلمان 

   ١٥ص -و کارگرانبازنشسته براي خواست افزايش دستمزد ها 
 هر كار بكنيد ما اين مطالبه را داريم

بخشي از مصاحبه با يکي از کارگران سد گاوشان  در برنامه  
 ٧صفحه  -در کانال جديد”کارگران و يک دنياي بهتر ”

 
 ١٢صفحه   -اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

 
 جمهوري اسالمي بايد از سازمان جهاني کار  

٢صفحه   

 !اخراج شود

 سال تازه را شادباش ميگوييم

 
 بخش دوم-محمد مزرعه كار

٩صفحه   

ــ ناصر احمدي   پياده کننده متن 



 2  ١٣٨٧ فروردين ١   کارگر کمونيست

 

 . 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 

 .درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی

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

 ٢٠٠٨ مارس ١٨
به تمامي اتحاديه هاي کارگـري      

 در سراسر جهان
 

نود و هفتمين کنفرانش سـازمـان       
کـه بـزودي در        "   آي ال او  " جهاني کـار    

 ژوئـن بـرگـزار         ١٣ مه تـا     ٢٨فاصله  
ميشود، هر سـالـه مـيـزبـان هـيـات                 
اعزامي جمهوري اسالمي در اجالس     
ساالنه خود مـيـبـاشـد و عـالوه بـر                  
جمهوري اسالمـي، خـانـه کـارگـر و               

 کـه رسـمـا         شوراهاي اسـالمـي نـيـز         
ارگانهاي دست ساز حکومت عـلـيـه          

تشـکـل   " کارگران هستند، به عـنـوان        
در اجـالس    "   هـاي کـارگـري از ايـران          

ساالنه آي ال او به رسميت شـنـاخـتـه             
  .ميشوند

کميته همبستگي بـيـن الـمـلـلـي           
کارگري به شرکـت هـيـات جـمـهـوري            
اسالمي در اجالس سـاالنـه سـازمـان        
جهاني کار شديدا معـتـرض اسـت و            
خواهان اخراج جمهوري اسـالمـي از          
سازمان جهاني کار و تمامي مـراجـع        

 . بين المللي است
متاسفانه اينطـور اسـتـدالل شـده         
است که حضور جمهوري اسـالمـي و         
خانه کارگر آن در اجالس هاي ساالنـه        
آي ال او، راه را بر ديالـوگ و اعـمـال               

فشـار بـر جـمـهـوري اسـالمـي بـراي                 
ت شناختن و رعـايـت حـداقـل           يبرسم

امـا  .   حقوق کارگران فراهـم مـيـکـنـد         
ــر                   ــن روش امــروز ب ــادرســتــي اي ن

جـمـهـوري    .   هيچکس پوشيده نيـسـت    
اسالمی همچنان فعالين کارگـري را        
دستگير و زنـدانـي مـيـکـنـد، حـق                  
اعتصاب و تشکل و قـرارداد دسـتـه          
جمعي و هيچ حق ديگري را برسميـت        
نشــنــاخــتــه و حــتــي شــالق زدن بــه              
کارگران را نيز به روشـهـاي سـرکـوب            

کـارگـران ايـران      .   کارگران افزوده است  
حق دارند سـازمـان جـهـانـي کـار را                 
بدليل بـرسـمـيـت شـنـاسـي هـيـئـت                   
جمهوري اسالمي محکـوم کـنـنـد و            
آنرا مانعي بـر سـر راه مـبـارزه خـود                
بدانند و خواهان انزواي هرچه بيـشـتـر         

 . آن شوند
تنها در طول سـال گـذشـتـه صـدهـا                 
اتحاديه کارگـري در سـراسـر جـهـان              
خواهـان آزادي دو نـفـر از رهـبـران                   
کارگري، منصور اسانلـو و مـحـمـود          
صالحي، و نيز بـرسـمـيـت شـنـاخـتـن             
حقوق پايه اي کارگران در ايـران شـده           
اند اما جمهوري اسـالمـي بـه هـمـه               

بـعـالوه   .   اينها دهن کجي کـرده اسـت       
طبق تمام گزارشات نـهـادهـاي بـيـن             
المللي، جنايات اين حکومت عـلـيـه       

بخش هاي مختلـف مـردم در طـول             
سال هاي گذشته مدام شدت گرفته و        
پذيرش اين حکومـت در نـهـادهـائـي           
مانند آي ال او را بيش از پيـش غـيـر       

 . قابل دفاع کرده است
کميته همبستگي بـيـن الـمـلـلـي           
کارگري ضمن قدرداني صميمـانـه از         
اقدامات تـا کـنـونـي سـازمـانـهـاي                 

 ،کارگري در حمايت از کارگران ايـران      
بر اين اعـتـقـاد اسـت کـه يـک گـام                     
اســاســي در حــمــايــت از مــبــارزات            

 طرد و انـزواي    ،کارگران و مردم ايران   
جمهوري اسـالمـي در سـطـح بـيـن                  
المللي و اخراج آن و همينطـور ارگـان      
دولتی خانه کارگر از سازمان جهـانـی    

کميته هـمـبـسـتـگـي بـيـن           .   کار است 
الــمــلــلــي کــارگــري از ســازمــانــهــاي         
کارگري در سراسر جهان انتظـار دارد      
که از نفوذ خـود بـراي بـيـرون کـردن                 
هيئت جمهوري اسالمـي از آي ال او         

 . استفاده کنند
 
هال دانشفر هماهنگ کـنـنـده         ش

کميته همبستگي بين الـمـلـلـي          
 ) ( WPI کارگري

بهـرام سـروش مسـئـول روابـط             
 عمومي

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران

www.wpiran.org 

 
 !جمهوري اسالمي بايد از سازمان جهاني کار  اخراج شود

پــيــام هــاي حــمــايــت از مــبــارزات             
 براي او قـرار        ،کارگران و دانشجويان  

. بازداشت موقت صـادر کـرده اسـت          
تصميم جمهوري اسالمي مـبـنـي بـر          
نگاهداشتن مـحـمـود صـالـحـي در               

 بويژه تحت شرايطي که او در          ،زندان
 ،وضعيت وخيم جسمي بسر مـيـبـرد         

در .   يک تصميم جنـايـتـکـارانـه اسـت           
اعــتــراض بــه ايــن حــکــم مــحــمــود             
صالحي تهديد به اعـتـصـاب غـذاي            

با اين تصمـيـم هـم      . خشک کرده است 
اکنون خطـر جـانـي بـيـش از بـيـش                    

 . محمود صالحي را تهديد ميکند
نه برپايي مـراسـم اول مـه جـرم                

است و نه دادن پيام همـبـسـتـگـي بـا               
مبارزات برحق کارگران و دانشجويان     
از زندان که بعنوان جرم براي محـمـود         

. صالحي تعيين مجازات شـده اسـت        
محمود صالحي بـايـد فـورا و بـدون              
قيد و شرط از زنـدان آزاد و تـحـت                  

 . درمان و مراقبت الزم قرار گيرد
 

برای نجات جان محمود صالحي     
به يک اقدام جهاني و اضطراري نـيـاز          

ايــن تــنــهــا راهــي اســت کــه            .   اســت
ميتوان جمهوري اسـالمـي را بـرای             
آزادي محمود صالحي تـحـت فشـار           
فوري و قدرتمند گـذاشـت تـا او هـم               
مجبور به ادامه اعتصاب غذا و بـه           

  .خطر انداختن جان خود نشود
کميته همبستگي بـيـن الـمـلـلـي           
کارگري از همه سازمانها و نهادهـاي       
کارگـري در سـراسـر جـهـان انـتـظـار                 

 . اقدامي عاجل و فوري دارد
 
 
هال دانشفر هماهنگ کـنـنـده         ش

بيـن الـمـلـلـي         کميته همبستگي 
 ) ( WPI کارگري

بهـرام سـروش مسـئـول روابـط             
 عمومي

 

 
 

١از صفحه   
 جان محمود صالحي در خطر است 



 3 ٨٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

موضع کارگـران را کـه بـه امضـاي                
 مـرکـز   ٢٠ نفر آنهم در بيش از      ١٥٠٠

توليدي و معلميـن و بـازنشـسـتـگـان              
رسيده مالحظه کرده ايد، ضمن اينکـه       

هـزار  ٦٠٠خـود دولـت خـط فـقـر را                 
هزار تـومـان    ٤٦٠تومان و خط بقا را        

تعيين کرده، با اينهمه دسـتـمـزد سـال            
جديد را يک سوم خط فقر و کـمـتـر از               

. نصف خط  بقا تعيـيـن نـمـوده اسـت              
کارگران گفته اند که بـا کـمـتـر از يـک            
ميليون تومان نمـيـتـوان يـک زنـدگـي              
شايسته انساني داشـت يـعـنـي حـتـي              
بايد از آنهم بيشتر باشد، شما چه فکـر         

  ميکنيد؟
 

روشــن اســت کــه       :   شــهــال دانشــفــر   
همانطـوري کـه     .   وضعيت چگونه است  

گفتيد خط فقر بنا بـه ارزيـابـي خـود                
هـزار تـومـان اسـت و            ٦٠٠حكومت  

خط هزينه کارگر هم که از نـظـر ايـن                
هــزار ٤٦٠ خــط بــقــا اســت           ،آقــايــان

حال بر مـبـنـاي هـمـيـن             .   تومان است 
صحبت هاي خودشان مي بيـنـيـم کـه            
حداقل دستمزد تعيين شده بـراي سـال         

 بسيار پايين تـر از خـط بـقـايـي                ٨٧
از .     است که خودشان اعالم کـرده انـد         

همين رو به نظر من تـعـيـيـن حـداقـل              
 هزار تومان در واقع يک      ٢١٩دستمزد  

امـا روشـن     ! تصميم جنايتکارانه است 
است که بطور واقعي اين ارقـامـي کـه            
از سوي دولت تعيـيـن مـيـشـود بـراي               

کارگـران  .   کارگران هيچ اعتباري ندارد   
و در واقع ايـن اعـالم        .   انرا نمي پذيرند  

جنگ رژيم به کارگـران اسـت و  مـا                 
شاهـد جـدال هـرروزه کـارگـران بـراي                 
اينکه بتوانند معاش روزانـه خـود را            

هميـن االن هـم        .     تامين کنند هستيم 
خوشبختانه شما ميبينيد که همزمـان      

 طــومــار   ،بــا اعــالم تصــمــيــم دولــت        
 ١٥٠٠اعتراضي کارگران با بيش از         

امضا بيرون مي آيد که در آن کارگـران         
اعالم کرده اند حتي با يـک مـيـلـيـون               
تومان هم نميتوان آنچنانکـه شـايسـتـه        
ي شان انسـان اسـت در ايـن جـامـعـه                 

بنابراين امسال ميبينيد   " .   زندگي کرد 
.  که در واقع جنگ شـروع شـده اسـت             

اما اجازه بـدهـيـد کـه در رابـطـه بـا                      
تصميم گيـري دولـت بـر سـر مـيـزان                  
حداقل دسـتـمـزدهـا کـمـي بـه عـقـب                  

اينها از همان آذر ماه سـتـاد          .     برگردم
 غور و تفـحـص      ،مزد را تشکيل دادند   

کردند و طبقه معمول با جلو کشـيـدن           
ارقامي بر سر ميزان خط فقر و خط و          

 نظـر سـنـجـي       ،بقا و غيره سعي کردند 
تـا امـروز     .   کنند و فضا را آماده کنند     
هـمـراه بـا      .   که به اين تصميم رسـيـدنـد       

جريان داشتن ايـن مـبـاحـث در درون             
 بحث در جنبـش کـارگـري نـيـز            ،دولت

داغ بود و ميتوان گفت  نـتـيـجـه اش               
. همين طوماري است که مي بـيـنـيـد           

چرا که اين يک حرکت اجتماعي اسـت        
که بدون شک يک شبه صورت نگـرفـتـه          

همه اينهـا فضـاي پـر جـنـب و             .   است
جــوش جــنــبــش کــارگــري را نشــان               

بطور واقعي دولت در هـراس        .   ميدهد
هـمـيـن    .   از اعالم اين تصميم خود بـود      

روز گذشته بود که  اعالم کردند که تـا           
ساعت هشـت شـب مـيـزان حـداقـل                 

 ميليون  ٨دستمزد روشن خواهد شد و      
 مـيـلـيـون کـارفـرمـا             ٥/٢کارگـر و       

منتظر اين نتيجه هستند و بعد اعـالم        
کردند که خير چون بحث بر سـر هـفـده             
درصد افزايش بوده و در شـورايـعـالـي            
کار بر سـر آن تـوافـق نـبـوده اسـت تـا                   
ساعت يازده شـب طـول مـيـکـشـد و                
وقتي هـم کـه مـعـلـوم شـد آمـدنـد و                     

 درصـد را اعـالم          ٢٠بيشرمانه ايـن     
همه اينها در واقع بيم و هـراس    .   کردند

همـانـطـوري کـه       .   اينها را نشان ميداد 
طــومــار اعــتــراضــي کــارگــران نشــان         

 ٢٠ميدهد حتي معلوم نيست که اين       
درصد چطـور مـحـاسـبـه شـده اسـت؟               
تناسب آن با نرخ تورم چيست؟ تناسب       
آن با قيمت هـاي واقـعـي اجـنـاس و                  
هــزيــنــه مســکــن و هــزيــنــه زنــدگــي             

 ٦٠٠ وقتي کـه خـودشـان از            ،چيست
هــزار تــومــان خــط فــقــر صــحــبــت                

در طـول    .   شما نگاه کـنـيـد      .     ميکنند
تمـام سـالـهـاي حـاکـمـيـت جـمـهـوري                  
اسالمي و حـتـي قـبـل از آن سـطـح                     
دستمزد هيچ نسبتي با تـورم نـداشـتـه           

است و هر سال دولت هـمـيـنـطـور يـک           
مـثـال   .   مبلغي را تعيـيـن کـرده اسـت           

 هزار تومان سال گذشته هـزيـنـه      ١٨٣
چه بخشي از سبد هزينه کارگر بود کـه     

 درصـد افـزايـش داده           ٢٠امسال آنرا   
اند؟ آنهم در شرايطي که نسبت به سال        
گذشته قيمت ها بطـور سـرسـام آوري             
افزايش يافته است و در هميـن هـفـتـه             
اخير از افزايش بسياري از ارقـام مـواد       

بـنـابـرايـن     .       غذايي گزارش شده اسـت    
کامال روشن اسـت کـه يـک تصـمـيـم                 
کامال جنايتکارانه است، يک تصـمـيـم     

يک تصمـيـم    .   کامال ضد کارگري است   
کامال بي ربط بـه حـداقـل نـيـازهـاي                

شما فقط يک قلم هزيـنـه       .   زندگي است 
مسکن دواتاقه و فقيرانه را کـه چـيـزي          

هزار تومان است، است    ٣٠٠در حدود   
و آنهم بايد کلـي پـول پـيـش بـابـتـش                   
پرداخت شود را در نـظـر بـگـيـريـد تـا                 
ببينيد که تعيين اين مبلغ از مـيـزان            
حداقل دستمزد چه ابعاد جنايتکـارانـه       
اي در زندگي کارگران و کـل جـامـعـه              

  .دارد
  

خب، اصغـر کـريـمـي،        : کيوان جاويد 
بنظر شما چرا دولت جـرات مـيـکـنـد              

 درصد به دستمزد اضافه کنـد کـه        ٢٠
 هـزار    ٢٢٠با اين افـزايـش مـيـشـود             

هـزار تـومـان      ٤٦٠تومان، در حاليکه    
  را خط بقا اعالم ميکنند؟

 
قـبـل از اعـالم ايـن            :   اصغر کريمي 

دستمزد کارگران را در سنـنـدج شـالق          
زدند، در هفت تپه دستگير کردند و با        
وثيقه هاي سنگين آزاد کردند، بعضي      
را هم به زندان انداختند چون ميدانـنـد          
که اين دستمزدها را کسي نميپذيـرد و        

پس تـنـهـا     .   کارگران اعتراض ميکنند  
راه بقاء حکومت زدن و سرکوب کـردن        
است تا اين دسـتـمـزدهـا را بـه آنـهـا                   

اعــتــصــابــات مــداوم   .   تــحــمــيــل کــنــد  
کارگري در طول سالهاي گذشته بـويـژه        
سال پيش پاسخ بـه هـمـيـن سـطـح از                 
دستمزدها و فقر و بيحقوقي است کـه          

کـارگـران را     .   به مردم تحميل ميکنند   
شالق مـيـزنـنـد و حـق اعـتـصـاب و                    
تشکل را از او مـيـگـيـرنـد و نـيـروي                  
انتظامي را به جان کارگر مي انـدازنـد         

.  هزارتومان را تحميـل کـنـنـد    ٢٢٠تا  
رابطه مستقيمي بـيـن ايـن سـطـح از                
دستمزد با زندان و نيـروي سـرکـوب و           

. شالق و وثيقـه هـاي سـنـگـيـن اسـت               
عليرغم اين کارگران ميگويند تسلـيـم       
نميشويم و قبول نميکنيم و اصال ايـن         
شيوه تصميم که خود کارگر در هـيـچ            
کجاي آن نقشـي نـدارد را هـم قـبـول                  

ــم  ــداري ــقــط               .   ن ــم کــه ف ــداري ــبــول ن ق
کارفرماها و دولت و شـوراي اسـالمـي       
آنهـا بـراي کـارگـران و دسـتـمـزدشـان                  

 نفر نماينـده از صـف     ٩.   تصميم بگيرد 
استثمارگران دور هم مي نشينـنـنـد و           
به خير و خوشي و اتحاد کـامـل روي              

 درصد توافق ميکننـد تـا دسـتـه             ٢٠
جمعي هم تالش کنند آنـرا بـه خـورد              

در ايـن تصـمـيـم گـيـري         .  کارگر بدهند 
نماينده کارگر حضور نداشته است اگـر       
نماينده کارگر آنجا بود ميگفت که بـا      
کمتر از يک ميليون تومـان نـمـيـشـود             
زندگي کرد و ميگفـت کـه شـمـا اگـر                
ميتوانيد بفرماييد زندگي کنيد تا مـا       

 ٦٠٠اگـر خـط فـقـر            !   هم ياد بگيريم  
هزار تومان است چرا من توليد کننـده        

 هـزار بسـازم؟ طـبـيـعـي             ٢٢٠بايد با   
است که اين سطح از دسـتـمـزد بـراي             
کارگر، فـورا روي حـقـوق کـارمـنـد و                
معلم و پرستار و بازنشسته و غيره هـم    
تاثير ميگذارد و سطح زندگي همه را         

بنابراين روشن است که    .   پائين مياورد 
در سال آينده کـارگـران مـعـتـرض بـه                 
مبارزات و اعتراضات و اعـتـصـابـات        
خود گسترش ميدهند و تـومـاري کـه           

 نفر امضا کرده اند مقدمه ايـن  ١٥٠٠
  .اعتراض است

 
شـهـال دانشـفـر در          :   کيـوان جـاويـد     

سالهـاي خـيـلـي پـيـش از يـکـطـرف                    
حکومت دستمزد تعيين مـيـکـرد واز          
طرفي هـم طـبـقـه کـارگـر اعـتـراض                   
خودش را ميکرد ولي ديگـر ايـنـجـور           
نبود که پشتبند اعالم دستمزد توسط      
حکومت، کارگران هم فورا پـالتـفـورم          
طــبــقــه کــارگــر را روي مــيــز دولــت               
بگذارند و بگويند که شما اينـرا اعـالم         
کــرده ايــد و مــا هــم ايــن را اعــالم                   

اما امسال همزمان با اعـالم   .   ميکنيم
دستمزد توسط دولـت مـيـبـيـنـيـم کـه               

پالتفرم کارگران هم اعالم شد و بيانيـه        
کارگر ارائه شد که بگويد حرف منـهـم         
اينست و بـا کـمـتـر از يـک مـيـلـيـون                     

خب، بنظر شـمـا    ! !   نميشود زندگي کرد  
اوال تفاوت ايـن طـومـار و ايـن روش               
مــبــارزه امســال بــا ســالــهــاي قــبــل              
چيست؟ و اين چه تاثيـري بـر اوضـاع             
امروز ميتواند داشته باشد؟ و چـطـور          
ميتواند به خود طبـقـه کـارگـر کـمـک               
کند؟ کارگران کاري ندارند کـه دولـت           
چي اعالم کرده است و کـارفـرمـا چـي             
گفته است چراکه شايد آنها بگويند که       

هزار تومـان هـم يـک خـانـواده           ١٥٠با  
و مـا    !   پنج نفره ميتواند زندگـي کـنـد        

کارگران هم اينرا ميگوييم و طـومـار          
خب، شمـا  .   ما هم اينست که ميبينيد  

تاثير اين طومار را در ايـن شـرايـط                
  چگونه ميبينيد؟

 
  بنظر من رژيم با ايـن        : شهال دانشفر 

تصميم يک اعالم جنگ کرده به طبـقـه     
امـا ريشـه     .   کارگر و بـه کـل جـامـعـه            

واقعي اتخاذ چنين تصميمي از سـوي       
رژيم بحران اقـتـصـادي  و وضـعـيـت                 

براي اينکه بقاي ايـن     .   نابسامان آنست 
رژيم در گرو اينست که چـنـيـن سـطـح              
! دستمزدي را به کارگر تـحـمـيـل کـنـد          

بقاي اين رژيم در اينست که زندگـي و           
معيشت کارگران و توده هاي مردم را         

. مورد تهاجم هر روزه خود قـرار دهـد         
با وجود يک اقتصاد درهم پاشيده و بـه         
مريخته و دزدي ها و بـچـاپ بـچـاپ               

چنـيـن رقـمـي       "   آقازاده ها " مقامات و   
بعنوان حداقل دستمزد ارائه ميشـود و        
بقول اصغر کريمي اينها اول کارگـر را          

 ايـن تصـمـيـم          ،شالق زدند تا بتواننـد    
امـا  .     خود را به جامعه تحميل کـنـنـد        

نمونه اش   .   کارگران اين را نمي پذيرند    
هــمــيــن طــومــار دســتــمــزد اســت و               
همانطـور کـه از مـتـن نـامـه ديـديـم                    
کارگران گفتند که اگر تصـمـيـم دولـت        

 درصـد    ٢٠بر افـزايـش رقـمـي چـون              
 مـا    ،حداقل کنوني دستمزدها بـاشـد      

و همانجا تاکيـد  .     جلويش مي ايستيم 
کرده اند که  اگر حداقل دستمزد کمتـر          
از يک ميليون باشد زندگي ما ممـکـن       

ايـن  .   نخواهد بود و ما قبول نميکنـيـم       
 حرف معلمان و حـرف       ،حرف کارگران 

 
١از صفحه  ...  كارگران و جدال   

 



 4  ١٣٨٧ فروردين ١   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

مختلف جامعه اسـت کـه       بخش هاي   
همواره در مبارزاتشان گفـتـه انـد مـا              

نـکـتـه    .   نميخواهيم زير خط فقر باشيم    
مهم ديگر طومار اعتراضـي کـارگـران        
بر سرخواست افزايش دستمزد اينسـت       
که کارگران دارند اعالم ميکنند که از       
آنجايي که نـمـايـنـده کـارگـر در ايـن                   
تصميم نبوده لـذا بـراي کـارگـر هـيـچ               

دارند ميگويند که   .   اعتباري هم ندارد  
ما بايد خودمان بـعـنـوان يـک طـرف                
مذاکـره در تـعـيـيـن مـيـزان حـداقـل                    

 بـديـن     . دستمزد  نقش داشتـه بـاشـيـم          
ترتيب نفس چنين حرکتي همزمان بـا         
اعالم ميزان حداقل دستمزد از سـوي          
جمهوري اسالمي بـه روشـنـي تـفـاوت           
شرايط امسال با سال هاي گـذشـتـه را       

بطور واقعي چنـد سـال     .  نشان ميدهد 
است که ما شاهد ايـن هسـتـيـم  کـه                  

 بـراي   ،کارگران طومار امضا ميکنند   
حداقل دستمزد خـود مـبـلـغ تـعـيـيـن                

اما امسال ميبـيـنـيـم       .   ميکند و غيره  
که بطور سازمان يافته و با اسم و رسـم         

. علني  دارد اين کار صورت ميگـيـرد    
کارگران از کارخانجات مختلف آنـهـم        
در چنين ابعادي آنرا امضا کرده اند و          
ايــن طــومــار از ســوي مــعــلــمــان و                
بازنشستـگـان و بـخـش هـاي ديـگـر                  

و هـنـوز     .   جامعه نيز امضا شده اسـت     
ايـن يـک     .   اين امضا هـا ادامـه دارد           

حرکـت اجـتـمـاعـي بـزرگ اسـت کـه                   
 امضـا    ١٥٠٠يکباره با  بـيـش از                

پرچمي را بلند کرده اسـت و دارد در              
که مـردم    .   واقع جامعه را فراميخواند   

از همين رو به نظر مـن      .   به آن بپيوندند  
.  بايد وسيعا به ايـن حـرکـت پـيـوسـت              

اين طومار در واقع  پالتفرم اعتراضي       
طبقه کارگـر در سـال جـاري اسـت، و               
تبديل آن به يـک حـرکـت اجـتـمـاعـي                  
وسيع که اگر بتوانـد هـزاران امضـا را            
در حمايت از خود  بکشاند بدون شـک           
طبقه کارگر را در يک موقعيت بسـيـار     
قدرتمندتر و جديدي قـرار خـواهـد داد          
تا بتوانند خواسـتـهـاي ديـگـرشـان را               

 .مطرح کنند
  

. منهم نکته اي دارم     : اصغر کريمي 

البته شهال دانشفر هم تـوضـيـح داد،            
بـنــظـر مـن کــارگـران و مـعــلـمــان و                    
بازنشسته هـا بـا ايـن طـومـار راه را                  
نشان داده اند، گفته اند که با کمتـر از          
يک ميليون حاضر نـيـسـتـيـم زنـدگـي               
کنيم و نميشود که زندگي کـرد، و از          

 درصـد در       ٢٠پيش از اعالم افزايش     
تومارشان اعالم کرده اند که اگر مثـال        

 درصد اضافـه کـنـيـد مـاقـبـول               ٢٢٠
منهم فکر ميکنم که راهش     .   نميکنيم

اينست که کـارخـانـه بـه کـارخـانـه، و                
معلمين هم منطقه به منطقـه و شـهـر           
به شهر بطور دسته جمعي خودشـان را       
آماده کنند و طومار را امضا کنند و          
جنبش بسـيـار گسـتـرده اي را بـراي                 

هـمـزاد   .   افزايش دستمزد راه بيانـدازنـد     
اين نوع تعيين دستمـزد بـي حـقـوقـي              
مردم است، همزاد اين دستمزد شـالق        
زدن کارگر است، همزاد اين دسـتـمـزد          
دستگيري و بگير بـبـنـد دانشـجـويـان             

. است و خفه کردن کامل جامعه اسـت       
کارگر هم بايد در دو عرصه بـجـنـگـد،           
هم به دستمزدش بايد اعتراض کنـد و        
هم به بي حقوقي و شالقي که ميزنند،        
ــي شــدن                    ــدان ــري و زن ــگــي ــه دســت ب
دانشجوياني که پرچم دفاع از کارگر و     
آزادي و برابري را بلند مـيـکـنـنـد، بـه               
دستگيري کارگران نيشکر هفـت تـپـه          
که دستگير ميکنند و با وثيـقـه هـاي            
سنگيـن بـه بـنـدشـان مـيـکـشـنـد، و                    
توهين و ضرب و شتم زنان و جـوانـان           
در خيابان، به همه اينهـا کـارگـر بـايـد             

درواقــع حــکــومــت     .   اعــتــراض کــنــد    
سرمـايـه داران هـمـه ايـن کـارهـا را                    
ميکند که شرايطي را فراهم کـنـد کـه            
اين دستمزد و اين درجه از استثمار را         

سرکـوب مـردم،    .   به کارگر تحميل کند   
با تحميل اين دسـتـمـزد مـکـمـل هـم                

. هستند، کامـال بـه هـم ربـط دارنـد                
کارگر هم بايد اين دو را بـه هـم ربـط                 

  .دهد و به هر دو اعتراض کند
 

ــد       ــوان جــاوي ــع       :   کــي ــا درواق ــه ــن اي
ميگويند که ايـن دسـتـمـزد را بـايـد                  
بپذيريد، مساله اي نيـسـت اگـر بـچـه              
تان از بيماري و فـقـر تـلـف شـود، يـا                  

! مجبور شويد کليه تان را بـفـروشـيـد            
خب حاال آيا کارگر نـيـرويـش را دارد             

 که جلوي اين بايستد؟
 

 معلوم است که دارد،     : اصغر کريمي 
اگر نيرويش را نداشت که اين پـالتـفـرم          
را با اين سرعت و قدرت روي ميزشـان      

پــرچــم کــارگــران االن        .   نــمــيــگــذاشــت 
خواست يک ميليون تـومـان دسـتـمـزد         

 هـزار اسـت        ٦٠٠اگر خط فقر   .   است
حقوق نبايـد کـمـتـر از يـک مـيـلـيـون                   

اصال کارگر ميگويد خـط فـقـر         .   باشد
من توليد ميـکـنـم و شـمـا           !   يعني چه 

ميليـون  ٢٠ميليون و   ١٠مفت خورها   
ميليون در ماه بجيب ميـزنـيـد        ١٠٠و  

و مرفه زندگي ميکنيد، من چرا بـايـد         
هزار تومان و شالق و زنـدان و     ٢٠٠با  

! بي حقوقيهاي همه جانبه زندگي کـنـم       
کارگر ميگويد اينهم طومار من است      
و اينهم پرچم مـن اسـت و تـازه ايـن                    

بنظرم حـرکـت و      .   شروع حرکت ماست  
گام اول کارگران اين است که کـارخـانـه         
به کارخانه خودشان را آمـاده کـنـنـد و            
معلمين هم منطقه به منطقه بـه ايـن            
کمپين بپيوندند، پرستاران و تـمـامـي         
مزد بگيران هم  همينطـور مـحلـه بـه              
محله کارخانه به کارخانه شهر به شهـر        
بايد به اين تومار بپيوندند و بـگـويـنـد           
که ما با خـواسـت يـک مـيـلـيـون در                    

  .مقابلتان ميايستيم
 

مـنـهـم مـيـخـواسـتـم           :   شهال دانشفر 
يـک اهـمـيـت       .   نکته اي را اضافه کـنـم      

جدي که اين حرکـت دارد ايـنـسـت کـه            
دستمزد مساله اي حياتـي در زنـدگـي         
کارگر است و با اين تصميم   بـنـظـرم              
رژيم  دارد با آتش بـازي مـيـکـنـد  و                
همانطور که گفتم بـراي حـفـظ بـقـاي               

از همين رو    .     خود راهي جز اين ندارد    
مي بينيم که  از يـکـطـرف ايـنـطـور                  

 ،گستاخانه کارگر را دستگير ميکـنـد      
 شـالق مـيـزنـد و از               ،زنداني ميکند 

 ٢١٩طرفي با اعالم حداقل دستمـزد         
هزار تومان در واقع طبقه کارگر را بـه          

تـحـت چـنـيـن        .     مصاف مـي طـلـبـد         
شرايطي است که ميبـيـنـيـم از سـوي              
کارگران چنـيـن اقـدام هشـيـارانـه اي                

اقـدامـي کـه بـطـور           .   صورت ميگيرد 

قطـع بـا اسـتـقـبـال خـوبـي از سـوي                       
کارگران و بخش هاي مختلف جامـعـه       

چرا که هـم اکـنـون ايـن        .   روبرو ميشود 
مــوضــوع  بــحــث داغــي در مــيــان               

لـذا کـامـال مـمـکـن            .     کارگـران اسـت   
است که در بسياري از کارخانـجـات و         
مناطق بتوان کارگران و مـعـلـمـان و               

. بازنشستگان را پشت ايـن طـرح آورد        
فــراخــوانــي کــه ايــن کــارگــران دارنــد            
اينست که به اين حرکت بپيـونـديـد، و           

. بنظر من اين فراخوان پاسخ ميگـيـرد       
همه کساني که اين بحث را ميشنـونـد         
و اين طـومـار را ديـده انـد کـه روي                     
سايـت اتـحـاديـه سـراسـري کـارگـران                 
اخراجي و بيکار است، بايد اينرا چاپ       
کنند و کپي کنند و ببرند بـه  مـراکـز            
تجمع خودشان و بگـردانـنـد و امضـا             
بگيرند و سپس برگردانند و بفـرسـتـنـد        
به مرکز اصليش تا بـه يـک کـمـپـيـن                  
گسترده و قدرتمند و بـه يـک جـنـبـش               
عظيمي در مقابل پروژه دولت تـبـديـل         

 من فکر ميکنم کـه ايـن فـقـط            . کنند
مســئلــه دســتــمــزد نــيــســت بــلــکــه              
استانداردهاي جامعه اسـت، جـامـعـه          
اي که ايستاده است و ميگويد  خـط             

چراکه خودش در   ! !   فقر نه و خط بقا نه    
طومار خودش خطاب بـه نـمـايـنـدگـان           
سرمايه داران و نمايندگـان حـکـومـت          
ميگويد که آيا خود شما با اين حـقـوق       

بـا  ! !    روز زندگـي کـنـيـد        ١٠ميتوانيد  
اينحساب کارگر خطابش را مشـخـص       
ميکند و حرفش را مشخص ميزند و         
ايـن مسـئلـه جـامـعـه اسـت و اقـدام                    
مهمي براي بسـيـج جـامـعـه اسـت و                 

  .وسيعا بايد به اين طومار پيوست
 

بلــه دولــت اعــالم      :   کــيــوان جــاويــد   
 ميليون نفر منتظرند کـه      ٨ميکند که   

ببينند که ايـن سـطـح دسـتـمـزد چـه                   
منهم ميگويم که اينها نـه  !   خواهد بود 

.  ميليون نـفـرنـد     ٦٠ ميليون نفر که    ٨
چونکه کودک کارگر هم منتظر است و       
همسر کارگر هم منـتـظـر اسـت و در               
بسياري موارد خواهر و برادر و پـدر و          
مادر کارگر هم منتظرند و بطور کـلـي         

 ميليون کارگر و معلم و پرستار و     ٦٠
بازنشسته در اين مملکت منتظرند تـا    
ببينند که امسال چه باليي قرار اسـت          

درصـد بسـرشـان      ٢٠با ايـن افـزايـش          
اکنون آيا بنظر شما اين طومـار       !   بيايد

نبايد به امضاي همه مردم توي کـوچـه    
و خيابان برسد؟ و نبايـد در سـرچـهـار             
راهها ايستاد و گفت که اين طومار را        

 ٥٠ مـيـلـيـون و            ٣٠امضا کنيد و       
ميليون امضا براي آن جمع کنند؟ آيـا       

 اين امکان پذير است؟
 

  من ايـنـجـا دو سـه            : اصغر کريمي 
يکي اينکه ايـن    .   نکته را مايلم بگويم  

حرکت حتي خيلي فـراتـر از کـارگـران             
است چرا که همه معلمان و پـرسـتـاران          
و تمام کساني را که مزد بگيرند و از            
اين سـطـح حـقـوق در رنـجـنـد دربـر                     

لذا تحـمـيـل ايـن سـطـح از               .   ميگيرد
دستمزد به کارگر، تحميل ايـن سـطـح           

. از زندگي و حقوق به کل جامعه اسـت       
در نتيجـه کـل جـامـعـه را بـايـد در                      

. مقابلش بسيج کـرد و بـمـيـدان آورد             
نکته دوم اينکه شـمـا در ايـن نـامـه                  

 مـرکـز کـارگـري را            ٢٠ــــ  ٣٠اسامي  
خوانديد، بنظرم اينها بايـد طـومـار را          
بردارند و ببرند به مراکز خودشـان و بـه       

 نـفـر،   ٣٠مراکز ديگر و بگويند که ما  
 نفر اين را از فـالن کـارخـانـه             ١٥٠ما  

در کرمان و عسلويه و کارخانـه شـاهـو          
و شرکت واحد و غيره امضا کـرده ايـم           
و ميخواهيم که بقيه همکارانمـان هـم          
امضا کنـنـد، و بـالفـاصـلـه و بـدون                    
اتالف وقت بايـد جـنـب و جـوش راه                 

. انداخت و به اين حرکت سـازمـان داد          
بايد در شرکـت واحـد و در تـمـامـي                   
کارخانه ها و مراکز صنعتـي کـمـيـتـه           
هاي دستمـزد تشـکـيـل داد و جـمـع                  
هايي براي سازمان دادن مبارزه بـراي         
افزايش دستمزد درست کـرد، و بـايـد            

 نفـر بـيـافـتـنـد جـلـو و                 ١٥ نفر و    ١٠
بگويند که در طول هفـتـه گـذشـتـه از               

 امضا و از       ٥٠٠فالن کارخانه تعداد    
 امضـا    ٢٠٠تـعـداد     کارخانه ديـگـر      

تهيه شده است، بايد کـاري کـرد کـه             
اين جنب و جوشها بطور همزمان در         
هزاران مرکز کـارگـري و بـخـشـهـاي              
ديگر جامعه از معلميـن گـرفـتـه تـا              
پرستاران و بـازنشـسـتـه هـا انـجـام                  

نکته سوم منهم ايـنـسـت کـه         .   بگيرد
خود شما کامال بـه نـکـتـه درسـتـي                

 
٣از صفحه  ...  كارگران و جدال   
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ــواده              درمــورد ســايــر اعضــاي خــان
بـنـظـر مـن در          .   اشاره کرديـد  کارگران  

محالت کارگري و از ميان خانواده هـا    
هم بايد جنب و جـوش بـراه انـداخـت،               
اين يک نيروي عظيـم اسـت کـه بـايـد                
دوش به دوش کارگران شاغل در ايـن           

همينطور کارگـران   .   حرکت شرکت کند  
بيکار بايد اين تومار را بردارنـد و بـا             
امضاي آن بـگـويـنـد بـيـمـه بـيـکـاري                  
حداقل يک ميـلـيـون هـم حـق کـارگـر                 

! بــازنشــســتــه هــا هــمــيــنــطــور       .   اســت
بنابراين در هـر مـحلـه اي مـيـشـود                   
کميته اي براي دستمزد درسـت کـرد و          
درميان بازنشسته ها هـم بـايـد جـمـع              
هايي تشکيل داد و سـازمـان داد، و             
درواقع محور و کليد و اساس مسـئلـه          

فـعـالـيـن     .   سازمان دادن اين کـار اسـت      
در هر مـحلـه و هـر کـارخـانـه و هـر                      
منطقه ميتوانند اين نيرو را سـازمـان          
بدهند و هـزاران جـمـع و کـمـيـتـه را                     

اگر اين جنـب و جـوش   .  تشکيل بدهند 
راه بيافتد آنـوقـت مـردم مـيـتـوانـنـد                  
اجتمـاعـات بـزرگـي را در مـحـالت                 
ــنــد و در                    خــودشــان تشــکــيــل ده
ميدانهاي شهرها و در مقـابـل وزارت          
کار و غـيـره هـرروز جـمـع شـونـد و                       

. بگويند اين دستـمـزد قـبـول نـيـسـت              
براي مثال امروز مـردم شـوش بـطـور             
دســتــه جــمــعــي بــگــويــنــد کــه هــمــه             
ميخواهند در جـلـوي وزارت کـار بـا               
پالکـاردي کـه روي آن نـوشـتـه شـده                    

جـمـع   "   دستمزد يک مـيـلـيـون تـومـان         " 
بشوند، و درواقع بـا چـنـيـن نـيـرويـي                 
نشان دهند کـه بـا عـزمـي راسـخ بـه                   

  .جنگ اين تصميم ميروند
 

در اين نامـه چـنـديـن       :     شهال دانشفر 
اسم گفته شده که خود اينهم بخشـي از         

اگر اشتبـاه   .   سازماندهي اين کار است   
 در ،نکنم ا در تهران جعفر عظيـم زاده        

جــنــوب کشــور جــوانــمــيــر مــرادي و            
فرامرز قرباني  در غرب کشور کـه بـا          
شمـاره تـلـفـن هـايشـان در دسـتـرس                   
همگان هستنـد و مـيـشـود بـا آنـهـا                   
تماس گرفت و به اين کمپيـن پـيـوسـت           
و فعالين و رهبران کارگري بايد تـالش        
کننـد کـه در تـمـامـي کـارخـانـجـات                   
کارگران را جمـع کـنـنـد و حـول ايـن                    
موضوع بـحـث کـنـنـد و بـيـشـتـريـن                    

حمايت ها را از اين حرکت و مـبـارزه             
براي خواست افزايش دستمزدها جـلـب       

به اين ترتيب است اين حرکـت       .       کنند
ظرفيت اينرا دارد که  به يـک حـرکـت               
سازمانيافته واحد و سراسري تـبـديـل          

درواقع ما اينجا با يک حـرکـت         .     شود
سازمانيافته روبرو هستيم که ظرفـيـت       
ــعــدي                   ــيــشــروي در ب گســتــرش و پ
اجتماعـي را دارد و ايـن آدرسـهـا و                  
اسامي هم يک نکته  قدرت ديگر ايـن          

 .سازمانيابي سراسري است
 

البته کارگران و مردم    :     کيوان جاويد 
ميدانند که غيـر از ايـن سـايـتـهـا و                   
شماره تلفن هايي که اعـالم کـرده انـد             
يک مرکز ديگري هم اعالم شـده اسـت          
آنهم همين تلويزيون کانال جديد اسـت        
و ميتوانند از اين کـانـال هـم تـمـاس                
بگيرند و مـيـتـوانـنـد اخـبـارشـان را                   
بفرستند و ماهم در سطح گستـرده اي          

و امـا    .   در اختيار مردم قرار ميدهـيـم      
سوال بعدي من در مورد قدرت عملـي        

 ١٠٠ما فرض کنيم که   .  طومار است 
ميليون نـفـر در طـومـار جـمـع شـده                    
باشند و به دولت داده شود ، اگـر ايـن         
طومار همزمان منجر به اين نشود که       
مردم اعـتـراض کـنـنـد و بـا هـمـيـن                     
طومار به خيابـان بـيـايـنـد، حـال آيـا                  
صرفا با طومار و امضـا جـمـه کـردن              
تاثير اين حرکت کم نميشود؟ آيا فـکـر         
نميکنيد که همزمان بـايـد اعـتـراض            
کنند و بياينـد جـلـوي وزارت کـار و                 
جمع شوند و درمحالت تجمع کـنـنـد؟         
و نيروي انسـانـي خـودشـان را نشـان                 
دهند و بگويند که ايـن حـکـومـت بـا               
اين دستمزد ميخواهد ما را گـرسـنـه            
بکشد؟، و بگويند که فقـر و بـدبـخـتـي            
را که اينهمـه تـحـمـيـل کـرده انـد، و                    
ميخواهند از اينهم بيشتـر کـنـنـد؟ و            
بگويند که ما توي خيابانيم و مـا در            
ميدان هستيم و اعتـراض داريـم؟ آيـا            
فکر نميکنيد که اين جنبه از فعالـيـت         

 هم بايد گسترش پيدا کند؟
 

ببينيد بنظر من خـود     :   شهال دانشفر 
اينها در اين نامه گفـتـه انـد کـه اگـر                  

 زيـر خـط فـقـر       ،ميزان حداقل دستمزد 
 درصـد و       ٢٠ اگر چيزي حـدود      ،باشد

غيره باشد و اگـر از آنـچـه کـه نـيـاز                     

ماسـت کـمـتـر بـاشـد مـا اعـتـراض                    
و .   خودمان را اعـالم خـواهـيـم کـرد               

همانجا ميگويند که با مبلغي کـمـتـر         
از يک ميليون تومان نميشود زنـدگـي         

حال اينکه گامهـاي بـعـدي چـه            .     کرد
 بايد بيشتر صـحـبـت        ،ميتوانند باشد 

بنظرم گامهاي بـعـدي فـراخـوان          .     کرد
دادن به بخش هـاي هـر چـه وسـيـعـر                   
کارگران و بخش هاي مختلف جامـعـه        

بحث راه انـداخـتـن    .   به اين حرکت است   
بر سر آن در مجامع عمومـي کـارگـري     
و تبديل آن بـه حـرکـت اعـتـراضـي در              
کــارخــانــجــات مــخــتــلــف اســت  و               
همانطوري که اصـغـر کـريـمـي گـفـت                
کارگران بايد در همه مـراکـز کـارگـري            

 در اصفهان و در     ، در قزوين  ،در شوش 
همه جا  با تحويل دادن اين طومـارهـا         
در مقابـل مـراکـز وزارت کـار و در                   
مقابل مجلس و غيره جـمـع شـونـد و              

بـنـظـرم    .     اين خواست را پيگيري کنند    
بايد همانطور که شما گفتيد حول ايـن        
موضوع يک حرکت اجتمـاعـي وسـيـع          

نقطه قوت ايـن حـرکـت          .     براه انداخت 
 ،بــويــژه ايــنــســت کــه ايــن طــومــار               

امضـــاهـــايـــي حـــقـــيـــقـــي دارد و               
کارخانجات معيني را در بر ميگـيـرد        
و به نوعي جمع هـايـي را حـول خـود                 

از اينرو صرفا امضـا     .   شکل داده است  
تا جاييکه من متوجه شده ام       .   نيستند

اين طومار را  کارگران و معـلـمـيـن و              
امضا کنندگان با اسـم و رسـم خـود و          
مکان شغلي خودشان امضا کرده انـد         
و همين باعث شده که اين طـومـار را          
نسبت به طومارهاي ديگـر مـتـفـاوت          

در هــمــان اولــيــن قــدم           .   کــرده اســت   
طوماري با بيـش از هـزار و پـانصـد                 
نوشته شده و به اداره کار و سـايـت هـا             
داده شده است و هر کـارگـري کـه آنـرا               

 طبعا در ادامـه کـار       ،امضا کرده باشد  
فردا مـيـرود جـلـوي اداه کـار جـمـع                     
ميشود و مي ايستد و از خـواسـتـش             

همانطور که بطور مثـال     .   دفاع ميکند 
کارگر نيشکـر هـفـت تـپـه کـارش را                  

. تعطيل ميکند و حـرفـش را مـيـزنـد             
اينجا نيز کارگراني که با امضاي ايـن         
طــومــار خــواهــان افــزايــش ســطــح               

  دسـت از کـار             ،دستمزدها شـده انـد    
خواهند کشيـد و در بـرابـر تصـمـيـم                  

 ٢١٩امروز دولت مبني بـر تـعـيـيـن              
ايـن  .     هزار تومـان خـواهـنـد ايسـتـاد            

طومار ميتواند سراغاز چنين حرکتـي      
. سراسري باشد و بايد انرا سازمـان داد       

در .   صحبت از نيشکر هفت تپه کـردم       
نيشکر هفت تپه همين االن اعتـصـاب      
است و کارگران هفت تپه جا دارد ايـن          
طومار را در اجتماعاتشان بچرخانـنـد       
و آنرا وسيعا امضا کنند و بسرعت بـه         

   .اين حرکت بپيوندند
 

 يـک سـوال مـتـفـاوتـي         : کيوان جاويد 
ما مبارزات کـارگـران و مـردم            .   دارم

ايــران را صــرفــا مــحــدود بــه داخــل               
نميدانيم بلکه ميگوييم کـه بـه دنـيـا               

بــهــم "   خــارج" و   "   داخــل" ربـط دارد و         
خب حـاال چـطـور مـيـتـوان             .   متصلند

مبارزات کارگران و مردم ايـران را در           
سطح دنيا نيز مطرح کـرد و گـفـت کـه            
ببينيد سطح دستمزد در ايران کمتـر از    
نصف خط بقا و يـک دوم خـط فـقـر                    

 دالر در روز اسـت و              ٧است، حدود   
سازمانهاي کارگري در سطح جهان را        

. به حمايت از اين تومار تشويق کـنـيـم      
خــب اصــغــر کــريــمــي، ســازمــانــهــاي         
کارگري چه نقشي مـيـتـوانـنـد داشـتـه             

 باشند؟
 

 بنـظـرم مـعـيـشـت و             : اصغر کريمي 
مخارج زندگي کـارگـران در جـامـعـه              
ايران به دالر است بـه يـورو اسـت امـا               

حـتـمـا خـوب       !   درآمد به تومـان اسـت      
اســت در ســطــح بــيــن الــمــلــلــي هــم               
منعکس شود منتها مساله دسـتـمـزد     
مثل  دستگيري و زنداني کردن کارگـر        
نيست که اتحاديه ها بالفاصلـه جـمـع           
شوند و اعتراض کنند و بـگـويـنـد کـه          
آزاد کنيـد، مـوضـوع دسـتـگـيـري و                 
ــبــه اســت و                     ــدان در غــرب غــري زن
ميگويند که چرا دستگيرش ميکنـيـد       

مـبـارزه بـراي      .   و زنـدانـش مـيـکـنـيـد          
افزايش دستمزد هم مسـالـه اي بـيـن              
المللي است و مساله طبقه کـارگـر در          
همه کشـورهـا اسـت و سـازمـانـهـاي                 
کارگري بايد مطلع باشند که کـارگـران        
در ايران چگونه براي دسـتـمـزد بـهـتـر               
مبارزه ميـکـنـنـد و چـه جـور دارنـد                   
متحـد مـيـشـونـد، و طـبـعـا رابـطـه                     

. نزديکتـري را هـم ايـجـاد مـيـکـنـنـد                
منتها ما بايد يبدانيم کـه اسـاس ايـن           
حرکت در داخل کشور است، در تهـران        
و شوشتر و شيراز و تبريز و سنـنـدج و       

شـهـال   .   عسلويه و مشهد و غيره اسـت      

دانشفر هم به نکته درستي اشاره کـرد          
که اين کارگران و سازماندهندگان ايـن       
حرکت اسامي و تلفنهاي رسمي خـود         
را اعالم کرده اند تا حرکتهاي پراکـنـده      
اي که در اينجا و آنجا و اين شهر و آن         
شهر و اين منطقه و آن منطقـه شـکـل            
ميگيرد به آنها منعکس شـونـد و بـا             
آنها تماس بگيرند و بگويند کـه مـثـال          
ما در اين محله يا در ايـن کـارخـانـه              
مشغول اين کار هسـتـيـم و تـوصـيـه                 
سازماندهان اين تومار را بـپـرسـنـد و            

 امضـا    ١٥٠٠بگويند که براي مثـال      
هم ما جمع کرده ايم، کجا بفرستـيـم و           

همـيـنـطـور کـه        .   با آن چه کنيم و غيره     
شما هم اشاره کرديد اين تلويزيون هـم          
يکي از همين مراکز است و با آن هـم             
تماس بگيرند و ما هم بطـور دائـم بـه              

بنظر مـن   .   اطالع همه مردم ميرسانيم   
هــرروز بــايــد مــعــلــوم شــود کــه از                  
کارخانجات و مـحـالت و مـنـاطـق                 
مختلف و مشخص خبـر مـيـايـد کـه              

 نفـر امضـا      ٢٠٠مردم فالن محله هم     
کردند و کميته دستمزد در فالن محـل        
هم تشکيل شد و معلمان شيراز هم بـه         
اين حرکت پيوستند تـا بـديـن صـورت         
يک تپش و يـک مـوج عـظـيـمـي راه                    
بيافتد و مثل يک گلوله بـرفـي کـه از              
باالي کوه سرازير ميشود و تبديـل بـه           
بهمن مـيـشـود، بـهـمـيـن شـکـل هـم                    

و مـطـمـئـنـا       .     حرکتي بتواند پا بگيرد   
 نـفـر     ٣٠٠٠اگر فرضـا در شـوشـتـر             

امضا کنند بدنبال آن يک تجمـع بـزرگ         
يعنـي تـومـار    .   هم ميتوان سازمان داد 

مقدمه يک کارزار بـزرگـتـري اسـت و             
اين شروع يک جـنـب و جـوش و يـک                  

. حرکت اجتماعي عظيمي بايد بـاشـد        
بايد کاري کرد که جامعه ايران بگـويـد       
که ما نميپذيريم و بـا انـواع و اقسـام             
تجـمـع هـا و در مـجـمـع عـمـومـي                       
هايشان تومار را امضـا کـنـنـد و در               
جاهاي ديگر هم همينطـور تـومـار را            
امضا کنند، بويژه آن ده پـانـزده نـفـري             
هم که در برخي مراکز االن طـومـار را           
امضا کرده اند پيشقراوالن اين حرکـت       

خيلي هم حق طلبانه است     .   بايد باشند 
و هيچکس هـم نـمـيـتـوانـد جـلـو ايـن                  
حــرکــت را بــگــيــرد چــون کــه مــردم               
ميگويند که شما آقاي وزيـر و شـمـا               

رئيـس  آقاي رئيس پليس تهران و آقاي       
شوراي عالي کـار و رئـيـس شـوراي              

 
٤از صفحه  ...   كارگران و جدال   
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بـفـرض   .   که اصال ناگفتنـي اسـت     است  
مـن  .   مثال چشم پـزشـگـي را بـگـويـم             

چشـمـم را در طـي           .   مثال بيمه هستم  
سالها کار در کارخانجات از بين بـرده         
ام اکنون وقتي  به دکتر چشـم پـزشـک             

 هزار تومان از من گرفـتـه   ٣٥٠ميروم  
. است و چشمم را عـمـل کـرده اسـت                
. هنوز هم البته چشمـم مشـكـل دارد           

 هزار تومان بـه مـن       ٥٠ولي بيمه فقط    
 ٥٧يا دندانپزشکي بـعـد از          .  ميدهد

. سال سـن دنـدانـم خـراب شـده اسـت                 
 ٢٥٠وقتي دندان را عوض مـيـکـنـي        

هزار تومان به من فـاکـتـور داده ولـي              
.  هزار تومـان مـيـدهـد       ٤٠بيمه به من    

خودشان هم جايـي نـدارنـد کـه بـروي                
حـاال مسـالـه      .   دندان را تعمـيـر کـنـي        

شکستگي استخـوان کـه هـمـيـن االن             
 ٩٩.   من خودم ايـن مشـکـل را دارم             

درصد دارو ها بايد بـازار آزاد تـهـيـه               
ولـي  .   چرا که  آنتوبيوتيک نيست    .   شود

دارويي که  تقويـتـي اسـت کـه اصـال                
چون تقويت کننده است و از      .   نميدهند

نظر آنها لوکس است و بايـد از جـيـب            
حاال اگر سر وکارم به بيمـارسـتـان      .   داد

و . اگر براي من اتفاقـي بـيـفـتـد       .   بيفتد
الزم باشد به بيمارستان بروم اول بـايـد           
پول بدهم بـعـد تـحـت  درمـان قـرار                    

وضعيت داروخانه هـا اصـال         .   بگيرند
نميگويند چند درصـد مـيـگـيـرنـد و               

وقتي هم آنجـا    .   چطور دارو را ميدهند   
ميرويم ميگويند داروي خارجي داريـم      

داروي خـارجـي کـه         .   و داروي داخـلـي    
و داروي ايراني اصـال     . خيلي بهتر است  

بنابراين بـايـد هـمـه را            .   اعتبار ندارد 
حـاال وضـعـيـت ويـزيـت            .   آزاد بـخـري   

.   هر دکتري يک سـازي مـيـزنـد           .   دکتر
 هزار تومان   ٦ضمن اينکه ويزيت آزاد     

است و آن دکتري که من با دفـتـر چـه               
 تـومـان     ٤٠٠٠بيمه رفتـم ويـزيـتـش           

حال حقوق بازنشستگـي چـقـدر        .   است
حــاال .    ســال پــول داده ام           ٣٠.   اســت

ميگويند آخرين دريافتي ات هـر چـه           
. باشد بر اساس آن حسـاب مـيـکـنـنـد         
. آخرين دريافتي من چقدر بايـد بـاشـد        

 هـزار    ٤٠٠ايـن    .    هزار تـومـان     ٤٠٠
 هزار تومان به مـن  ٢٥٠تومان نهايتا   
وام هايي که بـيـمـه از           .   تعلق ميگيرد 

وامـهـايـي کـه       .   اين پولهـا مـيـگـيـرنـد        
تامين اجتماعي دارد به کارخـانـه هـا           

بيمه از کـجـا مـي آورد ايـن              .   ميدهد
پولها را به تامين اجتماعي مـيـدهـد؟         
من کارگر بازنشسته از کـجـا بـيـاورم             

نصــف شــب مــريــض       .   زنــدگــي کــنــم   
پـايـم   .   اگـر دسـتـم بشـکـنـد           .   ميـشـوم  

بشکند اگر پالتيـنـي پـاي مـن نـيـاز                 
 بايد آزاد بروم هشـتـصـد         ،داشته باشد 

هزارتومان يک ميليون و دويست هـزار     
تومان بروم بيرون پول بدهم تا جـراهـي         

تازه دکتر مـي آيـد بـه           .   آن آنها بکنند  
من ميگويد يک سهمي از پول را مـن           
ميگيرم بعد شما مـيـرويـد از بـيـمـه                 
بگيريد و بيمه هم هيچ پـولـي بـه مـن              

هــزار تــومــان يــک         ٥٠٠.     نــمــيــدهــد 
. ميليون تومان دکتر از من مـيـگـيـرد     

تازه دکتر ميگويد اگر ايـن پـول را بـه           
من ندهي يک بيمارستان ميفرستم کـه       

مـعـلـوم    .   هيچ چيز آن معـلـوم نـيـسـت          
نيست پايت را قطع کنـنـد يـا درسـت              

 .بشود
 

بـه راسـتـي نـکـات           :   شهـال دانشـفـر    
جان انسـانـهـا در         .   تکان دهنده ايست  

در واقـع    .   اين جامعه بي ارزش اسـت       
 وضعيت بازنشسـتـگـان      ،بيمه درماني 

همه و همه  در واقع به نوعي حاکـي از       
انسان و ارزش هـاي انسـانـي در ايـن                

 ٢٥٠شما گـفـتـيـد کـه            .   جامعه است 
. هزار تومان در ماه دريافت ميکـنـيـد        

آيـا افـزايـش      .    سال کار٢٧آنهم بعد از  
ساالنه به  اين دريافـتـي شـمـا تـعـلـق                 

 ميگيرد؟
 

گـفـتـه انـد کـه بـراي              : کريم سهرابي 
بازنشستگي امسال يک پولي اضـافـه         

هـمـيـن امسـال آمـدن بـه              .   ميکـنـنـد   
کارگراني که فعال شاغل هسـتـنـد از            

  وخرده ٢٤٠ تومان گفتند ١٨٣٠٠٠
و اکـثـر     .   اي تومان حـقـوق مـيـدهـيـم           

کارخانه ها غذا و لباس و  بسياري از           
حـاال  بـراي        .   مزايا را قطـع کـرده انـد        

بازنشستگي چه تعلـق مـيـگـيـرد مـن            
نميدانم هنوز اعالم نکرده انـد و اگـر              
هم اعالم کرده اند به من هنوز تـعـلـق             

 .  نگرفته است
 

همانطور که ميدانـيـد   : شهال دانشفر 

يک موضوع بحث در اين پـايـان سـال             
االن .   ميزان حـداقـل دسـتـمـزد اسـت              

دولت در اين مورد وارد تصميم گيـري        
شده است و در گفتگويي که بـا يـکـي             
از کارگران داشتـم مـيـگـفـت حـداقـل               
دستمزد ما بايد حداقل يک ميليـون و        
نيم باشد تا کفاف حداقـل زنـدگـي مـا            

و بطور واقعي ميزان حـداقـل       .   را بکند 
دستمزد مبنايـي اسـت بـراي مـيـزان              

. بازنشستگي و بيمه بيکـاري و غـيـره         
نظر شما در اين مورد چـيـسـت شـمـا               

 . فکر ميکنيد مبنا چه بايد باشد
 

مــن کــه امــروز       :   کــريــم ســهــرابــي    
 سال کـار     ٢٧بازنشست شده ام بعد از      

حساب کـنـيـد امـروز        .    سال سن  ٥٨و  
 داراي عـروس       ،داراي داماد هسـتـم       

اينها .     داراي نوه و نبيره هستم    .   هستم
وقتي ميروند دوباره مي آيند و يـکـي           

بـا بـچـه و      !   ميرود و سه نفر برميگردد   
و از ما كه بزرگـتـريـم انـتـظـار             .   همسر
حاال يک بازنشـسـتـه بـايـد چـه              .   دارند

کند؟ چه دارم که جوابگو باشم؟ هميـن        
 ١٩٠منزلي که در آن زندگي ميکنـم          

و .   هزار تومان در ماه اجـاره مـيـدهـم            
امروز که روز استراحتم است دارم کـار        

تـا  .   روي تاکسي کار ميـکـنـم      .   ميکنم
مـن  . .   بتوانم هزينه ام را تـامـيـن کـنـم         

فکر ميکنم اگر بـخـواهـنـد يـک پـول                 
معمولي بـدهـنـد دوسـت کـارگـرمـان              

يعني بين يک ميليـون و       .   درست گفته 
 ،دويست و يـک مـيـلـيـون و پـانصـد                  

بدهنـد تـازه  اگـر بـتـوانـيـم در سـال                       

 ميتوانيم يک مسافرت هم برويم
 

مـتـشـکـرم صـحـبـت          :   شهال دانشفر 
هاي جالب و نکات روشن كـنـنـده اي             

همين االن ما شاهد تحرکي براي      .   بود
. خواست افـزايـش دسـتـمـزد هسـتـيـم              

بعضا از يک ميليون  حداقل دسـتـمـزد          
و  بعضا يک ميليون و پـانصـد هـزار                

از .   تومان در ماه  صـحـبـت مـيـشـود             
طرفي ديگر دولت اين موضوع را در          
دستور دارد و در واقع تعـرض ديـگـري          
را به زندگي کارگر در دسـتـور دارد و             
معلوم نيست که از کـاسـه آنـهـا چـه                  

همانـطـور   .  مبلغي امسال بيرون بيايد 
که گفتيـم بـازنشـسـتـگـان نـيـز بـايـد                    

بايد بـراي    .   بخشي از اين جنبش باشد    
خواسـت افـزايـش دسـتـمـزد تـحـرکـي                

. بايد به ايـن حـرکـت پـيـوسـت            .   باشد
بايد از خواست افزايش دستمزد هـا در       
قدم اول به همان مبلغي کـه از سـوي               
کارگران در جاهـاي مـخـتـلـف گـفـتـه                

خيلـي  .   اعالم پشتيباني شود  .   ميشود
ممنـون کـه در ايـن بـرنـامـه شـرکـت                    

مـا در بـرنـامـه هـاي آيـنـده                  .     کرديد
تالش خواهيـم کـرد در مـورد وضـع                
بازنشستگان و بيـمـه درمـانـي بـحـث              

 .هاي مفصل تري خواهيم داشت
 

 من هم مـتـشـکـرم از       :کريم سهرابي 
ايـن  .   زحمات شما و از تلويزيون شـمـا         

آنجايي است که ميتوانم حـرفـهـايـمـان          
جاي ديگري نميتوانـيـم     .   را آنجا بزنيم    

 . حرفهايمان را به گوش مردم برسانيم

 
 ...کارگران و معضل بيمه درماني 

اسالمي کار آيا شما حاضريـد و آيـا            
ميتوانيد بـا ايـن دسـتـمـزد زنـدگـي                 

خود شما که ميـگـويـيـد خـط            !   کنيد
هـزار تــومـان اســت پــس          ٦٠٠فـقـر     

چگونه است جلوي ما را ميگيريـد و     
! اجازه نميدهيد که اعـتـراض کـنـيـم            

مردم ميگويند حق ماست، چون هـر        
کدام از ما که کار ميکنيم ماهانه بـه        

 مـيـلـيـون       ١٥ ميليـون     ١٠کارفرما  
تومان سود ميـرسـانـيـم، الاقـل يـک              
ــان                   ــودم ــراي خ ــش را ب ــون ــي ــل ــي م
ميخواهيم و تو حق نداري جلوي مـا          

بنظرم اگر اينها بخـواهـنـد       !   را بگيري 
يک کارگر را و يک معلم و يک پرستار         
را بـخـاطـر ايـن امضـا بـگـيـرنـد و                      

دستگيرش کنند آنوقت بقيه کارگـران      
  .و همکارانشان دفاع ميکنند

 
 در ايـن يـک دقـيـقـه        :شهال  دانشفر 

اي که باقي مانده ميخواهـم بـگـويـم            
که ما صداي اين حرکت خواهيـم بـود     

ما بـا تـمـام قـوا از ايـن                  .   و هستيم 
مــا .   حــرکــت حــمــايــت مــيــکــنــيــم          

مــيــخــواهــيــم کــه کــارگــران از                    
کارخانجات مختلف وسيعا بـه ايـن          

ضــمــن ايــنــکــه    .   حــرکــت بــپــيــونــدنــد   
همانطور که شما گفتيد ميتوانند بـا         
کانال جديد تماس بگيرنـد و از ايـن              
طريق نيز حـمـايـت خـود را بـا ايـن                   
حرکت اعتراضي عليه تصميم دولـت       

 درصـد بـر        ٢٠مبنـي بـر افـزايـش            
 تومان سال قـبـل و بـراي         ١٨٣٠٠٠

خواست فوري افـزايـش دسـتـمـزدهـا             
مـا مـيـخـواهـيـم کـه              .     اعالم کنـنـد   

هرکسي که نظري دارد و صـحـبـتـي             
دارد و يا در اين جهت حرکـتـي و يـا             

 فـورا مـا را در             ،فعاليتي ميـکـنـد    
جريان بـگـذارد و  بـديـنـصـورت بـا                   
يکچنين توپخانه تبلـيـغـي بـتـوانـيـم              
اين حرکت را در ابعاد مـيـلـيـونـي و               

خالصـه حـرف   .   گسترده به پيش ببريم   
من اينست کـه  ايـن حـرکـت بسـيـار             

بايد وسيعا به آن پيـوسـت       .   مهم است 
و همين جا  بسهم خودم به هـمـه ايـن          

دسـتـشـان    .   عزيزان تبريک ميـگـويـم        
واقــعــا خســتــه    .   واقــعــا درد نــکــنــد      

حرکت خوبي راه انداختـه انـد   .   نباشند

و بايد از سـوي هـمـه بـخـش هـاي                     
جامعه  با حمايت و پشتيبانـي روبـرو         

  .شود
 

 شهـال دانشـفـر يـادم           : اصغر کريمي 
انداخت که منهم از سازمانـدهـنـدگـان         
اين حرکت قدرداني کنـم و از فـعـالـيـن            
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و          
بيکار و دوستاني کـه اسـامـيـشـان را              
اعالم کرده اند کـه پـيـشـگـام حـرکـت                
باشند و سازمان ميدهند و از تمام آن         

 نفري که از کارگـر و مـعـلـم و          ١٥٠٠
بازنشستـه و تـمـامـي دوسـتـانـي کـه                 
امضا کرده اند و از کل اينها بويـژه از          
سازماندهان ايـن حـرکـت قـدردانـي              
ميکنيم، سازماندهي حرکتي کـه در       
دفاع از کودک و دردفـاع از خـانـواده             

هاي کارگري و در دفـاع از خـانـواده              
هاي دهها ميليون انساني که بـخـش        
مفيد جامعه اند و درمقابل يکمشـت       
انــگــل و يــکــمــشــت مــفــت خــور و              
يکمشت زورگـو و يـک دولـت و يـک                
حکومت مرتجع و اقليت سرمايه دار      
حرکتي فوق العاده و بزرگ و عظيـم و         
مهـم را سـازمـان داده انـد، مـنـهـم                   

 ايـن    . برايشان آرزوي موفقيت دارم        
 امضا هم يـک نـکـتـه قـدرت           ١٥٠٠

بزرگي است و همانطوري کـه گـفـتـم             
اين تازه شروع کار است و ما بـا ايـن             
نيرو ميتوانيم يک نيروي مـيـلـيـونـي            
بسيج کنيم و با اين حرکت ما داريـم           
بسمت يک ماه مه پرشـور و سـراسـري          

   .ميرويم

١از صفحه   

 
 ٥از صفحه  ...  كارگران و جدال 
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متشکرم کـه مـا را     :   شهال دانشفر. 
در جريان اخـبـار اعـتـراضـاتـتـان در               
مقابل فرمانداري در کاميـاران قـرار         

تـعـدادي از     .   اما ما شنـيـديـم     .   داديد
کارگران سـد گـاوشـان طـومـاري در              
اعتراض به سطـح نـازل دسـتـمـزدهـا             

موضوع از چـه قـرار       .   امضا کرده اند  
 بوده است

 
توسط جـمـعـي    .    درست است : اسخپ

از فعالين کارگري در کل کارگاههاي      
سد گاوشان طوماري اعتراضي بـراي      
باال بردن سطح دستمزدها بـه جـريـان           
افتاد که بيش از صد و پنجاه کـارگـر         

. با نام و نشان خود آنرا امضـا کـردنـد          
اما حراست اين شرکت اين طومار را       

و مسببين اين طومـار     .   مصادره کرد 
ولـي  .   را مـورد تـهـديـد قـرار دادنـد               

کارگـران پـاسـخ دادنـد کـه مـا کـار                   
سطح دستمزد  .   خالفي انجام نداده ايم   

 هـزار    ١٨٣و بـا ايـن        .   ما نازل است  
تومان براي دوازده و سـيـزده سـاعـت            

 ٣٠٠کار و براي پرداخت کرايه منزل       
. هزار توماني نميشود زنـدگـي کـرد          

هر کاري بکني ما ايـن مـطـالـبـه را               
داريم و در مقابل وزارت اطالعات و        
در رسانه ها و در سطـح دنـيـا پـخـش          

هـر چـه مـيـخـواهـيـد             .   خواهيـم کـرد   
 .بکنيد

 
اقدام هـوشـيـارانـه و        :   شهال دانشفر 

بطور واقعي هـمـانـطـور       .   جالبي است 
 ١٨٣که شما گفتيد سطح دستمزدها     

هزار تـومـان اسـت و قـابـل تصـور                   
نيست كه با اين سطـح هـزيـنـه هـا و                

 هـزار تـومـان و           ٣٠٠مسکن باالي  
هزينه هاي ديـگـر چـطـور مـيـشـود                 

شما بعنـوان يـک کـارگـر        .   زندگي کرد 
فکر ميکنيد چه ميزان از دسـتـمـزد            
 . بايد به عنوان حداقل دستمزد باشد

 
مســالــه مــهــمــي اســت مــا          :   پــاســخ

کارگران بايد آگاهانه به ايـن مسـالـه            
چرا چون سطح گـرانـي در        .   نگاه کنيم 

. سطح جامعه هر روز بيشتر ميـشـود       

. سطح معيشت خيلي باال رفته اسـت      
. سطح توقعات خيلي باال رفته اسـت       

و اگر زنـدگـي يـک کـارگـر بـخـواهـد                  
 ،بگذرد در کامياران و هر جاي ديگر       
 ،اگر کارگر هزينه مسکن و بهـداشـت    

 تحصـيـل  و هـزيـنـه هـاي                  ،خوراک
 مـن    ،زندگي روزمره اش تامين شود    

ميگويم يک ميليون و پـانصـد هـزار            
 نـفـره  را          ٤تومان هزينه يک خانوار     

در هــمـيـن شـهــر         .   کـفـاف نـمـيــدهـد       
کامياران مسـکـن مـنـاسـب بـاالي               

حـاال اگـر     .    هزار تـومـان اسـت       ٤٠٠
 هزار تومان از در آمـد مـاهـانـه     ٣٠٠

 هزار  ٥٠٠را بگذاريد براي مسکن و      
تومان بـراي دو بـچـه کـه تـحـصـيـل                  
ميکند و هزينه هاي ديگر مي بينيد       
اين يک ميليون و پانصد هزار تـومـان     

و چيزي بـراي پـس   .   هم کفاف نميکند  
اگـر از مـن        .   انداز و غيره نمي مـانـد      

کارگر صنعتي و بـر اسـاس  ارزش               
. کاري که در جامعه محاسبه کـنـيـم          

 ميليـون تـومـان دسـتـمـزد           ٥به نظرم   
ما عمال دوازده ساعت در   .   بايد باشد 

در شرايـط طـاقـت       .   روز کار ميکنيم  
 در مـعـادن و در          ،در پروژه ها  .   فرسا

 شرايطي که بـوي     ،همين سد گاوشان    
تعفن گازهاي مختلف انسان را خـفـه        
ميكند و هـيـچ امـکـانـاتـي مـانـنـد                 

. سرويس بهداشتي و نهار نـمـيـدهـنـد         
مـن  .     غذاي فاسد به کارگر ميدهـنـد      

نـه بـه     .    مـيـلـيـون تـومـان        ٥ميگويم  
بلکه بعنوان واقعـيـتـي     .   عنوان شعار   

که کل سبد هزينه زندگي کارگر را در        
بهرحال بـدون روابـط و        .  نظر ميگيرم 

 ،نشست و برخاسـتـهـاي اجـتـمـاعـي            
بدون معاشـرت و فـقـط بـراي زنـده                 
ماندن کارگر و براي اينکه  بـجـه اش           

 آلـونـک نشـيـن          ،. ترک تحصيل نکند  
نشود يک مـيـلـيـون و پـانصـد هـزار                 
تومان حداقل دستمزدي است کـه در         
اين شرايط بايد به کارگران بپردازند و       
هر سال با نظـارت خـود کـارگـران و                
متناسب با سطح تورم بايـد افـزايـش          

ايـن  .   اين حرف فقط من نيـسـت  .  يابد

حرف بسياري از کارگران است که در      
سطح ايران من با آنها در ارتباط بوده        

 .ام
 

بـه عـنـوان آخـريـن           :   شهال دانشفـر  
سئوال يک خبر تکاندهنده شالق زدن        

. کارگر به جرم برپايي اول مـه اسـت             
اين بايد پاسـخ درخـوري بـگـيـرد از                

به قول يکي از    .   کارگران و کل جامعه   
کارگران که در سخنانش گفته بود کـه    
درد اين شالق را جـامـعـه در بـدنـش             
احساس ميکند و ما نسـبـت بـه آن              

 ،عکس العمل شما     .   کوتاه نمي آييم  
احساس شما در قـبـال ايـن مسـالـه                

 چيست و پاسخ شما به آن چيست
 

به نظر من اين شالق زدن هـا    :  پاسخ
از روي استيصال و ضعف و نـاتـوانـي          
و از سوي ديگر براي كـمـرنـگ كـردن          

. پيشرويها و مبارزات كارگـران اسـت      
چرا که يک جنبش کارگري قـدرتـمـنـد          
را که هر روز به پيـش مـيـرود را در                 

دولـت بـا ايـن         .   مقابل خود ميبينيد  
کار ميخواهد که اين پيشـروي هـا را       
کمرنگ کـنـد و ارزش مـبـارزات و                
مطالبات طـبـقـه کـارگـر را پـايـيـن                  

ميخواهد جـايـگـاه سـيـاسـي         .   بياورد
. مبارزات کارگر را پـايـيـن بـيـاورد              

ميخواهـد در کـل جـامـعـه رعـب و                
ميخواهد فضـاي   .   وحشت ايجاد کند  

سياسي و توقعات کارگران را پـايـيـن         
کـار ايـنـهـا بـيـحـرمـتـي بـه                .     بياورد

ولي ارزش ايـن کـارگـران    .   کارگر است 
بـلـکـه    .   به هيچوجه پاييـن نـمـي آيـد           

اينها رهبران کارگرانند و حرمـتـشـان        
مـا مـقـابـل      .   بيش از بيش باال ميرود    

. اين حرکت غير انساني مي ايستـيـم       
کل کارگران و کـل جـامـعـه بـايـد در                
مقابل اين حرکت شنيع بـايسـتـنـد و            

. آنرا به شکل علني مـحـکـوم کـنـنـد            
کارگري که بخاطر مطالباتش و بيـان       

کـه  ( خواستهايشان مثل يک بزهکار       
هر چند ما شکنجه و شالق زدن آنـهـا          

مـورد  )   را نيـز مـحـکـوم مـيـکـنـيـم               
شکنجه و شالق زدن قـرار مـيـگـيـرد             

بيحرمت نميشود بـلـكـه بـه سـمـبـل               
خشم و انزجار كارگران و مردم عـلـيـه          

اينها بدانند  .   حكومت تبديل ميشود  
اين شالق زدن نه تنـهـا حـرمـت ايـن               
کارگران را پـايـيـن نـمـي آورد، افـت                
شخـصـيـتـي نـدارد، مـا شـالق هـم                   
بخوريم دوباره صـد بـرابـر مـعـتـرض              
ميشويم و اين تنفر جامعه را بر مـي      

بايد حتما اين مسالـه را در          .   انگيزد
سطح جامعه بصـورت يـک کـمـپـيـن              

و کـل مـردم        .   اعتراضي به پيش بـرد    
نسبت بـه ايـن عـمـل زشـت اعـالم                   

 . انزجار کنند
 

درست است من هـم    :   شهال دانشفر 
بـايـد ايـن يـازده          .   با شما موافـقـيـم        

 اين کارگراني که اين احـکـام        ،کارگر  
را به آنهـا داده انـد را گـل نـثـارشـان                 

و .   از آنها وسيعـا حـمـايـت کـرد       .   کرد
گفت اجازه نميدهـيـم کـه بـه چـنـيـن                 

مـا مـي     .   اعمال شنيعي دست بزنيـد    
و با عکس العمل اعتراضـي      .   ايستيم

کل جامعه و با يک اعـتـراض وسـيـع             
بين المللي اين مساله پاسـخ خـود را          

متشکرم کـه در ايـن بـرنـامـه           .   بگيرد
بـراي شـمـا و بـراي            .   شرکت کـرديـد    

کارگران سد گاوشان آرزوي موفـقـيـت      
انتظار هسـت شـمـا کـه جـمـع               .   دارم

هستيد و در حال اعتراض هستيد در       
مورد اين موضـوع عـکـس الـعـمـل              

اعتراض خـود را     .   درخور نشان دهيد  
 . اعالم کنيد

 
متشکـرم ايـن وقـت را در              :   پاسخ  

اميدوارم صداي  .   اختيار ما گذاشتيد  
رساي ما و صداي حـق طـلـبـانـه مـا              
کارگران را در تمام رسانه هاي خـبـري     
و همه محافلي کـه دغـدغـه  آنـهـا                  
رهايي کارگر و دفاع از حقوق کـارگـر         
است برسانيد و ما بتوانيـم  در سـطـح     
بين المللي به شکل وسيع و همه گيـر          
از اين تريبون اسـتـفـاده کـنـيـم و بـه                  

 . حقوق حقه خود برسيم
 

 
 هر كار بكنيد ما اين مطالبه را داريم

 بخشي از مصاحبه با يکي از کارگران سد گاوشان در برنامه تلويزيون کارگران و يک دنياي بهتر در کانال جديد

روز چــهــارشــنــبــه پــانــزدهــم اســفــنــد         
کارگر سد گاوشان کاميـاران از       ۴۰۰

 مــقــابــل   ۱۱ صــبــح تــا        ۸ســاعــت   
فــرمــانــداري کــامــيــاران دســت بــه            

 مـاه    ۴اعتصاب زدنـد و خـواهـان              
در ايـن    .   حقوق معـوقـه خـود شـدنـد           

حرکت اعتراضي نيروهاي انتـظـامـي       
مقابل فرمانـداري حضـور يـافـتـه و               
کارگران را تهديد کردند  کـه ديـگـر               

امـا  .   مقابل فرمانداري تجمع نکنـنـد     
کارگـران بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه                

 .دادند و خواستار حقوق خود بودند
روز شانزده اسفند مديريـت يـک مـاه            
حقوق معوقه کـارگـران را پـرداخـت              

و فرماندار کامياران به کارگران     .   کرد
 عصـر در جـمـع      ١قول داد که ساعت  

آنان در مقـابـل در خـروجـي کـارگـاه               
شرکت کرده و به خواستهايشان پاسـخ   

 در   ١کارگران سـاعـت        .     خواهد داد 
محل حاضـر شـدنـد و  در حضـور                   

فرماندار مسئـولـيـن شـرکـت بـه بـه                 
 اسفند ٢٢کارگران وعده دادند  که تا      

در منازلشان بمـانـنـد و در مـقـابـل                 
فرمانداري جمع نشوند تا حقـوق يـک          

. ماه ديگر نيز به آنـان پـرداخـت شـود           
اما کارگران به اين وعـده هـا گـوش              

و .   نداده و به اعتراضشان ادامه دادند     
گفتند اگر به خواسـتـهـايشـان پـاسـخ             
داده نشود اين بار با خانواده هـايشـان         
در مقابل فرمانداري تجمـع خـواهـنـد         

 . کرد
 روز اعـتـصـاب         ٣٠سرانجام بعد از     

کارگران سد گاوشان موفق شـدنـد دو         
ماه حقوق معوقـه خـود را دريـافـت               

کارگران اعالم کرده اند که بعـد  .   کنند
از تعطيالت نوروز به اعـتـراض خـود          
براي دريافت بـاقـي طـلـب هـايشـان               

 . ادامه خواهند داد
 

 
 کارگران سد گاوشان دو ماه دستمزد خود را دريافت کردند
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گسترده اي است کـه سـرمـايـه داري             
صورت هـمـه جـانـبـه عـلـيـه               ايران به   

از .   منافع کارگران شکـل داده اسـت         
اين رو کارگران ناچارند جهـت احـقـاق         
حقوق پايمال شده ي خود مدام دسـت        
به مبارزه زده و بر عليه شرايط غـيـر            

جـايـي ايـن      .   انساني موجود بجنگند  
اعتراضات بـه دلـيـل عـدم پـرداخـت              
حقوق و دستمزدهاي بسيـار نـاچـيـزي         

. است که ماه ها پرداخت نـمـي شـود           
ــه عــلــت اخــراج و                    جــاي ديــگــر ب
بيکـارسـازي هـاي وسـيـع کـارگـران                
اســت،و جــايــي بــه دلــيــل اعــمــال               
فشارهاي مختلف بر روي کارگران و        
تـحــمــيــل شــرايــط بــرده وار و ضــد               

 .انساني
 
از اين رو کارگران آگاه و پيشـرو          

وظيفه دارند جهت نـتـيـجـه بـخـشـي               
مبارزات و مطالبات خـود و مـقـابلـه          
با چنين وضعيت سخت و دشـوار بـا          
نقشه عمـل، بـرنـامـه و افـق روشـن                  

در .   مبارزات خويش را به پيش ببرند     
اين رابطه توجه به چند مـحـور بـراي             
قدرتمندتر شـدن مـبـارزات كـارگـران           

 :بسيار حياتي و ضروري است
 

 سراسري شدن مبارزات
 

يكي از اين جنبه ها تالش بـراي         
يـعـنـي    .   سراسري شدن مبارزات است   

اينكه مبارزه كارگران فقط به مبـارزه     
كارگران يك كارگاه و كارخانه و يـك           
منطقه محدود نباشد و خواستهـايـي        
را مطرح كند كه ميليونها كـارگـر را          

و عـمـال هـم رهـبـران             .   در بر بگيـرد   
كارگري تالش كنند كه ارتباط هرچـه       
وســيــعــتــر و ســراســري تــري مــيــان            
كارگران برقرار شود و اين مـبـارزات          

بـعـد سـراسـري       .   با هم پـيـونـد يـابـد           
بخشيـدن بـه مـبـارزات کـارگـران از               
اصولـي اسـت کـه مـي تـوانـد ايـن                    
اعتراضات را به نتيجه ي قـطـعـي و          

زيـرا يـکـي از         . پيروزي نهايي برساند  
ابزارهاي مهم طبقه ي کارگـر قـدرت          
نهفته در اتحاد و همبستگي طبقاتي      

حمايت و پشـتـيـبـانـي        .   کارگران است 

بخش هاي مـخـتـلـف کـارگـري  از                  
مبارزات يکديگر، ايجاد ارتـبـاط و          
مــتــصــل کــردن ايــن مــبــارزات و               
مــطــالــبــات کــارگــري در صــنــوف            
مشترک، ايجاد ارتباط بيـن کـارگـران       
يک شهر، يـک اسـتـان و هـمـچـنـيـن                   
ارتباط مراکز مختلـف کـارگـري در           
سراسر کشور، ايـجـاد ارتـبـاط بـيـن              
مبارزات کارگري در ابعاد سراسري و      
اعالم حمايت و پشتيباني کارگران از      
اعتراضات و مـبـارزات هـمـديـگـر،             
متصل و مرتبط کردن رهبران عملـي   
کارگري در مراکز مختلف صنعـتـي،       
توليدي وخدماتي و ايجاد هماهنگي     
بين آنان از مهمـتـريـن شـيـوه هـايـي                

 .است که بايد بدان توجه شود
 

 مجمع عمومي
 

يکي ديگر از جنبه هايي که بايـد             
بدان تـوجـه خـاصـي شـود بـرگـزاري                 
مرتب و منـظـم مـجـامـع عـمـومـي                

اتــکــا بــه بــرگــزاري      .   کــارگــري اســت  
مجامع عمومي از مهمترين ارکانـي      
است که کارگران بايـد آن را در سـر                
لــوحــه ي بــرنــامــه هــاي خــود قــرار              

مجمع عمـومـي کـارگـري در          . بدهند
چنين وضعيتي که طبقه ي کارگر از         
نبود تشکل هاي مستقل خـود رنـج           
مــي بــرد و از آن مــحــروم اســت                     
بزرگتريـن نـقـطـه قـوت ايـن طـبـقـه                    

کارگران در مجامع عمومي    . ميباشد
با ايجاد اتحاد و همبستگي طبقاتـي       
مي توانند از حقوق خود دفاع نـمـوده         
و مطالبات خويش را به کارفرمـايـان        
و سرمايه داري مـفـتـخـور تـحـمـيـل               

مجمـع عـمـومـي بسـادگـي            .   نمايند
يعني اينكه كارگران جمع شوند و در        
باره ي مسـائـل و مشـکـالت خـود                 

پـيـشـنـهـاد      . بحث و تبادل نطر نماينـد     
بـدهــنـد و راه حــل ارايـه نــمـايــنــدو                 
نمايندگان خود را جهت حل و فصـل          

تـمـام   .   مشکالتشان انتـخـاب کـنـنـد        
تالش ها وفعاليت هـاي کـارگـران در          
راستاي بدست آوردن حـقـوق خـويـش          
جزئي از يک مبارزه ي بزرگ طبقاتـي        

است که بايد با دقت هر چـه بـيـشـتـر              
 .مورد ارزيابي قرار گيرد

 
  تشكل
 

يکـي ديـگـر از اسـاسـي تـريـن                  
موضوعاتي که در راستاي مبارزه ي       
طبقاتي کـارگـران قـرار دارد کـار و                
فعاليـت در راسـتـاي دسـتـيـابـي بـه                 

. تشکل هاي مستقل کـارگـري اسـت        
زيرا در شرايطي که تـمـام نـيـروهـاي              
مـوجـود جـامــعـه از جـملـه دولــت،                 
قوانين و پليس با همه ي امـکـانـات            
در خدمت يک سيسـتـم مـبـتـنـي بـر                
استثمار و حکـومـت يـک طـبـقـه ي                 
اقــلــيــت ســرمــايــه دار قــرار دارد و              
کارگران براي بدست آوردن ابـتـدايـي           
ترين مطالبات بر حق خود از همه ي          
مکانيزم هاي حـمـايـتـي و قـانـونـي                
محروم هستند، تـالش و فـعـالـيـت               
جهت دسـتـيـابـي بـه تشـکـل هـاي                    
مستقل کارگري يکـي از مـهـمـتـريـن           
عرصه هايي است که کـارگـران بـايـد            
بدان همت گمارند، و سعي و کـوشـش     
نمايند هر چه زودتر به تشـکـل هـاي          

. مستقل خويـش دسـت پـيـداکـنـنـد             
تشــکــل هــاي مســتــقــل کــارگــري             
مهمترين ابزار مـبـارزه ي طـبـقـاتـي             
است که کارگران ميتوانند به عـنـوان        
يک سالح برنـده و بسـيـار قـدرتـمـنـد                
براي رسيدن به خواست هاي صنفي و       
سياسي خود  آن را مـورد  اسـتـفـاده               

زيرا کارگران بدون تشکـل    .   قرار دهند 
و برنامه و به شـکـل پـراکـنـده و بـه                    
صورت آحاد انساني هيچ وقت نـمـي         
توانند به حـقـوق خـود دسـت پـيـدا                  
ــنــد، و هــمــيــشــه از طــرف                    ــمــاي ن
کارفرمايـان و سـرمـايـه داري مـورد             
هجوم و بي حـقـوقـي قـرار خـواهـنـد                

اين را هـم تـاكـيـد كـنـيـم كـه              .   گرفت
تشــكــل مســتــقــل كــارگــري يــعــنــي         
تشكلي كه هيچ ربـطـي بـه دولـت و                
نهادهاي دولتي و كارفرمايي ندارد و      
مستقيما توسط كارگران و بـر اسـاس      
خواستهاي كـارگـران تشـكـيـل شـده             

تشــكــل مســتــقــل كــارگــري         .   اســت
ميتوانـد يـك تشـكـل سـيـاسـي يـا                   

امـا اسـاس مسـالـه          .   صنفـي بـاشـد     
اينست كـه اهـداف و خـواسـتـهـاي                 

  .كارگري را دنبال كند
 

 لغو قراردادهاي موقت
 

يــکــي ديــگــر از عــرصــه هــاي            
مبارزه و فعاليت که کارگران بايد بـه          
آن بپردازند عرصه ي مبـارزه و تـالش      
بــراي لــغــو قــرار دادهــاي مــوقــت               

اكنون بسياري از كـارگـران       .   ميباشد
تحت قراردادهاي موقت مشغـول بـه        
كارند در حاليكه كـار آنـهـا مـوقـت               

بعضا سالهاست كارگـران بـه        .   نيست
عنوان كارگر موقت در يك كـارخـانـه         

مـا  .   يا كارگاه مشغول بكار هسـتـنـد       
بايد بر اين تاكيد كنيم كه وقـتـي كـه             
كار موقت نيست قرارداد هـم نـبـايـد           

بايـد بـر ايـن خـواسـت             .   موقت باشد 
تاكيد كنيم و آنرا بكرسي بنشانيم كه        
هر كارگري بعد از مدت معينـي كـه           
در جــايــي بــكــار مــيــشــود بــطــور               
اتوماتيك و قانونا و رسمـا اسـتـخـدام          
دائم محسوب شود و از تمام مزايـاي        

و ايـن    .   استخدام دائم برخوردار اسـت    
مدت معين نبايـد از يـكـي دو مـاه             

اين را كارگران دنـيـا در     .  بيشتر باشد 
. خيلي كشورها به كرسي نشانده انـد        

قراردادهاي موقت بـا شـرايـط بـرده             
واري که سرمايه داري و کارفـرمـايـان        
به کارگـران تـحـمـيـل نـمـوده اسـت،                  
بدتريـن و دشـوارتـريـن شـرايـط کـار                
ونبود امنيت شغلي را براي کـارگـران        

بــنــابــرايــن .   بــه ارمــغــان آورده اســت        
کارگران براي بـه عـقـب رانـدن ايـن                  
وضعيت غير انسـانـي و لـغـو قـرار                 
دادهــاي مــوقــت  بــايــد مــتــحــد و               
يکپارچه بر عليه اين سـيـاسـت ضـد             
کارگري كـارفـرمـايـان و حـکـومـت                

  .سرمايه داران دست به  مبارزه بزنند
 

 افزايش دستمزدها
 

و باالخره مبـارزه بـراي افـزايـش            
دستمزد را بايـد بـطـور جـدي مـورد               

يکي از عرصـه هـاي     .   تاكيد قرار داد  
مهم مبارزه کارگران ، عرصه مبـارزه       
براي افزايش دستمزدهاي کارگـران و        

چرا که عدم تناسب    .   مزدبگيران است 
بين ميزان دستمزد کارگران و مـيـزان        
نرخ تورم موجود در جامعـه آنـچـنـان          
آشكار و عيان است كـه هـيـچ كـس                

سـطـح   .   نميـتـوانـد انـرا انـكـار كـنـد               
دستمزد و هزينه ها قابل مقايسـه بـا        
يکديگر نميباشند وهزينه هاي باالي      
زنــدگــي چــنــان شــرايــطــي را بــراي              
مزدبگيران فراهم نـمـوده اسـت  کـه               

شـرايـطـي کـه       .   غير قابل تحمل است   
يک زندگي جهنمي و طاقت فـرسـايـي         

از .   را به کارگران تحميل نموده اسـت       
اين رو کارگـران بـراي پـس زدن ايـن               
وضعيت وحشتناک بـايـد مـتـحـد و              
يکپارچه و دوشادوش هم بر عليـه آن          

 .مبارزه و اعتراض نمايند
کـارگــران آگــاه و پــيـشــرو و                  

رهبران عملي کـارگـران بـه مـنـظـور              
دستيابي طبقه ي کارگر به مـبـارزات        
حق طلبانه شـان بـايـد بـا ارائـه راه                   
کارها و رهنمودهاي عملي،کـارگـران      
را در راه  رسيدن به مطـالـبـات خـود              

سازماندهي کل طبقه ي    . ياري نمايند 
کارگردر جهت رسيـدن بـه اهـداف و             
مطالبات خود يکي از وظايف اصلي      

 کارگران پيشرو ميباشد
 زنده باد اتحاد و همبستگي كارگري

 
 ...  كارگران ايران و 
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بيرون اداره کاال در محل پـارکـيـنـگ          
ايـن  .   دست به يک تجمع علنـي زدنـد         

كاركنان بـا تـجـمـع در ايـن قسـمـت                 
طبعا ميخواستند توجه همه كارگران     

بـا  .   را به حركـت خـود جـلـب كـنـنـد                
نـفـت   پااليشگـاه   اطالع گارد حفاظت    

از اين حرکت، در عرض نيـم سـاعـت        
به ناگهان قواي حکومت نظـامـي بـه           
فرماندهي تيمسار اسفندياري هـمـراه      
با نيروي دريايي، شهربانـي و سـاواک         
براي درهم شکستن و در نطـفـه خـفـه            

پـااليشـگـاه    کردن اعتصابـيـون وارد         
 نـفـر از رهـبـران            ۸شدنـد و تـعـداد          

زن،    اعتصاب بنامهاي رحمان گلـه         
کـار     عباس سنگيان، محمـد مـزرعـه      

به عنـوان مـحـرکـان و تـهـيـج                . . .   و  
کنندگان آغاز اعتصاب در اداره کاال      

را دسـتـگـيـر کـرده و بـه               )   ماتريال( 
زندان فرمانداري حکـومـت نـظـامـي           

ــردنــد     ــقــيــه             ۷۲.   وقــت ب ــفــر از ب  ن
اعتصابيون را هـم، بـراي خـامـوش              

هـاي خشـم و اعـتـراض               کردن شعله 
کارگران که نسـبـت بـه دسـتـگـيـري                 
رهــبــرانشــان انــجــام مــيــدادنــد، بــا           
اتوبوسهاي شرکت نفت و با اسکورت      
ساواکيها و نظاميان در حومـه شـهـر       

اما اين تهاجـم    .   آبادان  پراکنده کردند   
بـرعـكـس    .   كارگران را مرعوب نكـرد    

بـدنـبـال    .   خشم کارگران شعلـه ور شـد     
اين دستگيري ها و ضـرب و شـتـم                
كارگران، اعتصاب سراسـر مـنـاطـق          
نفت خيز جنوب خوزستـان را در بـر             

در مقابل اين حرکت تـوفـانـي        .   گرفت
و زير رو کننده نفتگران اعـتـصـابـي،           
فرمـانـدار نـظـامـي وقـت تـيـمـسـار                  
سرتيپ اسفندياري بـراي جـلـوگـيـري،         
فرونشاندن و خاموش کردن اعتصاب     
ناچار شد نيمه شب تـمـامـي رهـبـران         

اما، كـارگـران     . اعتصاب را آزاد کند 
بعـد از آزادي       .   به اين رضايت ندادند   

رهــبــران دســتــگــيــر شــده، کــارگــران         
اعتصابي اعالم کردند كه به چه حقي       

نـفـت آبـادان      پااليشگاه  فرمانده گارد   
اجازه داده است که قواي نظامي وارد        

شــونــد؟ لــذا، خــواســت       پــااليشــگــاه    

معذرت خواهي کتبي فرمانده گـارد      " 
و خروج قواي نـظـامـي از          پااليشگاه  

بــه ديــگــر    "   مــراکــز صــنــعــت نــفــت       
 . مطالبات نفتگران افزوده گشت

 بـا اعـالم        ۱۳۵۷ آبان    ۱۳شب  
دولت ازهاري، قواي نظامي به تجمـع      
ــران و                 ــارگ ــحــد ک ــراضــي مــت اعــت

ــدان       ــااليشــگــاه      کــارمــن ــفــت و     پ ن
پتروشيمي آبادان حمله برد و يکي از         
کارمندان اداره حسابداري زخـمـي و          

در فرداي آن روز يکـي  .     خون آلود شد  
از کــارگــران اعــتــصــابــي، مــخــتــار           
معاصر، پيراهـن خـونـيـن کـارمـنـد               
زخمي شده را باال برد و اعـالم کـرد              
حکومت نظامي در سراسر ايران بايد      

ايـن كـارگـر هـمـزمـان بـا               .   لغو شود 
خواست آزادي زندانيـان سـيـاسـي، از        
پالتفرم معلمان کشـور نـيـز حـمـايـت            

ــارزات              .   کــرد ــن اســاس، مــب ــر اي ب
کارگران يک گام جدي و تعيين کننـده        

اعـتـصـاب    .     ديگر به جـلـو بـرداسـت         
پـااليشـگـاه    کارگران و کارمندان در        

نفت آبادان ديگر مستقيما و علنـا بـه        
.  مبارزه اي عليه حكومت تبديل شـد      

هاي اعتصاب قـدرتـمـنـد و بـا               شعله
شکوه نفت آبادان به سراسـر مـنـاطـق        

 . نفتخيز جنوب ايران کشانيده شد
 ساواک شبـانـه     ۱۳۵۷در آذر ماه    

به محالت مسکوني کـارگـران بـراي          
دستگيري رهبـران اعـتـصـاب حـملـه           
کرد و از روي ليستهايي كه بر اسـاس         
گزارشات نيروهاي امنـيـتـي و اداره           
حراست و حفاظت تهيه كرده بودند به       

در .   خانه هاي متعددي هجوم آوردنـد     
اين تهاجم ساواك موفق شـد تـعـدادي        
از فعالين و رهبران كارگـري از جـملـه          
عباس سنگيان، محمد مزرعـه کـار،       
و چــنــد رهــبــر کــارگــري ديــگــر از                

را دسـتـگـيـر       "   هاي اعتصـاب    کميته" 
اما بيشتر رهبـران كـارگـري از         .   كند

عـالوه بـر     .   چنگ ساواك در رفـتـنـد         
کارمندان جوان و سازمانده در نـفـت،        
شــمــاري از مــعــلــمــان کــمــونــيــســت         
دبيرستانهاي آبـادان و دانشـجـويـان            
کمونيست دانشکده نفت آبادان نيز به      

عنوان رهبران و سـازمـانـدهـنـدگـان             
اعتصابات، تظاهرات و اعـتـراضـات       
مردم شهر آبادان دستـگـيـر شـدنـد و              
دستجمعي با ماشينهـاي ارتشـي از          
آبــادان روانــه زنــدان کــارون اهــواز               

اين .   اما مبارزه ادامه يافت  .     گشتند
مبارزات كه سراسر ايران را فراگرفتـه       
بود نهايتا شاه را مجبور بـه فـرار از             

اما مبارزه بـراي بـه زيـر             .   ايران كرد 
كشيدن قطعي ديكـتـاتـوري پـهـلـوي            

 . ادامه يافت
با فرار شـاه از ايـران، زنـدانـيـان               
سياسي، آمـوزگـاران و دانشـجـويـان            
کمونيست و رهبران اعتصابات نـفـت       
در سراسر خوزستان از زنـدانـهـا آزاد            

هــاي    کــمــيــتــه " اعضــاي    .   گــرديــدنــد
در پااليشـگـاه آبـادان کـه           "   اعتصاب

رهــبــري اعــتــصــابــات را در دســت            
کميته هـمـاهـنـگـي      " داشتند با ايجاد    

در "   اعتصابپااليشـگـاه نـفـت آبـادان          
جـهــت درهــم شـکــسـتــن حـكــومــت            
نظامي و در مقابل تانکـهـاي ارتـش           
شاه، در باره ميزان توليدات سـوخـت         
داخلي نـفـت بـه بـحـث و گـفـتـگـو                      
نشستند و تصميم گرفتند كه توليد و       

بـعـد از     .   توزيع نفت را محدود كننـد     
بحثهايي تصميم بر اين شد كه توليـد        
و تصفيـه نـفـت تـا سـطـح مصـرف                   

. داخلي براي مردم پايين آورده شـود         
بعالوه كميته هماهنگي در يـك اقـدام     
تاريخي از جانب كارگران اعالم كـرد         
كه صدور نفت به كشورهاي اسرائـيـل       

. و آفريقاي جنوبي متوقـف مـيـشـود         
اين يك اقدام تاريخي بود كـه عـالوه            
بر جنبـه هـاي سـيـاسـي آن، قـدرت                  

. كارگران نفت را به نمـايـش گـذاشـت          
اين اقدام در سراسر ايـران انـعـكـاس             

كارگر نفت مـا    " شعار  .   عظيمي يافت 
به شعار تـمـامـي       "   رهبر سرسخت ما  

. تجمعات و تظاهرات ها تبديل شـد        
پيوند اين مبارزات و كل تظاهـراتـهـا        
و اعتراضات در سراسر ايران نهـايـتـا         
به سقوط حكومت شاهـنـشـاهـي در           

 بهمن انجاميد و با ترتيباتي كـه         ٢٢
اكنون همه ميدانند و جاي بـحـث آن           

 سـال    ٥٠در اينجا نيست به بيش از        
. حكومت پهلوي ها خاتمه داده شـد        

اما مبارزه و تالش كارگـران خـاتـمـه            
جنب و جوش گسترده اي در      .   نيافت

ميان كارگران نفت براي تاثير گـذاري       
 . بر سرنوشت جامعه در جريان بود

براي نمونـه چـنـد روز  پـس از                   
 ۲۲سقوط نظام سلطنت در ايران در         

، در مقابل درب بـزرگ       ۱۳۵۷بهمن  
نـفـت آبـادان در         پـااليشـگـاه      ورودي  

تجمع چـنـد هـزار نـفـره کـارگـران و                   
کارمندان، محـمـد مـزرعـه كـار بـه               

کـمـيـتـه     " عنوان يـکـي از اعضـاي              
با ) "   ماتريال( اعتصاب در اداره کاال     

ــ بـايـد      ١:   صداي بلند اعالم نمود کـه   
يک نماينده کارگران و يـک نـمـايـنـده              

" شـوراي انـقـالب     " کارمندان نفـت در     
ــ بـايــد ارتــش شــاه          ٢.   عضـو بــاشـد    
ـ بايد بـه مـطـالـبـات          ٣.   منحل گردد 

کارگران و کارمندان نفـت رسـيـدگـي           
ـ شوراهاي کارکنان نفت بايد    ٤.   گردد

بــه عــنــوان تشــکــالت کــارگــران و              
کارمندان در شرکت نفت به رسـمـيـت         

 .شناخته شود
 

تشـکــيـل شــوراهـاي کـارکــنــان          
 پااليشگاه نفت آبادان

 
با كنار رفتن ديـكـتـاتـوري شـاه             
كارگران و مردم در گـوشـه و كـنـار                 
ايران دست بـه تشـكـيـل ارگـانـهـاي                
تصميم گيري و دخالت گيري خود كه       

در شـركـت    .   همان شوراها بودند زدند   
نفت کارگران و کارمـنـدان هـر کـدام             
جداگانه به پاي تشـکـيـل شـوراهـاي             

 ۲۲خود رفتند، در روند بعد از قيـام          
هاي اعتصاب و کميـتـه        بهمن، کميته 

نـفـت   پااليشگاه  هماهنگي اعتصاب   
با فراخوان دادن بـه کـلـيـه کـارکـنـان                
نفت، با تشکيل مجامـع عـمـومـي،           
نمايندگان منتخب شوراهاي نفـت در      

. آبــادان را بــرگــزيــدنــد       پــااليشــگــاه    
مــهــمــتــريــن حــرکــت شــوراهــا در              
پااليشگاه نفت آبادان بعد از تشکيـل       

مقـاومـت در     "   دولت موقت بازرگان  " 
 روز کار در هفـتـه       ۶مقابل بخشنامه   

هـا     و تحميل کردن کار در پنجشـنـبـه        
علي اکـبـر مـعـيـن فـر، عضـو                .   بود

که با تاييد خمـيـنـي،       "   نهضت آزادي " 
وزير نفت اعالم شده بـود، بـه خـاطـر            

کـــار در     " صـــدور بـــخـــشـــنـــامـــه          
در مـجـمـع عـمـومـي            "   هـا   پنجشنبـه 

" کـارگـاه مـرکـزي      " کارکنان در محل    
مورد اعتـراض شـوراهـاي کـارکـنـان           

در مجمـع عـمـومـي     . نفت قرار گرفت 
کارگران نفت و در حضور وزيـر نـفـت            
خميني، محمد مزرعه كار با گرفـتـن     

ـ ١:   بلندگو از معين فر اعالم کرد کـه       
ما کارکنان نـفـت، کـمـافـي السـابـق               

. ها سر کار نخـواهـيـم آمـد            پنجشنبه
هـا تـعـطـيـل           ها و جـمـعـه          پنجشنبه

 سـاعـت کـار      ۴۰ميباشند و حد اکثر   
هـا از مـحـيـط            ـ ساواکي ٢.   ميکنيم

ـ شوراها بـه    ٣.   کار بايد تصفيه شوند   
عنوان تشکلهاي کارکـنـان بـايـد بـه             

ــ بـايـد بـه          ٤.   رسميت شناخته شونـد   
تــمــام مــطــالــبــات کــارکــنــان نــفــت           

اين سخنان با تشويـق     .   رسيدگي شود 
و تاييـد کـارگـران و کـارمـنـدان در                  
مجمع عمومي مورد استقبال شايـان      

 .قرار گرفت
با آغاز جـنـگ ايـران و عـراق،                
کــارکــنــان پــااليشــگــاه نــفــت آبــادان         
مجبور به ترک محل کـار و خـانـه و              

اين كـارگـران در        .   کاشانه خود شدند  
شهرهاي ماهشهر، شيراز، اصفـهـان،      
اراک و تهران مسـتـقـر و بـالفـاصـلـه                

شوراهـاي سـراسـري     " اقدام به تشکيل    
کارکنان جنـگـزده صـنـعـت نـفـت و                 

. در ايــن شــهــرهــا کــردنــد           "   حــومــه
مهمترين مطالبات در دوره جـنـگ،         

. مسئلـه کـاريـابـي و مسـکـن بـود                 
رهبران شوراها مطالبات نفتگران را       
فرموله كردند و در جـهـت رفـع آنـهـا              

در حيـن مـذاکـرات بـا       .  حرکت کردند 
مقامات نفت در تهران، نـمـايـنـدگـان          

زاده، حسـيـن        شوراهـا، احـمـد شـيـخ        
شاهپري و منـوچـهـر مـهـمـانـدوسـت             
توسط پاسداران دستگير شدند و بـه          

امـا، در اثـر        .   زندان اوين روانه شدند   
تالش کارگران نفت بعد از چـنـد مـاه            

. این دستگیر شـدگـان آزاد شـدنـد            
نـفـت آبـادان در         پااليشگاه   کارکنان  
هاي نفت شيراز، اصفهـان،       پااليشگاه

اراک و تهران کاريابي شده و در برخـي       
از شهرها مبادرت به اشغال هـتـلـهـا            
در جــهــت رفــع مشــکــل مســکــن              

 
١ ١از صفحه ...اعتصاب كارگران نفت و   



 10  ١٣٨٧ فروردين ١   کارگر کمونيست

را تکثير کنيد و آنرا بدست کارگر کمونيست  
 !دوستان و آشنايانتان برسانيد

 آارگران جھان متحد شويد

شـوراي  " در تهران با تشکيـل     .   نمودند
" اسکان جنـگـزدگـان صـنـعـت نـفـت              

هاي استـاديـوم آزادي را بـه              خوابگاه
و در ادامـه       .   تصرف خـود در آوردنـد     

شــوراهــاي ســراســري        " مــبــارزات      
زده صـنـعـت نـفـت              کارکنان جـنـگ    

، پاسداران با چاقو و چماق در         " آبادان
شـيــراز در اول مــاه مــه در مــحــل                 

بـه تـجـمـع       "   باشگـاه خـاک شـنـاسـي        " 
کارکنان صنعت نفت حملـه کـردنـد و       

 نفر را دستگير و به زندان    ۲۰بيش از   
فعالين کمونيـسـتـی     .   عادل آباد بردند  

مانـنـد فـرج دشـتـيـانـي، جـمـشـيـد                    
فريدونفـر، مـحـمـد جـعـفـري، رضـا                 
مرادي و مهدي تميمي با فعالـيـت و         
جمع آوري طومار امضا از کـارکـنـان         
پااليشگاه نفت شيـراز مـوفـق شـدنـد           
رهبران شوراهاي نفت آبـادان مـقـيـم            

آزاد "   عـادل آبـاد    " شيراز را از زنـدان         
اما در کمال انـدوه و تـاسـف،            .   کنند

اين عزيزان کمونيست و مدافع حقوق      
 توسط سـپـاه     ۱۳۶۰کارگران در سال    

پاسداران دستگير، زنداني و شکنجـه      
شدنـد و سـرانـجـام در راه آزادي و                    

بـا  .   برابري و سوسياليسم جان باختند    
سرکوب عـريـان و عـلـنـي انـقـالب                  
کارگران و مردم زحمتکش در سراسـر       

 عـمـر     ۱۳۶۰ خـرداد       ۳۰ايران در      
مبارزات قدرتمند شوراهاي کارگـران     
نــفــت آبــادان هــمــراه بــا شــوراهــاي             
کارگري در اقصي نـقـاط کشـور بـه               
پايان دردآور و تراژيـک خـود نـزديـک             

 .گرديد
 

درسهاي  اعـتـصـاب كـارگـران            
  پااليشگاه نفت آبادان

 
اگر رهبران راديکال و کمونيسـت      
اعتصاب و نـمـايـنـدگـان شـوراهـاي              
کارگران و کارمندان نفـت در آبـادان            

 بخواهند نگاهي عميـق،  ۱۳۵۷سال  
جدي و هشيارانه به وقايع و تحـوالت        
آن دوره حساس و تاريخي بيـانـدازنـد،     
آنگاه بايد بـه ايـن پـرسـش اسـاسـي                  
بــيــانــديشــنــد کــه مــا بــه عــنــوان                
سازماندهندگان آن حرکـت عـظـيـم و          

دگرگون کننده چه نقشي ايفا کـرديـم؟        
نقاط مثبت و قـوي وارزشـمـنـد کـل              
حرکت اعتصاب و شوراهاي کارکنان     
نفت آبادان چه بودند؟ نقاط ضعـف و         
اشتباهات و علت اساسـي شـکـسـت          

پـااليشـگـاه    شوراهاي کارگـران نـفـت        
آبادان به عـنـوان قـلـب و پـرچـمـدار                   
حرکت کل کارگران و کارمندان نـفـت        
در سراسر ايران در سـالـهـاي انـقـالب         

 کدامها بودند؟ چرا رهبـران   ۵۷بهمن  
کارگري در صنايع بـزرگ و کـلـيـدي             
نفت، گاز و پتروشيمي فاقـد دورنـمـا،         
افق و هدف اسـتـراتـژيـک بـوديـم؟ و                 
سرانجام سازمانهـاي چـپ سـنـتـی و            

 در آن دوره        ۵۷چپ ملی اسـالمـی       
معين چه تاثـيـرات مـخـرب، گـمـراه              
کننده و انحرافي بر انديشه و پراتـيـک         
رهــبــران اعــتــصــابــات و شــوراهــاي         

  کارکنان نفت در آبادان گذاردند؟
از نظر من نقاط قوت و ارزشمند       

هـاي وسـيـع         کل حرکت ما کـه تـوده        
نـفـت   پـااليشـگـاه      کارگر و کـارمـنـد        

آبادان و به پيـروي از آن کـل مـنـاطـق         
نفت خوزستان و صنعت نفت سـراسـر        
ايران را بدنبال خود داشـت، بـه نـظـر              

  :من اينها هستند
 

ــفــت              ١ ــ رهــبــران ســوســيــالســت ن ـ
توانستند با يک نقشه فکر شـده و بـا         
يک نيروي فعال و منسجم، تـنـهـا بـا             

 نفر کارمند معترض و راديـکـال         ۸۰
 در صحنه علنـي   ۱۳۵۷ مهر   ۲۲در  

درســت در مــرکــز        "   اداره کــاال   " در    
نفت خاورميانـه،   پااليشگاه  بزرگترين  

آسـاي نـفـت         غـول پـااليشـگـاه      يعني  
آبادان، اعتصاب عظيـم و تـاريـخـي            

ايـن  .     نفتگران را سازماندهي کـنـنـد      
حــركــت در شــرايــطــي كــه هــنــوز                
ديكتاتوري پهلوي با ساواك و زنـدان         
و تمام دستگاه سركوبش قدرت عمـل       
وســيــعــي عــلــيــه كــارگــران و مــردم            
داشتند يك اقدام بسيار جسـورانـه و           
سازمانيـافـتـه بـود كـه خـيـلـي زود                   
معلوم شد كـه از نـظـر سـيـاسـي از                   
اهــمــيــت ســيــاســي بســيــار بــااليــي          

 .  برخوردار است

ـ  ما قادر شـديـم بـا ايـن حـرکـت                    ٢
اعتصابي در صنعت نفت آبـادان در          

 صــداي يــک حــرکــت           ۱۳۵۷ســال    
انقالبي کارگري را بـه گـوش مـردم               
ايران و تاثيرات شکوهـمـنـدش را از            
طريق رسانه هاي جـهـانـي در چـهـار              

مـيـتـوان    .   گوشه جهان مشاهده کنيـم    
با قاطعيت گفت كـه بـا اعـتـصـاب                
كارگران شركت نفت بود كه دولتـهـاي    
بورژوايي غربي مـتـوجـه شـدنـد كـه               
ديگر قادر به نجات حكومت پهـلـوي        

 .نيستند
 

ـ رهبران اعتراضات كارگـران نـفـت      ٣
پرچم شوراها را بـه عـنـوان تشـکـل                
مبارزاتي نفتگران در سراسر صنـايـع       
نفت، گاز و پتروشيمي کوبيدنـد و بـه          

 سـال تـا سـرکـوب خـرداد                ۳مدت   
 کارگران را در راه دستيابي به       ۱۳۶۰

حقوق انساني، سياسي و صنفي شـان      
  .متشکل کردند

رهبران سوسياليست و راديـکـال        -٤
 به ۱۳۶۰ تا   ۱۳۵۷در عمل در سال     

 سـال، از تـجـارب ارزشـمـنـد            ۳مدت  
رهبران قديمي مدافع حقوق کـارگـران       

ها، علي    نفت، مانند يوسف افتخاري   
هـا     زاده   اميدها و بـابـاخـان مـحـقـق            

ــخــشــنــامــه                 ــد و ب ــاده کــردن اســتــف
فر، وزير انتـصـابـي        ضدکارگري معين 

خميني را زير پا له کردنـد و از حـق               
 روز   ۲ ســاعــت کــار و ادامــه              ۴۰

تعطيلي در هفته و بـويـژه تـعـطـيـلـي               
 .ها دفاع و مراقبت کردند پنجشنبه

امــا در آن حــرکــت شــوراهــاي             
ــخــصــوص در                ــفــت، ب ــان ن ــن کــارک

نفت مرتکـب اشـتـبـاهـات        پااليشگاه  
فاحشي نيز شديم كه  مهمترين آنـهـا      

 : از نظر من اينها هستند
  
ـ به عنوان رهبـران شـوراهـاي نـفـت        ١

اي بـراي در دسـت گـرفـتـن کـل                 نقشه
اهرمهاي قـدرت در شـهـر آبـادان و                
حمله به مراکـز دولـتـي و سـاواک و                 
ايجاد شوراهاي محالت مسـکـونـي         

 بهمـن را در دسـت     ۲۲در دوران قيام    
 .نداشتيم

 
ـ بعد از قيام بهمن گرچه بـا رهـبـران           ٢
اي آبـادان و          سنديکا کارگران پـروژه   " 

ارتباط داشتيم اما نتوانستيم    "   حومه
اين تشکل کارگري که نقش مـهـمـي           
در مبارزات صنفي و سياسي آبـادان        
از جمله پيگيري پرونده جنايـت آتـش       

را بـر عـهـده         "   سينـمـا رکـس     " سوزي  
شـوراهـاي کـارکـنـان        " داشتند را، به     

ملحق کـيـنـم،     "   نفت پااليشگاه آبادان  
تا بتوانيم با قـدرت و هـمـبـسـتـگـي                
کارگري در دفاع از مطالـبـات مـردم          

 .موفق تر باشيم
 

ـ يکي از بزرگترين اشتـبـاهـات مـا         ٣
سوسيالستهاي فعال در صنعت نـفـت       

 ۵۷آبادان در دوره بعد از قيام بهمـن           
اين بود کـه در رابـطـه بـا اعـتـصـاب                 
کارگران پيماني که بدنبال اسـتـخـدام          
رسمي در شرکت نفت بودند، آن کاري       
کــه مــيــبــايســت انــجــام بــدهــيــم را            
غيرمسئوالنه پشت گوش انداختيم و     
قدمي کارساز و راهگشا در حـمـايـت     
و پشتيباني از رفقای کـارگـران نـفـت           

 مـا اعـتـصـاب و         .پيماني بر نداشتيم  
 کارگر نفت پيماني را      ۳۰۰۰مبارزه  

ناديده گرفـتـيـم و تشـکـل کـارگـران                 
پيماني را در يک مجمع عـمـومـي از           
کل نفتـگـران در پـااليشـگـاه را بـه                   
شوراهاي کارگران و کارمنـدان نـفـت          

مــا قــادر بــوديــم      .   مــلــحــق نــکــرديــم   
تر و سرسخـتـتـر        نيرومندتر، باصالبت 

مبارزات را تـا رسـيـدن بـه حـقـوق                   
 .انساني مان به پيش ببريم

ميتوان به نكات و جـنـبـه هـاي             
امـا نـقـطـه       .   ديگري هـم اشـاره كـرد         

ضعف اساسي مـا هـمـان اسـت كـه                
طبقه كارگر در كل جامعه ايران از آن        

و آن نـداشـتـن يـك افـق              .   رنج ميبرد 

روشـن سـوسـيـالـيـسـتـي و نـداشـتـن                  
هيچـگـونـه اسـتـراتـژي بـراي كسـب                
قدرت بود كـه طـبـعـا بـا وجـود يـك                 
ــري                  ــارگ ــســت و ك ــي ــون ــم حــزب ك

مـا  .   ميتوانست قـابـل تصـور بـاشـد           
فاقد يک سياست مشخص کارگـري و    
کمـونـيـسـتـي بـوديـم تـا شـوراهـاي                   
کارگري نفت، پتروشيمي ، شوراهـاي      
کارگران کشتيراني آريـا خـرمشـهـر،           

سنديکاي کارگران متخصـص پـروژه      " 
و کــارگــران   "   هـاي صــنـعــتــي آبــادان       

ــال                       ــک ــت را در اش ــف ــي ن ــان ــم ــي پ
اي سازماندهي کينم و در        فراکارخانه

مقابل دشمنان کارگـران، هـمـصـدا و          
 .. يک پارچه عمل كنيم

رفقا و همکاران گرامي که نقشي      
کوبـنـده و تـاريـخ سـاز در انـقـالب                    

اگر بخواهم در   ! ! !    ايفا نموديد  ۱۳۵۷
يک کالم خالصه بگويم، مـا رهـبـران          
راديکال و کمونيست پااليشگاه نفـت      
آبادان و سراسر صنعت نفت ايـران در         

كـه بـحـث        ۱۳۵۷صحـنـه انـقـالب          
قدرت سياسي بـاز شـده بـود فـاقـد                 
هرگونه نقشـه و اسـتـراتـژي و حـتـي                

. اشتهايي براي گرفتـن قـدرت بـوديـم         
چرا كه كل طبـقـه مـا فـاقـد چـنـيـن                   

اميدوارم در جـاي       .  استراتژي اي بود 
ديگري در مورد اين مساله بـيـشـتـر            

 . بتوانم صحبت كنم
 

مــــحــــمــــد مــــزرعــــه کــــار از                   
سازماندهندگان اعتصاب پااليشگاه   

 ۱۳۵۷نفت آبادان در انقالب 
 فـوريـه     ۱۲ برابر با   ۱۳۸۶بهمن ۲۳

۲۰۰۸ 

 
 ...اعتصاب كارگران نفت و 

 سايت کارگران
www.kagaran.org 

 سايت روزنه
www.rowzane.com 

 

٩از صفحه   

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيد
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و حقوق بـگـيـران ايـن نـهـادهـا                سران  
گــرچــه ايــنــجــا و آنــجــا بــه چشــم                    

خورد، اما نه برجسته است و نـه            مي
متأسفانـه در يـكـي دو دهـه            !  دلپذير

گذشته، روبرو شدن با اخـبـار مـبـارزه            
هـا، كـه        كارگـران بـا سـران اتـحـاديـه            

كارگران آنها را اولين سنگر دفـاع از           
انـد، غـيـر         سرمايـه و كـارفـرمـا ديـده         

 .مترقبه و غير عادي نبوده است
اين نـوشـتـه را بـه ايـن مـطـلـب                    

فــرصــت .   اخــتــصــاص نــخــواهــم داد        
ايـنـجـا بـه يـك           .   طلبـد  ديگري را مي  

 .نمونه مشخص اشاره خواهم كرد
 
  كليولندي۵
 

 در Statesvilleروزنامه محلي   
 آمـريـكـا،    North Carolinaايالت  

 خبـر اخـراج     ٢٠٠٨ فوريه ١٨در روز  
 تن از فعـالـيـن اتـحـاديـه كـارگـران                 ۵

 را   (UAW)ماشين سازي آمريكـا      
 . به اطالع خوانندگانش رساند

 تن از   ۵هاست كه سرنوشت      مدت
 در   UAWهاي    رفقاي يكي از لوكال   

ــا            ــق ــجــا، رف ، Allen Bradleyآن
Franklin Torrence   ،Robert 

Whiteside                  ،Glenna 
Swinford   و David Crisco   را 

خـواسـتـم بـراي        مـي .   كـنـم   دنبال مـي  
اعالم همبسـتـگـي بـا ايـن رفـقـا در                   
نشريه كارگر كمونيسـت مـطـلـبـي در           

. شـان بـنـويسـم         باره آنـهـا و مـبـارزه           
مــتــأســفــانــه قــبــل از خــوانــدن خــبــر            

اخــراجشــان از اتــحــاديــه خــود، ايــن            
 .امكان برايم بوجود نيامد

شهرك كليولند با جمعيتي حـدود      
هزار نفر در غرب ايـالـت كـرواليـنـاي             

يـكـي از     .   شمالي قرار گـرفـتـه اسـت          
 Freightlinerشعب اصلي شركـت    

LLC    ١٨هـاي       ، توليد كننده تريلـي 
ايـن  .   چرخ، در ايـن شـهـر قـرار دارد               

، در زمـانـي كـه      ١٩٨٩شعبه در سال  
كمتر كسي در اين رشته از تولـيـد در            
فـكـر ســازمـان دادن كــارگـران بــراي               
تشكل پذيـري، و بـخـصـوص در ايـن              

. گوشه از آمريكا بود، تـأسـيـس شـد            
كارگران شاغل در ايـن كـارخـانـه از                

هـاي دور و بـر           شهرك مزبور و شهرك   
كارگران اين كارخانه در سـال      .   هستند
 با كـمـك اتـحـاديـه مـاشـيـن                ٢٠٠٣

سازي آمريكا، توانستند خـودشـان را        
سازمـان داده و تشـكـل خـود را بـه                   
كارفرما و دولت كارفرماهـا تـحـمـيـل          

 ٣در اين گوشه از آمريكا فقط       .   كنند
هـاي     درصد از كارگـران در اتـحـاديـه           

مـتـشـكـل شـدن        .   اند  موجود متشكل 
اين بخش از كارگران، در آن گوشـه از           

 .آمريكا، اتفاق مهمي بود
چهار سال بعد، اوايل آوريـل سـال         

 در همين گـوشـه از آمـريـكـا              ٢٠٠٧
كميته يـازده نـفـره    .   اتفاق ديگري افتاد  

مـذاكـرات دسـتــه جـمـعــي اتـحـاديــه               
شركت فوق، بعد از به نتيجه نرسـيـدن         
مذاكره بـا مـديـريـت، بـه اتـفـاق آرا،                  
برخالف پـيـشـنـهـاد حـقـوق بـگـيـران                 

خـواسـت    اتحاديه، كه از كارگـران مـي      
بــه يــك قــرارداد كــارفــرمــاپســنــد و             
ضدكارگـري تـن بـدهـد، از كـارگـران               
ــرارداد                    ــه در جــواب ق خــواســت ك
پيشنهادي مديريت و حقوق بـگـيـران          

. اتحاديه رأي بـه اعـتـصـاب بـدهـنـد              
 درصد رأي به اعتـصـاب       ٩٨كارگران  

ــد                . دادنــد و وارد اعــتــصــاب شــدن
گويـنـد كـه اعـتـصـاب             رفقايمان مي 

قانوني بـوده، امـا جـبـهـه كـارفـرمـا،                
مــتــشــكــل از رؤســاي اتــحــاديــه و               

گــويــد كــه كــمــيــتــه        مــديــريــت، مــي   
فراخوان يك اعـتـصـاب غـيـرقـانـونـي             

در شـمـاره     .   ( را داده اسـت   )   وحشـي ( 
بـه  "   كـارگـر كـمـونـيـسـت         "  نشريه    ٧۵

قــانــونــي و    [ مــكــانــيــزم اعــتــصــاب       
و چه زماني كـارگـران حـق         " ]   وحشي" 

 .)ام اعتصاب دارند را توضيح داده
 عضو كـمـيـتـه     ١١ نفر از ۵وقتي  

شـونـد تـا       مذاكره وارد كارخـانـه مـي       
تصــمــيــم اعــتــصــاب را بــه گــوش                
هــمــكــاران شــيــفــت شــب خــود نــيــز            
برسانند، مديريت با استـفـاده از ايـن            

كـه كـارگـران و         "   حق مديريـت  " بند از   
فعالين كارگري حق تبـلـيـغ فـعـالـيـت             

اي در زمان كار را ندارند، اين         اتحاديه
پـروسـه   .   كـنـد    نـفـر را اخـراج مـي             ۵

قانوني شكايت از عمـل اخـراج، گـاه            
ايـن كـارگـران      .   كشـد  ها طول مي    سال

 .اند پروسه قانوني را شروع كرده
در جلسه ماهانه اعضاي اتحاديه     

 فوريه امسال، وقـتـي كـه           ١٦در روز   
كارگران اخراجي قصد ورود به جـلـسـه         
را داشتند، رئيـس مـحـلـي اتـحـاديـه              

براي بـيـرون كـردن         )   پرزيدنت لوكال ( 
زند تا آنهـا را بـه         آنها پليس صدا مي   

ي مـمـنـوعـه          دليـل ورود بـه مـحلـه           
(trespassing)ايـن  .   ، دستگير كند

شوند كـه از      كارگران آنجا متوجه مي   
بـهـانـه    .   انـد    اتحاديـه هـم اخـراج شـده          

اخراج اين كارگران گويا عدم پرداخـت       
اما بر كسـي    ! حق عضويت بوده است 

پوشيده نيست كـه جـبـهـه كـارفـرمـا                
زيـرا هـم حـق         .   پشت اين ماجـرا بـود      

عضويت پرداخت شده بود و هم اينكه       
كارگران اخراجي كه پروسه شكايـت را       

كـنـنـد و مـنـتـظـر بـررسـي                  طي مـي  
مانند، معموال همـچـنـان عضـو           مي

 .مانند اتحاديه باقي مي
پليس صدا كردن بـراي فـعـالـيـن             

اي كـه     كارگري و اخراج آنها از اتحاديه     
با خون دل و مبارزات پيگيـر خـود آن        
را ايجاد كرده بودند، موجب افتـضـاح        
سياسي براي اتحاديه ماشـيـن سـازي          

گـرائـي      آمريكا و كال جنبش اتحـاديـه      
صدها تشكل و نـهـاد      .   در آمريكا شد  

كــارگــري جــهــانــي و هــزاران فــعــال              
-AFLكارگري نامه اعتـراضـي بـه           

CIO   و UAW  بـراي ايـن     .    نوشتنـد
رفقا تـور سـخـنـرانـي در شـهـرهـاي                    

. مختلف آمريكا سـازمـان داده شـد            
نهادهاي كارگري زيادي در حمايـت از       
اين رفقا قطعنامه به تصويب رسـانـده        

 .و كمك مالي كردند
 فوريه در جـواب بـه ايـن            ٢٣روز  

افــتــضــاح ســيــاســي و اعــتــراضــات           
گسترده به رؤساي اتحاديه، يـكـي از           

اي را     نامـه UAWهاي جانبي   سايت

درج كرد و گفته بـود كـه تـاريـخ ايـن                
 فوريه است؛ يعنـي قـبـل از            ١۵نامه  

اخراج اين دوسـتـانـمـان از اتـحـاديـه                 
در اين نامه كه از طـرف يـكـي            .   است

 نوشته شـده    UAWاز رؤساي اصلي    
 كـارگـر     ۵است، آمده است كـه ايـن            

اخــراجــي از شــركــت، هــنــوز عضــو            
اتحاديه هستنـد و هـنـوز هـم داراي                

هـاي قـبـل از اخـراج در                  مسئوليـت 
ايشان اشـك    .   باشند اتحاديه خود مي 

ريزد كه متأسف است كـه       تمساح مي 
اين كارگران كارهايشـان را از دسـت            

اند و از هيچ گونـه تـالـشـي بـراي             داده
بــرگــردانــدن ايــن دوســتــان كــوتــاهــي          

ــرد       ــخــواهــد ك ــه         UAW.   ن  هــر چ
هـر  .   تـوانـد بـگـويـد        خواهـد مـي     مي

تواند به تـاريـخ       خواهد مي  چقدر مي 
اما آنچـه   .   هاي خود دستبرد بزند     نامه

كه در اين مدت بر رفقاي مـا گـذشـتـه       
اســت، آيــنــه تــمــام نــمــاي ضــديــت               

گرائي با فـعـالـيـت مسـتـقـل                اتحاديه
و .   ها و فعالين كـارگـري اسـت           تشكل

در عين حال يك نمـونـه از صـدهـا و                 
هـا و       هزاران همدستي سران اتحـاديـه     

بخصوص در آمريكا، با مديـريـت در       
وار بــه       تــحــمــيــل قــراردادهــاي بــرده       

 .كارگران است
ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 Cleveland 5 )  ۵عــنــوان     *   
در بين فعـالـيـن كـارگـري          )   كليولندي

اشاره به احترام به رفقاي مبارزي دارد       
كه در بـرابـر زورگـوئـي مـديـريـت و                    

هاي اتحاديه سر     بادمجان دور قابچين  
 . اند فرود نياورده

 
... داستان غم انگيز مبارزه  ١از صفحه    

ــريـــف و                 ــردم شـ ــران، مـ ــارگـ کـ
 زحمتکش؛

همـانـطـور کـه مـطـلـع هسـتـيـد،                   
هـاي     محمود صالحـي يـکـي از چـهـره            

خوشنام و جسور جنبـش کـارگـري، در            
جريان بـرگـزاري مـراسـم روز جـهـانـي                 

 1383کارگر، در اول ماه مـه سـال             
 1386دستگير و متعاقبـا در سـال           

حکم يک سال زنـدان وي کـه فـقـط بـه                   
تـريـن حـقـوق          خاطر دفاع از ابـتـدائـي         

کارگران و برگزاري مراسم اول مـاه مـه         
  .است، قطعي شد

  اکنون دوران محکوميت يک سـالـه      
محمود صالحي به پايان رسيده اسـت،         

 دادگستري شهر سـنـنـدج،       4اما شعبه   
مــحــمــود صــالــحــي را احضــار و بــه               

هاي واهي براي وي قرار بـازداشـت          بهانه
  . است موقت صادر کرده

محمود صالحـي بـه اعـتـراض بـه             
پايمال شدن حقوق خود که همانا حقـوق        
طبقه کارگر ايران است، از روز دوشنـبـه        

 تـا بـه حـال           1386 اسفند ماه    27
دست به اعتصاب غذاي خشک زده و به        
همين دليل نميتواند داروهـاي تـجـويـز           

 .شده را نيز مصرف کند
محمود صالحي که در حال حاضـر       
به سختي ميتواند صحبت کند، تـنـهـا          

اش در حـال از کـار                کليه باقي مـانـده   
افــتــادن اســت و خــطــر مــرگ وي را                 

 .بصورت جدي تهديد ميکند
بـنــا بـه اظــهـارات اخــيـر پــزشــک               
مــعــالــج، در صــورت عــدم مصــرف              

 سـاعـت     24داروهاي تجويزي، ظـرف     
آينده، جان محمود صالـحـي بـا خـطـر              

 .جدي روبرو خواهد شد
محمود صالحي که مدت يک سـال       

است در زندان مرکزي شهر سنـنـدج بـه            
برد از مداواي موثر محروم بوده        سر مي 

و مسئولين زندان باني محروميـت وي         
از مداوا و وخامت وضعيت جسـمـانـي           

 .او هستند
در حال حاضر محمود صالحي کـه       

تواند صحبت کند، بنا بـه        به سختي مي  
داليلي حتـي از درمـانـگـاه زنـدان نـيـز                

محمود صالحـي بـر      .   محروم شده است  
اعتصاب غـذاي خـود تـاکـيـد کـرده و               

يا بايـد آزاد شـوم   :   "   اعالم کرده است که   
 "يا اينکه جسدم را از زندان بيرون ببرند

مــا ضــمــن ايــنــکــه از مــحــمــود             
صالحي ميخواهيم که بنا بـه وخـامـت           

اش به اعتصاب غـذاي       وضعيت جسمي 
خود پايان دهد، از همه کارگـران، مـردم      
شريف و آزاديـخـواه در سـراسـر دنـيـا                  
ميخواهيم که به هر شيـوه مـمـکـن بـه               
بازداشت غـيـر قـانـونـي و نـاعـادالنـه                  
محمود صالحي اعتراض کـنـنـد، چـرا           
که جان محمود صالحي در خطر اسـت          
 و بايد وي را از مرگ حتمي نجات داد

 ۱۳۸۷اول فروردين 
 کميته دفاع از محمود صالحي

 
 !!!جان محمود صالحي در خطر است، بايد وي را از مرگ حتمي نجات داد
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اعتراضات پي در پي 
کارگران نيشکر هفت تپه 
 براي نقد كردن دستمزدها

 
طبق خبري که بـه حـزب       - اسفند١٥

کمونيست کارگري رسيده اسـت روز         
 نـفـر از کـارگـران          ٣٢٠٠ اسفنـد  ١٥

کارخانه نيشکر هفت تپه بـار ديـگـر            
دست به اعتصاب زدنـد و خـواهـان              
پرداخت فوري دو ماه دستمزد معوقه      

قبل از   .   و پاداش و عيدي خود شدند     
 اسفند کارگران بخش ني بر      ١٣آن در   

در نيشکر هفت تپه در اعـتـراض بـه          
عدم پرداخت حقوق و مزايا دست بـه          
اعتصاب زده بودند کـه پـس از سـه               
روز اعتصاب با موفقيـت اعـتـصـاب         

 .خود را پايان دادند
 

 روز   ٤بـه دنـبـال           - اسفنـدمـاه      ٢٠
 کارگر نيشکر هفت    ٣٢٠٠اعتصاب  

تپه مديريت قـول پـرداخـت دو مـاه                
 و اعـالم       ،دستمزد را به کارگران داد    

كرد كه پول به حساب آنها واريز شـده     
. است براي دريافت آن مراجعه کـنـنـد        

در ايــن روز کــارگــران مــوقــتــا بــه                
اعتصاب خود خاتمه دادند و اعـالم          
کـردنــد کــه اگـر پــاداش و مــزايــاي               
معوقه آنهـا پـرداخـت نشـود دوبـاره              

امـا  .   دست به اعتصاب خـواهـنـد زد        
وقتي كارگران براي دريـافـت حـقـوق            
خود  به بانك مراجعه کردند، متـوجـه    
شدند كه كارفرما كلـك زده و فـقـط               
حقوق پرداخت نشده يك ماه را واريـز         

 . كرده است
 ٢٣صبح روز پنجشنبه    - اسفند٢٣

 کـارگـر نـي بـر            ١١٠اسفند بيش از    
شرکت نيشکر هفت تپه با تـوجـه بـه             
عدم تحقق وعده مدير شرکـت دسـت          

در پــي ايــن       .   بــه اعــتــصــاب زدنــد       
اعتصاب و درگيريهايي كه پيش آمد      

بـري را       هاي کمـپ نـي      كارگران شيشه 
و جــاده هــاي ورودي و               شــکــســتــه 

خروجي به کمپ را بستـه و از آمـد و         
ــهــاي        ــون ــامــي ــي و           شــد ک حــمــل ن

ســرويســهــاي کــارکــنــان جــلــوگــيــري       
 .کردند
 اسـفـنـد      ٢۵صبح روز      - اسفند   ٢٥

 تن از پرسنل داخـلـي     ١۵٠٠بيش از  
اين شركت نسبت به عـدم پـايـبـنـدي             

هـاي     مديران ايـن شـركـت بـه وعـده              
مــكــرر خــود، جــلــوي درب دفــتــر               
مديريت اين شركت تـجـمـع كـرده و               

در نتيجه اين   .   دست به اعتراض زدند   
اعتصاب کارگران توانستند دستمـزد     

. عقب افتاده خود را دريـافـت کـنـنـد           
اما مزايا و پاداش معوقه آنها هـنـوز         

بـديـن تـرتـيـب        .   پرداخت نشـده اسـت     
 ٢٨کارگران نيشکر هفـت تـپـه روز             

اسفند به اعتصاب خود خاتمه داده و       
اعالم کردند که بـعـد از تـعـطـيـالت                
نوروز خواستهاي خـود و مـطـالـبـات           
مــعــوقــه شــان  را پــيــگــيــري و بــه                 

 . اعتراضشان ادامه خواهند داد
 نفـر  ٤٠٠بنابه همين خبر، حدود  

از كارگران ني كش كه جزو كـارگـران           
قــراردادي هســتــنــد و تــعــداد ايــن              

 تـا    ١١٠٠كارگـران قـراردادي بـيـن           
 ٢٢ نفر متغير است، از روز          ١٧٠٠

اسفند ماه بـخـاطـر دو مـاه حـقـوق                  
پرداخت نشده دي و بهمن خـود وارد           

گفتني است مديـران  . اعتصاب شدند 
پــاســخ بــه اعــتــصــابــات        شــرکــت در  

کارگران در دو هفته اخيـر بـا بـهـانـه               
با روزهـاي    اعتصابات   همزماني اين 

تبليغات اتنخابات مجلـس اسـالمـي     
به صورت پراکنده فـقـط بـخـشـي از               

. کارگران را پرداخت کردند     مطالبات
مديريت به بهـانـه نـبـود نـقـديـنـگـي                 

تا امروز به وعده هـاي خـود و             مالي
پرداخت تمامي طلب هـاي کـارگـران          

شايـان ذکـر اسـت       .   عمل نكرده است 
 هـاي    کارگران بسـيـاري از کـارخـانـه           

کشت و صـنـعـت کـارون،        ( خوزستان  
کاغذ پارس، لوله سـازي، و شـرکـت            

بـا مشـکـالت      . . . )   و  توسعه نيشـکـر   
مشابهي مواجه هستند هـمـيـن امـر          
 باعث استعـفـاي بـرخـي از مـديـران               
شرکتها از جمله مدير عامـل شـرکـت       

 و  کشت و صنعت کارون شوشتر شـده      
ــراي رفــع                  ــاکــنــون اقــدام جــدي ب ت
مشکالت كارگران صورت نـگـرفـتـه          

 .است
 

 کارگر لوله سازي ٥٠٠٠
اهواز تهديد به اعتصاب و 

 تجمع کردند 
 

طبق گزارشي که به حزب رسيده است       

 کارگر لوله سـازي اهـواز در          ٥٠٠٠
اعتراض به عدم پرداخت حقوق هـاي        
معوقه خود، تـهـديـد کـرده انـد کـه                  
چنانچه حقوق آنها پرداخت نشود، در      
روزهاي آينده دست به اعتصـاب زده         
و در مقابل استانداري اهواز دست بـه    

کـارگـران لـوـلـه        .   تجمع خـواهـنـد زد      
. سازي دو مـاه حـقـوق طـلـب دارنـد               

چــنــديــن مــاه اســت نصــف حــقــوق             
کارگران به آنها پرداخت ميشـود و از     
طرف ديگر وضعيت کارخانه بحرانـي      

 شـدن    است و کارگران نگران تعـطـيـل      
 . کارخانه و بيکاري خود هستند

 
اعتراض كارگران چيني 

 حميد
بنابه خبر مـنـتـشـر شـده، كـارگـران                 
رسمي كارخانه چيني حميـد قـم روز           

 اســفــنــد مــاه در اعــتــراض بــه              ٢٠
 ٦تعطيلي كارخانه و عـدم دريـافـت            

ماه حقوق و مزاياي شغلي در خيابـان      
مــنــتــهــي بــه كــارخــانــه، دســت بــه             

ايـن راهـپـيـمـايـي         .   راهپيمايي زدنـد   
همزمان با دستور مديريت مبني بـر         
تعطيلي كارخانه و خروج بدون قيد و         
شرط كارگـران از مـحـل كـار خـود                 

بـنـا بـه گـزارش          .  صورت گرفته است 
رسيده اعـتـراض ايـن کـارگـران  بـا                  
سركوب نيروهاي انتـظـامـي مـواجـه           
شد و کارگران موقتا  به تجمـع خـود            

 . پايان دادند
 

 اعتصاب كارگران 
 راه آهن طبس

 
بنابه گزارشات رسيـده، كـارگـران راه           

 اسـفـنـدمـاه بـراي        ٢٠آهن طبس روز  
چندمين بـار در اعـتـراض بـه عـدم                 

 ماه حقوق و ديـر كـرد در             ٤دريافت  
نحوه پرداخت دستمزدشان دسـت بـه          

 . اعتصاب زدند
 

تجمع اعتراض آميز 
 كارگران المپ الوند قزوين

 
 اسـفـنـد مـاه          ١٩بنابه خبري كه روز     

منتشر گرديده بود، كارگران كارخانـه      
المپ الوند قزويـن در اعـتـراض بـه              
بالتكليفي شغلي خود و تـمـام شـدن            
بيمه بـيـكـاريشـان در مـقـابـل ايـن                   
كارخانه دست به تـجـمـع اعـتـراضـي             

زدند و خواهان بازگشت به كـار خـود          
 . شدند

 
 كارگر كارخانه پارس ١٥٠٠

 مينو دست به اعتصاب زدند 
 

کاهش دريـافـتـي هـاي کـارگـران و                 
 ١٥٠٠تبعيض در پرداخت مـزايـا،          

کارگر کارخانه پارس مينو در تـهـران        
کـارگـران از     .   را به اعتصاب کشـانـد      

 اسفنـد اعـتـصـاب خـود را               ٢١روز  
شروع کـرده و در مـحـوطـه کـارخـانـه               

در بـرابـر ايـن         .   دست به تجمـع زدنـد      
ــه از                 ــان ــارخ ــران ک ــدي ــراض م ــت اع
پاسخگوئـي بـه کـارگـران خـودداري             
کرده و تعدادي از مسئوالن اداره کـار        
براي آرام کردن کارگـران بـه کـارخـانـه            

 ٢۵بــنــا بــه گــزارش  روز              .   رفــتــنــد
اسفندماه کارگران با اولتيماتوم به از       
سر گيري اعتصابشان به سر كار خود       

. باز گشتند و توليد را از سر گرفتـنـد         
عدم افزايش دسـتـمـزد سـال آتـي و                 
تحميل شـرايـط سـخـت تـر کـار بـه                   
ــکـــي از                  ــراردادي يـ ــران قـ ــارگـ کـ
موضوعات اعـتـراض کـارگـران در             

در ايـن کـارخـانـه          .   پارس مينو است  
سنت بر اين است کـه بـدلـيـل سـطـح                
پايين دريافتي هاي کارگران و تـعـلـق         
نگرفتن هيچگونـه مـزايـاي شـغـلـي              

 کارفرماي کارخانه  هـر      ،ديگر به آنان  
ساله بصورت تـوافـقـي بـا کـارگـران               
مبلغي بـيـشـتـر از مـيـزان حـداقـل                   
دستمزد تعيين شده تـوسـط شـواري           
عالي کار به عنوان دستمزد پايـه ايـن         

 . کارگران محاسبه ميکند
 

كارگران شركت ايران كيش 
در عسلويه دست به اعتصاب 

 .زدند
 

اتـحـاديـه    " ، سايـت    "اتحاد"به گزارش  
" سراسري كارگران اخراجـي و بـيـكـار         

 نفر از كارگران شـركـت      ۵٠٠بيش از   
ايران كيش، پيمانكار پااليشگاه گـاز       

 عســلــويــه در      ٨ و      ٧،   ٦فــازهــاي   
اعتراض به عـدم پـرداخـت سـه مـاه                

 اسـفـنـدمـاه       ٢٢حقوق و عيـدي، روز     
در سـايـت     .   دست به اعتصـاب زدنـد     

 نـفـر    ۵٠٠بيش از   :   " اتحاد آمده است  
از کــارگــران شــرکــت ايــران کــيــش              

، ٦پااليشگاه گاز فازهـاي        پيمانکار
 در اعتراض به عـدم پـرداخـت          ٨ و   ٧

روز چهارشنبه    سه ماه حقوق و عيدي    
دست به اعتـصـاب     ٨٦ اسفندماه   ٢٢
 کارگران ابتدا از محل کـارگـاه        .   زدند

شرکت ايران کيش تـا مـقـابـل دفـتـر               
پيمـانـکـار    ( شرکت تي، آي، جي، دي      

بـعـد از     .   راهپيمائـي کـردنـد       ) اصلي
ساعتي از اجتماع کـارگـران مـقـابـل            

اصلي و عـدم تـوجـه             دفتر پيمانکار 
کارفرما به حضور اعتراضي تـجـمـع          

حـراسـت     کنندگان، کارگران بـه طـرف     
منطقه ويـژه پـارس جـنـوبـي کـه بـا                   
 پااليشگاه فـاصـلـه زيـادي دارد راه              

کارفرما که چنين حرکتـي را      .   افتادند
از طـرف کـارگـران انـتـظـار نـداشـت                 

به همراه حراست پااليشگـاه    سراسيمه
به کارگران در حال حرکت رسيـدنـد و           

خواستند تا از رفتن بـه مـحـل           از آنان 
حراست منطقه ويـژه بـا ايـن شـيـوه                 

حراسـت از کـارگـران           . خوداري کنند 
خواست تا نماينده انتخاب کـنـنـد و            

بروند سـپـس      بقيه به خوابگاههايشان  
 نـفـر از کـارگـران را بــه                 ١٠حـدود    

 نمايندگي از بـقـيـه سـوار مـاشـيـن                 
کردنـد وبـراي مـذاکـره بـه حـراسـت                  
منقطه ويـژه بـردنـد ، کـارفـرمـا در                  

مــنــطــقــه ويــژه بــه         حضــور حــراســت   
نمايندگان کارگران قول داد تا حـقـوق        

 .پـرداخـت کـنـد         را روز بـعـد     ١٠بـرج   
صــبــح روز بــعــد حــراســت از ورود               
 کــارگــران شــرکــت ايــران کــيــش بــه            
پااليشگاه ممانعت کرد و گفت فـعـال        
پـولـي بـراي پـرداخـت حـقـوق شـمـا                    

خوابگاههايـتـان بـرويـد و            نيست، به 
طـبـق آخـريـن خـبـر            .   منتظر بمانـيـد   

نـفـر را       ۵٠٠  کارفرما حقوق دي ماه   
پرداخته و وعده پرداخت حـقـوق يـک            

 ٢٦ نفر ديگررا تا يکشنبـه      ١۵٠ماه  
 ".داده است اسفندماه

 
اعتصاب چند ساعته كارگران 

 "اعتماد"و كاركنان روزنامه 
 

ســالم " بــنــا بــه خــبــري كــه ســايــت               
منتشر كرده است، روز سه     "   دمكرات
 اسـفــنـدمـاه جــمـعـي از             ٢١شـنـبـه      

روزنامه نگاران و كاركنان و كارگـران       

 
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران
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كـه چـنـديـن مـاه           "   اعتـمـاد  " روزنامه  
است حقوق خـود را دريـافـت نـكـرده              
بودند، ابتـدا تـهـديـد بـه اعـتـصـاب                 
كردند اما بعد از اينكه مدير مسئول       
آن، كه يكي از كانديداهـاي مـجـلـس        
اسالمي اسـت، نسـبـت بـه تـهـديـد                  
كارگران بي اعتنائـي كـرد، كـارگـران          
دست از كـار كشـيـده و اعـتـصـاب                  

اين اقدام كارگران آقاي مـديـر       .   كردند
مسئول را سراسيمه كـرد و سـريـعـا               
اقدام به پرداخت حقوق عقـب افـتـاده           

 . كاركنان كرد
 

تجمع اعتراضي رانندگان 
 شركت اتوبوسراني كرمانشاه

 
رانندگان شركت واحـد اتـوبـوسـرانـي            
كــرمــانشــاه در اعــتــراض بــه عــدم              
رسيدگي به مشكالتشان كـه شـامـل         
افزايش دستمزد و مزايا و همـچـنـيـن          
پاسخگويي مسـئـولـيـن اسـتـانـداري           
نسبت بـه وضـعـيـت آنـهـاسـت، در                  
مقابل استانداري اين استان دسـت بـه       

اين كـارگـران طـي سـال           .   تجمع زدند 
جاري چندين بـار دسـت بـه تـجـمـع                  

 .اعتراضي زده اند
 

 كارگر بر اثر ناامني ٤مرگ 
  محيط کار 

بر اثر ريزش ديوار در يك سـاخـتـمـان          
 ٢٣در حال تعميـر در شـيـراز، روز                

 كـارگـر جـانشـان را از             ٤اسفندماه،  
اين حادثـه در خـيـابـان           .   دست دادند 

محالتي در بلـوار پـاسـداران شـيـراز             
روي داده و اسـامـي قـربـانـيـان ايـن                  

مـحـيـط    .   حادثه اعالم نگرديده اسـت    
کار در ايران يـک قـربـانـگـاه اسـت و                 

 . دائما از کارگران قرباني ميگيرد
 

تهديد كارگران سد آزاد سنندج 
  به اعتصاب

 ٢٦طبق خبري كه اقبال رضائي روز     
اسفندماه از كـردسـتـان در اخـتـيـار               

هاي جمـعـي قـرار داده اسـت،               رسانه
 تــن از كــارگــران           ۵٠٠دســتــمــزد     

قراردادي شاغل در سـد آزاد سـنـنـدج          
پرداخت نشده است و اين كارگران كـه        
زير نـظـر يـك شـركـت پـيـمـانـكـاري                   
مشغول بكار هستند، پيـمـانـكـار را           
مسئول تأخير در پـرداخـت حـقـوق و           

او خـبـر     .   انـد    مطالبات خود دانسـتـه    
اند در     ميدهد كه كارگران اعالم كرده    

 ٢٨شان تـا       صورتي كه حقوق معوقه   
اسفندماه پرداخت نشود به اعتصـاب      
 .و تجمع اعتراضي دست خواهند زد

 
اعتراض كارگران اخراجي 
  كارخانه آرد آزادي سقز

 اسـفـنـد مـاه        ٢٦بنا به خبري كه روز      
 مـاه    ٣منتشر گرديده بود، پـس از           

بــيــكــاري كــارگــران ايــن كــارخــانــه،          
 تن از   ٣٠كارفرما طي روزهاي اخير  

ــانــه                      ــارخ ــه ك ــران را ب ــارگ ــن ك اي
فراميخواند و حـكـم اخـراجشـان را               

به دنـبـال ايـن حـكـم،           .  اعالم ميكند 
 كارگر كه هر كـدام بـيـش از             ٣٠اين  
 سال سابقه كار دارنـد، در مـحـل           ٢٧

كارخانه تـجـمـع كـرده و خـواسـتـار                  
 . بازگشت به كار خود شدند

 
 كارخانه در استان ۵كارگران 

قزوين در مقابل ادارات دولتي 
  تجمع كردند

بنابه خبري كه سايت دولتي دستـرنـج        
 اسفنـد مـاه مـنـتـشـر كـرده               ٢٦روز  

 ۵است، كارگران شاغل در بيـش از           
واحد بزرگ توليدي و صنعتي اسـتـان        
قزوين در اعتراض به عـدم دريـافـت             
چندين ماه حقوق و مطالبات معوقـه       
خود دست از كار كشيده و در مقـابـل        

. استانداري اين استان تجـمـع كـردنـد        
اين خبر ميافزايد كه صـدهـا كـارگـر            
كارخـانـجـات، پـلـي اورتـان، پـارس               
واشر، پوشينـه بـافـت، قـوه پـارس و               

 ٢نازنخ در اعتراض به عدم دريافـت          
 روز   ٨ ماه حقوق خـود، طـي           ١٠تا  

گذشتـه تـاكـنـون بـارهـا در مـقـابـل                  
نهادهـا و ادارات دولـتـي دسـت بـه                 

در ادامـه    .   انـد    تجمع و اعتصاب زده   
اين خبر آمده است كه تاكـنـون هـيـچ            
يك از مقامات مسئول استان قزويـن       
به اعتراضات كارگران تـوجـه نـكـرده           
اند و بـرخـي از كـارخـانـه داران در                    
واكـنـش بـه اعـتـراضـات كـارگـران،                

 .كارخانه ها را تعطيل كرده اند
 

تجمع اعتراضي كارگران در 
 مقابل فرمانداري پاكدشت

طبق گزارشات منتشر شـده كـارگـران        
بيكار پاكدشت در اعتـراض بـه عـدم           

 ماه حق بيمه بيكاري خـود       ٢دريافت  
 اسفند ماه در مـقـابـل         ٢٧صبح روز   

فرمانداري و بانك رفاه كـارگـران ايـن           
كـارگـران بـه      .   شهرستان تجمع كردنـد   

دليل تـعـلـل نـهـادهـاي دولـتـي در                   
پرداخت حق بيمه بيكـاري دسـت بـه            
تجمع زده و خواستار دريافت حـقـوق          

 . خود شدند
 

اعتراض كارگران شركت كيان 
  تاير به عدم پرداخت دستمزدها

كارگران خواهان انحالل 
 شوراهاي اسالمي شدند 

بنا به خبري كه به حـزب كـمـونـيـسـت          
كارگري رسيده است، كارگـران كـيـان         

 تـا    ١۵٠٠ كه تعـدادشـان بـيـن            تاير
 ٢٨ و   ٢٧ روزهاي  نفر است،١٨٠٠

اسفندمـاه، در اعـتـراض بـه تـعـويـق               
 مـاه دسـتـمـزدهـاي خـود،           ٤پرداخت  

براي چندمين بار طي دو ماه اخير در        
حياط كارخانه دست به اعتراض زده        

بر اساس اين گـزارش    .   و تجمع كردند  
مـــديـــريـــت قـــول داده بـــود كـــه                  

 ٦دســتــمــزدهــاي كــارگــران را تــا               
اسفنـدمـاه پـرداخـت كـنـد، امـا بـا                   
همدستي شوراي اسالمـي، كـارگـران        

 ٢٨را ســردوانــده و ســرانــجــام روز              
اسفندماه پس از دو روز اعتصـاب و          

 هـزار    ١٠٠اعتراض كارگران، فقـط      
بـنـا   .   تومان به كارگران پرداخت كـرد      

به همين خبر کارگران در انبار را قفل        
کرده اند و با قرار دادن ليفت تـراک و        
پالت در مـقـابـل آن، مـانـع خـروج                   

. مــحــصــوالت بــه بــيــرون شــده انــد           
کارگران ميگويند شوراي اسالمي بـا      
کارفرما تباني کرده و رسـمـا عـلـيـه              
کارگران به توطئه مشـغـول اسـت و              
خواهان انحالل اين نهاد دولتـي شـده          

 کارگران اعالم کردند که پـس از       . اند
تحويل سال جـديـد بـراي پـيـگـيـري                 
مطالبات خود به کارخـانـه مـراجـعـه           

يکـي از کـارگـران ايـن           .   خواهند کرد 
کارخانه در گفتگو با سـايـت خـبـري            

در آسـتـانـه سـال          :   دسترنج ميـگـويـد    
جــديــد تســويــه حســاب نــکــردن و              
نپرداختن مطالبات معوقه کـارگـران       
به مـعـنـي نـابـود شـدن تـعـطـيـالت                   
نوروزي خانواده هـاي ايـن کـارگـران             

وقـتـي پـول      :   او همچنين گفـت   .   است
در جيب نداريم دليلي براي ماندن در        

از اينرو پس از     .   خانه نيز وجود ندارد   
تحويل سال براي دريافت مـطـالـبـات         
خود به کارخانـه مـراجـعـه خـواهـيـم               

 . کرد
 

تا : کارگران پروفيل سازي ساوه
گرفتن تمامي حق و حقوق خود 

 !!!مبارزه خواهيم کرد
 

طي يک سال گذشته کارگران پـروفـيـل          
ســازي ســاوه چــهــار بــار دســت بــه                  

آخـريـن اعـتـصـاب        .   اعتصاب زده انـد   
 صـبـح     ٧ از      ١٣٨٦ اسفند    ١٣آنها  

 شب ادامه داشت کـه بـا         ١١شروع تا   
امضاء شدن تفاهم نامه اي موقتـا تـا          

 اسـفـنـد کـه روز انـتـخـاب                ٢٣تاريخ  
نمايندگان کارگران است عقب افـتـاده         

 ٢٣قــرار اســت کــارگــران در             .   اســت
 نمايندگان خـود را بـراي   ١٣٨٦اسفند  

مذاکره با کارفرما انتخاب و مـعـرفـي          
الزم به ذکر اسـت کـه کـارگـران           .   کنند

محمد رستمي صفا کارفرما را نيـز تـا         
 شـب بـراي روشـن شـدن               ١١ساعت   

 .نتيجه در کارخانه نگه داشته بودند
اعتراضات کارگران پروفيل سـاوه      

 بدنبال قطـع حـق       ١٣٨۵از اواخر سال    
افزايش توليد شروع شـده اسـت و در              

بـا  .   مقاطع مختلفي جريان يافته است    
توجه به اينکه حق افزايش تولـيـد يـک            
حق قانوني است رستمي اعـالم کـرده           
است حـتـي يـک ريـال هـم نـخـواهـم                      
پرداخت و کارگران بـا شـکـايـت نـيـز                 
نميتوانند از من پولـي بـابـت افـزايـش            
توليد بگيرند چون وزارت کار و ديـگـر         
نهادهـا را مـن مـيـتـوانـم خـريـده يـا                     

کــارگــران .   كــارگــران را اخــراج کــنــم          
ميگوينـد طـبـق تـايـيـد اداره کـار و                   
کارشناسان مربوطه توليـدات از ايـن           
نوع در رديف کارهاي سـخـت و زيـان             
آور قرار دارد و در بخـشـهـاي آبـکـاري            
گالوانيزه ذرات سـرطـانـزا از قـبـيـل                  

ذرات و بـخـار سـرب، روي، فسـفـر                ( 
و در قسمتهاي ديـگـر بـخـار و          ...)  و  

ذرات آهن در تمامي فضـاي کـارخـانـه          
بشدت وجود دارد و ما لوازم ايمني و          

که هرچـه بـه ادارات         .   حفاظتي نداريم 
مختلف شکايت کرديم عليرغم اينکـه   
بازرسان و کارشناسان تـايـيـد کـرده و             
نوشته اند و حتي در ادارات مـربـوطـه           

اند که اين تولـيـدي در رديـف              پذيرفته
کارهاي سخت و زيان آور است بـدلـيـل          
اينکه قدرت و حمايت بسيـاري پشـت          

کارفـرمـاسـت مـا مـوفـق نشـده ايـم                   
سختي کار گرفته و براي بازنشستگـي       

 .مان استفاده نماييم
کارگران ميگويند سالـهـاي قـبـل          
عيدي و حقوق اسفند را تا دهم اسفنـد        

ما در حال حـاضـر     .  پرداخت ميکردند 
براي بـدسـت آوردن حـقـوق اسـفـنـد،                  
عيدي و افـزايـش تـولـيـد دسـت بـه                     

 رسـتـمـي    ٨۵در سـال  .   ايم  اعتراض زده 
افزايش توليد را حذف کـرد و امسـال            
عيدي و حقوق اسفند را حـذف کـرده             
است حتما سال بعد ميخـواهـد نـفـس            

. کشيدن را از زندگي مـا حـذف کـنـد             
کارگران ميگوينـد عـلـيـرغـم ايـنـکـه               
رستمي بـا ايـجـاد تشـکـل کـارگـري                  
سرسختانـه مـخـالـف اسـت امـا مـا                  
ميخواهـيـم تشـکـل خـود را ايـجـاد                  

رستمي حتي حاضر به پذيرفـتـن   .  کنيم
نمايندگان کارگران نبـود ولـي مـا بـا              
ــه او                  اعــتــراض خــود تــوانســتــيــم ب
بقبوالنيم که بايد نماينـدگـان خـود را            
براي پيشبرد اعتراض خـود انـتـخـاب           

هر چند آنها هيـئـتـي تشـکـيـل             .   کنيم
اند کـه مـيـخـواهـنـد صـالحـيـت                   داده

کانديداهاي مارا بررسي کنند ولي مـا       
ــم                  ــدهــي ــم اجــازه ن ــي تــالش مــيــکــن

 .کانديداهاي ما را رد کنند
 پـس    ١٣٨٦ اسفند   ١٣در همان  

از تهيه تفاهمنامه هيئت نـظـارت بـر            
انــتــخــابــات مــتــشــکــل از نــمــايــنــده           
کارفرما، نماينده اداره کار و نـمـايـنـده          

کـارگــران  .   کـارگـران انـتـصــاب شـدنــد          
ميگويند مـا مـيـدانـيـم کـه ايـن سـه                  

. جانبه گرايي حق مارا پايمال ميکـنـد       
. ولي فعال مجبور به پذيـرش آن شـديـم      

رستمي تهديد کرده است که عامـلـيـن         
اعتصاب را شناسايي کـرده اخـراج و            

 .تحويل پليس خواهم داد
 نـفـر    ١٣٠٠کارخانه پروفيل ساوه    

پرسنل دارد که طي سال گذشته چـهـار         
انـد و هـمـچـنـيـن               نفر را اخـراج کـرده      

تعدادي از کارگران را که قـراردادهـاي         
 ١ ماهه داشتند به قراردادهـاي       ٣ و   ٦

. انـد    ماهه و سفيد امضاء تبديل کرده     
کارخانه پروفيل سازي سـاوه در سـال            

در جاده ساوه به سمت اصفهـان       ١٣۵٣
تاسيس شـده اسـت کـه در آن زمـان                   

 سالن بسيار کـوچـک بـوده و              ٤داراي  
رستمي که آهن فروشي در تـهـران بـود          

 اين کارخانه را خـريـده     ١٣٦٤در سال   

 
...   اخبار اعتراضات کارگري  ١٢از صفحه    



 14  ١٣٨٧ فروردين ١   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري  يران بپيونديد

است و تا امروز از محل درآمـد آن کـه           
بدنبال استثمار وحشيانه کارگران بـوده      
است تـوانسـتـه ضـمـن تـوسـعـه ايـن                    

 ٢٤ سـالـن کـوچـک بـه                ٤کارخانه از   
 از   ٢٤ در      ٢٤٠سالن بزرگ با ابعـاد   

محل درآمد آن يک کارخانـه در دوبـي،         
يکي در انگلستان، و هـمـچـنـيـن در               
مشهد به نام صـفـا طـوس، کـارخـانـه               

سازي ديـگـري در اهـواز و گـروه                  لوله
صنعتي در آمل و همـچـنـيـن شـرکـت             

 سازي در تهران و يـک کـارخـانـه                سوله
بزرگ ديگر به نام نورد لولـه صـفـا در              

 .ساوه افتتاح و به توليد برساند
بعالوه دانشگاه عـلـمـي کـاربـردي          

او .   ساوه مـتـعـلـق بـه رسـتـمـي اسـت                 
ميخواهد ورزشگاه نـيـز بسـازد و بـا               
توجه به اينکه قيـمـت تـولـيـدات ايـن               
کارخانه و ديگر کارخانجات رستمي و      
در مجموع مصنوعات فـلـزي بسـيـار          
سود آور است و تمامي ثروت هنگفـت     
خود را از قبال کار مـا بـدسـت آورده                
است با اينـحـال حـاضـر بـه پـرداخـت                 

هـمـچـنـيـن      .   حقوق کـارگـران نـيـسـت          
رستمي طي چند سال گـذشـتـه مـبـلـغ              

مــيــلــيــارد تــومــان از بــانــک            ١٤٠٠
ولي چون  .   پارسيان اختالس کرده است   

پشتيبان قوي در قـدرت دارد کسـي              
کـارگـران   .   نميتواند او را محاکه کـنـد       

مـا تـا گـرفـتـن تـمـامـي                 :   ميگويـنـد  
حقوق، افزايش توليد، عيدي و ايـجـاد        
تشکل خود به مبارزه ادامه خـواهـيـم           

 .داد
 

درباره اعتصاب کارگران پروژه 
 سد سيازاخ

گزارش رسيده به حزب 
 كمونيست كارگري 

 
در روزهاي پـايـانـي سـال و در حـال                   
نزديک شدن به ايام تعطيلي سال جديـد        

 کارگر سـد سـيـازاخ شـهـرسـتـان             ١٥٠
ديواندره امسال و براي بارهاي پـيـاپـي         
به علت عدم پرداخـت حـقـوق مـعـوقـه           
خود، که از مـهـرمـاه سـال جـاري تـا                  

 اسـفـنـد     ٥بحال پرداخت نشده بود روز      
. دست به اعتصاب گستـرده اي زدنـد         

ــا وجــود                   کــارگــران ســد ســيــازاخ ب
هاي فراوان از طـرف مسـئـولـيـن             وعده

شهرسـتـان از جـملـه، هـدايـت نسـب                  
رئيس امور آب، فـرمـانـدار و رئـيـس              
پروژه سد سيـازاخ ــ طـالـب زاده، در                 
حالي دست به اعتصاب زدنـد کـه بـه              

هـاي     دفـعـات مـتـعـدد شـاهـد وعـده               
توخالي آنها بوده و تمام امـکـانـهـا و               
راههاي مختلف را براي گرفتن حـقـوق        

. خود، از شرکت و کارفرما آزموده انـد      
طالب زاده مدير پـروژه بـا حضـور در             
جمع کارگران اعتصابي بـا تـوهـيـن و             
تهـديـد و نسـبـتـهـاي نـاروا از آنـهـا                       

سـرکـارهـاي     خواست هر چه سـريـعـتـر         
اما در ادامه کـارگـران      .   خود باز گردند  

 مــاه حــقــوق خــود را طــلــب                ٦کــه    
 اعالم کردند که بعنوان اولين      ،داشتند
 تا پرداخت نشدن حـقـوق سـه            ،قسط  

 همچنـان بـه      ،ماه خود بصورت يکجا   
. اعتصاب خود ادامـه خـواهـنـد داد             

سد سيـازاخ،    همچنين مسئولين پروژه  
اعالم کرده اند کـه بـابـت پـانـزده روز                 
مرخصي اي که چند ماه قبل از سـوي       

 بـه    ،شرکت به کارگـران داده شـده بـود      
اين .   آنها دستمزد پرداخت نخواهد شد    

موضوع نـيـز بـه اعـتـراض کـارگـران                 
 . شدت بيشتري داد

اين کارگران در حـالـي بـه اعـتـصـاب               
خود ادامـه مـيـدهـنـد کـه نـه سـلـف                     
سرويس غذا دارند و نه سرويس آمد و        

تبـعـض بـر      :  رفت، اضافه بر همه اينها 
ــومــي،                   ــرب ــي ــومــي و غ ــران ب ــارگ ک
قراردادهاي يک ماهه و سفيد امضـا،         
اخراجها، عيدي، سنوات، و بـن ارزاق         

 .خوار و بار را نيز خود بخوانيد
طــي اعــتــصــاب کــارگــران ســد            
سيازاخ با حضـور هـر روزه خـود  در               

 و بـا بسـتـن درب              �محـل کـارشـان     
شرکت و جلو گيري از تـردد مـاشـيـن              
آالت و تعطيلي بخش ترانسفورت ايـن       

ممانعـت از ورود مـديـران و            شرکت و 
کارفرمايان به شرکت به اعتراض خـود      

 .   شدت دادند
 ٢٢تحت فشار اعتراض کارگران روز        

اسفند چند نفر از مسئولين و مـديـران         

مسئول امـور    خالق پناه   پروژه از جمله  
آب استان و طالب زاده مديريـت پـروژه         
در جمع کارگران حضور يافـتـنـد و بـا              
ايراد سخنراني و تهـديـدهـايـي عـلـيـه              
کارگران، سعي در بازگرداندن آنـهـا بـه        
سر کارهايشان را داشتـنـد، و اظـهـار             
کردند که يک ماه و نيم حقـوق مـعـوقـه            
آنان به حساب واريـز شـده اسـت، امـا              
کارگران اين شرکت همچنـان بـا بـرهـم           
زدن سخنراني آنان زير بـار قـبـول ايـن              
مقدار از حقوق معوقه خود نرفته و بـه         

کـارگـران   .   اعتصابشـان ادامـه دادنـد        
تهديـد کـردنـد کـه در صـورت عـدم                   
پاسـخـگـويـي سـريـع مسـئـولـيـن در                   

مطالبات آنان اقـدام بـه بـرپـايـي              قبال
راهپيمايي از مقابل سد تا فرمانـداري       

 . اين شهرستان ميکنند
 روز اعــتــصــاب       ١٩پــس از حــدود         

، " سيازاخ ديوانـدره    " کارگران پروژه سد    
مسئولين دولتي ناچار بـه حضـور در           
جمع کارگران و تن دادن به خواستهـاي         

 .آنان شدند
دنبال پافشاري کـارگـران بـر ادامـه            به  

اعـــتـــصـــاب تـــا دســـتـــيـــابـــي بـــه               
مشــيــر " خــواســتــهــايشــان، مــهــنــدس     

، رئيس امور آب کردستـان در        " پناهي
جمع کارگران حـاضـر شـد و بـه آنـان                  
وعده داد که تمامي خواستهايشان تـا      

 اسفند ماه بـرآورده شـده       ٢٥روز شنبه   
ــر ســر                     ــنــد ب و کــارگــران مــي تــوان

اعــتــراض .   کــارهــايشــان بــازگــردنــد        

 .کارگران سد سيازاخ ادامه دارد
 

اعتصاب كارگران سد زيويه 
 شهرستان كامياران ادامه دارد

 
 اسفند کارگران سـد زيـويـه در      ٢٢روز  

 مــاه   ٦کــامــيــاران در اعــتــراض بــه           
دستمزد پرداخت نشده خود دسـت بـه           

و ايـن اعـتـصـاب تـا            .   اعتصاب زدند 
موقع دريافت اين گزارش ادامه داشـه        

كارفرمايـان و مسـئـولـيـن ايـن            .  است
ــرداخــت                   ــهــا وعــده پ ــه آن شــركــت ب
حقوقهايشان را به بعد از تـعـطـيـالت             
عيد موكول كـرده انـد در سـد زيـويـه                

 كـارگـر بـه کـار           ١٥٠كامياران حدود   
 ٥٠هم اکنون کارفرمـا  . اشتغال دارند  

نفر از اين کارگـران را کـه در بـخـش                  
رانندگي بـه صـورت قـراداد مـوقـت                

  اخـراج       ،مشغول به كار مي بـاشـنـد        
 . کرده است 

کاگران پيشرو تاپ  يکسال  
 دستمزد  خود را طلب دارند

 

کارگـران کـارخـانـه پـيـشـرو تـاپ               
يکسـال اسـت کـه دسـتـمـزد خـود را                   

در طــول ايــن       .   دريــافــت نــکــرده انــد      
 ساعت کار   ١٢يکسال کارگران روزانه    

و اکنون کارفرما اعالم کـرده      .   کرده اند 
است که طلب کارگران بـابـت يـکـسـال         

 ساعـت کـار در       ٨گذشته را بر مبناي     
بدين ترتيـب   .   روز محاسبه خواهد کرد   

کارفرما از پرداخت دستمزد سـاعـات         
. اضافه کاري کارگران سر بـاز مـيـزنـد          

کارگران پيشرو تاپ خواهـان تـمـامـي          
حقوق و مطالبات عقب افـتـاده خـود            

کارگـران پـيـشـرو تـاپ بـه              .   هستند  
توطئه کارفرما مبني بر باال کشيـدن       
ساعات اضافه کاري يکسال گـذشـتـه       

کـارفـرمـاي پـيـشـرو         .   آنها معترضند 
تاپ  نـه تـنـهـا دسـتـمـزد يـکـسـال                      

 بـلـکـه       �کارگران را نپرداخـتـه اسـت       
دارد آشکار حقـوق سـاعـات اضـافـه             

 . کارگران را به سرقت ميبرد

 
...   اخبار اعتراضات کارگري  ١٣از صفحه    

از جــان تــوان گــذشــت و زپــيــمــان               
 نميتوان

 
جان داده ايم و بر سر پيمـان نشـسـتـه            

 ايم
 !با درود به خانم شهال دانشفر

 ،من يک کارگرم از جنوب خوزستـان      
پيام فراخوان کمک مالي حزبـمـان را         

شنيدم و اندوخته ناچيزي به اين تنها       
صداي آزاديخواهي و برابري طلبـانـه       
در ايران يعـنـي حـزب کـمـونـيـسـت                

مـا  .   کارگري ايران تـقـديـم مـيـکـنـم           
کارگران نميگذاريم و نبايد بگـذاريـم       

.  خـامـوش شـود        ،اين صدا و رسانه   
چون آرمانهاي منـصـور حـکـمـت و            
حزب کمونيست کـارگـري ايـران در            

 . رگهايمان مي جوشد
سال نو را به شما و بقيـه رفـقـا  کـه                 
صــادقــانــه و مــخــلــصــانــه تــالش             

عيـد مـا     .   تبريک ميگويم،ميکنند
کارگران روزي  خواهد بود که از طلم        

پـانصـد       -مبلغ کـمـک   .   آثاري نباشد 
 )٥٠٠٠٠٠(هزار ريال

 بهمن بهروزي  کارگري از جنوب

 
 مارس –کمپين جمع آوری کمک مالی فوريه 
 !با موفقيت پايان يافت

 . يورو بالغ شد١٠٠۷٠٠ هزار يورو اعالم شده بود، به ١٠٠ مارس که با هدف ٢٠ فوريه تا١٠کمپين مالی 
جـمـع   .     مارس،  عالوه بر اهميت مالي آن، حائز اهميت سـيـاسـی نـيـز بـود            -کمپين جمع آوری کمک مالي فوريه  

 هفته به سهم خود نشانه ای از  قدرت و تـوان           ٦آوري صدهزار يورو توسط يک حزب سياسي کمونيستي طی کمتر از              
 . صف آزاديخواهي و برابری طلبي، صف سوسياليسم در ايران است

 ماه دستمزد پرداخت نشده خود ٦کارگران سد سيازاخ براي 
 اعتصاب کردند 



 15 ٨٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 .......کارگران کارخانه ها و : از 
شــورايــعــالــي کــار و کــمــيــتــه             :   بــه    

 دستمزدها
وزارت کــار و امــور           :   رونــوشــت بــه    

اجتماعي و نمايندگان مجلس شـوراي      
 اسالمي 

 
دســتــمــزد و حــقــوقــي کــه طــي              
سالهـاي گـذشـتـه از سـوي دولـت و                    
شورايعالي کار بـراي مـا کـارگـران و               
ساير بخشهاي حقوق بـگـيـر هـمـچـون             
معلمان و بازنشستگان و کـارمـنـدان           
جز تعيين شده اسـت، بـهـيـچـوجـه در               
طول اين سالها کـفـاف هـزيـنـه هـاي                 
زندگي ما را نـکـرده و سـال بـه سـال                   
خانواده هاي مـا در فـقـر و فـالکـت                   

بـطـوريـکـه در       .   بيشتري فرو رفته انـد     
شرايط حـاضـر، مـا ديـگـر قـادر بـه                   
تامين يک زندگي بخور و نـمـيـر بـراي             
خود و خانواده هـايـمـان نـيـسـتـيـم و                   
نميتوانيم با دستمزدهاي فعلـي حـتـي         
اجاره بهاي منازل مسکـونـي خـود را            

 .نيز تامين کنيم
روال هـر سـالـه افـزايـش حـداقـل                 
دستمزدها که تا کنون اجرا شده اسـت،   
بهيچـوجـه جـبـران ايـن وضـعـيـت را                   

در طول چـنـد سـال گـذشـتـه              .   نميکند
هزينه هاي زندگي دهها برابـر شـده و             

قدرت خريد ما کارگران و سـايـر مـزد            
بگيران بطور مرتب و بـي سـابـقـه اي               

 . پائين تر آمده است
سال قـبـل حـداقـل دسـتـمـزد را                   

 تومان تعيين کرديـد، امـا     ١٨٣٠٠٠
ميزان خط فـقـر بـاالي پـانصـد هـزار                 

اين در حالي است کـه در          .   تومان بود 
طول سال جاري با باال رفـتـن سـرسـام             
آور هزينه هاي زندگي، کمر کارگـران و        
حقوق بگيران زيـر فشـار نـداري خـرد              

 . شده است
خودتان در اين ممـلـکـت زنـدگـي            
ميکنيد و ميدانيد که حـتـي بـا يـک                
ميليون تومان هم نميتوان آنـچـنـانـکـه        
شايسته ي شان انسـان اسـت در ايـن               

حـال سـوال مـا         .   جامعه زندگـي کـرد     
ازهمه شما کساني که در کليه سـطـوح         
دولتي در تعيين حـداقـل دسـتـمـزدهـا           
سياست گذاري مي کنيد اين است کـه        
آيا واقعا حاضريد با اين حـقـوقـهـايـي            
که به ما کارگران داده ميشود، حـتـي           
يک ماه زندگي کنـيـد؟ پـس چـرا مـا                 
کارگران بايد اين را قبول کـنـيـم؟ پـس         
چرا ما بايد اين را قبول کنيم که سـهـم           
ما از توليد اينهمه ثروت و نعـمـت در           
 جامعه، فقر و فالکت روز افزون باشد؟

ما اعـالم مـيـکـنـيـم کـه ديـگـر                   

نميتوانيم زير خط فقر زندگي کنـيـم و          
تداوم اين زندگي براي ما غـيـر قـابـل              

مــا خــواهــان حــداقــل      .   تــحــمــل اســت  
دستمزد با احتساب تامين يک زندگي      
شرافتمندانه و مرفه براي يک خـانـواده         
چهار نفره از طريق دخالـت و نـظـارت             
خود کارگران در کـلـيـه سـطـوح مـزد                

 . بگيران هستيم
تامين يک زندگي شرافتمنـدانـه و        
انساني حق ما کارگران و تمامي مـزد         
بگيران است و اين خواستـي اسـت کـه           
ما با امضاي اين طومار بـر آن پـاي               
مي فشاريم و امـيـدواريـم پـاسـخ مـا                
مانند سالهاي گذشته افزايش بـيـسـت        
درصدي حداقل دستمزدها نباشـد، کـه       
نه تنها هيچ دردي را دوا نخواهـد کـرد         
بلکه معنايش تحميل فقـر و فـالکـت            
بي حد و حصر و غير قابل تـحـمـل در            

 بر مـا و خـانـواده هـايـمـان                87سال  
 . خواهد بود

 
 : توضيح

 
امضاهاي زير براي طـومـار فـوق          
تاکنون تـوسـط کـارگـران و فـعـالـيـن                 
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و          
بيکار، از ميان کارگران شـرکـت تـوان           

عسـلـويـه،    ) توسـعـه سـيـلـوهـا        ( توسعه
شاهو، کشـت و صـنـعـت مـهـابـاد،                  

پـتـروشـيــمـي پـلـي اتـيـلــن ســنـگـيــن                  
کرمانشاه، نساجي بـابـکـان، شـرکـت            
واحــد تــهــران، پــتــروشــيــمــي مــهــر             

، پـتــروشــيـمــي مــرواريــد        ) عسـلــويــه ( 
عسـلـويـه، پـتـروشـيـمـي           )   پاسارگـاد ( 

پارس عسلويه، شرکـت سـاخـتـمـان و             
عسلويه، شرکت  )   اي،سي،سي( نصب  

پتروشيمي مـبـيـن      ( پويا روش جنوب    
پـااليشـگـاه    ( ، شرکت درريـز   ) ،عسلويه
، کارخانـه   ) ، عسلويه 10 و 9فازهاي  

پوشش لوله سلفچگان، شهر صنـعـتـي        
تـبـريـز و کـارگـران بـخـشـهــاي غـيــر                    
کارخانه اي شهرهاي تهران، سننـدج و       
مريوان جمع آوري شـده اسـت و هـم                 
اکنون در جاهاي مختلـف جـمـع آوري           

 . امضا ادامه دارد
الزم به ذکر است که فعـالـيـن ايـن        
طومار که خـود از کـارگـران مـراکـز                 
کارگري مي بـاشـنـد بـر اسـاس نـظـر                  
خواهي از کـارگـران در مـورد سـبـد                  

 نـفـري، انـتـظـار           4هزينه يک خانوار     
خود از حداقـل دسـتـمـزد را هـنـگـام                  
تحويل طومار به شورايعالي کار ارائـه       
خواهند نمـود و چـنـانـچـه تـا زمـان                    
تحويل طومار، حـداقـل دسـتـمـزدهـا             
تصويب شده باشد و دستمزد تصـويـب        
شده، پاسخگـوي نـيـازهـاي کـارگـران             

نباشد، اعتراض خـود را بـه آن اعـالم             
خواهند کرد و مبارزه و تـالش بـراي              
افزايش دستمزدها را حول اين طـومـار      

 . ادامه خواهند داد
ما همينـجـا از عـمـوم کـارگـران               
ميخواهيم تا دوشادوش هـم بـراي هـر          
چه قدرتمند شدن ايـن حـرکـت بـه آن                 
بپيوندند، دريافت دستمزد مناسـب بـا       
نـيــازهـاي زنــدگـي امــروزي حـق مــا               
کارگران است و رسيدن به آن در گـرو              
مبارزه متحـدانـه مـا کـارگـران حـول                

 .افزايش دستمزدهاست
همچنين ما از عموم کـارگـران و           
دوستاني که در نقاط مختلـف کشـور          
مايل به فعـالـيـت حـول ايـن طـومـار                 
هستند ميخـواهـيـم تـا بـا اتـحـاديـه                  
کارگران اخراجـي و بـيـکـار بـه آدرس              

 k.ekhraji@gmail.comايميل  
و يــــا بــــا شــــمــــاره هــــمــــراه                          

 جعفر عظيم 09123368772
زاده در تــــــــهــــــــران و                                     

ــمــيــر      09188871405  جــوان
مرادي در جـنـوب کشـور و شـمـاره                   

ــراه         ــمــ  09366507142هــ
فرامرز قرباني در غرب کشور تـمـاس          
حاصل نمايند تا هماهنگـي الزم بـراي      
 . ارتباط و فعاليت آنان صورت بگيرد

اين روز با شـکـوهـي        :   ارسالن ناظري 
است بـراي کـارگـران ايـران کـه شـمـا                     
کارگران استراليا در حمايـت از انـان بـه          

لطفا برايمان از امـروز     .   خيابان امده ايد  
 بگوييد

خــوب، از کــارگــران       :   ديــن ســايــمــن   

امـروزمـا کـارگـران       .   استراليا فراتررفته 
حمل و نقـل اسـتـرالـيـا تـحـت پـوشـش                  
فدراسيون جهاني کارگران حمل و نـقـل،        
کنفدراسيون بين المللي اتحـاديـه هـاي          
کارگري و همانطور که ديديد عفـو بـيـن         
الملل اين پيغام روشن و محـکـم را بـه              
دولت ايران مي دهيم که به هيـچ وجـهـه         

قابل قبول نيست که نماينده مـنـتـخـب          
کارگران حمـل و نـقـل بـه ايـن سـبـک                     

مـا  .   دزديده، زنداني و کتک کاري بشود     
در كنار کارگران حمل و نـقـل در ايـران           

ما با آنان همبستگي داريـم و    . هستيم  
هر چقدر که الزم باشد ما در کنار آنـان            

ــم     وقــتــي کــه کــارگــران          .   ايســتــاده اي
دراطراف دنيا پا به ميدان ميگذارند و         
در حمايت از كارگران در ايران مـوضـع           
ميگيرند و به دولت ايران ميگوينـد کـه         
انان تحمل رفتار دولت ايران را نـدارنـد،         
کارگران ايران هيچ وقت نبايد فـاعـدتـا           
فکرش را هم بـکـنـنـد کـه تـنـهـا مـي                     

کارگران در ايـران هـرگـز تـنـهـا              .   مانند
 .نخواهند ماند

پــيــام شــمــا بــراي      :   ارســالن نــاظــري  

 کارگران ايران چيست؟ 
 

پيام من بـراي کـارگـران          :   دين سايمن 
ايـران ايـن اسـت کـه امـروز شـمــا از                      

 کشور دنيـا کـه بـه      ٤٠کارگران با لغ بر  
کارگران حمل و نقل محدود نمـي شـود         
حمايت و پشتيباني مي شويد به همين        

 .راه و مبارزات خود ادامه دهيد
 

من فکر مي کنم کـه     :   ارسالن ناظري 
شما اتحاديه کشتيـرانـي اسـتـرالـيـا را              

ايـا ايـن چـنـيـن           .   نمايندگي مي کنـيـد    
 است؟
 

مسـئـول   "   پـدي کـرمـن     :   " دين سايمـن  
عمومي اتحاديه کشتيرانـي اسـت کـه           

را )    مارس٦(   سخنراني اکسيون امروز  
شــروع کــرد و اوســت كــه اتــحــاديــه                 
کشتيرانـي اسـتـرالـيـا را نـمـايـنـدگـي                   

من هماهنگ کننـده کـمـپـيـن        .   ميکند

فدراسيون جهاني کارگران حمل و نـقـل          
اين را هـم بـگـويـم كـه           .   در اينجا هستم  

ماه گذشته ما بـازرس هـايـمـان را بـه                 
کشتي هاي ايراني فرستاديم کـه پـيـام            

. مــان را بــه دولــت ايــران بــرســانــنــد               
خواستيم که به کاپيتـان کشـتـي گـفـتـه             
شود تا بـه دولـت ايـران بـگـويـنـد کـه                    
کشتي هاي آنان نمي توانند به استراليـا     

مادام كه اينچنيـن بـا كـارگـران       .   بيايند
رفتار ميشود نمي توانند انتظار داشتـه       
باشند که مـا كـارگـران اجـازده دهـيـم                 

 . کشتي ها به بنادر ما بيايند
اين فوق العاده اسـت      :   ارسالن ناظري 

و من مسرورم که مـي شـنـوم چـنـيـن                  
اقداماتي از طـرف شـمـا انـجـام مـي                  

متشکرم از اينکه اين مصاحبـه      .   پذيرد
 را با من انجام داديد    

 
 طومار اعتراضي بيش از دو هزار کارگر و تعدادي از معلمان و کارگرانبازنشسته

  براي خواست افزايش دستمزد ها 

 كشور جهان صداي اعتراض كـارگـران عـلـيـه        ٤٠ مارس در بيش از      ٦روز  
فرياد آزادي منصور اسانلو و محمود صـالـحـي بـه             .   جمهوري اسالمي بلند شد   

اين روز بعنوان روز همبستگي با كارگران ايران ثبت شـد            .   گوش همتگان رسيد  
و فعالين كارگري زيادي بـه افشـاي حـكـومـت اسـالمـي سـرمـايـه در ايـران                               

در استراليا نيز در اين روز بخشهايي از كارگران به خيابـان آمـدنـد و        .   پرداختند
 مارس در دفاع از کـارگـران     ٦ارسالن ناظري در بخش پاياني اکسيون سراسري        

يکي از دست اندرکاران اتحاديه کشتيراني استرالـيـا         "   دين سايمن " ايران با اقاي    
 مارس مصاحبه اي كوتـاه بـعـمـل آورد           ٦و هماهنگ كننده آکسيون اعتراضي      

 .كه در اينجا مالحظه ميكنيد

 
 مصاحبه با يكي از دست اندركاران اتحاديه كشتيراني استراليا
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( مـارس       ١٤ و   ١٣در روزهاي   
کارگران ترکيـه در    )    اسفند٢٤ و ٢٣

سراسر کشور دست بـه اعـتـصـاب و             
چـنـديـن مـيـلـيـون          .   راهپيمائي زدنـد  

کارگر بخش هاي خصوصي و دولتـي       
در اعتراض به قانون جـديـد کـار کـه              
بسياري از حـقـوق کـارگـران را زيـر                 
سوال ميبرد، در شهرهاي استانـبـول،       
آنکارا و سـايـر شـهـرهـاي بـزرگ و                   
کوچک ترکيه اعتـصـاب کـردنـد، بـه              
خيابانها آمدند و با مشـت هـاي گـره           

 . کرده شعار دادند
 

شعارهاي کارگران بسيار جالـب     
 : بود

 
دستهايـتـان     سرمايه داران و آي ام اف 

 را از جيب هاي ما بيرون بکشيد
 

روزي خواهد رسيد که طبقه حـاکـم و          
محاکمه خواهـيـم      سرمايه داران را به   

 کشاند
تــنــهــا راه رهــائــي هــمــبــســتــگــي              

  همبستگي
 
روي پالکاردهاي آنها از جملـه      و  

 : اين عبارات به چشم ميخورد
 

تا رسيدن به خواست هاي بـرحـق         
خود از پاي نخواهيم نشست، پالتفرم      
کار در مقابل قانون جديد کار خواهد       

 ايستاد و مبارزه خواهد کرد، 
بدنبال اعـتـصـاب، کـارگـران در            
بسياري از شهرهاي ترکيـه هـمـراه بـا           
اقشار زحمتکش دسـت بـه تـحـصـن             
زدند و از جمله در شهـرک تـوزالي در           
استانبول شـعـار آزادي بـرابـري سـر                

الزم به يادآوري اسـت کـه در            .   دادند
روز هشت مارس نـيـز شـعـار آزادي              

 . برابري اينجا و آنجا ديده ميشد
دولت موقتا درمقابل اعـتـراض        

قدرتمند کارگران عـقـب نشـسـتـه و              
قانون جديد کار را مـعـلـق گـذاشـتـه               

  .است
 

 : در قانون کار جديد از جمله
 سـال بـه        ٥٨ سن بازنشستگـي از       -

   سال افزايش مي يابد،٦٥
 
 درصـد    ٣٣حقوق بـازنشـسـتـگـي           -

 نسبت به دوره فعاليـت کـاهـش مـي            
  يابد،

 
مرخصي دوره زايمان از سه مـاه بـه           -

يک ماه کاهش مي يابـد و مـزايـا و               
  حقوق در اين مدت حذف ميشود،

 
براي استفاده از حق بازنشـسـتـگـي           -

 پريم بـدهـنـد، و      ٩٠٠٠کارگران بايد   
براي استفـاده از خـدمـات درمـانـي               
ماهانه مبلغي پرداخت کنند در غيـر       
اينصورت از خدمات درماني محروم     

 . ميشوند

 

 اعتصاب و راهپيمائي سراسري و چندميليوني کارگران ترکيه
 گزارش از احمد انصاري گزارشگر حزب کمونيست کارگری در ترکيه  

 

 

 
 دستهايتان را از جيب هاي ما بيرون بکشيد )  بانک جهاني پول (سرمايه داران و آي ام اف

 روزي خواهد رسيد که طبقه حاکم و سرمايه داران را به محاکمه خواهيم کشاند  
   تنها راه رهائي همبستگي همبستگي  

در پـي اعـالم بـازداشـت مـوقــت                
رابـطـه بـا      " محمود صالحي بـه اتـهـام           

خارج از زندان و  پيام او به اعـتـراضـات     
، سازمـان عـفـو       " دانشجويان و كارگران  

، ) امنـسـتـي ايـنـتـرنشـنـال          ( بين الملل   
هـاي     كنفدراسيون بين المللي اتـحـاديـه      

 و فـدراسـيـون بـيـن           (ITUC)كارگري  
 بـا    (ITF)المللي كارگران حمل و نقـل       

 18 مشترکـي بـتـاريـخ             انتشار بيانيه 
، اقدامـات جـمـهـوري        2008مارس  

اسالمي ايران عليه محمود صالحي را       
محكوم كرده و خواهان آزادي فـوري و           

 . بدون قيد و شرط او شدند
در بيانيه ايـن سـه سـازمـان آمـده               

امــنــســتــي ايــنــتــرنشــنــال،            :   " اســت
اف نـگـران ايـن        تـي  يو و آي   سي تي آي

هستند كـه اتـهـامـات تـازه بـر عـلـيـه                    
محمود صـالـحـي، مـمـکـن اسـت در                 

 مـارس    6واكنش به اقدام بين المللـي        
 بــاشــد كــه در آن اعضــاي                2008

هـاي     امنستي اينترنشنال و اتـحـاديـه         

كــارگــري جــهــانــي در ســراســر جــهــان            
خواستار آزادي وي و منـصـور اسـانـلـو             

 ." شدند
بيانيه با اشاره به مـوارد مـتـعـدد              
دستگيري محمود صالحي در سالـهـاي    
اخير و نقش وي در سنديكاي كـارگـران       

هايي كـه وي       خباز شهر سقز، به بيماري    
از آنها رنج مي برد و حبس و زندان آنها          

 . را حادتر كرده اند، اشاره ميكند
اين بيانيه اعـالم کـرده اسـت كـه                
عليرغم ايـنـكـه مـقـامـات جـمـهـوري                

اقـدام عـلـيـه       " اسالمي اتهاماتي چـون      
را به او نسبت مـيـدهـنـد،       "   امنيت ملي 

 ! او يك زنداني سياسي است
در بخش ديگري از اين بيانيـه، بـه           
نقل از گاي رايدر، دبيركل كنفدراسيـون       
بين المللي اتحاديه هاي كارگـري آمـده         

واقعـا رقـت انـگـيـز اسـت كـه                  :   " است
محمود صالحـي بـخـاطـر شـركـت در                

روزي .   مراسم اول ماه مه زنـدانـي شـود       
كه نمايش همبستگي كارگري اسـت و          

 ." بايد جشن گرفته شود نه سركوب
ديويد كوكرافت از فدراسيون بـيـن         
المللي كارگران حمل و نقل نـيـز گـفـتـه              

به نظـر مـيـرسـد كـه مـقـامـات              :   " است
ايراني ميخواهند محمود صـالـحـي را          
قبل از اول ماه مه امسال مـجـبـور بـه               

شايد بتواننـد او را در      .   خاموشي بكنند 
زندان نگه دارند، اما نميتوانند صـداي         
صدها هزار فعال حقوق بشر و فـعـالـيـن           
كارگري را كه خواهان احترام به قوانـيـن         

اي كارگـري در ايـران هسـتـنـد را،                 پايه
اين سه سـازمـان بـدون          .   خاموش كنند 

خستگي همراه با جنبش كارگـري ايـران        
همچنان براي احترام به حقـوق انسـانـي           

 ." براي كارگران تالش خواهند كرد
در بيانيه اين سه سازمان جـهـانـي           
از رهبران جمهوري اسـالمـي خـواسـتـه            
شده اسـت كـه مـحـمـود صـالـحـي و                     
منصور اسانلو را سريعا و بدون قـيـد و            

اين سه سـازمـان بـيـن         .   شرط آزاد كنند  
المللي  خـواهـان فـراهـم آوردن فـوري                 

شرايط رسيدگي به وضعيت جسـمـانـي       
محمود صالحي توسط متـخـصـصـيـن         

 .شدند
حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران              
تالش هاي بين المللي در حـمـايـت از              
کارگران ايران را ارج مـيـنـهـد و بـراي                 
گسترش اين حمايت ها بـا تـمـام تـوان              
تالش خواهـد کـرد و هـمـگـان را بـه                     
تقويت کـارزار جـهـانـي قـدرتـمـنـد در                  
 . حمايت از کارگران ايران، فراميخواند

جمهـوري اسـالمـي ايـران تـجـسـم              
. کاملي از  تـوحـش و بـربـريـت اسـت                 

سـرکــوب  گسـتــرده مــردم، تــحــمــيــل             
آپارتايد جنسي به زنان، دسـتـگـيـري و            
شکنجه مخالفين سياسي، دستـگـيـري       
و شـکـنـجـه دانشـجـويـان و سـرکـوب                   
کارگران و زنداني کردن آنـهـا از جـملـه              

جـمـهـوري    .   مصاديق اين توحش اسـت      
صـدور احـکـام شـالق          اسالمي ايران با    

براي برپاکنندگان مراسم اول ماه مـه در      
سنندج و اجراي اين حکم در مورد چنـد        

 بـه پلـه هـاي بـاالتـري از                   ،نفر از آنها  
 .  توحش صعود کرده است

ايـن اعـمـال وحشـيـانـه  بـايـد بـا                     
اعتراضات وسيع بين الـمـلـلـي پـاسـخ              

جمهـوري اسـالمـي ايـران بـايـد              .   گيرد
بخاطر ايـن جـنـايـات طـرد و مـنـزوي                 

روابط سياسي، ديپلـومـاتـيـک و       .   گردد
 فرهنگي با اين رژيم بايـد بـکـلـي قـطـع          

رژيــم جــمــهــوري    نــمــايــنــدگــان     .     شــود
از سازمان جهـانـي کـار،        اسالمي ايران   

 . اخراج شوند، بايدآي ال او
 زنده باد همبستگي جهاني با کارگران ايران
 کارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 جمهوري اسالمي بايد از آي ال او اخراج گردد

تشــکــيــالت خــارج کشــور حـــزب                  
 کمونيست کارگري ايران

 ٨٧ فروردين ١، ٢٠٠٨ مارس ٢١
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 حمل و نقل قرار بازداشت موقت محمود صالحي را محكوم كردند و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط او شدند
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