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حميد تـقـوايـي،      :   شهال دانشفر      
اجازه بدهيد اول تصويري از جـنـبـش          
كارگري را اشاره كنم و بعد وارد بحث     
شويم و ببينيم كه شما چـه افـقـي را               

. روبروي جنبش كارگـري مـيـگـذاريـد        
 حزب ما قطعنامه اي در  ٦در کنگره   

مورد وضعيت جنبش کارگـري داديـم    

و تا امروز اين بحث را دنـبـال کـرده               
امروز ميخواهيم ببينيـم کـه چـه      .   ايم

تغييراتي در اين جنبش پيش آمده و         
وضعـيـت امـروز جـنـبـش کـارگـري                 
چگونه است و امـروز تـاكـيـد بـر چـه                

مـا شــاهــد    .   جـنــبـه اي بــايـد بــاشــد          
اعــتــراضــات کــارگــري گســتــرده اي         
هستيم و هر روز هم اين اعـتـراضـات          

گسترده تر ميشوند، هر روز دارنـد بـه         
مراکـز بـزرگـي کشـيـده مـيـشـونـد،                  
اعتراضات طوالني مدت هستـنـد و        

 ماه ادامه دار شـده انـد       ٤ ماه   ٣گاها  
 ٧مثل اعتراضات کارگران نيشـکـر         

آخر سال نزديک است و باز بحـث     
بر سر تعيين حداقل دستمزد ها بـاال          

به نـظـر مـيـرسـد سـران             .   گرفته است 
حکومت اسالمي سرمايه ديـگـر از          
وارد شدن به اين جدال هرساله خسـتـه    

اگر هر سـال بـا شـامـورتـي           .   شده اند 
بازي و جلو افـتـادن خـانـه کـارگـر و                 
شوراهاي اسـالمـي تـالش داشـتـنـد             
فضا را براي تهاجمي ديگر به سـطـح      
معيشت و زنـدگـي کـارگـران و کـل                

 امسال يـکـبـاره       ،جامعه آماده کنند  
آب پـاکـي بـر روي دسـت کـارگـران                  
ريخته و جهرمي وزير کـار جـمـهـوري          
اسالمي ميگويد بنا به طـرح تـحـول           
اقتصادي دولت از سال ديـگـر اصـال           

خبري از تعيين حداقل دستمزدهـا در   
بـه ايـن     .   سطح سراسري نخواهد بـود     

ترتيب جمهوري اسالمي مـيـخـواهـد        
همان ميزان ناچيز هرسال را هـم بـه             
حداقل دستمزد كارگران اضافه نكنـد      
و كارگران را در اختيار كـارفـرمـايـان          
بگـذارد تـا هـرچـه تـيـغـشـان بـريـد،                   

در ايـن    .   دستمزدها را پايين بكشنـد    
يـكـي از     :   " رابطه جهرمـي مـيـگـويـد       

موارد طرح تحول اقتصادي كه هنـوز    
در مجلس تصويب نشده، شامل ايـن       
پيشنهاد است كه اگر تصويـب شـود،        
براي كارمنـدان و كـارگـران بـه جـاي              
تعيين حداقل دسـتـمـزد و افـزايـش               

 مستقيم    ساالنه دستمزد، همان يارانه   

 

   شهال دانشفر

 
دستمزد کارگران توسط خود  

 کارگران بايد تعيين شود  
 
 خط رفاه،خط فقر نه 

 شهال دانشفر
رئـيـس   مصاحبه سـرحـدي زاده          

ــدان هــاي                ــرســتــي زن شــوراي ســرپ
 ٥٧جمهوري اسالمي بعد از انقالب       

سومين وزير کار و امور اجتماعي      و    

 آذر بـا       ٢٠جمهـوري اسـالمـي در           
 حـائـز     ،سايت خبـري دولـتـي ايـلـنـا            
در ايـن    .   نکات جالب و مهمي اسـت      

گفتگو سرحدي زاده ضمن اشـاره بـه           
پروسه تصويب قانون کـار جـمـهـوري           

 و   ٦٩ که زمان آن بـه سـال          ،اسالمي
به بعد از سرکـوبـهـاي خـونـيـن رژيـم                

 ٦٧ و   ٦٠اسالمي و کشتارهاي سال     
 بـه نـقـش اعـتـراضـات               ،برميگـردد 

٣صفحه   

٧صفحه   

 
 حزبيت دادن به جنبش کارگري

کارگران و يک    ”مصاحبه با حميد تقوايي در برنامه         
 در  تلويزيون کانال جديد   “ دنياي بهتر  

 
 ! طيب ماليي از زندان آزاد شد

 ٩صفحه 
 

 يادداشتهاي يک کارگر

 ٢صفحه  -ياشار سهندي
 

 مقاومت در برابر حمله به كارگران براي نجات سرمايه داري

 ١٦صفحه   -ناصر اصغري  
 

 سه خبر از اعتراضات کارگري در سطح جهان

٦صفحه   -.داود رفاهي  
 

 اخبار اعتراضات کارگري در ايران

 ١١-١٤صفحه 

 

 اعتراف وزير كار سابق جمهوري اسالمي و داستان قانون كار

 

 ٧صفحه 

حتي يک يورو هم بـه سـرمـايـه            " 
ايـن يـکـي از         " “   داران نـمـيـدهـيـم      

اصلي ترين شعارهاي هزاران مردمي     
 ،است که بيـش از يـک هـفـتـه اسـت                

شبانه روز خيابانهاي آتـن و بسـيـاري         
از شهرهاي يونان را به تصـرف خـود            

 محمد کاظمي
 کــانــوشــن   ۲۰۰۸ نـوامــبــرســال    

سنتر تورنتو کانادا پذيراي جمعـيـتـي        
 نــفــر از فــعــالــيــن          ۹۰۰در حــدود      

کارگري، اتحـاديـه اي، اجـتـمـاعـي،             
ــي و                 ــاداي ــان ــکــران چــپ ک ــف روشــن
سياستمداراني مانند شهردار تورنـتـو      
و رهبر حزب نـيـو دمـکـرات کـانـادا               

) حزب سوسيـال دمـكـرات كـانـادا           ( 
در ايـن روز سـمـيـنـاري تـحـت                .   بود

 

 اعتصاب سراسري تمام يونان را در برگرفت
 “  حتي يک يورو هم به سرمايه داران نميدهيم      

 

در تورنتو در امتداد " هاي خوب شغل"سمينار
 در آمريکا" معاهده سبز جديد"استراتژي 

 

 سيامک بهاري

١٥صفحه   

 

١٠صفحه   



 2  ١٣٨٧ آذر ٢٨   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:kazem.nikkhah@googlemail.com 
 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

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

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

 ياشار سهندي
 

قانون نوشته و نانوشته،         
  ...هردو

اولــيــن بــاري کــه اخــراج شــدم              
جـريـان   .   هيـچـوقـت يـادم نـمـي رود              

مربوط به بيسـت شـش سـال پـيـش                
چهار روزي نتوانستم سـر کـار          .   است
امکانش هم را نداشتم که بـروم        .   بروم

گيرم که  .   خبر بدهم و مرخصي بگيرم    
اينکار را هم ميکردم بـاز هـم عـذر               

يـک کـارگـاه      !   من را مـيـخـواسـتـنـد           
 کـارگـر،     ٤  يـا         ٥کوچـک بـود بـا           

همکارانم همه اهل افغانستان بـودنـد        
که بيست و چهـار سـاعـت در آنـجـا                

اصـال در ايـن کـارگـاه          .     ساکن بودند 
بـعـد از     .   مرخصي مـعـنـي نـداشـت          

غيبت که رفتم سرکارم کارفرما هنوز      
توضيح نداده بـودم کـه چـرا نـيـامـدم              
عذرم را خواست و دليل آورد که کارم        

بعداً فـکـر کـردم         .   بوده"   غير قانوني " 
ديدم  بيـشـتـر مـيـخـواسـت کـه جـو                   

کافي بـود مـن   .   کارگاهش بهم نخورد  
! " ديگـر تـکـرار نـمـيـشـود            :  "ميگفتم

امـا مـن     .   احتمـاال کـارم را داشـتـم           
کار شما هـم قـانـونـي           :   برگشتم گفتم 

نيست اگر قرار بر اجرايي قانون اسـت        
حقوق من روزي پنجاه تومان است نه       

در آن سـالـهـا حـقـوق             !   (   سي تومان 
حداقل روزانه کارگر پـنـجـاه تـومـان             

اين جمله من مثل تيـر خـالص    . )   بود
! بفرماييـد :   حقوقم را داد و گفت    !   بود

ايشـان  !     برويد جايي که قـانـون دارد         
  !نميخواست" کارگر زبان دراز"

اينچنين بود که کـارم را از دسـت        
البته زياد هم دلخوشي از کـارم       .   دادم

نداشتم براي اينکه راهش بسيـار دور      
دومين بار که اخراج شدم ازکارم      .   بود

خوشم مي آمد امـا بـه دلـيـل سـوت               
؟ الـبـتـه      ! زدن کـارم را از دسـت دادم          

سوت بلبلي نمي زدم بلکه آهنگـهـاي        
از آنـجـا     !   را با سوت زمزمه ميکـردم    

که بود متوجه شدم سرکار کسي آواز        
ايـن  !     نميخواند و سوت هم نمي زنـد        

دفعه اما به جرو بحث نکـشـيـد چـون            
دو :   ايشان نگفت اخراجيد بلکه گـفـت    

يـکـبـار ديـگـر        !   هفته ديگر سـر بـزن        
بعد از چنـد  سـال        . خيلي جالبتر بود 

کـار  "   مـحـتـرمـي    " که براي يک بابـاي       
ميکردم يک روز پـنـجـشـنـبـه از راه                  
نــرســيــده مــن و ســه نــفــرديــگــر از                

) کال چهار نفـر بـوديـم     (  همکارانم را  
: کـارفـرمـا گـفـت       .   در جا اخراج کـرد     

ميخواهم کارگاه را تعطيل کنم برايـم       
راسـتـش زيـاد از مـا            !   نمـي صـرفـد     

دلخوشي نداشت چون ما با هم بوديـم        
مثال اگر به يکي مان پاداش مـيـداد         
و يا به طور مساوي نميداد خـودمـان         
بين همديگر به طور مساوي تقـسـيـم         

ما را اخراج کرد اما آنـجـا        .   ميکرديم
را نبست بلکه کارش را نيز گسـتـرش         

 .نيز داد
فکر  کنم همه ما کـارگـران ايـن             

را تجربه کرده ايم کـه کـارفـرمـا هـر                 
. وقت اراده کرده کارگر را بيـرون کـرده        

و احتياج به توضـيـح هـم نـدارد کـه                 
هيچ وقـت هـيـچ کـجـا يـقـه اش را                     

. نگرفته اند که چرا اينکار را کـرديـد          
بـراي مـن     " کافـي اسـت ادعـا کـنـد              

. " صرف ندارد کـه تـو را نـگـه دارم                 
همين يک دليل کافي است تـا دسـت           

من اگـر مـيـرفـتـم           .   به اين اقدام بزند   
ادعا ميکردم تنها نـتـيـجـه اش ايـن             
ميشد که چند ماهي فـقـط در اداره            

کما اينکه يکبـار    .   کار سرگردان باشم  
. از دست کارفرمايم شـکـايـت کـردم           

چرا که نزديک يکسال حقـوق مـان را            
عقب انداخته بود و گاهـي مسـاعـده          

نتيجه شکايـت مـن ايـن      .   ميپرداخت
 ماه تمام دويدم تا پرونـده بـه        ٨شد که   

جالب است کار به آنـجـا      .   جايي برسد 
" کشيد که حکم دادگستري گرفتم که      

با بهتر بـگـويـم      .   کنم"   مصادره اموال 
به اندازه پولم اموالش را بلوکه کنم تا        
زماني معيني اگر حقوقـم را نـداد آن          
مصادره ميشد و ظـاهـرا بـه حـراج                

جاي شيـريـن قضـيـه        .   گذاشته ميشد 
اينجا بود که با يک جـنـاب سـروانـي           

يـک  .   رفتيم که اموال را بلوکـه کـنـيـم          
لحظه غفلت کـردم جـنـاب سـروان را             

اين سروان به من پـيـشـنـهـاد      !   خريدند
کرد که دستگاهي را بلوکه کنيـم کـه           

اول کـه  وارد         !   يک صدم پولـم نـبـود       
شديم جناب سروان نـزديـک بـود کـل             

 !...اما بعدش! کارگاه را بلوکه کند
چرا اين داستانها را بـيـان کـردم            

چون در اخبار آمده بود که با اضـافـه            
 قـانـون کـار       ٢١شدن يک بند به ماده      

اجازه اخراج كـارگـران طـبـق قـانـون              " 
اضـافـه   " .   " دست كارفرمايان افـتـاد       به

 قانون كـار     ۲۱به ماده   )   ز( شدن بند   
ديگر كارفرمايان با كاهش تـولـيـد و          
تغييرات ساختـاري در اثـر شـرايـط              
اقتصـادي، اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي،               

توانند قراردادهاي كار كارگران را       مي
از )   خبرگزاري ايسنا . "   (   خاتمه دهند 

خودم ميپرسم مگر تا حـاال  اجـازه              
نداشتند و ميرفتنـد از جـاي کسـب              
اجازه ميکردنـد؟ و يـا کـارگـر مـگـر               
ميـتـوانسـت حـرفـش را بـه کـرسـي                   
نشاند؟ بـد نـيـسـت بـدانـيـد هـمـان                    
کارگاهي که چهار نـفـرمـان  اخـراج               
شديم يکـي از مـا رفـت و شـکـايـت                

اداره کار جلو چشـم      ( ! ! )   قاضي.   کرد
همکار ما بدون هيچ شرم و حيايي بـه   

نظر شما چيـسـت     :   " کارفرما گفته بود  
! ! " و با ايشان چگونـه بـرخـورد کـنـيـم            

کارفرما هميشه دستش باز بـوده کـه          
هر وقت خواست کارگر را اخراج کنـد        
و من يادم نمي آيـد کسـي بـه ايشـان            

. گفته باشد باالي چشـمـت ابـروسـت           
مگر در جايي که خود کارگران دستـه        

اما .   جمعي مقابل کارفرما ايستادند   
از نظر قانـون مشـکـلـي هـيـچـوقـت                

طبق قانون کارفـرمـا مـوظـف       .   نبوده
است که حقوق کارگر را طبق قـرارداد        
سر موعد تـوافـقـي پـرداخـت کـنـد؛                
حقوق که کمترين حـق قـانـونـي يـک               
کارگر است اما اينهمه کارفرما، چـه         
خود دولت و چه کارفرماي بنده، چنـد        
ماه، چند ماه پرداخت حقوق را عقـب        
ميـانـدازنـد امـا مـگـر قـانـون يـقـه                     
کارفرماي من را گـرفـتـه کـه حـاال                 
نگران باشم کـه دسـت کـارفـرمـا بـاز               
شده که اخراج کند؟ دسـت کـارفـرمـا            
هميشه باز بـوده ايـن مـا کـارگـران                 
هستيم که دستمـان بسـتـه و مـوقـع               
اعــتــراض مــيــگــردنــد مــيــان مــواد         
قانوني و به مـا يـاآور مـيـشـونـد کـه                 

  !کارتان قانوني نيست
 آن   ٢١قانون موجـود چـه مـاده           

باشد چه نباشد و چـه بـنـدي بـه آن                    
اضافه شود يا کم، کارفرما طبـق يـک         

 
 يادداشتهاي يک کارگر

   ٣صفحه

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
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 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

تپه و کيان تاير و کارگران سـنـنـدج و        
غيره، و يـا در مـورد هـمـبـسـتـگـي                 
کارگري اگر خاطرتان بـاشـد کـه خـود             
شما بحثي هم طـرح کـرده بـوديـد در                

و صـحـبـت از      . . "   تعين بخشي   " مورد  
گسترش افقي اعتراضات کرده بـوديـد       

امروز ما ميبينيم که همـبـسـتـگـي          و  
کردن از اعتراضات همديگر امر رايج      
جنبـش کـارگـري شـده اسـت و فـورا                  
حمايتها اعـالم مـيـشـونـد، و حـتـي                 

. شاهد اعتصابات همـزمـان هسـتـيـم         
شاهد اين بوديم که در سـنـنـدج و در              
قزوين و جاهاي ديگر چندين کارخانـه       
بطور همزمان باهم اعتصـاب داشـتـه          
اند و يا در جاهـايـي مـثـل عسـلـويـه                 
ميـبـيـنـيـد کـه چـنـد شـرکـت بـاهـم                       

در واقع يک بديلـي     .   اعتراض ميکنند 
درست کرده اند در بـرابـر تـکـه تـکـه                 
کردن و بطور قراردادي استخدام کـردن   

در جـاهـايـي      .   و شرکتي کردن و غيـره     
ــران خــودرو هــم هــمــيــن                    مــثــل اي
همبستگي افقي را ميبـيـنـيـد، و يـا              
مثال تشکيل مجمع عمومي که االن       
ديــگــر رکــن مــهــمــي در مــبــارزات             

بــطــور مــثــال     .   کــارگــري شــده اســت      
کارگران کيان تاير مـجـمـع عـمـومـي             
تشــکــيــل مــيــدهــنــد و در مــجــمــع             

 نـمـايـنـده انـتـخـاب             ٢٧عموميشان   
ميکننـد و مـيـگـويـنـد کـه شـوراي                   
اسالمي نميخواهيم، و يا بطور مـثـال        
در سنندج مـيـبـيـنـيـد کـه کـارگـران                  
مجمع عمومي چند کارخانه را بـاهـم       
تشکيل ميدهند يعـنـي نـمـايـنـدگـان             
چندين کارخانه دور هم جمع ميشـونـد    
و يــک مــجــمــع عــمــومــي مشــتــرک             
تشکيل ميدهند و تصميم ميگـيـرنـد        
که چه بکنند و چگونه مبارزاتشان را        
پيش ببرند، و يا به شعار ها که نـگـاه           
ميکنيد ميبينيد که كارگران خواسته     
هاي خود را بشکل راديکالتري بـيـان         
ميکنند براي مثال به شعـار کـارگـران         

 7( کيان تاير نگاه کنيد که ميگويند       
ــ شما چـطـور            ماه دستمزد نگرفته ايم 

سرمايه از  ( و يا ميگويند    )   آقاي وزير 
روز ازل نبوده ـ سرمايه دار حـق مـا را      

و با اين شکل مـيـبـيـنـيـم کـه               )   ربوده
بــطــور واضــح و راديــکــال حــرکــت               

يا در جاهايي ميبينيـم کـه         .   ميکنند
فضاي شهر را تحت تاثـيـر قـرار داده             

 تـپـه در        ٧اند مانند حرکت کارگران      
شهر شوش و حمـايـتـي کـه مـردم از                 
اعتراض کارگران کردند و انـعـکـاس           
اين حرکت در خود رژيم کـه بـعـنـوان               

و !   کانون هاي بحران از آن يـاد کـردنـد      
يا اقداماتي کـه بـراي تشـکـل يـابـي                
ميشود و کارگران امروز ميگويند که      
حق تشـکـل حـق مسـلـم مـاسـت و                     
ميگويند که ما منتظر اجـازه دولـتـي         
نميمانيم و خودمان تشکيل ميـدهـيـم     
و نمونه اش هم سـنـديـکـاي کـارگـران              
هفت تپه بود کـه دولـت گـفـتـه بـود                   
امضا جمع کـنـيـد و کـارگـران فـورا                  
امضا جمع کردنـد و بـعـد ديـدنـد کـه                
دولت دارد کارگران را سر ميدواند لذا       
فورا سنديکايشان را اعالم کـردنـد و           
االن هم بطورمنظم دارند کـارشـان را           
پيش ميبرند و بـا تـکـيـه بـر هـمـان                    
تشکل خودشان ميبينيم کـه بـه نـقـد            
کردن بخشي از مـطـالـبـاتشـان و بـه                 

و يـا    .   دستاوردهاي جديدي رسيده اند   
ميبينيم که اتـحـاديـه آزاد کـارگـران               
ايران را تشکيل دادنـد کـه يـکـي از                 
پيشرفتهاي جنبـش کـارگـري حسـاب          

مجموعه اينها را کـه نـگـاه           .   ميشود
ميکنيد ميبينيد که  از همان مقـطـع         

 و قطعنامه اي که ما داديـم          ٦کنگره  
تا به امروز اتفاقات مـهـمـي رخ داده             

من اين خالـصـه را گـفـتـم تـا                 .   است
ببينم که بيان و تبيين شما چي هسـت      
و جنبش کارگري بنظر شـمـا در چـه               
موقعيتي قرار دارد و بـا تـوجـه بـه                   
اوضاع سياسي ايران شما وضعيت را        

  چگونه ميبينيد؟ 
 بلـه هـمـانـطـوري کـه           : حميد تقوايي 

شما گفتيد وضعيت جنبش کـارگـري         
چه از نظر تعداد و کميت اعتصابهـا و       
چه از نظر کيفيت و مضـامـيـن ايـن                
مبارزات و شعارها و خواستهايـي کـه        

 ـ   ٤کارگران مطرح ميکنند حتـي بـا         

.  سال قبل هم قابل مقايسه نـيـسـت         ٣
درجه تشکل در مبـارزات کـارگـري و          
همينطور تشکلهاي علني که در ايـن        
مبارزات امروز ديـگـر رايـج شـده و                
کارگران دارند بطور علـنـي فـعـالـيـت             
ميکنند ، و يا همانـطـوري کـه شـمـا               
گفتيد همبستگي بمـعـنـي اعـتـراض           
چــنــديــن کــارخــانــه بــاهــم و حــتــي                
همبستگي و تشکل چندين کـارخـانـه         
باهم همگي دستاوردهـا و پـيـشـروي            
هاي امروز جنبش کـارگـري را نشـان          

 .ميدهند
همانـطـور کـه شـمـا هـم اشـاره                   

 گفتيـم کـه يـک       ٦کرديد ما در کنگره     
دوره جديد و متـفـاوت از دوره هـاي               
گذشته در جنبش کارگـري آغـاز شـده          
است و گفتيم که اين جنبـش کـارگـري          

  سال قبـل و   ١٠ديگر آن خصوصيات   
الـبـتـه    .   کال دوره قبـل از آن را نـدارد          

همه اين پيشرويها  صـرفـا بـه خـود                 
جنبش کارگري مربوط نميشوند بلکه     
اوضاع سياسي عمومي در جـامـعـه            
بنحوي هست که االن ديگر کـارگـران          
اعتراض خودشان عليـه حـکـومـت را          
به اين شکل مطرح ميکـنـنـد يـعـنـي              
بشکل   اعتراض  به حکومـت را در             
چهارچوب خواستـهـا و  مـطـالـبـات               

هر کـارگـري ديـگـر          .   صنفي و رفاهي  
اينرا ميداند که حتي براي ايـنـکـه بـه             
همان حقوق صنفي  هم برسد بـايـد از          
شر اين حکومت خالص شـود و ايـن            
ديگر يـک حـقـيـقـتـي اسـت کـه کـل                     

هــمــه .   جــامــعــه بــه آن رســيــده اســت          
ميدانند که  اين رژيـم اصـالح پـذيـر               
نيست و براي اينکـه مـردم بـتـوانـنـد               
حتي کمـتـريـن بـهـبـودي در زنـدگـي                 
روزانه شان بدهند بـايـد ايـن رژيـم را              

 .  سرنگون کنند
حاال با توجه به اين شرايـط بـايـد           
ديد امروز جنبـش کـارگـري بـيـشـتـر               
درگير چه مـوضـوعـي اسـت و بـراي                
اينکه بتوانيم از اين هم پيشتر بـرويـم           
چه بايد بکنيم؟ مباني کار مـا بـراي            
پيشروي جنبش کارگري همانست  که      
ازمدتها قبل با بحث تعييـن بـخـشـي          
به رهبران عملي مبارزات کـارگـري و        

 
١از صفحه  ...  حزبيت دادن به   

قانون نانوشته هر کاري دلش خواسته      
و طبق همان   .   با من کارگر کرده است    

. قانون پليس سراغ مـن کـارگـر آمـده          
مگر کارگران شرکت واحـد و کـيـان             
تاير را همين جنـابـان قـپـه بـر دوش                
ضرب و شتم نکردند؟ مگر کـارگـران       
خاتون آبـاد را نـکـشـتـنـد؟  مـگـر                      
کارگران هفت تـپـه را گـرسـنـه نـگـه                 

مگرهاي زيـادي    . . .   نداشتند؟ و مگر  
آيا رفتند يـقـه      .   است که جوابي ندارد   

کارفرما را بگيـرنـد کـه چـرا حـقـوق                
کارگر را نميدهي؟ تنها يک راه اسـت         
که دست کارفرما را خواهد بست کـه     
هر گونه دلش کشيد رفتار نکند و آن         

اينچـنـيـن    .   مبارزه متحد کارگر است   
است که قانون نـوشـتـه و نـانـوشـتـه،                
هردو را ميشود انـداخـت در سـطـل              

 !زباله
 محکومي به نام کارگر 

 
از کله سحر تـا بـوق سـگ مـن          :  پدر

دارم جون ميکنم تـا تـو مـثـل مـن                  
يعني درس   .   نشي کارگر مردم  .   نشي

خواندن اينقدر سخته؟ ميخواي مثـل      
من بشي که هر کس رسيـد بـزنـه تـو               

درست را بـخـوان تـا          !   سرت؟ بدبخت 
بـراي خـودت دکـتـري و مـهـنـدسـي                 

ــاشــي              !   شــوي ــودت ب ــاي خ ــا آق . ت
بخداوندي خدا، يکبار ديـگـر بشـنـوم        
که درس ات را نخواندي و بيايي ايـن         
نمـرات را تـحـويـل مـن دهـي مـن                    

 ميدانم وتو
مگر خودت درس نـخـوانـدي؟       : فرزند

درس خـــوانـــدي بـــاز هـــم شـــدي                 
 ...! کارگرمردم

پدر بعد از يکساعت بگو و مگو       
. انتظار نداشت اينگونه جواب بشنود    

بلـوايـي بـه      .   ديگر نفهميد چه ميکند   
تا مادر توانست فـرزنـد را از        .   پا شد 

زير دسـت پـدر نـجـات دهـد فـرزنـد                   
حسابي کتک خورده بود و خـود نـيـز             
بي نصيب از خشم مرد خـود نـمـانـده            

هــمــه اش    : "   پــدر رو بــه مــادر        .   بــود
مـن خـاک بـرسـر کـه             .   تقصير توست 

سرکارم و مرده ام را ميارم خانـه، تـو            

يک کلمه نگفتي که اين بي همـه چـيـز           
حاال بايد بفهمـم کـه       .   درس نميخواند 

در "   نمراتـش ايـنـگـونـه شـده اسـت؟              
گـوش کـن اگـر         : "   ادامه رو به فـرزنـد      

نميخواهي بخواني از همين فردا بايد      
بري سرکار تا بفهمي يک مـن مـاسـت        

وقتي صاحـب کـارت     .   چقدر کره دارد  
متلک بـارت کـرد و فـحـشـت داد و                 
نتوانستي چيزي بگي، وقتي آخر مـاه       
تف هم کف دست نيـنـداخـت آنـوقـت             
ميفهمي درس نخواندن يـعـنـي چـه،            

 "".کارگر مردم بودن چه مزه اي دارد
ساليان بسياري اسـت کـه شـاهـد          

. اين وقايع در زندگـي مـان بـوده ايـم             
راستي چرا تمامي کارگران بـيـزار از           
کارگر بودن خود هستنـد و بـه دنـبـال            
کوچکترين مفري هستنـد تـا از ايـن            
موقعيت فرار کننـد؟ چـرا نـبـاشـنـد؟            
کارگر بودن عيـن مـحـکـوم شـدن بـه               

. تحمل حکمي است به جرمي ناکـرده       
محکوم ابدي به اعمال شاقه که جز با        

. مرگ خالصي از آن ممکـن نـيـسـت          
يــک مــحــکــوم کــه در دادگــاهــي                 

مــنــظــورم دادگــاهــي بــا حــداقــل           (   
استانداردهاي مـعـمـول اسـت نـه آن              
بيدادگاههاي خـلـفـاي اسـالمـي در              

جرمش ثابت شده ميداند فالن     )   ايران
مقدار از عمرش را بـايـد در زنـدان                

اميد دارد روزي رهايي يابد     .   بگذراند
اما کـارگـر بـه      .   و روز شماري ميکند  

جرم اينکـه سـرمـايـه اي نـدارد جـز                  
نيروي کارش از پـيـش مـحـکـوم بـه                
حبس ابـد اسـت و بـا زنـجـيـرهـاي                     

  .نامريي به زنجير کشيده شده است
کافي است به عنوان يک ناظر بـا         
وجدان سري بـه کـارگـاهـهـاي ايـران                
بزنيد تا شاهد باشيد اين محکـومـان        
در چه شرايط فـالکـتـبـاري مشـغـول              

) کارفرمايان( زندانبانان آنان   .   بکارند
چهار چشمي مواظبند که محکوم بـه       

" ! زيــر کــار درنــرود      " زعــم خــود از          
همانقدر که زنجـيـري کـه کـارگـر را                
دربند کشيده نامرئي است شالقي که      
در دست زندانبان است نيـز نـامـرئـي            

 

٢از صفحه  ...  يادداشتهاي يک کارگر  
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 4  ١٣٨٧ آذر ٢٨   کارگر کمونيست

 اعالم کرده ايم و اين      6بعد در کنگره    
جهت گيري امروز صحت و حـقـانـيـت          

  تاکيد مـا     .خودش را نشان داه است 
بر اينکه  رهبران عملـي پـا بـه جـلـو                  
بگذارند و هرچه بيشتر با اسـم و رسـم        
واقعي و با موقعيت واقعـي خـودشـان         
در جامعه جلو بيايند، حرکـتـي اسـت       
که  مدتهاست آغاز شده و  طـي ايـن             
مدت شاهـد بـوده ايـم کـه جـنـبـش                   
کارگري در اين جهت بـه پـيـش رفـتـه           

و يا تاکيدي که بـر تشـکـلـهـاي      .   است
علني داشته ايم  االن ميـبـيـنـيـم کـه              
اينهـم ديـگـر يـک واقـعـيـت انـکـار                    
ناپذيري هست و ميبينيم که  جمعهـا    
و نهـادهـا و تشـکـلـهـاي مـخـتـلـف                   
کارگري و اغلب با ابتـکـار فـعـالـيـن              
جنبش کارگـري ايـجـاد شـده انـد و                 

مـا گـفـتـه بـوديـم            .   فعاليت ميکنند 
براي اينکه امنـيـت کـارگـران حـفـظ              
بشـود بــايـد فــعـالــيـن اعــتـصــابــات             
بصورت علني و با تشکل اعالم شده       
فعاليت کنند که اينهم االن يک سنـت        

و يـا در مـورد          .   پذيرفته شـده اسـت     
مجمـع عـمـومـي گـفـتـه بـوديـم کـه                   
کارگران بايد بـه مـجـامـع عـمـومـي              
منظمشـان تـکـيـه کـنـنـد و امـروز                   
ميبينيم حتي در جايي کـه کـارگـران          

مـثـل   ( سنديکاي خودشان را دارنـد         
مـجـمـع عـمـومـي         )    تـپـه      ٧نيشکر  

هـمـه   .   منظمشان را برگزار ميـکـنـنـد     
اينها پيشرويهايي هستند که جنبـش      

 . کارگري کرده است
بنظرم اگر بخواهيـم امـروز يـک            

گام از اين جلوتر بگذاريم و بخواهـيـم         
ببينيم که جنبش کارگري در گـرو چـه         
مسائلي هست و تشکلها و وحـدت و        
انسجامش با چه موانعي روبروست و      
کارگران در ادامه هـمـيـن مـبـارزات             
صنفي شان چطور بايد گستـرده تـر و          
موفقتر پيش بروند بنظرم همه ايـنـهـا         
در گرو اينـسـت کـه امـروز جـنـبـش                
کارگـري بـايـد حـول حـزب خـودش                 
متشکل شود و به حزب خودش روي        

 . بياورد
حــزب مــا تــا کــنــون در دل                   

مبارزات جاري کارگري  نقش فعالـي       
داشته، شما اگر   همـيـن چـنـد سـال                

حـاال بـه     (   اخير را در نـظـر بـگـيـريـد            

و از   )   سالهـاي دورتـر تـر نـمـيـرويـم              
اعتصاب بـاشـکـوه کـارگـران واحـد               
شروع کنيد و هـمـيـنـطـور مـبـارزات             
نساجيها در سنندج و صنايـع ديـگـر           
کردستان و تا نساجيهـا در کـاشـان و           
مبارزات نيشکر هفت تـپـه و کـيـان             

که االن ديـگـر        -تاير و صنايع ديگر     
ليستش را شما بهتر از من ميـدانـيـد          

  -و خيلي هم ليست مفصـلـي هسـت         
را بخاطر بياوريد خب ميبـيـنـيـم کـه           
حزب در همه اين مـبـارزات دخـالـت            

منتـهـا مسـئلـه       .   فعالي داشته  است   
اينست کـه دخـالـت بـعـنـوان نـيـروي                
تقويت کنـنـده و رهـبـري کـنـنـده و                   
نـمــايــنــده آن دوره خــاص اعــتــراض             
کارگران يک مسئله اسـت و دخـالـت            
بعنوان يک حزب سياسي  کـه طـبـقـه             
کارگر را در مقابل حـکـومـت و كـل             
طبقه سرمايه دار نمايندگي ميـکـنـد        

هر کارگري کـه     .   مسئله ديگري است  
يک رهنمود يا  شعار يا  نقشه عـمـل           
حزبي در يـک اعـتـصـاب ومـبـارزه                 
مشخص را در دست گرفته باشـد در          
واقع ديده است که مبـارزه اش جـزئـي      
از يک جنگـي اسـت بـر عـلـيـه کـل                    
حکومت و عليه کـل نـظـام سـرمـايـه            

مــا امــروز بــه ايــن جــنــگ               .   داري
طبقاتي تاکيد ميکنيم  و ميگـوئـيـم         
ــارزات و در دل                          ــب ــه در دل م ک
اعتصابات کارگري کـه تشـکـلـهـاي            
مختلفي از جمله سنديکـا و مـجـمـع        
عمومي و شوراها و  اتحاديه و غيـره         
و غيره  بوجود ميايند اگـر کـارگـران            
حزب خودشان را انـتـخـاب نـکـنـنـد               
آنوقت هيچکدام اينها بـطـور درخـود         

و اگر در دل هميـن      .   راه بجايي نميبرد  
مبارزات کارگران و فـعـالـيـن حـزبـي             
جلو نباشند و نتوانند جمعهاي حزبـي       
خودشان را تشکـيـل بـدهـنـد و يـک                 
شبکه اي از فعالين حزبي اگر در دل           
همين مبارزات تشکيل نشوند بنظرم     
جنبش کارگري در همين مـوقـعـيـت           

مـن  .   خواهد ماند و درجا خواهـد زد        
يک مثالي براي شما بزنـم تـا مسـالـه            

جــنــبــش کــارگــري    .   روشــنــتــر بشــود   
حتي .   جوامع غربي را در نظر بگيريد     

اتحاديه هائي که در نظامهاي غـربـي     
هستند و خيلي هم سـنـديـکـالـيـسـت            

هستند و  ميخواهند تنشان را زيـاد          
ــهــا                  ــنــد هــمــه آن ــزن بــه ســيــاســت ن
وابستگيهاي حزبيشان معلوم است و     

) تي يـو سـي     ( همه ميدانند که مثال     
در انگليس سنديکايي اسـت وابسـتـه        

مـنـظـورم عضـويـت        .   به حزب کارگـر   
اعضاي سنديکـا در حـزب نـيـسـت               

. بلکه منظورم نزديکي سياسي  است     
طـرفـدار   "     تـي يـو سـي        " همه ميداند   

حزب کارگر است و در انتخابات هـم          
يا فـرض    .   به حزب کارگر راي ميدهد  

در )   س ژ ت     (   کـنـيــد سـنـديــکـاي           
فرانسه به حزب سوسياليست فـرانسـه      
نزديک است و در انتخابات هم به ايـن        

در آلــمـان هــم       .   حـزب راي مـيــدهـد        
به  سوسـيـال     "   متال.   گ. ا"   سنديکاي  

. دمکراتها نزديک است و امثال اينها     
بنابراين حرکت اينها روشن است كـه         

در جنبش کارگـري ايـران    .   حزبي است 
هم بايد به اينطـرف حـرکـت کـرد کـه            
حتي تشکلهاي علني کارگري جـهـت       
گيريهاي سياسيشان معلوم بـاشـد و         
فعاليني کـه در ايـن تشـکـلـهـا کـار                 
ميکنند بايد بتوانند بـه تـوده هـاي              
کارگر جواب بدهنـد از اتـحـاديـه از              

. نظر سياسـي کـجـا ايسـتـاده اسـت               
کارگران بايد بدانند آلترناتيوشـان در        
مقابل اين حکومت چيسـت؟ بـنـظـر           
من کارگري که اين خـط و جـهـت را              
نداشته بـاشـد و نـدانـد کـه بـاالخـره                   
مبارزه اش مبارزه اي سياسي است و       
جزئي از مبارزه براي سرنگـون کـردن          
جمهوري اسالمي و نـظـام سـرمـايـه              
داري است و نداند که براي پـيـشـبـرد            
اين مبارزه قطعا يـک حـزب رهـبـر و              
سازمانده و پيشـرو الزم اسـت و اگـر             
اين درک را نداشته باشد آنـوقـت مـن            
فکر ميکنم که حـتـي در دل هـمـان                
مبارزات جاري روزمره اش هم چندان      

. پيشرفتي نمـيـتـوانـد داشـتـه بـاشـد              
درواقع راه رسيدن کارگران حـتـي بـه            
اهداف و مطالبات روزمره و صـنـفـي         
شان هم اينست کـه رژيـم را از نـظـر                

و نـفـس     .   سياسي بچـالـش بـکـشـنـد         
همينکه حکومت متوجه بشـود کـه          
يک حزبي در کار است و درگير اسـت          
و کارگران از يک حزب معيني در هـر         
مبارزه شان هواداري ميکنـنـد و يـا            
عضوش هستند و اين حـزب هـم از             
مبارزات آنها پشـتـيـبـانـي مـيـکـنـد              

همين نکته رژيم را وادار ميکنـد کـه        
عقب بنشيند  و فکر کند کـه بـهـتـر               
است مبارزات صـنـفـي کـارگـران را             
جواب بدهد تا مسئله بـه مـبـارزات            

فكر كـنـد كـه بـهـتـر            . سياسي نکشد 
است كوتاه بيايد و يک خطر بزرگتـري        
را از سر خودش رفـع کـنـد و تـالش                 

سـيـاسـي    " کند خودش را را از خـطـر           
 . جنبش کارگري نجات بدهد" شدن
درواقع درست مثل برخوردي که      

رژيم به مذهب دارد که امروز ديـگـر           
آيت اهللا منتظري هـم مـيـگـويـد کـه              
بهتر است برويد بسمت سـکـوالريسـم        
تا بتـوانـد مـذهـب را بـعـنـوان کـار                    
وکسب آبا و اجداديش نگهـدارد و يـا          
دوخردايهائي که مـيـگـويـنـد سـعـي              
کنيم بعصي قوانيـن  قصـاص نـظـيـر            
سنگسار را اجرا نکنيم تـا بـتـوانـيـم              
مذهب را از زيـر حـمـالت انـقـالبـي                
مـردم نـجـات دهـيـم، در رابـطـه بـا                    
كارگران و جنبش کارگـري هـم بـايـد             

يـعـنـي    .   رژيم را به هـمـيـن جـا رانـد              
آنچنان تحت فشار قرار داد و چـنـان            
تهاجم سياسي به حکومـت کـرد کـه            
براي خالصي خودش هم که شده خود       
را ناگزير بداند که به خواستـهـاي هـر            
روزه کارگران تن بدهد تـا بـه گـمـان                

کارگران از نظر سياسـي کـل        " خودش  
اين نظام و اين حکومت را زير سـوال          

البته هميـن امـروز هـم تـوده            " .   نبرند
کارگر کل  حکومت را زيـر سـئـوال               
برده است، اما نکته اينست که بـايـد          
رژيم را ناگزير کرد که از تـرس مـرگ            

مـطـالـبـات     .   به تـب رضـايـت بـدهـد           
رفاهي کارگران بعنوان نتايـج تـعـرض     
سياسي آنان، يا ترس رژيم از تـعـرض         
سياسي آنان، بهتر و سـريـعـتـر قـابـل              
حصول است و در عين حال تحقق هـر        
مطالبه اي ايـن تـعـرض سـيـاسـي را               

.  قــويــتــر و وســيــعــتــر خــواهــد کــرد           
بنابراين از هر نظري که نگاه بـکـنـيـد           

 
٣از صفحه  ...  حزبيت دادن به   

آن شالق همانا خود کـار اسـت         .   است
کـافـي   .   که در دسـت کـارفـرمـا اسـت          

است کـه کـارگـر رودروي کـارفـرمـا                
بايستيد تا کارش را از دست دهـد تـا          

کـارفـرمـا از      .   از زندگي ساقط شـود      
موقعيتي که دارد کمال سوء استفـاده    

. يـا در واقـع اسـتـفـاده را مـيـکـنـد                    
کمترين کارش از صبح تا شب متلـک        
بار کارگر کـردن اسـت تـازه ايـن بـه                  

نباشد و بـه    "  بد دهن"شرطي است که  
مزاح و جدي فحش رکيک نصيب آدم        

او ميداند کارگر  دسـتـش از            .   نکند
کدام کارگـري از درد  . دنيا کوتاه است 

به خود نپيچيده باشـد و بـه زمـيـن و               
زمان فحش نداده بـاشـد کـه در ايـن                
موقعيت گرفتار شده است کـه نـمـي            

. تواند جواب صاحب کـارش را بـدهـد       
ماه به آخر ميرسد اما اگر به کارفرما        
ياد آور نشوي که حقوق را بايد بـدهـد           
او اصال به روي مـبـارکـش نـخـواهـد              

گذران عمر ساليان بسيار بـديـن       .   آورد
گونه براي کدام کارگر حس و حـالـي            
باقي ميگذارد که مثال فـرزنـدش را           

بيا و برو کارگر شو،     :   " ترغيب کند که  
تو توليد کننده ميشي و جامعه به تو        

کـدام فـرزنـد مـا          ! "   افتخار مـيـکـنـد      
انشايي نوشته که در آينده ميخـواهـد        

کارگر شود؟ جامعـه کـنـونـي تـنـهـا               
کاري كه نميکند همين افتخـار کـردن     

 در اين جامعه و    .به کارگر بودن است   
اين نظام افتخـار و احـتـرام هـمـه جـا                
نصيب آنهايي است كه كارگر را بهتـر        
ــقــيــه بــه بــردگــي                     ــيــشــتــر از ب و ب

 . ميكشانند
اما از سويي من گاهي اينـجـا و         
آنجا ميخوانم که فالن کـس و بـهـمـان           
جريان عاشق رنج و ستمي است که بر        

نوکر دستان پينه   .   کارگر وارد ميشود  
و يا فـالن جـريـان          .   بسته کارگر است  

پرت از زندگي، کـارگـر را شـمـاتـت                
ميکند که دستش بـه کـاله خـويـش               

من نميدانم اينها کي هستـنـد؛       !   است
چرا اين موقـعـيـت    .   درکشان نمي کنم  

مشقت بار براي ايشان اينـقـدر جـلـوه           
دارد؟ چرا تحقير و توهيـن جـمـعـيـت          
عظيمي اينها را عوض نفرت از رنـج         
و بدبختي به ستايش همان رنـج و درد     
ميکشاند؟ نمي شود گفت نديـده انـد       

خود بعضا کـارگـر     .   يا درک نکرده اند   
امـا کـجـاي ايـن          .   بوده اند يا هستند   

زندگي فالکتبار جلوه اي از انسانـيـت        
دارد که چنين به ستايش آن نشـسـتـه           

 اند؟
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ميبينيد که حزب و حزبيت، و نقشـي        
که حزب ميتواند در جنبش کـارگـري        
ايفا کند بسيار تعيين کننـده اسـت و         
من ميخواهم اينرا بگويم که ما بايـد        
هر چه بيشتر به سمتي حرکت کـنـيـم           
که جنبش کارگري را حزبي کنيم و به        
حزب نزديکش کـنـيـم و فـعـالـيـن و                 
پيشروان جنبش کارگري بايد متوجـه      
اين باشند که اتکا به حزب نـه تـنـهـا              
در تحقق مطالبات صنفي شـان ابـزار        
مهم و ضروري و کارسازي است بلکه       
براي هرچه سريع تر خـالص شـدن از             
شر اين حكومـت و كـل ايـن نـظـام                   
نكيت و فقر و سـركـوب، حـيـاتـي و               

 .  كليدي است
 

به چه شـکـلـي؟ آيـا         :   شهال دانشفر   
اقدامات مشخصي در اين زمينـه در       

 دستور حزب قرار ميگيرد؟ 
 

تاکيد مـا در ايـن          :   حميد تقوايي   
دوره بر اهميـت حـزب و حـزبـيـت و                  
سازماندهي حزبي در جنبش کارگري     

 مـاه    ٦در واقع مشـخـصـا از           .   است
 به بعد بود که     ٣٠قبل يعني از پلنوم     

اين جهت گيري را در حـزب سـعـي               
و ايـن فـقـط         .   كرده ايم دنبـال كـنـيـم        

مختص جنبـش كـارگـري نـيـسـت و              
بطور ويژه اي فقط در اين رابطـه ايـن            

مســالــه .   بــحــث طــرح نشــده اســت          
اساسي جا انداختن اين مساله اسـت         
كه حزب و انتخاب حزب نه تنـهـا در            
پيشبرد جنبش کارگري نقش تعـيـيـن        
کننده اي دارد بلکه پـاسـخ  مـا در                 
قبال شرايط سياسي امـروز جـامـعـه           

به كارگران و بمردم گفته ايم که       .   است
اين حزب هسـت و پـيـوسـتـن حـزب                

چه بايـد   " پاسخ مشخص ما به سئوال      
. در شرايط سياسي امروز اسـت     "   کرد

گفتـه ايـم کـه جـنـبـش سـرنـگـونـي                     
نميتواند پيشروي کند مـگـر ايـنـکـه            
روشن شده باشد که آلتـرنـاتـيـوش در            
قبال اين حکومت چيسـت و رهـبـرش         
کيست و به چه حزبي روي مـيـاورد و          
با چه پرچمي ميخواهد به جنگ ايـن     
حکومت برود؟ در جـنـبـش کـارگـري           

بــايــد .     هــم مســئلــه هــمــيــن اســت          
جمهوري اسالمي را از نظـر سـيـاسـي          
به مبارزه طلبيد و بچالش کشـيـد و            

و مبارزه سيـاسـي   . در برابرش ايستاد 
طبقه کارگر هم طـبـق تـعـريـف يـک                
سازمان سياسي يـعـنـي حـزب الزم              

با اتحاديه و مجمع عمومـي و        .   دارد
يا تشکلهائي نظير کميته پيگيري و        
اتحاد آزاد و غيره و غيره نميشود در       
مقابل حکومت ايستـاد و آنـرا کـنـار           

کارگران درگيـر مـبـارزه هـرروزه           .   زد
هستند و خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات                  
برحقي هم دارند و همه اين مـبـارزات         

بهيچوجه بـحـث     .   هم بايد پيش بروند   
مــن ايــن نــيــســت کــه بــجــاي ايــن                
مطالبات و اين مبارزه بايـد مـبـارزه          

اصـال بـحـثـم ايـن           !   سياسي گـذاشـت   
مــبــارزه بــر ســر هــمــيــن             .   نــيــســت 

مطالبات رفاهي را بـايـد  فـعـاالنـه               
بپيش برد ولي کارگري که درگير ايـن        
مبارزات است بايد بداند که از نـظـر          
سياسي يک حزبي وجود دارد که همـه        
اين مبارزات را بهم پيوند ميـدهـد و          
منسجم ميکند و رهبري ميـکـنـد و          
باالخره اين حزب طبقه کـارگـر اسـت           
که رژيم را پايين ميـکـشـد و قـدرت              

کـارگـران بـايـد       .   سياسي را ميگـيـرد    
بدانند که بـدون يـک شـبـکـه اي از                    
مبارزين حزبي در دل ايـن مـبـارزات           
ــتــظــار داشــت               ــمــيــتــوان ان جــاري ن
مبارزات جاري به نتيجه اساسـي اي         

طـبـقـه کـارگـر، و           .     و پايداري برسـد   
تــوده مــردمــي کــه بــا کــارگــر                      
هــمــســرنــوشــت اســت، بــايــد حــزب           

. سياسي خودشان را انتخاب بکـنـنـد       
از طرف ديگر اين وظيـفـه مـا اسـت               
که  هرچه بيشتر شبکه هاي حزبي را          
در جنبش کارگري بوجود بـيـاوريـم و          

در .   تثبيت کنيم و گسـتـرش دهـيـم            
سياستهـاي حـزب دوره اي بـود کـه                
حزب به اين بسنده ميکرد که  نشـان          
بدهد که سياستها و تاکـتـيـکـهـايـش           
درست هستند و کارگـران بـايـد ايـن             
رهنمودها را بدست بگيرند و پـيـش           

. ببرند و در مبارزاتشان پيـروز شـونـد        
بله اين الزم است و نقطه قدرت حـزب         
ما هم بوده و هنوز هم هست و بـايـد             

ولـي  بـايـد از ايـن                .   آنرا دنبـال كـرد    
امروز بايد بـه آن رهـبـران         .   فراتر رفت 

عملي جنبش کارگري كه سياستهـا و       
تاکتيکهاي حـزب را در مـبـارزات              

معيني ميپذيرند  واقعيت ديگـري را      
هم بطور مشخص گفـت و آن ايـنـكـه          
مبـارزه از ايـن فـراتـر اسـت و بـايـد                    
بدانيم که حتي اگـر ايـن اعـتـصـاب               
موردي شما هم پيروز بشـود، بـازهـم          
استثمار هنوز هست  و   نه تنـهـا در             
کارخانه بلکـه در کـل جـامـعـه خـون               
مردم را دارند در شيشه ميـکـنـنـد و              
بــازداشــت مــيــکــنــد و مــيــزنــنــد و             

در جامعه .   ميبندند و اعدام ميکنند   
مذهب بيداد ميکند و نابرابري زن و         
مرد بيداد مـيـکـنـد و جـوانـان آزاد                 
نيسـتـنـد، و هـمـه ايـنـهـا مسـائـل                     
کارگران هم هست چراکـه کـارگـر هـم           

 و عضـو تـعـيـيـن          عضو جامعه است  
 بـنـابـرايـن       .   کننده جامعه هـم هسـت     

وظيفه ما  بعنوان حزب طبقه کـارگـر         
اينست که در دل هر مـبـارزه زمـانـي            
که بـراي مـثـال کـارگـري بـمـا روي                    
مياورد و مـثـال مـيـگـويـد کـه در                    
شرکت واحد حزب خوب ظـاهـر شـده           
است و نشان ميدهد که رهنمـودهـاي        
حزب را دنبال کرده  اسـت، و يـا در                
مورد کارگران هفت تپه و کيان تـايـر          
و ساير مراکـز کـارگـري هـم هـمـيـن                
اتفاق ميافتد، بايد از ايـن وضـعـيـت           
استفاده کنيم و يک مبـارزه سـيـاسـي           
وسيعتر و عميتـقـري را در مـقـابـل                
کارگران بگذاريم و بگوييم که تمامي      
اين نبردهاي شـمـا الزم هسـتـنـد و                 
همگي اين حرکتـهـا در خـود مـهـم                
هستند و بايد به اهدافتان برسيد ولي       
متوجه باشيد که همه اين مـبـارزات          
اجزاي يک مبارزه سراسري و طبقاتـي       
است و رهبري اين جنگ بعهده حـزب    
طـبـقـه کـارگـر، حـزب کـمـونـيـســت                  

بايد متوجه باشند که   .   کارگري، است 
يک سر اين جنگ در استراليـا و ژاپـن      
و اروپا و آمـريـکـا و غـيـره اسـت و                    
يکسـر ديـگـرش هـم در سـنـنـدج و                   
اصفهان و شيراز و تهران و هفـت تـپـه         

کارگران بـايـد مـتـوجـه         .   و غيره است  
باشند که يک سر ايـن جـنـگ عـلـيـه                

عــلــيــه دو قــطــب        .   تــروريســم اســت   
يک جبـهـه اش هـم          .   تروريستي است 

مبارزه عليـه اعـدام اسـت و جـبـهـه                 
ديگرش در دفـاع از حـقـوق کـودک                
است و يک جبهه ديگرش هم مـبـارزه          
براي افزايش دستمزدهـا و پـرداخـت            

هـمـه   .   دستمزدهاي عقب افتاده اسـت    

کارگران بخصوص رهـبـران کـارگـري          
بايد خودشان را جزئي از ايـن مـبـارزه          

مبارزه سياسي طـبـقـه       .   حزبي بدانند 
کارگر را حزب سـازمـان مـيـدهـد و               
مبارزه عليه آپارتايد جنسي و عـلـيـه         
اعدام و در دفاع از حـقـوق کـودک و               
غيـره هـمـه چـزئـي از ايـن مـبـارزه                     

حـزب در راس ايـن          .     سياسـي اسـت   
مبارزه است ، و به ايـن اعـتـبـار مـن              
فکـر مـيـکـنـم کـه بـايـد از سـطـح                        
مطلـوبـيـت شـعـارهـاي تـاکـتـيـکـي                 
روزمره فراتر رفت و  مـطـلـوبـيـت و               
ضرورت سياسي حزب   در مـقـابـل              
کل حکومت جمهوري اسالمـي و در        
مقابل کل نظام سرمايه داري را مبنا       
قرار داد و روي ان تـاکـيـد گـذارد و                  
اينرا برجستـه کـرد و ايـنـرا بـمـيـان                   

من فکـر مـيـکـنـم کـه             .   کارگران برد 
توده کارگران و توده مردم تشنـه ايـن           
سياست و ايـن مـبـارزه سـيـاسـي و                  
حزبي هستند و جواب چـه بـايـد کـرد            

حلقه کـلـيـدي      .  هم از اينجا در ميايد 
مبارزه سياسي با جمهـوري اسـالمـي        
است و حزب طبقه کارگر هـم در راس        

 . اين مبارزه سياسي قرار دارد
 

 خب موانع پيشـبـرد   : شهال دانشفر   
چنين جهت گيري از نظـر شـمـا چـي              

   هست؟
 

 موانعي که وجـود      :   حميد تقوايي   
دارد همان موانعي است که بورژوازي     
در طول سالها حکومتش ايجاد کـرده   
يعني تنها همين امـروز هـم شـکـل              
نگرفته اند بلکه بطور تـاريـخـي بـوده          
كه من اينجا بر جنبـه هـايـي تـاكـيـد             

يكي از اين موانع تضـعـيـف        .   ميكنم
سنتهاي حزب و حزبيت در بين مـردم        
و در جامعه و بـويـژه درون کـارگـران               

بــطــوري کــه حــتــي در          .   بــوده اســت   

مواردي شما مـيـبـيـنـيـد کـه وقـتـي                 
رهبران عملي کارگري از تشـکـلـهـاي         
مستقل صحبت ميکنند منظورشان    
هم مستقل از دولت و حکومت اسـت    
و هم مسـتـقـل از احـزاب و حـزب                    

و ايـن بـخـش دوم          !   سياسي خودشـان  
يعني مستقل از احـزاب بـودن يـک               
ضعف بزرگي در جـامـعـه بـويـژه در              

همانطورکه در   .  جنبش کارگري است 
مــورد جــنــبــش کــارگــري جــوامــع             
صــعــنــتــي و مــدرن گــفــتــم حــتــي               
سنديکاليست ترين اتحاديه ها مـثـل      

انگليس همه مـيـدانـنـد        "   تي يو سي  " 
که بنحوي وابسته بـه حـزب کـارگـر               

در "   س ژ ت     " انگليس اسـت و يـا             
فرانسه و اتحاديه هاي کارگري ديـگـر    
هرکدام به احزاب سياسي مشخـصـي        

ولي در ايران متاسـفـانـه       .   پيوند دارند 
مستقـل از    " اين سنت تقدس فعاليت    

هـنـوز هـم هسـت و هـنـوز                 "   احزاب
بخشي از فعالين در جنبـش کـارگـري       
اينجور فکر ميکنند که  استقـالل از         
احـزاب  يــک نـقــطــه قـوت تشــکــل                

بايد بـا ايـن گـرايـش            !   کارگري است 
بايد تاکيد کرد کـه  تـعـلـق             .   درافتاد

حزبي جزئي از حقوق پايه اي کارگران       
و همه مردم است و گسترش حـزبـيـت          
جزئي از پـيـشـرو بـودن  جـامـعـه و                    

 . جنبش کارگري را نشان ميدهد
اين دوري و بيگانگي از حـزب و          
سنتهاي مبارزه حزبي   بايد گفت کـه         
اين يکـي از  عـوارض ديـکـتـاتـوري               

درواقع يک نمود ديـکـتـاتـوري         .   است
که مستقيما قابل رويت است اينست      
که مـبـارزات مـردم و کـارگـران را                  
سرکوب ميکند و دستگير ميکند و       
بازداشت و زندان و شکنجه و اعـدام           
ميکند و جـنـبـه ديـگـرش هـم کـه                    
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 6  ١٣٨٧ آذر ٢٨   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

برخالف اولي  بچشم نمي آيد اينسـت        
که  موانع فرهنگي و ذهني اي  را در        
راه شــکــل گــيــري و قــوام گــرفــتــن               
مبارزات طبقه کارگـر ومـردم عـلـي            

يکي از ايـن       .   العموم  بوجود مياورد   
موانع  اينسـت کـه نـمـيـگـذارنـد کـه                 
تجربه حزبي و سنتهاي حـزبـي وجـود          
داشته باشد و اين سنتـهـا را بـعـضـا               

و يا جامعـه نسـبـت        .   تحقير ميکنند 
ايــن .   بــا آن بــي تــفــاوت مــيــشــود             

بيتفاوتي خيلي موارد در لباس چـپ         
هم خودش را نشان ميدهد  و تئوريزه        
هم ميشود مثـل گـرايـش بـازدارنـده             
ــا              ــم يـ ــسـ ــيـ ــالـ ــکـ ــديـ ــنـ ــوسـ ــارکـ آنـ
آنارکوسوسياليسم که فکر ميکند که     
کارگر از درون کارخانه بلند مـيـشـود         
و بـا هـمـيـن مـبـارزه اقـتـصـاديـش                    
ميتواند حکومـت را بـيـانـدازد و يـا              

اين سـنـت   !   سرمايه داري را کنار بزند    
منفي هم در لباس چـپ تـئـوريـزه و               
فرموله شده و هم در افکـار عـمـومـي           
به شکل ضـعـف حـزبـيـت و سـنـت                   
مــبــارزه حــزبــي خــودش را نشــان               

در مورد مشخـص جـامـعـه         .   ميدهد
ايران البته يك دليل اين امـر  شـايـد              
اين باشد كه مردم  يک تجربه مـنـفـي           
از احزابي مثل حزب توده دارند و اين        
تلقي شکل گرفتـه  کـه گـويـا حـزب                
بدرد نميخورد و مبارزه حزبي بجائـي       

خــيــلــي وقــتــهــا    .   نــمــيــرســد و غــيــره     
ميبينيم كه  افتخار فعالين سـيـاسـي         
در عرصه هاي مختلف ايـنـسـت کـه            
مثال اين نشريه مستقل اسـت و بـه              
هيچ حزب و دارو دسـتـه اي وابسـتـه            
نيست و يا اين کانون و اين تشکـل و     
اين هيئت بـه هـيـچ حـزبـي وابسـتـه                  

در نگاه اول چنـيـن بـه         !   نيست و غيره  
نظر ميرسـد کـه مسـائـل امـنـيـتـي                 
باعث اين مساله است، اين مـمـکـن           
است يک جنبه مساله باشد ولي  بـه            
نظر من جنبه   مهمش  جنبه فـکـري           

همانطور کـه    .   و عقيدتي قضيه است   
گفتم اين گرايش حزب گريزي تاريخـا       
نتيجه مستقيم و غيرمستقيم جوامع     
بستـه و حـکـومـتـهـاي ديـکـتـاتـوري               

و اين آن مانع اجتماعـي و بـه            .   است

در "     بينشـي و فـرهـنـگـي          " اصطالح  
برابر ما است که بايد کنارش بزنيم و         

 .  از آن عبور کنيم
اما اينکه چطور کنار بـزنـيـم و             

چطور جواب بدهيم، بنظر من در يـک        
سطحي ما با فعاليتهاي خـود حـزب          

. ميتوانيم با اين مانع مبارزه کـنـيـم          
کما اينکه حزب ما تا حـد زيـادي تـا          
امروز اين كار را كرده و اين تاثيـر را            

يعني نشان داده کـه حـزب و           .   داشته
حزبيت ميتواند يک عامـل سـيـاسـي          
بسيار الزم و با نفـوذ و مـحـبـوب و                
جذابي براي فرد و جامعه باشد و مـا           
درست در نکته مقابل تجارب منفـي       
جامعه که از احزابي مثل حـزب تـوده         

بنابراين نـفـس     .   داشته عمل کرده ايم   
فعاليت حزب ما خـودش   تـا حـدي              

ولـي  .   اين تابو و اين سد را ميشکـنـد        
بنظر من الزم است که بنحو آگاهـانـه         
و مستقيم هم به اين مسئله بـرخـورد       
کنيم بخصوص در جـنـبـش کـارگـري         
نشان دهـيـم کـه ضـرورت حـزب و                   

ما بـايـد بـخـصـوص         .   حزبيت چيست 
براي طبقه کارگر نشان دهيم که بدون       
تشکل حزبي بهيچوجه   پـيـشـرفـت              
محسوسي حاصـل نـخـواهـد شـد و               
حتي کارگران در سـطـح مـطـالـبـات              
صنفي و رفاهيشان هـم نـمـيـتـوانـنـد             

و مـا    .   پيشرفت مهمي بدست ياورند   
اين گرايش فعاليت مستقل از احزاب     
را بايد بيش از گذشته نـقـد کـنـيـم و                
کنار بزنيم و طرد کـنـيـم و جـنـبـش                  
کارگري را متوجه ايـن بـکـنـيـم کـه                 
حزب و حزبيت يک ضرورت عاجـل و        
مبرم براي پيشروي مبارزه طبقاتـي و       
کسب قدرت سياسي و زيـرو رو کـردن        

  . نظام سرمايه داري است
 بله، يکي دو دقيـقـه       : شهال دانشفر   

بيشتر باقي نمانده آيا فکر نميکـنـيـد         
که اين مانعـي کـه بـدرسـتـي اشـاره                 
کـرديــد هــر روز دارد ضــعـيــفـتــر و                
ضعيفتر ميشود آنـهـم بـا تـوجـه بـه                 
اينکه خود همين تشکل سـاخـتـن و            
متشکل شدن خودش يک اعـتـراضـي        
عليه جمهوري اسالمي و عليه رژيـم         

است که کارگر هم خودش را در ايـن          
 موضع ميبيند؟ 

 
بله منهم مـعـتـقـدم       :   حميد تقوايي   

که روز بروز دارد ضعيفتر ميـشـود و        
خود اينهم بخاطر هميـن پـراتـيـک و             

ولـي بـحـث      .   فعاليتهاي حزب ماست  
من اينست که ما بايد بـعـد از ايـن                
خيلي آگاهانه تر به اين مانع بـرخـورد         

ببينيد بـارهـا شـده کـه فـعـال              .   کنيم
کارگري با ما تماس ميگـيـرد و مـا             
در صحبتهايمـان طـرح ايـن مسـئلـه            
حــزبــيــت را مــيــگــذاريــم بــراي آخــر            
صحبتـهـايـمـان و بـعـنـوان نـتـيـجـه                    
بحثهاي طوالني در مورد مسـائـل و         

مــا در مــورد      !   مــوضــوعــات ديــگــر  
اينکه جنبـش بـايـد چـکـار بـکـنـد،                  
رهنمود ما براي تشکلهاي تـوده اي          
چيست، اين اتحاديه و آن سنديکا را         
بايد چطور پيش برد، در اول مـاه مـه            
چه بايد کرد و  شعارهاي ايـن يـا آن               
اعتصاب چه بايد بـاشـد و خـانـواده               
هاي کارگري چه نقشـي بـايـد داشـتـه            
باشند و غيره و غيره راجـع بـه هـمـه               

و .   (   اينها مفصل صحبت ميـکـنـيـم       
البته همه اينها هم جذب ميشونـد و          
بايد هم اين صـحـبـتـهـا را بـکـنـيـم                    
بخاطر اينکه همه اين صحبتـهـا هـم           
بــراي مــبــارزات روزمــره راه نشــان             

ولـي  ) .   ميدهنـد وجـواب مـيـدهـنـد           
ميبينيم که در اين تصـويـر حـزب و              

و .   حزبي شدن متاسفانه غايب اسـت       
متاسفانه خود ما اعضـاي حـزب و            
ما فعالين حزب بعد از اولين بـحـثـي          
کـه بـا کـارگـر در مـورد بـرافـتــادن                    
سرمايه داري و استثمـار داريـم نـمـي           
آييم تاکيد کنـيـم روي ايـنـکـه بـراي                
برانـداخـتـن سـرمـايـه و رسـيـدن بـه                    
سوسياليسم حزب الزم است و مـا آن         

روي حزب و حزبيت و   !   حزب  هستيم  
ضرورت آن تاکيد نميکنيم و باهـمـان        
قدرتـي کـه سـرمـايـه داري را نـقـد                    
ميکنيم نميگوئيم که براي برانداختن     

و !   سرمايـه داري بـايـد حـزب داشـت            
بطور مستقيم نميگوييم و نميپرسـيـم       

مـانـع   !   که شما چرا در حزب نيستيد؟     
شما چيست کـه بـه حـزب خـودتـان                 

! بحـث شـمـا چـيـسـت؟         !   نميپيونديد؟

بايد بگوييم که اگر بحث شمـا از سـر           
امنيتي قضيه است ما برايش جـواب       
داريم و اگر بحث شما از نظر سياسـي         

. قضيه است براي آنهم جـواب داريـم          
ما با اين موضع با کارگري که به مـا          
! مراجعه ميکـنـد روبـرو نـمـيـشـويـم              

درصورتي که اگر ايـنـطـور فـعـالـيـت             
ميکرديم بنظر من بسيـار مـتـفـاوت           

اجـازه بـدهـيـد در          .   پيش آمده بوديـم   
همين وقت کمي که داريم يـک قـيـاس          
ــکــنــم، در کــردســتــان               کــوچــکــي ب

بـلـکـه    .   خوشبختانه اينطوري نـيـسـت     
سنت حزبي خيلي باالست و تـحـزب           
در بين مردم قوي است و تلقي مثبت        

. نسبت به مبارزه حزبـي وجـود دارد          
همه ميدانند که  احـزاب مـخـتـلـف،             

 
٥از صفحه  ...حزبيت دادن به   

کارگر کـمـونـيـسـت از نـاصـر              
احمدي کـه ايـن مصـاحـبـه را            
پياده کرده است سپـاسـگـزاري       

 .ميکند

 

 داوود رفاهي
 

 هزار كارگر در    ٤٠٠پيروزي  
  شيلي

 نوامبر، بيش   ١٧از روز دوشنبه    
 هزار كارگر بخـش خـدمـات      ٤٠٠از  

عمومي در شيلي با خواست افزايـش       
اين .   دستمزد دست به اعتصاب زدند    

كارگران كه تقاضاي چـهـارده و نـيـم             
درصد افزايش دستمزد داشتند بـعـد         

 روز اعــتــصــاب عــمــومــي و            ٤از   
راهپيمايي كه كشور را به حالت فلـج        
در آورد موفق شدند دولت را مجبـور        

 درصـد    ١٠به قبول افزايش به ميزان  
 Arturoاين پيروزي توسط .   بكنند

Martinz               ــبـــران ــي از رهـ ــكـ يـ
وي .   فدراسيون اتحاديه ها اعالم شـد     

گفـت ايـن پـيـروزي مـا مـديـون بـه                    
. خيابان كشاندن اعتراضـاتـمـان بـود        

اين افزايش دستمزد در واقع باالترين      
رقم بعد از افزايشي است كه در سـال      

 به ميزان نه و نيم درصـد بـه             ١٩٩٧
 .دولت تحميل شد

 
اعتراض هزاران معلم در      

 لبنان
 

 نوامبر، لبـنـان     ١٨روز سه شنبه    
 هـزار    ١٠٠شاهد اعتراض بيش از        

اعتراض اين معلمـان كـه       .   معلم بود 
از مــدارس دولــتــي و خصــوصــي              
هستند به تصميم اخير دولت مبـنـي         
بر افزايش دستمزدهايشان به مـيـزان        

در مـاه  )    دالر ١٣٣(  هزار ليره    ٢٠٠
آنهـا مـي گـويـنـد ايـن مـقـدار                 .   بود

افزايش دستمزد با توجه به نرخ تـورم        

به هيچ عنوان كافي نيسـت و مـقـدار          
. آن بايد بمراتب بيشتر از ايـن بـاشـد           

اين اعتراض باعث خانه نشين شـدن        
. حدود يك ميليون دانش آمـوز شـد          

وزير آمـوزش لـبـنـان خـانـم بـاهـيـه                   
حريري گفته است با رهبران اتحـاديـه        
ها براي دستيابي به يك تـوافـق قـرار           

 .مالقات گذاشته است
 

تظاهرات چندين هزار نفره    
كارگران خدمات عمومي در    

 مجارستان
 

 نوامبر هزاران نفـر     ٢٩روز شنبه   
در بوداپست، پايتخت مجارستان در     
مخالفت با طرح جديد دولت مـبـنـي         
بر حذف پاداش آخر سال و ثابت نـگـه       
داشتن دستمزدها تا اطـالع ثـانـوي،          

اين پاداشها  .   دست به تظاهرات زدند   
كه شامل يك حقوق اضافـه در سـال            
مي شد، هر ساله بـه ايـن كـارگـران                

 . تعلق مي گرفت
 اتحـاديـه از نـقـاط           ٣٠اعضاي  

مختلف شهر براي تجمع در مـقـابـل          
در .   پارلمـان بـه حـركـت در آمـدنـد                

ميدان قهرمانان كه مهمترين مـركـز      
توريستي شهر است، هزاران نفر براي      
شروع حركتشان به سـمـت پـارلـمـان             

مأمـوران آتـش نشـانـي،        .   گرد آمدند 
مأموران گمرك، معلمـيـن، پـلـيـس،           
سربازان و حتي گارد زندانها شـامـل          

اتـحـاديـه    .   تظاهر كنندگان ميـشـدنـد     
ها تهديد كرده اند چنانـچـه تصـمـيـم            
دولت عملي شود بـه يـك اعـتـصـاب            
 .عمومي سراسري دست خواهند زد

 
 سه خبر از اعتراضات کارگري در سطح جهان
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 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

" پرداختي توسط دولت حسـاب شـود       
او که خود از ابعاد جنايتکـارانـه ايـن          
موضوع مطلع است با نگراني ادامـه        

البته دولت و مجلس سعي     :   "   ميدهد
دارند، منافع كارگران و كارمنـدان در   

 ." اين طرح رعايت شود
واقعيت ايـنـسـت کـه نـه مـيـزان                  
حداقل دستمزدي که دولـت هـر سـالـه              
تعيين ميکند براي کارگـران در ايـران           
حجب است و نه اينکه در طـرح تـحـول           
اقتصادي رژيم چه آشي بـراي کـارگـران          

بـلـکـه بـحـث        .   قرار است پـخـتـه شـود          
اصلي اينسـت کـه دسـتـمـزد کـارگـران               
بايد توسط خود کارگران تعيين شـود و         
خوشبختانه هر سال کارگران متحد تـر     
از سال قبل دارند اين خواست را فـريـاد          

هـمـيـن امسـال مـا شـاهـد               .   ميـزنـنـد   
تــحــرکــاتــي حــول خــواســت افــزايــش            

در .   دستمزدها از سوي کارگـران بـوديـم       
همان آغاز سال اتحاديه آزاد کـارگـران           
ايران با طوماري اعتراضي حول سـطـح        
نازل دستمزدها پرچمـدار ايـن خـواسـت          
شد و اخيرا نيز در مجمع عمومي فـوق     
العاده اتحاديه آزاد کارگران ايـران يـک           
موضوع اساسي متحـد شـدن بـر سـر               
موضوع تعيين حداقل دسـتـمـزدهـا و            
تعيين کميته اي بر سر اين موضوع از          

جــمــع شــدن     .   ســوي کــارگــران اســت        
کارگران از چند مرکز مهم کارگـري بـر          
سر اين موضوع خود گـام مـهـمـي در              
پيشروي در ايـن عـرصـه از مـبـارزه                   

اما روشن است که هنوز مـا بـا          .   است
يک جنـبـش سـراسـري بـراي خـواسـت                 
افزايش دستمزدها روبـرو نـيـسـتـيـم و              

 . بايد اين جنبش را شکل داد
براي عقب راندن تعرض رژيم دفـاع    

بـايـد   .   بايـد تـعـرض کـرد      .   پاسخ نيست 
بـايـد     !    خط رفـاه   ،اعالم کرد خط فقر نه    

اعالم داشت که ما کـارگـران خـودمـان          
ســطــح دســتــمــزدهــايــمــان را تــعــيــيــن         

ما کـارگـريـم و       .   برده نيستيم .   ميکنيم
در ازاي کارمان دستمزد کافي بايد بـه          

بايد اعـالم کـرد کـه          .   ما پرداخت شود  
در شرايطي که قيمت اجناس هـر روزه          

 بـايـد نـرخ       ،و نجومي افزايش مي يابد    

دستمزد نيز هـمـچـون ديـگـر کـاالهـا                 
افزايش ياد و تناسبي بين دستمزدها و        

و .     قيمت اجناس وجـود داشـتـه بـاشـد          
بايد گفت که ما براي اينـکـه بـتـوانـيـم               
هزينه اجازه مسکن و پوشاک و خـوراک        
و تحصيل و ديگر هزيـنـه هـاي فـوري              
خود را تاميـن کـنـيـم در گـام اول بـه                    
دستمزدي کمتر از دو ميلـيـون تـومـان           

خالصـه ايـنـکـه        .   رضايت نخواهيم داد  
بايد رقمي را در مقابـل ايـن حضـرات             
قرار داد و گـفـت نـمـيـگـذاريـم کـه بـا                     
زندگي ميليونها انسان در اين جـامـعـه         
به اين شکـل بـازي شـود و بـايـد ايـن                    
پاسخ امروز ما در برابر بيشرمي هـاي       
اين رژيم و در مبارزه بر سر دستمـزدهـا       

 .باشد
ممکن است يک استدالل اين باشد      

اينها بـه خـواسـت    !   که فايده اش چيست  
عملي نـيـسـت و       . !   ما تن نخواهند داد   

ولي بايد بدانيم نفس تعيين يـک        .   غيره
 در واقــع بــيــان           ،حــداقــل دســتــمــزد    

اعتراض جامعه به اين تهاجم هـر روزه          
. به سطح معيشت و زندگي خود اسـت        

ــنــســت کــه مــا کــارگــران                    اعــالم اي
تصميمات آنها را بـه رسـمـيـت نـمـي                 

. شناسيم و در مقابلـش مـي ايسـتـيـم             
انجام اينکار نه تنها مسقتيما رژيم را         
بر سر تعييـن حـداقـل دسـتـمـزدهـا در                

 بـلـکـه       ،تنگنا و فشار قرار خواهـد داد      
اتفاقا ما را در موقعيت بهتـري حـتـي           
براي نـقـد کـردن طـلـبـهـايـمـان بـابـت                     
دستمزدهاي معوقه و پـرداخـت نشـده           

بـايـد بـه ايـن حضـرات             .   قرار ميـدهـد   
اعــالم کــرد کــه مــا آمــار و ارقــام                    

نرخ تورم و سبد هـزيـنـه و           .   نميخواهيم
خط فقر و همه و همه پوچ و بي معـنـي    

هر کـس کـه        .   و بدرد خودتان ميخورد   
حتي يک روز در جامعه ايـران زنـدگـي             

 بـه روشـنـي         ،کند و سري به بازار بزنـد     
متوجه خواهد بود که چگـونـه تـورم و             
گراني بيداد ميکند و دستمزد کمتـر از        
سه ميليون حتي کـفـاف اولـيـه تـريـن                

ما بهـتـر   .  نيازهاي مردم را نخواهد کرد 
از هر کس ميدانيم اوضاع از چـه قـرار             

 
 ...خط رفاه،  خط فقر نه 

کارگري و كمونيستها در عقب رانـدن       
رژيم از طـرح اولـيـه قـانـون کـار و                      
تصويب عجوالنه قانون کار فعلي در       

 توسط مجلـس زيـر چـنـيـن           ٦٩سال  
فشارهايي اذعان مـيـکـنـد و از آن                
ضــرورت اصــالح در قــانــون کــار را               

در ايـن گـفـتـگـو           .   نتيـجـه مـيـگـيـرد        
 اين زندانبـان جـمـهـوري        ،سرحدي زاده 

 وقتي که به پروسه تصـويـب         ،اسالمي
قانون کار جـمـهـوري اسـالمـي اشـاره              

در آن زمـان هـنـوز         : "   ميکند ميگويد 
جنگ ادامه داشت و شرايـط خـاصـي           

از سوي ديـگـر در       .   بر کشور حاکم بود   
هــاي کــار، امــکــان نــفــوذ                مــحــيــط

ــيــســت   هــاي       هــا و گــروهــک              کــمــون
از ســوي   .   ضــدانــقــالب وجــود داشــت     

ديگر در اين شرايـط کـارگـران تـحـت              
تاثير اليحه قانون کاري کـه از سـوي              
آقاي تـوکـلـي مـطـرح شـده بـود، بـا                      
نگراني و حساسيت موضوع تصـويـب       

اگر ايـن     .   کردند    قانون کار را دنبال مي    
کـرد مـمـکـن            اختالف ادامه پيدا مـي    
هاي کـار بـه            بود اتفاقاتي در محيط   

سرحدي زاده قبال نـيـز در      ."   وجود آيد 
البتـه قـانـون      :   "   جايي ديگر گفته بود   

کـاري کـه دولـت تـهـيـه کـرده و بـه                      
مجلس برد با آن چيزي که از مجـلـس    

شـايـد   . بيرون آمد خيلي تفاوت داشت    
بتوان گفت  مجلس در آن زمـان بـراي          
خلع سالح گروه هايي کـه سـعـي مـي          
کردند جامعه کارگري را تحت تـاثـيـر        
قراردهند به گونـه اي افـراطـي درايـن        

 ".باره برخورد کرده است
 از   ،با اين سخنان سـرحـدي زاده       

حقايقي پرده بر ميدارد که الزمسـت         
 : بر روي آن مکث کرد

ســرحــدي زاده دارد ســيــاه روي            
سفيد اعتراف ميكند كـه حـكـومـت          

اتفاقاتـي در    " اسالمي از ترس اينكه     
و از   "   محيط هاي كـار بـوجـود آيـد            

وحشت اعتراضات كارگران و نـقـش          
كمونيستها دست بـه عـقـب نشـيـنـي            

در واقع وزيـر كـار سـابـق             .   زده است 
جمهوري اسالمي اعتراف ميكند كه     

آنچه را ما كـمـونـيـسـتـهـا در مـورد                 
ســرنــوشــت قــانــون كــار جــمــهــوري            
اسالمي گفته بوديم تماما حـقـيـقـت           

اين اعترافات يـكـي از         .   داشته است 
مهره هـاي اصـلـي حـكـومـت در آن                
سالها و يـكـي از دسـت انـدركـاران                 
حكومت در شرابط كنوني را بايد هر       
كارگري مورد توجه جدي قرار دهد و     
قدرت طبقه خويش را بيش از پـيـش           

بگذاريد بطور خالصـه هـم   .   لمس كند 
شده آن دوره مورد اشاره سرحدي زاده    

 : را ياد آوري كنيم
همه ميدانيم که رژيم اسالمي با       

 و ســرکــوب کــل         ٦٠کشــتــار ســال      
جامعه  و جمع کردن بساط شوراهاي       

 را   ٥٧  تـوانسـت انـقـالب            ،کارگري
شکست دهد و پايـه هـاي حـکـومـت            

سـپـس    .   ننگينـش را تـثـبـيـت کـنـد              
 و ،بدنبال جنگ هشت ساله با  عـراق       

ناگزير شدن خميني به نـوشـيـدن جـام           
 جمهوري اسالمي  از وحشـت            ،زهر

ــع                 ــراضــات وســي ــري اعــت ــي اوج گ
 را بـه راه       ٦٧ کشتار سال ،اجتماعي
يک نسـل کشـي فـرامـوش            .   انداخت

نشــدنــي کــه در آن هــزاران نــفــر از                 
انسانهاي آزاديخواه و کمونيستها بـه        
جــوخــه هــاي دار ســپــرده شــدنــد و               

پـروسـه تصـويـب       .   تيرباران گـرديـدنـد    
قانون کار جمهوري اسالمي در واقـع        
به اين پروسه خونين سرکوب انـقـالب        
برميگردد و در متن چنان اوضـاعـي       
است که  گفـتـه هـاي سـرحـدي زاده                 
معني پيدا ميکند  و مي بينـيـم کـه           

 سـال    ٩پروسه تصويب قـانـون کـار            
بطول ميکشد و  بـاالخـره کـارگـران               
موفق ميشوند طرح اوليه قانون کـار         
را با وزير کـار وقـت احـمـد تـوکـلـي                  

بـه  .   يکجا بـه زبـالـه دان بـيـنـدازنـد                 
حـقـيـقـي     عبارت ديگر اگـر بـه رونـد            

  ،تصويب قانون کار نگاهي بينـدازيـم      
مبينيم که درست در شـرايـطـي کـه               

 را   ٥٧رژيم اسالمي داشت انـقـالب         
 کارگران کمونيسـت    ،سرکوب ميکرد 

و معترض را دستگـيـر و زنـدانـي و               

چـه کشـاکشـي بـر سـر             . ،اعـدام کـرد   
اين اعـتـراف    .   قانون کار جريان داشت   

وزير كار سابـق جـمـهـوري اسـالمـي              
بويژه از اين نظر مهم است كه بر نقش         
اعتراضات كارگران و فشـار چـپ و             
كمونيسم بر حكومت حتـي در آن اوج        

اعـتـراف   .   كشتارها اعتراف ميـكـنـد     
مــيــكــنــد كــه جــمــهــوري اســالمــي           
ميخواسته است قانون ارتجاعي تر و       
ضد كارگري تري را تصويب كند امـا        
از ترس كمونيستها و كارگـران نـاچـار         

 . به عقب نشيني شده است
واقعيت اينست که مبارزه عـلـيـه     
لوايح قانون کار رژيم يک عرصه فعال       
و مهم مبارزه کارگران بعد از انقـالب        

از ماههاي ديماه و بـهـمـن           .    بود ٥٧
 کارگران خواهان لغو قـانـون کـار          ٥٧

شاهنشـاهـي و تـدويـن قـانـون کـار                  
 طـرح    ٦١در پـايـيـز       .   کارگري بودنـد  

اوليه قانون کار رژيم در باب اجـاره و           
بر اساس فقه اسالمي بنام قانـون کـار         
اسالمي در زمان وزارت توکلي ارائـه       

اين قانون از سـوي خـمـيـنـي و               .   شد
منتظري و تمامي حوزه علميه تاييـد       

اين موضوع به زمزمه هاي     .   شده بود 
. اعتراض در کارخانجـات دامـن زد         

در جلسـه اي کـه در وزارت کـار در                 
 برگزار شده بود کارگران بـه        ٦١پاييز  

مخالفت با طرح قانون کار برخاستند      
روز بعد  .   و جلسه به تشنج کشيده شد     

از آن کارگران در کارخانـه دخـانـيـات           
علـيـرغـم جـلـوگـيـري از             .  جمع شدند 

ورود کارگران و شرکت در آن از سـوي         
نيروهاي سرکوب رژيم و عليرغم غير      
قــانــونــي خــوانــدن ايــن حــرکــت                   

 کارگران تجمع خود را بـر        ،اعتراضي
در اين تجمع کـارگـران در          .   پا کردند 

مخالفت با طرح قانـون کـار رژيـم و              
رئوس يک قـانـون کـار کـارگـري بـه                  

در ايـن مـيـان         .   گفتـگـو پـرداخـتـنـد        
شــوراهــاي اســالمــي بــا مشــاهــده            

 تـالش کـردنـد کـه         ،اعتراض کارگران 
اما .   سوار اعتراضات کارگران بشوند   

عمال نتوانستند ابتکار عـمـل را در           
ــد و ايــن طــرح                  ــگــاهــدارن دســت ن
بامخالفت و مبارزه کـارگـران روبـرو           

٩صفحه   

   
١از صفحه  ...اعتراف وزير كار سابق  ١از صفحه    

٨صفحه   
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  ياران و همکاران
 

سالهاست مـا کـارگـران بـه دلـيـل              
دستمزدهاي پايين و افزايش بي وقـفـه          
هزينه هاي زندگي  بـا فـقـر و نـداري                   
دست و پنجه نرم مي کـنـيـم و بـطـور                  
دائمي و روزمـره شـرمـنـده هـمـسـر و                  

در طـول ايـن        .   فرزندان خود  هسـتـيـم       
سالها هر کدام از ما بنوبه خود تـالش           
کرده ايم از طـريـق اضـافـه کـاريـهـاي                  
طاقت فرسا و دست و پا کـردن شـغـل              
دومي، درصد ناچيزي از رنـج و آالم               
خانواده هايمان براي گذران زنـدگـي را           

  .کاهش دهيم
اما واقعيت اين است که ديگـر بـا          
اين دستمزدها و گـرانـي سـرسـام آور                
موجود، نه اضافه کاري و نه شغل دوم         
نميتواند گرهي از فقر و تنگدستي مـا       

گذشته از اين، آيـا شـايسـتـه            .   باز کند 
است ما به دليل دستمزدهاي پاييـن و          
فشار کمرشکـن هـزيـنـه هـاي زنـدگـي               
مجبور شويم تن بـه اضـافـه کـاريـهـاي              
طاقت فرسا و شـغـل دوم بسـپـاريـم و                
شبها جسـم و روح رنـجـور و فـرسـوده                
خود را به منزل بـرسـانـيـم و حـالـي و                   
فرصتي براي استراحـت و تـفـريـح  و                 

  .بودن در کنار خانواده نداشته باشيم
 

  دوستان و همکاران
ما توليد کنندگان اصلـي تـمـامـي         
ثروتها و نعمات مـوجـود در جـامـعـه               
هستيم و اين حق مسـلـم مـاسـت کـه                
فقط با اشتغال در ساعات رسمي کـار،      
چنان دستمزدي دريافت کنيم که ضمـن   
بر خورداري از رفاه و آسـايـش، ديـگـر              
مجبور نشـويـم بـه اضـافـه کـاريـهـاي                 

  .طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهيم
اين حق ماسـت و حـق گـرفـتـنـي                

از اينرو ما امضا کنندگـان ايـن         .   است
بيانيه از شما هـمـکـاران در تـمـامـي                 
کارخانه ها، پـروژه هـاي خـدمـاتـي و                
ساختماني و غيـره در سـراسـر کشـور              
ميخواهـيـم تـا بـا امضـاي گسـتـرده                  
طومار زير بـه عـنـوان قـدم اول بـراي                  
افزايـش دسـتـمـزدهـا بـه حـرکـت مـا                    

  .بپيونديد
 

سنديکاي کارگران شرکـت واحـد       
 –اتوبوسراني تـهـران و حـومـه              
 -اتـحــاديـه آزاد کــارگـران ايــران          

ســنــديــکــاي کــارگــران کشــت و          
 -صنـعـت نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                 

انجمن صنـفـي کـارگـران بـرق و              
ــلــزکــار کــرمــانشــاه       کــارگــران  -ف

 -شــرکــت ريســنــدگــي پــرريــس         
ــو              ــاه ــه ش ــان ــارخ ــران ک ــارگ   -ک

کارگـران فـرش غـرب بـافـت  و                 
  :جمعهايي از کارگران

شرکت صتايع فـلـزي        –عسلويه  
 -لوله و پـوشـش سـلـفـچـگـان               -

نـورد لـوـلـه و            -الستـيـک الـبـرز      
شـرکـت مـکـان         -پروفـيـل سـاوه     

پتروشيمي پـلـي اتـلـيـن           -سازان  
کـارخـانـه      -سنگـيـن کـرمـانشـاه        

کارخانه اخـگـر      -فرامان صنعت   
آجـر    -شرکت سيم کـابـل           -گاز  

کارخانه نـيـر      –پزي شيل سنندج    
 -گـونـي بـافـي سـمـا                 -پارس   

کـارخـانـه      -شرکت آجـيـن سـازه          
صــنــايــع شــيــمــيــائــي      -فــراســاز   
پتروشيـمـي    - LAB    اصفهان

اصفهان و جمعهايي از کـارگـران        
  ساختماني

آذر ماه هزار و سيصد و هشتـاد و      ٢٦
  هفت

*** 
  :توضيح

 
کارگراني کـه در سـراسـر کشـور قصـد              
پيوستن به طومـار جـمـع آوري امضـا             
بـراي افــزايــش دســتـمــزدهــا را دارنــد             
ميتوانند با شماره تلفنهاي زيـر تـمـاس       

  :بگيرند
 
 :تهران و استانهاي شمالي-١
 :رضا شهابي 
 09192034087 

 :جعفر عظيم زاده -
  09123368772  
 

 :استانهاي جنوبي  -٢
 :علي نجاتي

 : 09169483504  
 :رضا رخشان -
 :09169420430  
 
 : استانهاي مرکزي -٣
 :شاهپور احساني راد -
 :09192550373      
 
 : غربياستانهاي  -٤

 :جوانمير مرادي
09188871405  

 :شريف ساعد پناه -
 :09189710274  
 
 :استان اصفهان -٥

 :محمد رضا خويشکار
  09139068974  
 
استان آذربايجـان شـرقـي و             -٦

 :غربي
 :سالم شيخي

09194802028   
 * * *  

کــارگــران کــارخــانــه هــا،          :   از     
کارگران سـاخـتـمـانـي، خـدمـات           

  ....و
 

  شورايعالي کار: به 
 

ــه     ــوشــت ب وزارت کــار و امــور            :   رون
اجتماعي و نمايندگان مجلس شـوراي       

  اسالمي
 

دستمزد و حقوقي که طي سالهـاي       
گذشته  بـراي مـا کـارگـران و سـايـر                     
بخشهاي حقوق بگير همچون معلمـان،      
بازنشستگان و کارمندان جزء تـعـيـيـن         
شده اسـت، بـهـيـچـوجـه در طـول ايـن                   
سالها کفاف هزينه هاي زندگي مـا را           
نکرده و با سير صعودي هر ساله تـورم،   
سال به سال خانواده هاي مـا در فـقـر و            

بطوريکـه  .   فالکت بيشتري فرو رفته اند    
در شرايط حاضر و با توجه بـه گـرانـي              
سر سام آور مايحتاج زندگي، ما ديگـر        
قادر به تامين حداقل مـعـيـشـت نـيـز               

  .براي خود و خانواده هايمان نيستيم

سال قبل حداقل دستمزد را بـراي          
 219600سال هشتاد و هـفـت               

تومان تعيين کرديد، امـا مـيـزان خـط          
فقر باالي ششصـد هـزار تـومـان بـود،              
اين در حالي است کـه در طـول سـال                  
جاري با افزايش بي سابقه تورم، فقـر و          
فالکت بيش از پيش سايه شوم خود را          
بر زندگي ما گستراند و کمر ما بـيـش            
از هر زمان ديگري  در زير فشار فقر و        

  .نداري خرد شد
هر انسان شريف و منصفي که در         
اين مملکت زندگي ميکند ميداند کـه       
حتي بـا يـک مـيـلـيـون تـومـان هـم،                       
نميتوان آنچنانـکـه شـايسـتـه ي شـان                

  .انسان است زندگي کرد
حال سوال ما ازهمه شمـا کسـانـي          
که در کليه سطوح دولتـي در تـعـيـيـن               
حداقل دستمزدها سياست گذاري مـي      
کنيد اين است که آيا واقعا حاضريد بـا         

سيصد هزار تومـان در مـاه،          -دويست  

حتي سه روز زندگي کنـيـد؟ پـس چـرا              
ما کارگران بايد اين را قـبـول کـنـيـم؟                
چرا ما بايد اين را قبول کنيم که سـهـم            
ما از توليد اينهمه ثروت و نـعـمـت در             
  جامعه، فقر و فالکت روز افزون باشد؟

ما اعـالم مـيـکـنـيـم کـه ديـگـر                    
نميتوانيم زير خط فقر زندگي کـنـيـم و            
تداوم اين زندگي براي مـا غـيـر قـابـل               

از ايـن رو مـا خـواهـان               .   تحمل است 
تعيين حداقل دستـمـزد بـا احـتـسـاب              
تامين يک زندگي شرافتمندانه و مـرفـه        
براي يک خانواده چهار نـفـره از طـريـق               
دخالت مستقيم نماينده هاي منتـخـب       

  .مجامع عمومي  کارگران هستيم
تامين يک زندگي شرافتمـنـدانـه و          
انساني حق ما کارگران و تمامي مـزد          
بگيران است و اين خواستي اسـت کـه             
ما با امضاي اين طومـار مصـرانـه بـر           

  .آن پاي مي فشاريم
 

 
 افزايش دستمزدها و برخورداري از يک زندگي انساني حق مسلم ماست

دزدري هاي کالن و مـيـلـيـاردي            .   است
. تان هم که بر همـه کـس روشـن اسـت                

صحبت از اقتصاد کـالن و خـزعـبـالت           
  تا زمانـيـکـه    ،اين چنيني نيز بس است 

 طـبـعـا قـانـون           ،به زيرتان نکشيده ايم     
زور است که رابطه مزد مـن کـارگـر و                

. شماي سرمايه دار را تعييـن مـيـکـنـد           
ما کارگران ميخواهم خودمان  مـيـزان         
دستمزد خود  را تعيين کنم و با تـوجـه             
به سطح قيمت ها امروز از ايـن سـطـح             

ايـن صـورت     .   کمتر رضايت نمـيـدهـيـم      
مساله اصـلـي مـبـارزه بـراي تـعـيـيـن                  
حداقل دستمزد است و بـايـد حـول آن                

با چنيـن  .   جنبشي قدرتمند را شکل داد    
نگرشي  به موضوع است کـه مـيـتـوان             
تعرض رژيم را عـقـب زد و حـرکـتـي                    
ــزايــش                 ــواســت اف ــول خ ســراســري ح

بــا چــنــيــن    .   دســتــمــزدهــا ايــجــاد کــرد      
تعرضي است که ديگر شخـصـي مـثـل            

 جـرات    ،وزير رفاه جـمـهـوري اسـالمـي         
نخواهد کرد که مـدعـي شـود کـه در                 
ايران کسي زيـر خـط فـقـر نـيـسـت و                     
بيشرمانه از اينکه شـکـم فـرزنـدان مـا              

مانند شکم گرسنگان آفريقا ورم کـرده          
بايد گفت  شـرم بـر   .    افتخار کند  ،نيست
اگـر  .   به زيرتان خـواهـيـم کشـيـد          !   شما  

دزدي هاي ميلياردي که بـه جـيـب زده             
 خواهيد دانسـت     ،ايد به جامعه برگردد   

که چه پودجه کالني براي پرداختن مـزد        
بـايـد اعـالم کـرد          .   کارگر خـواهـد بـود      

دستمزد کارگر بايد بـه هـمـان مـيـزانـي              
باشد که حقوق يک نـمـايـنـده مـجـلـس                
اســت و مــا ايــن نــابــرابــري را قــبــول                 

بايد از هميـن االن بـحـث بـر             .   نميکنيم
سر ميزان حـداقـل دسـتـمـزدهـا را در                  
مجامع عمومي کارگري و در جمع هـا         
و محافل کارگران کمونيست بـه بـحـث           
گذاشت و بر سر آن تصـمـيـم گـرفـت و                  
خود را براي چنين رودرويي اي  آمـاده            

مـبـارزه بـراي خـواسـت افـزايـش               .   کرد
دستمزدها يـک عـرصـه مـهـم اتـحـاد                  

. سراسري کارگران و کل جـامـعـه اسـت           
بايد اين مبـارزه را بـطـور سـراسـري بـه              

  . جريان انداخت

 
٧از صفحه  ...خط رفاه،  خط فقر نه   

 )سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران   (برگرفته از سايت اتحاد  
http://www.ettehadeh.com/?page=news&nid=720 

کارگر کمونيست از خواست اعتراضي کارگران براي خواست 
 افزايش دستمزدها  قويا پشتيباني و حمايت ميکند
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تـحـت فشـار ايـن اعـتـراضـات               .  شد
دفاتر خميني و منتطري دخالت خود      
را در تهيه اين طرح انکـار کـردنـد و              
احمد توکلي وزير کـار وقـت از کـار               
برکنار شد و سرحدي زاده زندان بـان و         
عضو شوراي سرپرستي زنـدانـهـا بـه            

سپس طـرح دوم     .   جاي او برگزيده شد   
 با رنـگ و    ٦٢قانون کار در زمستان     

لعاب کمتر مذهـبـي امـا بـا هـمـان                 
مضمون و محتواي ارتجاعي بـيـرون        

اما اين طرح نيز در مـقـابـل    .   داده شد 
مبارزه کارگران دوامي نـيـاورد و بـه            

تا اينکه طرح سـوم    .   کناري نهاده شد  
پيش نويس قانون کار با ايـن عـنـوان           
که به تصويب دولت نيز رسيده اسـت          

 منتشـر شـد و بـه         ٦٤در ارديبهشت  
بديـن  .   تصويب کابينه موسوي درآمد   

ترتيب اليحه کار يس از تصـويـب در        
کــمــيــســيــون کــار و امــور اداري و              
استخدامي مجلس جهت تصويب بـه      
مجلس داده شد و  در اواخر شهـريـور          

 . به تصويب مجلس درآمد٦٥
 اين پروسه ادامه پيدا کرد و طي        

 سال مبارزه کارگران لوايح و پـيـش         ٩
نويس هاي قانون کار يـکـي پـس از              
ديگري به کناري نهاده شد تـا ايـنـکـه           

 طـرح نـهـايـي        ٦٩سر انجام در ديماه     
قانون کـار جـمـهـوري اسـالمـي بـه                  
تصويب مجلس رسيد و از آغـاز سـال     

ايـن  .    در دستور اجرا قرار گـرفـت    ٧٠
قـانــون کــار گــرچــه بــازهــم قــانــونــي            

حــق .   ضـدکــارگــري و اسـالمــي بــود         
اعتصاب و حق تشکل را بعنـوان دو          
شاخص اصلي يک قانون کار واقـعـي          
کارگري به رسميت نميـشـنـاخـت، بـه         
هيچ شکلي کارگـر در آن نـمـايـنـدگـي         

. نميشد و ضمانـت اجـرايـي نـداشـت            
قانوني متکي بر تبعـيـض جـنـسـي،            

اما باز آشکـارا    .   مذهبي و قومي بود   
عــقــب نشــيــنــي رژيــم را در بــرابــر               
اعتراضات چند ساله کـارگـران حـول          

ايـن قـانـون      .   قانون کار نشان مـيـداد      
کار تغيير فاحشي نسـبـت بـه پـيـش              

غلظـت  .   نويس هاي قبلي خود داشت    
اسالمي آن کمتر شده و در آن ديـگـر             

كـارگـر را     .   خبري از باب اجـاره نـبـود    
در اين قـانـون     .   نناميده بود "   كارپذير" 

تالش شده بود يـک بـيـان حـقـوقـي و                
نسبتا مردم پسند تري بـه مـواد داده          

بــه روز تــعــطــيــلــي کــارگــر و            .   شــود
 روز گـردن  ٣٠مرخصي ساالنه کارگر   

فشار هر ساله کـارگـران       .   گذاشته بود 
بــراي بــاال بــردن حــداقــل تــعــيــيــن              
دستمزدها براي سال آينده و افـزايـش          
آن باعث شده بود که در قانون کـار بـه           
تعييـن سـاالنـه و سـراسـري حـداقـل                

 نـفـره     ٥دستمزد بر مبـنـاي خـانـوار            
اينها آن عـقـب نشـيـنـي           .   اشاره شود 

هايي بود که کارگران تـوانسـتـنـد بـه             
بـگـذريـم    .   رژيم اسالمي تحميل کنند   

از اينکه اينها عقـب نشـيـنـي هـايـي             
بود کـه عـمـال و در خـيـلـي جـاهـا                      
کارگران آنها را به کارفرمايان تحميل      

امــا اتــفــاقـي کـه در          .     کـرده بــودنــد   
 ساله کارگران بر سر قانون   ٩کشاکش  

کـار روي داد ايـن بـود کـه کـارگـران                 
اجازه ندادند کـه قـانـونـي انـدر بـاب                
االجاره و تحميل قانوني شرايط بـرده        
واري که در اولين طـرح قـانـون کـار                

ضمن ايـنـکـه    .   آمده بود تصويب شود   
 بــه   ٦٩قــانــون کــاري کــه در ســال              

 قـانـونـي کـه در آن               ،تصويب رسيـد  

کارگران از دو حق اساسي حق تشکل       
 قـانـونـي      ،و حق اعتصاب محرومند   

نبود که حاصل مبارزه مسـتـقـيـم و             
امـا  .   خواست خـود کـارگـران بـاشـد            

همانطور كه اشاره شد در مقايسه بـا          
پيش نـويسـهـاي قـبـلـي جـاي پـاي                   
مـــبـــارزه و قـــدرت كـــارگـــران و                  

   .  كمونيستها را در آن ميشود ديد
بدنبال فرصتي براي قانوني كردن     

 اخراج کارگران
اشارات سرحـدي زاده در مـورد           

 بيش از هر چـيـز عـطـش             ،قانون کار 
سرمايـه داري هـار و ضـد انسـانـي                 
جمهوري اسالمي را در استثمـار هـر          
چه بيشتر طبقه کـارگـر بـه نـمـايـش                

 دزد و      ،براي اين جـانـيـان     .   ميگذارد
 براي اين آيت    ،سرمايه داران مفتخور  

 شرايط برده واري    ،اهللا هاي ميلياردر  
که امروز بر کارگر تحميل کـرده انـد            

 تـحـت عـنـوان          ،کافي نبوده و اکنون   
  آشي ديگـر بـراي         ،اصالح قانون کار  
طرح اصالح قانون   .   کارگران پخته اند  

کـار يـعـنـي طـرح بـاز کـردن دسـت                    
کارفرمايان در اخراج کارگران و ايـن          
چيزي است کـه سـرحـدي زاده از آن                
تحت عنـوان نـواقـص قـانـون کـار و                
بسته بودن دست کارفرمـا در اخـراج          
:  کارگران صحبت ميکند و ميگـويـد      

بايد قبول کنيم که شـرايـط مـوجـود           " 
ــرخــي مــوارد دردســرســاز و                   در ب

عـنـوان نـمـونـه           بـه . آفرين است   مشکل
فرض کنيم در يک کـارگـاه، کـارگـري            

کند، ولي به دليل سـکـوت          دزدي مي 
تـوانـد بـا او              قانون، کـارفـرمـا نـمـي        

برخورد کند و در نتيجه او هـمـچـنـان           
 ."دهد  به کار خود ادامه مي

سرحدي زاده در بخش ديگري از       
همين مصاحبه اوج توحش و خرفتـي       
خود را به نمايش ميگـذارد و  انـدر              

 
 ...اعتراف وزير كار سابق 

 آذر   ٢٥ عصـر روز         ٥سـاعـت     
طيب مالئي عضـو هـيـئـت مـديـره               
اتحاديه آزاد کارگران ايران که در روز      

  ، آبان مـاه بـازداشـت شـده بـود                ٢٢
 روز بـازداشـت بـه قـرار               ٣٤بعد از    
 ميليون تـومـان در مـيـان            ١٠وثيقه  

استقبال پر شور خانواده و  تعدادي از        
اعضــاي اتــحــاديــه آزاد کــارگــري و           
جمعي از فعالين کـارگـري در شـهـر              

آزادي .     سنـنـدج از زنـدان آزاد شـد              
طسب ماليـي را بـه خـانـواده و بـه                   
اتـحــاديــه آزاد کــارگــري و تــمــامــي            

کارگران و انسانهاي آزاديخواه تبريـک      
 . ميگوييم

 
 طيب مالئي از زندان آزاد شد 

٧از صفحه   

 

طبق اظـهـارات وکـيـل مـدافـع             
جمعي از کارگران نيشکر هفت تپـه،       
دادگاه انقالب دزفول طبق ابـالغـيـه         
اي آقايان علي نجاتي، فريدون نيکو      
فرد، محمد حـيـدري مـهـر، جـلـيـل              
احمدي و قربان علـيـپـور را در روز              
سـي ام آذر مـاه بـه دادگـاه جـهـت                    

بـر  .   محـاکـمـه احضـار کـرده اسـت              
اساس اين ابالغيه آقـاي ابـوالـفـضـل          
عابديني روزنامه نگار نيـز بـه جـرم           
مشارکت در اتهام تبليغ عليه نظام،      
در اين روز به دادگاه فرا خوانـده شـده      

 . است
بر اساس اظهار وکـيـل مـدافـع            
اين کارگران اتهام آنان تبليـغ عـلـيـه           

اين اتهام در حـالـي بـه            .   نظام است 
پنج نفر از کارگران نيشکر هفت تپـه        
وارد ميشود که آنان هيچ جرمي جـز        
دفاع از حقوق انساني شان مرتـکـب         

 . نشده اند
قــابــل ذکــر اســت کــارفــرمــاي          
نيشکـر هـفـت تـپـه بـطـور مـکـرر                    

دستمزدهاي اين کارگران را مـاهـهـا        
پــرداخــت نــکــرده بــود و آنــان در                 
اعتراض به ايـن وضـعـيـت بـنـاچـار               

 . دست به اعتراض زده بودند
محاکمه کارگران نيشکر هـفـت       
تپه به جرم تبليغ عليه نظام، ابـزاري          
براي وادار کردن کارگران به سـکـوت        
در برابر پايمال کردن ابتـدائـي تـريـن         

 . حقوقشان مي باشد
سنديکاي کارگران شرکت واحـد     
اتوبوسراني تهران و حـومـه ضـمـن             
محکوم کـردن مـحـاکـمـه کـارگـران              
نيشکر هفت تپه، بر ايـن بـاور اسـت           
که تشکل و اعتراض و تـجـمـع حـق             
مسلم کارگران است و اين محـاکـمـه     
چيزي جز مـحـاکـمـه حـق خـواهـي                 
کارگران نيست و بايد فـورا مـلـغـي             

 . شود
سنديکاي کـارگـران شـرکـت واحـد                

 ٢٥  -اتوبوسراني تهران و حـومـه           
 ٨٧آذر 

 
 سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران و حومه

 محاکمه کارگران نيشکر هت تپه را محکوم ميکنيم 

وصــف غــنــاي حــمــايــت هــاي فــقــه            
 رافت اسالم در بکار گـيـري        ،اسالمي

حــيــوانــات را شــاهــد مــيــگــيــرد و              
هـاي ايـن          شايـد حـمـايـت      :   " ميگويد

هـاي مـارکسـيـسـتـي              آل    قانون با ايده  
تطابق کند اما واقعيت اين است کـه          

. ها اسالمي است      ماهيت اين حمايت  
همانطور که گفتم وقتي در فقه اسـالم        
براي به کارگيري حيوان آنقدر شرايـط        

انـد،       واجب و مستحب تعـيـيـن کـرده         
حمايت از نيـروي کـار جـاي خـود را              

هـاي       واقع بايد گفت حـمـايـت          به.   دارد
هاي مـارکسـيـسـتـي و            اسالم از وعده  

 ".تر است  کمونيستي بيشتر و غني
آري ايشان همه جا فشـار كـارگـر          
معترض و نيروي چـپ و كـمـونـيـسـت         
جامـعـه را بـر دوش و مـغـز خـود                      
احساس ميكند و خودرا نـاچـار مـي           
بيند كه توضيحي بدهد و خـودرا بـه            

قـرار  .   مضحكه اي بيـشـتـر بـيـنـدازد          

است اخراج را قـانـونـي كـنـنـد و از                   
از حـيـوانـات و         "   حمايت هاي اسالم  " 

 ! كارگران سخن ميگويند
به ايشان بايد تاكيد كـرد كـه از             
اعتراف تان ممنون كه آنـچـه را مـا               
سالها گفته بوديم امروز شما به زبـان         

امـا از نـظـر         .   آخوندي اقرار ميكنيـد  
كارگران و كمونيستها جاي اين قانون      

. جديدتـان هـم در زبـالـه دان اسـت                  
مـعـضـل    .   كارگر اخراج را نمي پذيـرد     

شما اينست كه ده بيسـت سـال صـبـر        
كرده ايـد كـه بـه طـرح قـبـلـي تـان                        
برگرديد و اخـراج كـارگـر را قـانـونـي               
كنيد و زمان مناسبـي گـيـر نـيـاورده             

چون فشار كارگران و كمونيستها     .   ايد
مـطـمـئـن     .   هرروز بيشتـر شـده اسـت         

باشيد امروز براي شـمـا از هـمـيـشـه               
نامناسب تر است و جـواب مـحـكـم             

 .  *تري خواهيد گرفت
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 از"   شغلهاي خوب براي هـمـه      " عنوان  
 سازمان و نهـاد مـخـتـلـف          ۳۶طرف  

کارگري و اجتـمـاعـي فـراخـوان داده             
 نـفـر در ايـن           ۹۰۰حضور  .   شده بود 

سمينار يکروزه، دو برابر تعدادي بـود       
که برگزار کنندگان پيش بيـنـي کـرده           
بودند، كه خود نشاندهنده عالقمندي     
مردم به راه حـلـهـاي اجـتـمـاعـي در                
مقابل بحران خانـمـان بـرانـداز نـظـام              

شرکت کننـدگـان    .   سرمايه داري است  
در شش گروه کاري تقسيـم شـده، بـه             
بحث و گفتگو پرداخته و در نـهـايـت            
نظـرات خـود را بـا ديـگـر شـركـت                     

سميـنـار   .   كنندگان در ميان گذاشتند   
بدون گرفتن تصميم مشخصـي بـراي         

. قدمهاي بعدي به کار خود پايـان داد       
دو نفر از سخنگويان اصلي سـمـيـنـار         
از مقامات بلند پايه جنبش اتحاديـه       
اي در آمريکا و از طـرفـداران دولـت             

ايـن دو نـفـر در           .   آقاي اوباما بـودنـد    
اصل آمده بودند تـا حـاضـريـن را بـا               
مدل اقتصادي ـ سياسـي اي کـه قـرار         

. است اوباما اجرا کند آشـنـا سـازنـد           
" معاهده سبـز جـديـد   " مدلي که به نام     

اين نوشته سـعـي      .   معروف شده است  
ميکند که نقش باز دارنده و انحرافـي        
اي که سخنگويان اين مدل در مـيـان         
کارگران و مردم زحمتکش در مبـارزه       
شان براي اصالحات تبليغ ميـکـنـنـد         

 .را مورد بررسي قرار دهد
 

بجاي مبارزه  " خرد جمعي " 

  طبقاتي
ــتـــر             David)ديـــويـــد فـــاسـ

Fosster)     يکي از اين دو سخنرانـان 
او مدير اجرايي ائتالف سبز آبـي  .  بود

(Blue Green Alliance)   
اين ائتـالف يـک هـمـکـاري          .   ميباشد

ــيــن اتــحــاديــه هــاي کــارگــري و                  ب
سازمانهاي محيـط زيسـت آمـريـکـا          

 ۴ائتالفي که جمعيتي بيش از      .   است
ميليون نفر در آمريکـا را زيـر چـتـر               

اسـتـراتـزي ايـن       .   خود در آورده اسـت    
ائتالف گسترش دادن پتانسيل ايجاد     

و بـهـتـر کـردن       "   اقتصاد سبـز " کار در   
حقوق کارگران در آمريکا و جـاهـاي           

آقاي فاستـر سـخـنـان       .   ديگر ميباشد 
خود را با اين جملـه شـروع کـرد کـه                 
براي اولين بار احسـاس شـرمـنـدگـي            

. نمي کند که يـک آمـريـکـايـي اسـت              
اشاره او به انتخاب اوباما به ريـاسـت         

او در ادامـه     .     جمهوري آمريکا است  
سخنان خود ادعا مي کند کـه مـدل            
اقتصادي که او طرفدار آن اسـت و آنـر    

مي خواند ميتواند بـا    " معاهده سبز" 
 ميليارد دالر سـرمـايـه گـذاري         ۱۰۰

 ميليون کارجديد   ۲در عرض دو سال     
دو ميـلـيـون کـارخـوب،         .   بوجود آورد 

او سـپـس قـرن      .   قانوني و اتحاديـه اي  
بيستم و قـرن بـيـسـت و يـکـم را بـا                     
همديگر مقايسه مـي کـنـد و مـي                 
گويد همان طوري که بـرق رسـانـي و             
توليد انبوه در ابـتـداي قـرن بـيـسـتـم                
جنبش کارگـري جـديـدي را بـوجـود              
آورد قرن بـيـسـت و يـکـم بـا انـرژي                    

 بـاعـث     (Clean Energy)تميزش  
تولد جنبش هاي اجتماعـي جـديـدي          

ــد شــد      ــواه ــک           .   خ ــقــش ي ايِشــان ن
اقتصادداني را بـازي مـي کـنـد کـه                
آمده است تا از فـوايـد ايـن مـدل و                  
پتانسيل عظيمي کـه ايـن مـدل در               

" قـانـونـي   " و  "   خوب" ،  " سبز" ايجاد کار 
ايـجـاد مــي کـنـد را بـا حـاضـريــن                    

وي در   .   کانادايـي در مـيـان بـگـذارد         
 دقيقه سخنراني خـود    ۴۵تمام مدت  

يکبار نيز از نظام سـرمـايـه داري بـه              
عنوان عامل اصلي بـدبـخـتـي مـردم         

ناگفته نماند کـه سـخـنـان           .   ياد نکرد 
خود را با اين جمله که مدل اقتصادي        

دانش جمـعـي   " او تصديق مي کند که    
و خواستهاي ما ارزش بـيـشـتـري از             

بـه  .   بـه پـايـان بـرد         "   تجارت آزاد دارد  
. سخنان آقاي فاستر بعدا برمـيـگـردم       

در اين جا اجازه دهيد که با سـخـنـران           
ديگر که از آمريکـا آمـده بـود اشـنـا               

 .شويم
بسيج طبقه کارگر براي       
انتخابات پارلماني بجاي     

 مبارزه طبقاتي
 

 Maria)خانم ماريا النا دورازو 
Elena Durazo)  ،سخنران ديگـر ،

منشي هيئت رئيسه فدراسـيـون کـار         
منطقه لوس انـجـلـس بـود کـه ايـن                  

 هــزار کــارگــر را         ۸۰۰فــدراســيــون    
او فـرزنـد يـک         .   نمايندگي مـي کـنـد      

کارگر مکزيکي اسـت کـه بـه هـمـراه              
دا خانواده خود در سن کودکي به کانـا       

وي سالها فعال اتـحـاديـه        .   آمده است 
در کمپيـن   اي در آمريکا بوده و اخيرا       

 بـه عـنـوان کـمـک             انتخاباتي اوبامـا  
او .   رئيس ملي فعاليت ميکرده است    

بيشتر سخنراني خود را بـه تـوضـيـح            
چگونگي بسيج طبقه کارگر آمريـکـا       
براي رأي دادن به اوبامـا اخـتـصـاص           

در اصل آمده بود که تجربه کـار       .   داد
ائتالفي بعنوان رمز موفقيت کمپـيـن       
در پـيـروزي اوبـامـا را بـا فـعـالـيـن                     
اجتماعـي و اتـحـاديـه اي کـانـاد در               

پيام خـانـم دورازو بـه           .   ميان بگذارد 
حاضرين اين بود که اگر دو جـنـبـش          
کارگري در کانادد و آمريکا دست در       
دست همديگر دهند، اين دو جـنـبـش         
نه تنها بـاعـث ايـجـاد مـيـلـيـونـهـا                    

در ايـن دو كشـور خـواهـد       "  کارخوب" 
شد بلکه اين همبستگي مـي تـوانـد            
منشاء تغييرات اساسي در دنيـا نـيـز        

ايشان در پايـان سـخـنـان خـود          .   باشد
اشاره کرد که با انتخاب اوباما هنـوز         
کار تمام نشده است بلکه مردم بـايـد           
کماکان به حـمـايـت خـود از اوبـامـا               
ادامه دهند تا او بتواند بـا حـمـايـت              
کنگره آمريکا برنامه هاي اقتـصـادي       

 .ـ سياسي خود را به پيش ببرد
 

جنبش رفرميستي ـ اتحاديه اي     
کانادا در روياي اوبامايي براي     

 کانادا
 
 مـجـمـع      ۲۰۰۸در ماه مه سال      

 (CLC)ساالنه کنگـره کـار کـانـادا           
حمايت دو باره خود را از حـزب نـيـو             
دمکرات و رهبر آن آقاي جـك لـيـتـن             

(Jack Layton)ليتـن  .   اعالم نمود
در عوض در صحبتهاي خود در ايـن       
کنگره از لزوم همکاري بين اين حزب        

ليتن که  .   و جنبش کارگري تاييد کرد    
از انتخاب اوبـامـا بـعـنـوان کـانـديـد                
حزب دمکرات آمريکا براي ريـاسـت        
جمهوري بوجد آمـده بـود گـفـت کـه                
دمــکــراتــهــا در آمــريــکــا از هــمــان            

تغييرات اجـتـمـاعـي صـحـبـت مـي               
حضور لـيـتـن      .   کنند که ما در کانادا    

در اين سمينار مهر تايـيـد مـجـددي            
بود که جنبش رفرميستـي کـانـادا و            
حزب پارلماني آن نگاهشان به اوبامـا       

 .و مدل اقتصادي ايشان است
 

بحران سرمايه داري اخير و راه 
حل احزاب چپ بورژوايي در 

 کاناد و آمريکا
 

اقاي فـاسـتـر در سـخـنـان خـود                
ايشـان  "   معاهـده سـبـز     " اشاره کرد که    

 الهام گرفته از برنامه هاي براي رفـرم         
اقتصادي ـ سيـاسـي آقـاي روزولـت،             

 ٣٠رييس جمهور آمريـکـا در دهـه             
ميالدي، ميباشد که او براي مـقـابلـه         
با بحران سرمايه داري در سـالـهـاي             

برنـامـه   .   بکار گرفته بود۱۹۳۰-۴۰
" مـعـاهـده جـديـد       " هايي که بـه نـام           

(New Deal)        در .    مـعـروف اسـت
اين جا بايد اشاره کنيم که رفـرمـهـاي          

سياسي مشابه و در ابعـاد      -اقتصادي
وسيعتري در اروپا و بـخـصـوص در             
اروپاي شمالي پايه هاي دولـت رفـاه             

welfare state)   (       ــل ــيـ ــکـ را تشـ
اين برنامه ها در حقيقت مـدل       .   دادند

سياسي را تشکيـل مـي         -اقتصادي  
دادند کـه سـرمـايـه داري غـرب در                 
دوران رونق اقتصادي بعد از جـنـگ           
جهاني دوم براي به سـازش کشـانـدن            
اتحاديه هاي قوي و چپ کـارگـري و            
هم چنين بـراي جـلـوگـيـري از نـفـوذ                

در ميان کارگران بـکـار     "   سوسيالسم" 
امـا ايـن مـدل اقـتـصـادي ـ                 .   گرفت

سياسي به محض ورود نظام سرمايـه       
 ۷۰داري بـه دوران بـحـران در دهـه                

. داد"   بـازار آزاد   " جاي خود را به مدل     
دولتهاي رفاه يکي بـعـد از ديـگـري              
جاي خود را به دولتهاي دست راستي       
دادند و يا انکه خودشان برنامه هـاي         

 . آنها را پياده کردند
در طول اين سه دهـه، سـيـسـتـم              
لجام گسيختـه بـازار آزاد بـه اقصـا                
نقاط دنيا تاخته اسـت، شـيـره جـان               
کارگران وزحمتکشان دنيا را مکـيـده       
است تا بتواند بر بحران خـود غـلـبـه              

در نبود احزاب و سـازمـانـهـاي          .   کند
چپ و سوسياليستي استراتژي خـانـم        

مارگرت تاچرکه يک بـار گـفـتـه بـود              
بـر  "   الترناتيـو ديـگـري وجـود نـدارد           " 

ولي با تـمـام     .   همه جا حاکم شده است    
اين مانورها هيچکدام از ايدئولوگهـا      
و اقتصاددانان بورژوائي نتوانسته اند     
از پيشروي و حاد و عميـق شـدن ايـن            

اين بحـران نـه      .   بحران جلوگيري کنند  
تنها آمده است تا زندگي ميـلـيـونـهـا           
انسان زحمتکش و کارگر در دنـيـا را           
به يغما ببرد بلکه خواب را از چشمان        
ايدئولوگهاي بـزرگ سـرمـايـه داري،           

" الن گرين اسـپـن    " کساني مانند آقاي    
رئيس سابق بانك فـدرال  آمـريـكـا و              
كسي که تمام عمر خود را در مداحي        
ايده ال بودن سرمايه داري بـازار آزاد          

. اســتصــرف کــرده اســت، ربــوده              
اقتصاددانان بورژوا دوباره به مارکس     
رجوع کرده و در تئوري گرايش نزولـي        
نرخ سود مارکس دليل ناعالج بـودن        
وقوع بحران سرمايه داري را جستجـو       

در چنين شرايطي است که     .   مي کنند 
 با برنامه هـاي مـعـاهـده           آقاي اوباما 

سبز جديدش و بـراي نـجـات نـظـام                 
سرمايه داري به جلوي صحـنـه رانـده           

ــامــه هــاي           .   مــيــشــود  ــرن ــررســي ب ب
سيـاسـي اقـاي اوبـامـا،             -اقتصادي  

امکان اجرا شـدن آنـهـا و تـغـيـيـرات              
احتمالي که اين برنامه ها مي توانند       
در زندگي مردم آمريکا و دنيا بوجود       

ولـي  .   آورد در توان اين نوشته نيـسـت       
شواهد نشان مي دهد که برنامه هاي       
اوباما در همان قـدم هـاي اولـيـه بـا                 

هنوز يک مـاه    .   موانع روبرو شده است   
از انــتــخــاب او بــه پســت ريــاســت               
جمهوري آمريكا نميگذرد که بعضـي      
از اقتصاددانان سرمايه داري آمريکـا      
اخــطــار داده انــد کــه او در مــدل                    
اقتصادي خود بايد خيلي محتاطـانـه       
عمل کند و يا او را از پـرخـرج بـودن               

تـا  .   مدل اقتصاديش برحذرمي دارنـد    
حدي که خود اوباما اخيرا اعالم کرده     
است که وضعيت اقتصادي آمـريـکـا        
قبل از آن که روبه بهبـود بـرود بـدتـر               

 .خواهد شد
 اقاي فاستـر بـجـاي تـاكـيـد بـر                
مبارزه طبقاتي كارگران  بـا سـرمـايـه          
داري به کشف بهتر بودن خرد جمعـي        

 
 زنده باد سوسياليسم 

 
 " ...هاي خوب شغل"  سمينار
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 آذرمـاه   ٢٧بنابه خبري كه امروز     
 ٣به حزب رسيده است، حدود ساعت       

 تـن از       ١٠٠٠بعدازظهر، بـيـش از         
كارگران شركت لوله سازي اهواز، در        
اعتراض به سياست دولت مبـنـي بـر          
اخراج كـلـيـه كـارگـران ايـن شـركـت                  
روبروي استانداري خوزستان دست بـه      

كــارگــران .   تــجــمــع اعــتــراضــي زدنــد     
 كـيـلـومـتـري كـارخـانـه تـا                ۵مسيـر   

استانداري را در اعتراض بـه صـدور           
 اخراج كارگران ايـن شـركـت         بخشنامه

و همچنيـن عـدم حـمـايـت مـديـران                 
شركت در به اختيار گذاشتن وسـائـل          

كارگران در   .   نقليه، راهپيمائي كردند  
حين راهپيمائي شعارهائي از جـملـه         

را فـريـاد     "   زندگي حق مسلم ماسـت    " 
 . مي زدند

کارگران لوله سـازي مـيـگـويـنـد            
دولت بخشنامـه اي صـادر كـرده كـه            

 كـارگـر ايـن         ٤٠٠٠طبق آن كـلـيـه          
بــه دلــيــل عــدم بــازدهــي           " شــركــت    

اخـراج  "   اقتصادي لوله سـازي اهـواز        
 ديـمـاه     ۵قرار اسـت تـا      .   خواهند شد 

نيمي از اين كارگران اخراج و مـابـقـي         
تا قبل از پايان سال تسـويـه حسـاب             

كارگران اعتراض را خـود بـه          .   شوند

همين دليل با سفـر احـمـدي نـژاد بـه               
. استان خوزسـتـان هـمـزمـان کـردنـد             

طبق اين خـبـر، دادخـواه، نـمـايـنـده                 
احمدي نژاد، با سه نفر از نمايـنـدگـان          
كارگران گفتگو كرد كه به نتيـجـه اي         

 . نرسيد
كارگران براي پرهيز از برخورد بـا       
نيروهاي انـتـظـامـي كـه تـعـدادشـان               
افزوده مي شـد بـه تـجـمـع خـود در                   

 و نيم بعـد از ظـهـر خـاتـمـه          ۵ساعت  
 .دادند

در بخش ديگري از اين خبر آمده       
 ٤٠٠است كه سپاه پاسداران بيـش از   

مــيــلــيــارد تــومــان از ايــن شــركــت             
باصطالح خريد كرده است امـا هـنـوز         
هزينه اي پرداخت نـكـرده اسـت كـه               
كارگران دليل عمده ورشكستگي اين     
شركت را غارت هاي اينچنيني مـي        

 . دانند
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از                
اعتراض به حق كارگران لوـلـه سـازي           
اهـواز حـمـايـت مـي كـنـد و كـلـيـه                      
كارگران اين شركت را بـه اعـتـراض             
يكپارچه و متحدانه و برگزاري منظـم       

. مجمع عمومي خود فرامـي خـوانـد         
حزب از همه كارگران، بويژه كـارگـران        
ديگر صنايع در اهواز مي خواهد كـه        
از هيچگـونـه حـمـايـتـي از مـبـارزه                  

. كارگران لولـه سـازي دريـغ نـكـنـنـد              
حزب بر ضرورت حضور فعال خانواده      
هاي کارگران در تجمعات اعتـراضـي       

 کـارگـر و        ٤٠٠٠.   تاکيـد مـيـکـنـد       
همسـران و سـايـر اعضـاي خـانـواده               
کارگران نيروي عظيمي است که اگـر         
به ميدان بيايد بسرعت حمايت مـردم       
اهواز را جلب ميکند و بـراي دولـت            
چاره اي جـز عـقـب نشـيـنـي بـاقـي                    

 . نميگذارد
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧آذرماه ٢٧-٢٠٠٨دسامبر١٧ 

طيب ماليي از اعضاي هـيـئـت         
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايـران کـه       

 آبـان مـاه در بـازداشـت             22از روز   
بســـر مـــي بـــرد روز دوشـــنـــبـــه                 

 بـا قـرار   17 ساعت 87/9/25
 .  وثيقه ده ميليون توماني آزاد شد

سنديکاي کارگران شرکت واحـد      
اتوبوسرانـي تـهـران و حـومـه آزادي              
طيب ماليي را بـه اعضـاي خـانـواده           

وي و اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران                
صميمانه تبريک ميگويد و امـيـد آن      
دارد تا با اتحاد و همبستگي هر چـه         
بيشتر کارگران بزودي شـاهـد آزادي          
منصور اسالو و ساير کارگران دربنـد       

 . از زندان باشيم
 

 سنديکاي کارگران شرکت واحـد      
ــهــران و حــومــه              ــوســرانــي ت ــوب -ات

١٣٨٧/٩/٢٥  

و ايجاد اتـحـاديـه هـاي جـديـد مـي                 
سخنان خانم دورازو، اگرچه بـا      .   رسند

 ظاهري چپ تر و راديـکـال تـر، ولـي             
در سيستم .   بهمان اندازه فريبنده است   

فکري او همه چيز به کنگره آمريکـا و    
حمايت آن از برنامه هاي اوباما خـتـم         

معلوم نيسـت اگـر آقـايـانـي        .  ميشود
 GMمثل الن موللي مدير کارخانه       

 ميليون دالر در    ۲۱با درآمد ساليانه    
سال به بهتر بودن خـرد جـمـعـي آقـاي           
فاستـر مـتـقـاعـد نشـدنـد تـکـلـيـف                   
چيست؟ معلوم نيست که اگر کنـگـره        

آمريکا و بنگاه هاي مالي نظير بانک       
 مـيـلـيـارد       ۱۰۰ رقم IMFجهاني و  

دالري پيشنـهـادي آقـاي فـاسـتـر را                
تصــويــب نــکــردنــد تــکــلــيــف آن دو           
ميليون کار سبز و خوب چه ميشود؟       
خانم دورازو شايد بگويد اتحاديه هـا        

سوال اين است کـه     .   را بسيج مي کند   
او با کدام افق و چگونه ميخواهد اين        

چرا اتحاديـه هـا    !   کار را عملي سازد؟   
تا به حال و در تمام مـدت سـه دهـه                 
حملـه سـرمـايـه داري بـازار آزاد بـه                  
کارگران و مردم زحمتکش مقاومتـي      
را سازمان نداده اند؟ از اين گـذشـتـه،          
آيا اوباما و کنگره آمريکـا بـه خـانـم             
دورازو تضــمــيــن مــي دهــنــد کــه                
درمــقــابــل اعــتــصــابــات و اشــغــال           

احــتــمــالــي کــارخــانــجــات تــوســط            
کارگران به ارتش و گلولـه و بـه زنـدان       
انداختن کارگران متوسل نشوند؟ بـي      
ترديد سرمايه داري حـتـي اگـر مـدل             
اقتصادي معاده سبـز جـديـد را هـم               
جدي بگيرد از بحران كنـونـيـش رهـا            

 . نخواهد شد

 
" ...هاي خوب شغل"  سمينار  

 

 كارگران لوله سازي اهواز دست به تجمع اعتراضي زدند 

وزارت کشور جمهوري اسـالمـي       
ــام و شــرکــت مــهــاجــريــن                 ثــبــت ن
افغـانسـتـانـي و عـراقـي در آزمـون                   

در .   کنکور را مـمـنـوع کـرده اسـت               
دفترچه راهنماي شـرکـت در آزمـون            
سراسري پذيرش دانشـجـو آمـده کـه             
ثبت نام و شرکت  افغانستاني هـا و            
عراقيهـا در آزمـون دانشـگـاهـهـاي              

  .دولتي ايران ممنوع است
جــمــهــوري اســالمــي فشــار بــر          

مهاجرين افغانستانـي و عـراقـي را             
ايـن بـخـشـي از        .   شدت بخشيده است  

پروژه بازگشت دادن اجبـاري آنـهـا بـه          
مناطق جنگي افـغـانسـتـان و عـراق             

تبليغات فاشيستي عليـه ايـن       .   است
دسته از مهاجرين که بعضا بـيـش از           
سه دهه در ايران کـار و زنـدگـي کـرده             
اند، شب و روز از بلندگوهـاي دولـتـي       

آنها را در تـنـگـنـا قـرار              .   ادامه دارد 
داده اند، کودکانشان اجازه تـحـصـيـل         
ندارند، ازدواجشان در جـايـي ثـبـت              
نمي شود، بيکارشان ميکـنـنـد و از            

ايـن  .   هر حقي محرومشان ميـکـنـنـد       
تهاجم فاشيستي را سازمان داده انـد        
تا اخراج آنها را ساده تر کـنـنـد و از            
طرف ديـگـر مـهـاجـريـن را عـامـل                  
بيکاري و مهاجرين افغـان را عـامـل        
جنايت معرفي ميکنند، تا مـردم را         

به جان هم بـيـنـدازنـد و خـود را از                     
امـروز چـه کسـي         .   مهلکه بدر بـرنـد     

نميداند که نظام گنديده سرمايه داري      
و حکومت کثيف اسالمي، مسـئـول        
همه بدبختي هـا، فـقـر و گـرانـي و                   
بيکاري، جنايت و فسـاد، اعـتـيـاد و           
تن فروشي، وضعيت افتضاح آموزش     
و پـرورش و سـايـر مصـائـب مـردم                  

  !است
پناهندگان افغانستاني و عـراقـي      

اينها در کنار   .   شهروندان اين کشورند  
ساير کارگران در اين کشور کـار کـرده         

در بناهاي کشور، در کـارخـانـه           .   اند
ها، در جاده ها، آثـار زحـمـات آنـهـا               

اينها در کـنـار سـايـر           .   مشهود است 
کارگران و مردم زحمتکش، صاحبـان      
اصلـي جـامـعـه انـد کـه حـقـوقشـان                  
توسط جنايتکـاران حـاکـم مصـادره           

آنها هم مانند بقيـه مـردم        .   شده است 
سه دهه رنج، فقر، بيکاري و سرکـوب        
رژيم اسالمي را بدوش ميـکـشـنـد و            
حقوق انساني آنها مانند بقـيـه مـردم         
توسط جنايتکاران حـاکـم اسـالمـي،          

 .زير پا گذاشته شده است
 

کارگران، دانشـجـويـان، مـردم           
  شريف

 
از حق انساني تحصيـل فـرزنـدان         
مهاجرين افغانستـانـي و عـراقـي و              

از حـقـوق   .   ساير مهاجرين دفاع کنيـد  
هــر .   شــهــرونــدي آنــهــا دفــاع کــنــيــد        

تعرضي به آنها را به تعـرضـي عـلـيـه            
حکومت جنايتکار و فاسـد اسـالمـي        

همه ما بايد مـتـحـد و           .   تبديل کنيد 
يکپارچه عليه اين حکومت قد عـلـم          

هـرشـکـاف و تـفـرقـه اي کـه                  .   کنيم
توسط حکومت دامن زده مـيـشـود،         
براي پراکنده کردن مردم و بـاز شـدن            
دست حکومت براي سرکوب و عـقـب    

بـا تـمـام قـوا در            .   راندن مردم اسـت    
  .مقابل آن بايستيم

  
  آزادي، برابري، حکومت کارگري

  مرگ بر جمهوري اسالمي
  زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧آذرماه ٢٨-٢٠٠٨دسامبر ٨

 
 !جمهوري اسالمي يک حکومت فاشيستي است

  !با تمام قوا از حقوق مهاجرين افغاني و عراقي در ايران حمايت کنيم

١٠از صفحه   

 
 پيام شادباش سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران و حومه

 آزادي طيب ماليي را تبريک ميگوئيم 
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 مـاه    ٦کارگران کيان تاير بيـش از     
است که در اعتصاب و اعتراض بـه سـر     

 مـاه    ٨اين کارگران هم اکنون      .   ميبرند
است که حقوق خود را دريـافـت نـکـرده             
اند و به اشکال مختلف اعتـراض خـود           

کارگران کـيـان تـايـر        .   را اعالم کرده اند   
 آذر از      ٦بدنبال اعتراضات خـود روز         

 صبح در مقابـل وزارت رفـاه         ٨ساعت  
تجمع اعتراضي بـر پـا کـردنـد و ايـن                  

.  صبح ادامه يافـت ١٠تجمع تا ساعت    
 نفـر از کـارگـران    ٨٠در اين تجمع حدود  

شرکت داشتند و کارگران زن السـتـيـک           
ــيــز در تــجــمــع حضــور داشــتــنــد                  . ن

در اين تجمع عليرغم حضور نـيـروهـاي          
امنيتي و انتظامي و تهديدهاي مـکـرر        
براي دستگيـري کـارگـران، آنـان بـطـور              

 . يکپارچه اي اقدام به شعار دادن کردنـد       
تجمع کارگران الستيک البـرز عـلـيـرغـم          
اصرار آنان مبني بر تحقق وعـده هـاي            

 مـــاه از         ٨داده شـــده در مـــورد                 
دســتــمــزدهــاي عــقــب افــتــاده و خــلــع            
مالکيت از کارفرما بدون هيچ نـتـيـجـه          

 .  ظهر پايان گـرفـت   ٢روشني در ساعت    
الزم بـه يـادآوري اسـت پـس از شـروع                  

 بـازرس    ،تجمع کارگران الستيک الـبـرز     
ويژه اي از رياست جمـهـوري در وزارت         
رفاه حضور پيدا کرد و همچنين سه نفـر         
از نماينده هاي کارگران الستيک الـبـرز          
به نهاد رياست جـمـهـوري رفـتـنـد امـا               
تمامي مذاکرات صورت گـرفـتـه بـدون          

 . حصول نـتـيـجـه اي پـايـان پـذيـرفـت                   
 آذر کـارگـران السـتـيـک الـبـرز               ٢٤روز  

باري ديگر دست به تجـمـع زدنـد و در              
مقابل درب بيرون کارخانه و کنار جـاده        

جـمـع   )   جـاده سـاوه    ( اصلي اسالمشـهـر   
ــد  ــدنـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  . شــــــ

پس از شـروع ايـن تـجـمـع نـيـروهـاي                     
انتظامي و معاون فرماندار اسالمشهـر      
در مــحــل حــاضــر شــدنــد و مــعــاون               

بـا  .   فرماندار بـه مـيـان کـارگـران آمـد              
حضــور مــعــاون فــرمــانــدار در مــيــان           
کارگران تعدادي از آنان از شـدت خشـم           

اشـک ريـخـتـه و بـا قـاطـعـيـت اعـالم                      
 چنانچه دستمزدهـاي مـا فـورا         �کردند

پرداخت نشود طي روزهاي آينده هـمـراه     
با خانواده هايمان جاده ساوه را خواهيـم        
بست و در اين صورت اگر قصد کشـتـن    

. ما را نيز داشته باشيـد مـا آمـاده ايـم           
بنا بر اظهار کارگران الستيک الـبـرز بـا         
پــيــش آمــدن ايــن وضــعــيــت مــعــاون            
فرماندار با قسـم و وعـده اعـالم کـرد                 
مشــکــل شــمــا حــل شــده اســت و                     
تصميمات خوبي به نـفـع شـمـا اتـخـاذ               
گشته که طـي روزهـاي آيـنـده اعـالم                  

در پــايــان ايــن مــذاکــره         .   خــواهــد شــد  
کارگران با قاطعـيـت اظـهـار داشـتـنـد               

 آذر بخشـي از  ٢٦چنانچه روز سه شنبه     
دستمزدهاي وعده داده شده به کـارگـران        
پرداخت نشود آنان در اين روز بار ديگـر       
در بيرون کارخانـه و کـنـار جـاده سـاوه              

ــد زد                      ــن ــواه ــع خ ــم ــج ــه ت  . دســت ب
 آذر نيز حـدود     ٢٥پس از اين تجمع روز      

 نفر از کارگران الستـک الـبـرز در         ٢٠٠
برون از کارخانه و کنار جاده ساوه با در           
 دست داشتن پالکاردها  دست به تجمع 

 . زدند
تـجــمـع کــارگــران در ايـن روز از                 

 صبح شروع شد و تا سـاعـت           ٩ساعت  
بـدنـبـال    .    ظهـر ادامـه يـافـت         ٣٠/١٢

شروع اين تجمع و با تماس مسـئـولـيـن           
بخـشـداري چـهـاردانـگـه، تـعـدادي از                 
نماينده هاي کارگران به اين بـخـشـداري         
رفتـه و در بـرابـر خـواسـت مسـئـولـيـن                  
بخشداري مـبـنـي بـر پـايـان دادن بـه                    
تجمع، اعالم کردند کاري از دسـت مـا           
بر نميايد و ما نمي توانيم کـارگـران را             

پـس از    .   به خاتمه تجمـع قـانـع کـنـيـم             
 در   ،مذاکره بي نتيجه اين نماينـده هـا         

بخشداري چهار دانگه آنان بـه کـارخـانـه          
مراجعه کرده و مسئله را با کارگـران در         

ســپــس فــرمــانــدار    .   مــيــان گــذاشــتــنــد   
اسالمشهر نيز طي تمـاس تـلـفـنـي بـا               
نماينده هاي کارگران، آنان را به مذاکـره        
در محل فرمانداري و بـعـد از آن در                  

امــا .   مــحــل کــارخــانــه دعــوت کــرد           
کارگران اين پيشنهاد را نپـذيـرفـتـنـد و            
اعــالم کـــردنــد مـــا تــا دريــافـــت                     
دستمزدهايمان با هيچکـس حـاضـر بـه          
مذاکره نيستيم و به تجمعات خـود تـا            
دريافت دستمزدهايمان ادامـه خـواهـيـم        

 . داد
 آذر حـرکـتـي         ٢٥ و      ٢٤تجـمـع روز        

اخطاري از جانب کارگـران کـيـان تـايـر              
اين کارگران اعالم داشتند که فردا      .   بود

صبح تجمع بزرگ را در برون کارخانه و     
. کنار جاده ساوه برگزار خـواهـنـد کـرد            

عــلــيــرغــم تــمــاســهــايــي کــه از ســوي            
مسئولين منطقه و وعده و وعيدهـايـي        

 کارگران کيان تاير اعـالم       ،که داده شده  
کرده اند که وعـده و وعـيـد بـس و بـر                    

 ٢٦برپايي تجمع براي روز سـه شـنـبـه              
ــد                     ــودنـــ ــمـــ ــد نـــ ــيـــ ــاکـــ  . آذر تـــ

 آذر   ٢٥بنا به گزارش در تـجـمـع روز              
نروها امنت و انتظام نسبت به روز قبـل       

ضمن اينکه بنا به خبرهـاي      .   بيشتر بود 
ديگر تعداد زاد از نـروهـا انـتـظـام و                    
امنت در محل دگـر بـه حـالـت آمـاده                 

ــد                  ــودنـــ ــر بـــ ــقـــ ــتـــ  . بـــــاش مســـ
الزم به يادآوري اسـت از حـدود دو مـاه          
پـيـش دولـت وامـي را بـه مـبـلـغ ده                        
ميليارد ريال براي پرداخـت بـخـشـي از            
دستمزدهاي معوقه کارگران السـتـيـک         
البرز تصويب کرده است اما تالـشـهـاي         
تاکنوني کارگران الستيک الـبـرز بـراي           

. دريافت اين پول بي نتيجه مانـده اسـت        
ديروز به کارگران الستيک الـبـرز اعـالم          
شد کارفرما بـايـد پشـت سـفـتـه هـاي                  
مربوط به دريافت وام را امضا کند اما        
کارفرما امضاي سفته هـا را مشـروط         
به تخليه دفتر مرکزي شرکـت السـتـيـک       

 که آنـان بـا       ،البرز از سوي کارگران کرد    
خواست کارفرما مخالفت کردند و بـه           
اين ترتيب پرداخت اين پول به کـارگـران         

کـارگـران   .   بار ديگر به بن بسـت خـورد          
الستيک البرز اعالم کرده اند تـا تـحـقـق           
تمامي خواست هايشان حاضر بـه تـرک      

دفتر مرکزي ايـن شـرکـت در خـيـابـان                
 . آزادي و تحويل آن به کارفرما نيستـنـد        

بنا بر گزارش ديگري هفته قبل از ايـن        
حرکت اعتراضـي در مـيـان کـارگـران               
الستيک البرز شايع شده بود که اسامـي        
تعدادي از نمايـنـده هـاي کـارگـران بـه                
عنوان عـامـلـيـن تـجـمـعـات بـه اداره                   

 . اطــــالعــــات داده شــــده اســــت                   
بنا بر اين خبـر، بـدنـبـال انـتـشـار ايـن                   
شايعه در کارخانه تعدادي از نـمـايـنـده            
هاي کارگران الستيک الـبـرز روز پـنـج             

ــداري            ٢١شــنــبــه       آذر عــازم فــرمــان
اسالمشهر شده و با طرح اين شايعـه در         

 . آنجا بر حقانيت کارگران تاکيد نمودنـد      
 مـاه اسـت        ٨کارگران الستيک الـبـرز         

دستمزدي دريافت نکرده اند و اکـثـريـت         
آنان تحـت فشـارهـاي مـالـي و روحـي                
چنان مستاصل و درمانده شده انـد کـه           
بعضا در ميان هـمـکـاران خـود گـريـه               

کارگران السـتـک الـبـرز روز            .   ميکنند
 آذر دست به تجمع بزرگ خـواهـنـد            ٢٦
 .زد

 بدنبال تـجـمـع       ،به گزارش سايت اتحاد   
 صـبـح     ٨ سـاعـت     ، آذر ٢٥ و ٢٤روز  
 آذر ســاعــت در حــالــي کــه               ٢٦روز   

کارگران براي بيرون آمدن از کـارخـانـه             
براي تجمع آماده مي شدنـد، فـرمـانـدار         
اسالمشهـر طـي تـمـاسـي تـلـفـنـي بـا                   
نــمــايــنــدگــان کــارگــران، آنــان را بــه                

همانطـور  .   استانداري تهران دعوت کرد   
 آذر فـرمـانـدار         ٢٥که اشـاره شـد روز          

ــا                 ــره ب ــان مــذاک ــر خــواه اســالمشــه
نمايندگان کارگران شده و آنان را بـراي           

 آذر به استانـداري دعـوت   ٢٦صبح روز   
 بــه خــواســت      ، امــا آنــهــا     ،کــرده بــود  

کارگران به استانداري نرفته و در حـال            
آماده شدن براي برگزاري تجمـع بـودنـد           
که فرماندار از محل استانداري با آنـان       
تماس گـرفـت و اعـالم کـرد مسـئلـه                   
پرداخت يک ميليارد تومان بـه عـنـوان           
بخشي از دستمزد کـارگـران حـل شـده             

او  از  کـارگـران  خـواسـت تـا                   .   است  
ــد                      ــنـ ــزنـ ــع نـ ــمـ ــجـ ــه تـ ــت بـ  . . دسـ

بــدنــبــال ايــن وضــعــيــت تــعــدادي از               
نمايندگان کارگـران عـازم اسـتـانـداري            

 صبـح و     ١٠شدند و قرار شد تا ساعت       
تماس نمايـنـده هـا از اسـتـانـداري بـا                   

 . کارگران، تـجـمـعـي صـورت نـگـيـرد                
پس از رسيدن تعدادي از نـمـايـنـدگـان              
کارگران به استانداري، آنان با کـارگـران      
در کارخانه تماس گرفته و اعالم کردنـد        
کارهاي اداري مبلغ يک ميليارد تومان      
پول براي واريز آن به حساب آنان در حال         

طبق اين خبر، مبـلـغ فـوق         .   انجام است 
به حساب اعتباري کـه بـراي تـک تـک                
کارگران باز شده است واريز مـيـشـود و           

 آذر اين کـارتـهـا در           ٢٨روز پنج شنبه    
 ميان کارگـران تـوزيـع خـواهـد گشـت                
در همين حال و پس از اعالم ايـن خـبـر              
از سـوي نـمـايـنـدگـان کـارگـران، دبـيـر                  
هيئت حمايت از صنايع نيز با نمـايـنـده          
هــايــي از کــارگــران کــه در کــارخــانــه              

 تماس گرفت و از آنـان خـواسـت       �بودند
براي مذاکره در باره استقـرار مـديـريـت           
دولتي در کارخانـه و راه انـدازي آن، تـا            

 ظـهـر در دفـتـر مـرکـزي                 ١٢ساعت   
 . شـــرکـــت حضـــور پـــيـــدا کـــنـــنـــد               

با اعالم اين خبرها کارگران از تـجـمـع             
خود مـنـصـرف شـدنـد و تـعـدادي از                    
نمايندگان آنان نيز عازم دفـتـر مـرکـزي          

جلسه نمايندگان کارگران   .   شرکت شدند 
با هيئت حمايت از صـنـايـع در دفـتـر                

 ١٢/٣٠مرکـزي شـرکـت از سـاعـت              
 ظـهـر     ١٤شروع  شد  و  در سـاعـت              

 پـــــــــــايـــــــــــان يـــــــــــافـــــــــــت                  
در اين جلسه به نماينـده هـاي کـارگـران        
اعالم شد اين هيئت صبـح روز شـنـبـه            

 آذر به هـمـراه هـيـئـتـي از                 ٣٠مورخه  
نيروي انتظامي و قوه قضائيه در محـل        
کارخانه حضور پيدا خـواهـنـد کـرد تـا              
امورمربوط بـه تـحـويـل کـارخـانـه بـه                 

ايـن  .   مديريت دولتي را انـجـام دهـنـد            
هيئت به نمايندگان کارگـران گـفـت کـه           
بالفاصله مدير عاملي بـراي کـارخـانـه           
تعيين خواهد شد و با بودجه اي کـه در            
اختيار آنان قرار گرفته است کارخانه راه       

کـارگـران کـيـان       .   اندازي خواهد گشـت    
تاير منتظر اقدامات و قـولـهـاي داده              

 .شده هستند
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به گزارش بيژن مهدوي خـبـرنـگـار          
 کـارگـر کـارخـانـه           ١٥٠٠کانال جديد    

) gold stone( الستيک گلد اسـتـون       
 کيلومتري اردبـيـل اول آذر          ٥واقع  در    

ماه با خواست هاي  افزايـش دسـتـمـزد             
ها ، رسـمـي کـردن کـارگـران مـوقـت،                
امنيت شغلي و انـتـخـاب نـمـايـنـدگـان              

 . خود دست به اعتصاب زدند
 نـفـر از        ١٠٠در ايـن کـارخـانـه              

کــارگــران اســتــخــدام رســمــي و بــاقــي            
ــا                   ــا ب ــراردادي و عــمــدت کــارگــران ق
قراردادهاي سفيد امضا به کار اشتغـال       

اکثر اين کـارگـران مـتـخـصـص            .   دارند
 سـال سـابـقـه          ١٢ تا   ١٠هستند و بين    

اما کارفرمـا   .   کار در اين کارخانه دارند    
حق بيمه آنها را بعنوان کارگـر رد کـرده           

 هـزار    ٢٥٠حقوق کارگران حدود .   است
تومان اسـت و کـارگـران مـيـگـويـنـد                   
دستمزد آنها بايد متـنـاسـب بـا سـطـح             

 هـزار تـومـان         ٧٠٠ تـا       ،تخصصشان
يعني به انـدازه کـار مشـابـه کـارگـران                 
مـتـخـصــص در کــارخـانـجــات ديـگــر              

 . افزايش يابد
به گزارش بيژن مهدوي، کارفرمـا و   
ارگانهاي مختلف دولتي تالش کـردنـد        
با وعـده هـاي تـوخـالـي کـارگـران را                     
تشويق به پايان دادن به اعتصاب کننـد        
اما کارگران بخش هاي مـخـتـلـف ايـن             
کارخانه، برق و مکانيک، الکتـرونـيـک،        
توليد مواد خام، قسمت ساخت، پخت،      
کيفيت کنترل و کارگران انـبـار، فـريـب            

وعده ها را نخورده و متحد و يکپـارچـه           
به اعـتـصـاب ادامـه  خـود را ادامـه                    

 ١٥٠٠بدين ترتيب کـه  کـلـيـه             .   دادند
کارگر اين کارخانه که در چهـار شـيـفـت           
کاري تقسيم شـده انـد، در اعـتـصـاب               

يعني اينکه بخشهائـي    .   شرکت داشتند 
از کارخانه تماما تـعـطـيـل بـود و در                  
بخشهائي از کارخانه کارگران تنـهـا دو        
ساعت در روز کار کرده  و تـولـيـد از                  

 ٢٠٠٠ حلقه الستيک بـه       ٧٠٠٠روزي  
کارگران همچنين بـدلـيـل      .   کاهش يافت 

کيفيت بد غذا از رفتـن بـه غـذاخـوري              
 . خودداري کردند

 آذر    ١١در ادامه اعتصـاب روز          
استانـداري از کـارگـران خـواسـت کـه                 

. نمايندگان خود را به مذاکره بفرسـتـنـد        
کارگران از هر بخش يک نفـر را بـعـنـوان            
نماينده تعيين کردند و خواستهاي خـود       

 مـاده تـنـظـيـم کـرده و بـه                    ١٦را در    
در ايــن مــذاکــره از         .   کــارفــرمــا دادنــد  

کارگران خواسته شده بود کـه تـمـامـي             
درصد کار کنند کـه      ١٠بخشها حداقل   

 تا به خواستهايشان پاسخ     ،بحران نشود 
نمايندگـان کـارگـران گـفـتـه            .   داده شود 

بودند موضوع را با کارگران در مـيـان           
. ميگذاريم تا کارگران تصميم بـگـيـرنـد     

اما کارگران پيشنهاد فـرمـانـدار را رد            
کردند و گفتند اين وعده هـا تـوخـالـي              

کارگـران بـيـانـيـه        .   است و ارزشي ندارد   
 ماده اي خـود را بصـورت تـومـار            ١٦

امضا کردند تا امروز بـه شـوراي شـهـر             

 . تحويل داده شود
تعدادي از خواستهاي کـارگـران بـه         

 : اين شرح است
 افزايش پايه حقوق کارگران -
نـيـروي   .   امنـيـت شـغـلـي کـارگـران                -

انتظامي پاسخ کارگران نيست و بـايـد           
 . از کارخانه بيرون برود

 اجراب طرح طبقه بندي مشاغل -
 پرداخت سختي کار به کارگران -
کارگران نمايندگان منتخب خـود را           -

شوراي اسالمي به کارگران    .   ميخواهند
 . تحميل شده است و بايد منحل شود

. اضافه کاري اجباري بايد لغـو شـود          -
در قبال اضافه کاري داوطلبانه دستمزد      

 . مناسب پرداخت شود
اختصاص امـکـانـات تـفـريـحـي بـه                 -

کارگران در تعطيالت تابستان، هماننـد      
 کارخانجات ديگر

مجهـز  .  بهداشت و ايمني محيط کار  -
 .شدن کارخانه به تهويه و غيره

 کـارگـران     ٨٠تا سال    .   حق بهره وري    -
بــابــت بــهــره وري حــداقــلــي دريــافــت             
ميکردند ولي از آنزمان چيزي بـه آنـان            

 .تعلق نگرفته است
وضــع ايــن کــارخــانــه بــه لــحــاظ            

شرايط ايمني و بهـداشـت کـار بسـيـار              
تا کنون چند کـارگـر در          .   اسفناک است 

اثر ناامني محيط کار جـان سـپـرده و              
چند نفر به سرطان مبتال شـده و ديسـک          

. کمـر و مشـکـالت ريـوي رايـج اسـت                
تحت فشار کارگران فرمي بـه کـارگـران        

داده شده که موارد زيان آور بودن کار را         
. بنويسند و بـه بـيـمـه تـحـويـل دهـنـد                  

معضل ديگر ايـن اسـت کـه مـديـريـت               
سرعت دستگاهها را افـزايـش داده تـا            
توليد کارخانه را باال ببرد و ايـن فشـار            
زيادي به کارگران وارد کـرده و مـورد               

الزم به توضيح   .   اعتراض کارگران است  
است که مديريـت کـارخـانـه در دسـت               
برادران گنجي است و گفته ميشود کـه         

 . رفسنجاني صاحب کارخانه است
کـارگــران الســتــيــک گــلــد اســتــون          
اردبيل به مـبـارزه ادامـه مـيـدهـنـد و                 
خــواســتــهــاي خــود را کــه پــيــگــيــري             

 . ميکنند
آذر دادستانـي نـمـايـنـدگـان       ١٦روز  

کارگران را احضـار کـرد و آنـهـا را بـه                 
تحريک کارگـران و خـرابـکـاري مـتـهـم               

کارگـران اعـالم کـردنـد کـه اگـر                 .   کرد
نمايندگانشان تا ساعت دو بـعـدازظـهـر         
همان روز آزاد نشوند دست بـه تـجـمـع              

نمـايـنـدگـان احضـار        .   وسيع خواهند زد 
شده نيز در بازجوئي تاکيد کـردنـد کـه             
حــرف مــا حــرف کــارگــران اســت و                  

 مـاده اعـالم        ١٦خواستهايمـان را در        
کرده ايم و بجاي دوازده سـال وعـده و                

اتـحـاد و     .   وعيد جـواب مـيـخـواهـيـم           
مقاومـت کـارگـران و نـمـايـنـدگـانـش                  
دادستاني را به عقب راند و نمايـنـدگـان         

 . آزاد شدند
 آذر کارگران متوجه توطئه     ١٧روز  

کارگران متوجه شدند که  .   ديگري شدند 
سرويس هاي اياب و ذهـاب آنـان کـار              

کارگران خود را بـه کـارخـانـه            .   نميکند

رساندند و در آنجا نيز مـتـوجـه شـدنـد               
کارفرما قطع بـرق     .   کارخانه بسته است  

. و مشکل فـنـي را بـهـانـه کـرده بـود                   
کارگران فورا شيفت هاي ديگر را خـبـر        
کردند و هزار و سيصد کارگـر در مـرکـز       
شهر در محلي بنـام مصـلـي دسـت بـه               

نيـروي انـتـظـامـي و امـام            . تجمع زدند 
جمعه نيز خـود را بـه مـحـل تـجـمـع                      

امام جمعه در معيت نـيـروي         .   رساندند
سرکوب رژيم به ميان کـارگـران آمـد و             
گفت شما درست مـيـگـوئـيـد، حـقـتـان              
ضايع شده اسـت، امـا سـيـاسـت کـالن               
کشور ايجاب ميکند کـه از کـارفـرمـا             

گفـت مـن بـه دادسـتـان             .   حمايت شود 
زنگ ميزنم که بيايد اينجا و مـوضـوع        

مـا نـمـيـخـواهـيـم ايـن              !   را روشن کنيم  
اعتراضات به شهر کشـيـده شـود و از              
کارگران خواست که سـاکـت بـاشـنـد و              
اخبار مبارزه شان را بـه رسـانـه هـاي                 

ندهند تا به خواسـت هـايشـان         !   خارجي
نمايندگـان کـارگـران بـه       .   رسيدگي شود 

امام جمعه گـفـتـنـد شـمـا مشـکـالت                 
کارفرما را در نظر داريد اما ما دوازده          
سال است که وعده هاي توخالي تحويل       
ميگيـريـم و االن خـواسـتـهـايـمـان را                   

سرانجام کـارفـرمـا تـحـت           .   ميخواهيم
فشار کارگران تا اول آبان از آنها فرصـت    
خواست که به خواستهايشان رسـيـدگـي        

بدين ترتيب کارگـران بـه تـجـمـع             .   شود
خود خاتمه دادند و اولتيماتوم دادند که       

 به خواستهـاي آنـهـا پـاسـخ             دياگر اول   
داده نشود تجمعات و اعتراضاتشان را     

 .  گسترده تر ادامه خواهند  داد

 
 کارگران الستيک گلد استون اردبيل اولتيماتوم دادند

داود رضوي عضو هيئـت مـديـره        
سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحـد                
اتوبوسراني تهـران و حـومـه کـه در                

 شـرکـت     کـارگـران  جريان اعتراضات     
 دستگير و پـس از         ٨٤واحد در سال    

تحمل زندان با قيد کفالـت آزاد شـده          
 بعد از برگزاري دادگاه در شعبه       ،بود  
 امروز حکم صـادره تـوسـط ايـن          ١٤

داود . شــعــبــه بــه ايشــان ابــالغ شــد           
رضوي به اتهام اقدام علـيـه امـنـيـت             

 مـاه زنـدان کـه در              ١٢عمومي بـه     
سال به حالت تـعـلـيـق مـي بـاشـد                  ٣

 . محکوم شده است
پيش از اين مـنـصـور اسـالـو و                

 ٤٢مـاه و       ٦٠ابراهيم مددي نيز به      
ماه حبس تعزيري محکـوم شـده انـد          
که در حال حاضر منصور اسالو بيش       
از يکساله است که در زندان اسـت و             
او را به زندان  رجايي شـهـر مـنـتـقـل               

 نـفـر ديـگـر از            ٥همچنين  .   کرده اند 
 -١اعضاي اين سنديکا به نام هـاي          

عـطـا بـابـا         -٢عباس نژند کـودکـي       
سـعـيـد      -٤يعقوب سليمي   -٣خاني  

علي زاده حسين از همين       -٥ترابيان  
 مـاه تـا        ٦شعبه به حبس تعليقـي از       

 .  ماه محکوم شده اند١٤
قبال به اطالعتان رسـانـديـم کـه            

 کارگر شرکت واحـد  کـه           ٣٠تمامي  

احــکــام اخــراج تــوســط اداره کــار               
 بـه ديـوان        ،برايشان صادر شـده بـود      

عدالت اداري مـراجـعـه و شـکـايـت               
اما ديوان عدالت براي دو نفـر       .   کردند

 ابراهيم مـددي و     ،از کارگران اخراجي  
نعمت امير خاني در قـبـال گـرفـتـن                

 مـيـلـيـون تـومـان         ٣٠مبلغي بالغ بر   
حکم بازخريد صادر کرد و در واقـع             
اين دو نفر بازخريد اجباري شـدنـد و            

 نـفـر کـارگـر          ٣٠حکم اخراج بـاقـي         
 از جـملـه        ،اخراجي سنديکاي واحـد    

خود او توسط شعبات مختلف ديوان      
همچنـيـن   .   عدالت اداري تاييد گرديد   

ابراهيم مددي منتظـر رسـيـدگـي بـه            

وضعيت خود  از طـرف شـعـبـه کـار               
شمال غرب تهران است و هنوز نتيجه       

ضمن اينکه خـود او  .   اي نگرفته است  
و ديـگـر اخـراج شـدگـان بـه هـيـات                    
عمومي ديوان عدالت اعتـراض کـرده      
اند و و قرار است در اين هيـات بـالـغ            

 قــاضــي و مســتــشــار ديــوان           ٩٠بــر
عدالت اداري پرونده آنهـا را بـررسـي            

و اين کارگران منـتـظـر پـاسـخ           .   کنند
  .هيات عمومي ديوان عدالت هستند

 آبان ابراهيـم    ٧از سوي ديگر روز     
گــوهــري يــکــي ديــگــر از اعضــاي             

 در شـعـبـه         ،سنديکاي شرکـت واحـد    
 با حضور وکيل  او صالح نيکفرد    ١٤

در رابـطـه بـا دسـتـگـيـري  اش در                      
 مـورد    ٨٤اعتصاب زمستـان سـال         

محاکمـه قـرار گـرفـت و اکـنـون او                   
منتظر صدور حـکـم خـود ازدادگـاه              

 . جمهوري اسالمي است
جرم کارگران سنديـکـاي شـرکـت          

  شرکت در اعتصاب با شـکـوه         ،واحد
 کارگران شـرکـت واحـد          ٨٤زمستان  

 افـزايـش    ،براي خواستهاي برحق خود   
 حـق داشـتـن تشـکـل و               ،دستمزدها

 انعقـاد قـراردادهـاي      ،سنديکاي خود 
دسته جـمـعـي و انـحـالل شـوراهـاي                

 . اسالمي در شرکت واحد است

 
 احکام زندان براي کارگران شرکت واحد را محکوم ميکنيم 
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هفته گذشته در کارخانه صـنـايـع           
 کـارگـر دارد،        ٣٥٠فلزي شماره دو که     

. اعالم شد که کارخانه تعطيل مـيـشـود        
 کارگر قراردادي نيز اخـراج       ٤٢همزمان
کارگران درمقابل ايـن تصـمـيـم          .   شدند

مديريت و در اعتراض به دستـمـزدهـاي        
پرداخت نشده دست به تجمع اعتراضـي       

دستمزد کارگران از مرداد به بعـد       .   زدند
عـالوه بـر ايـن از           .   پرداخت نشده است  

سال گذشته نيز هـرکـدام بـيـش از يـک                
در هـمـيـن      .   ميليون تومان طلب دارنـد    

موقع يکي از کارگران بـه اسـم جـمـال                
عباس زاده وقتي به کارخانه آمد و خبر        
تعطيلي کارخانه را شنيد، سکته قلـبـي        

او ســال ديــگــر       .   کــرد و جــان ســپــرد         
اين موضوع بر خشـم  . بازنشسته ميشد 

بـدنـبـال ايـن       .   و اعتراض کارگران افزود 
اتفاق ناگوار کارگران براي بـزرگـداشـت          
رفيق همکارشان مراسمـي گـرفـتـنـد و             
پالکاردهايي در مراسم نصب کردند که      

کـارفـرمـا    :   " روي آنها نوشتـه شـده بـود          
کودکان کارگران گـرسـنـه       " ،  " قاتل است 

  ."اند
در ايــن مــيــان شــوراي اســالمــي           
کارخانه بـراي آرام کـردن کـارگـران و                  
خواباندن جو اعتراضي دست به توطئـه       
زد و گفت پادرمياني کرده و قـرار اسـت          
سرويس کارخانه و غذا خوري کار کـنـد         
و از کارگران خـواسـت کـه يـک هـفـتـه                   
مهلت دهنـد تـا بـه مشـکـالت آنـهـا                   

کـارگـران يـک هـفـتـه            .   رسيدگـي شـود    
مهلت دادند اما از آنجـا کـه مـاهـيـت               

شوراي اسـالمـي را مـيـشـنـاسـنـد بـا                   
 آذر   ١٦يکديگر صحبت کردند و روز       

در کارخانه مجمـع عـمـومـي خـود را                
تشکيل دادند و نمايندگان واقعـي خـود        

در ايـن انـتـخـابـات           .   را انتخاب کردند  
کارگران ابتکار جالبي بـخـرج دادنـد و            
گفتند هر کارگري که بيش از صـد راي           

 نماينده خواهد بود و بدينطريـق       ،بياورد
 نفر به نمـايـنـدگـي کـارگـران            ٢٥تعداد  

يک بحث ديگر مـجـمـع      .   انتخاب شدند 
عــمــومــي کــارگــران در مــورد ادامــه            

صحبت از ايـن شـد کـه           .  اعتراض بود 
کارگران تجمعات خـود را بـه مـراکـز                
اداري و مقابل اداره کار و دفتر احـمـدي        

کارگران بالفـاصـلـه ايـن       .   نژاد بکشانند 
تصميم را عملي کردنـد و از کـارخـانـه              

 ١بيرون رفتند تا به صنايع فلزي شماره        
. و محل دفتر مدير عامل شرکت بروند      

بيش از سيصد کارگر در مقـابـل دفـتـر             
کارگران پالکاردي  .    جمع شدند  ١شماره  

نيز آماده کرده بودند که بـر آن نـوشـتـه               
بود حقوق معوقه کارگران بايد پرداخـت      

  .شود
ترمينال کارگران شرکت واحـد در         
اين مـحـل بـود و کـارگـران واحـد و                       
رانندگان کاميون هائي که آنجا بـودنـد          
وقتي تجمع کارگران صنـايـع فـلـزي را             
ديدند بـه حـمـايـت از آنـهـا مسـيـر را                     
بستند تا توجه مردم محل بـه کـارگـران          

. صنـايـع فـلـزي بـيـشـتـر جـلـب شـود                     
کارفرما از ورود کـارگـران بـه صـنـايـع               

 جـلـوگـيـري  کـرد امـا                 ١فلزي شماره   
کارگران به زور در را باز کردنـد و وارد             

در آنجا بـه  .  شدند١صنايع فلزي شماره  
کارگران گفته شد که پـرونـده اعـتـراض            

  .آنها در دست بررسي است
تحت اين فشـار از امـروز سـلـف                
سرويس باز شد و سرويس هاي کارگران       

  .به راه افتاد
خانواده جمال عبـاس زاده نـيـز بـه             
دادگاه شکايت کرده اند و اين مـوضـوع         

  .مورد بررسي است
کارفرما به کارگران گفته است اگـر       

 کارگر که نماينـدگـان کـارگـران       ٢٥اين  
 طلب کارگران را   ،هستند را اخراج کند 

کارگران قاطعانه درمقـابـل     .   خواهد داد 
ايــن تــوطــئــه و زورگــوئــي کــارفــرمــا             

کـارگــران مـنـتــظـر جــواب          .   ايسـتـادنـد   
  .مديريت هستند و اعتراض ادامه دارد

ياد همکارمان جمال عـبـاس زاده          
جمال را تصميـم کـارفـرمـا         .   گرامي باد 

گزارش بهرام، خبرنگـار کـانـال     (  .کشت
 ١٣٨٧آذر  ١٧ )جديد  
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طبـق گـزارشـي يـوسـف بـهـمـنـي                  
 آذرمـاه    ١٢خبرنگار کانال جديـد، روز       

ــفــر از کــارگــران           ١٠٠٠بــيــش از         ن
بازنشسته و کـارگـران قـراردادي ذوب            
آهن اصفهان درمـقـابـل ايـن مـجـتـمـع                
دست به تجمع زدند و اتوبـان اصـفـهـان            

 .شهر کرد را مسدود کردند
کــارگــران بــازنشــســتــه ذوب آهــن         
خواهان افزايش حقوق بازنشسـتـگـي و          
همسان سـازي حـقـوق خـود بـا سـايـر                   

ــنــد         ــازنشــســتــگــان هســت ــران  .   ب کــارگ
 ماه دسـتـمـزد      ٧ تا ٣قراردادي نيز بين  
تجمع کـارگـران از        .   خود را طلب دارند   

 صبح شروع شد و سرانجام بـا        ٩ساعت  
پافشاري کارگران، فرماندار بـه مـيـان            
ــه                        ــدگــي ب ــول رســي ــا آمــد و ق ــه آن

کــارگــران بــه   .   خــواســتــهــايشــان را داد     
فرماندار اعالم کردند که چـنـانـچـه تـا              

آخر هفته به خواستهايشان پـاسـخ داده         
نشود بار ديگر دست به تجمع خواهـنـد         

 . زد
بدنبال تجمع اعتراضي کارگران در     

  آذر و بستن اتوبان اصـفـهـان     ١٢روز  
شــهــر کــرد، جــلــســه اي بــا نــمــايــنــده              

 نمايـنـده کـارگـران و مـديـر               ،فرماندار
ذوب آهن برگزار شد و بـدنـبـال آن بـه                  
کارگران اعالم شد که مـابـه الـتـفـاوت              
حقوق بازنشسـتـگـي آنـهـا طـي چـنـد                  

وقـتـي   .   مرحله پـرداخـت خـواهـد شـد             
نمايندگان کارگران به مـيـان کـارگـران            

 آنـهـا  آمده و اين تصميم را اطالع دادنـد      
پرداخت مرحله اي طلـب هـاي خـود را          

 مـاه     ٥نپذيرفتند و اعالم کـردنـد کـه             
پيش بابت اين ما به التفاوت بـه ذوب             
آهن پول پرداخت شده، اما شرکـت ايـن           
پول را مورد استفاده ديگري قـرار داده           

کـارگـران   .   و سود آن را هـم بـرده اسـت             
بازنشسته اعالم کردند اگر سـريـعـا بـه             
خواست آنها پاسخ داده نشود، مـجـددا         
دست به تجمع خواهند زد و اعـتـراض            
خود را در اشکال گسترده تر بـه پـيـش              

  .خواهند برد
بنا گزارش، براي مدتي طوالني بـه       
کارگران بازنشسته ذوب آهن اصـفـهـان         

 روز حـقـوق        ٢٤ روز حقوق،   ٣٠بجاي  
پرداخت ميـشـده و بـدنـبـال اعـتـراض                

 روز بـه  ٣٠کارگران تصويب ميشود که     
عــالوه بــر ايــن       .   آنــان پــرداخــت شــود      

کارگـران خـواهـان حـقـوق يـکـسـان بـا                  
کـارگـران بـا      .   کارگران شاغل هسـتـنـد      

توجه بـه ايـن مسـالـه هـرکـدام بـطـور                    
 مـيـلـيـون تـومـان            ٦ تـا       ٥متـوسـط     
از سوي ديگر همانطـور کـه        .   طلبکارند

در گزارش قبل اشاره شـد، تـعـدادي از             

کارگران قـراردادي ذوب آهـن نـيـز بـا                 
مساله حـقـوق پـرداخـت نشـده روبـرو                 

 آذر   ١٢هستند و در حرکت اعتراضي       
تعدادي از آنهـا در تـجـمـع اعـتـراضـي                

ايـن  .   کارگران بازنشسته شرکت کـردنـد      
دسته از کـارگـران نـيـز چـنـديـن مـاه                      
دستمزد طلب دارند و به اعتراض خـود         

  .ادامه ميدهند
حزب کمونيست کاررگري ايران در      

ــه       ــي ــطــه             ١٨اطــالع ــن راب  آذر دراي
 : مينويسد

حزب کمونيست کارگري قاطـعـانـه       
از خواستهاي بحق کارگران بازنشسته و      

قراردادي در ذوب آهن اصفهان حمايـت       
ميکنـد و کـلـيـه کـارگـران شـاغـل و                     
بازنشسته ذوب آهن را به پـيـوسـتـن بـه          

ذوب آهـن    .   اين اعتراض فرامـيـخـوانـد      
اصفهان يکي از بزرگترين مجتمع هـاي       
کارگري است و اتحـاد  کـارگـران ايـن                
مرکز بـه نـيـروي قـدرتـمـنـدي تـبـديـل                   
مــيــشــود کــه قــادر اســت جــمــهــوري             
ــد و                         ــران ــب ب ــق ــه ع اســالمــي را ب

حزب .   سخواستهاي آنها را متحقق کند    
همسران و اعضاي خانواده کـارگـران را          
نيز بـه شـرکـت فـعـال در تـجـمـعـات                       

 * .اعتراضي کارگران فراميخواند

  اعتراض کارگران ذوب آهن اصفهان  

حکم اعدام فرزاد کمانگر بايد لـغـو          
فرزاد کمانگـر بـايـد فـورا و بـدون             .   شود

 قيد و شرط از زندان آزاد شود
فرزاد کمانگر معلم آزاديخواه هـنـوز       
در زندان است و خطر اعدام او را تـهـديـد            

بنا  بـه گـزارشـات در روزهـاي              .   ميکند
اخير خبري مبني بر موافـقـت آيـت اهللا             
شاهرودي با اعاده دادرسي پرونده فـرزاد        

کمانگر و در نتيجه ارجـاع پـرونـده ايـن                
معلم محکوم به اعدام به شـعـبـه اي از            

 ۵دادگاه جهت بررسي مجدد بـا حضـور          
 امــا    .قـاضـي مــنـتــشـر گـرديــده اسـت             

خانواده و وکيل او اظهـار بـي اطـالعـي              
کرده اند و نزديکان  فـرزاد کـمـانـگـر بـه                 

    . شدت از وضعيت  او  نگران هستند
پرونده فرزاد کمانگر با حکم قطـعـي        

 ماه قبل بعلت امـتـنـاع    ۵اعدام از حدود  
  ،اين معلم معترض از درخواست عـفـو           

در انتظار موافقت رياست قـوه قضـائـيـه           
 از هميـن رو       . جهت اعاده دادرسي است 

خطر اعـدام او  را هـمـچـنـان تـهـديـد                        
 ۲۰۹فرزاد  هم اکنون  در بـنـد           .   ميکند

زندان اوين در اتاقي چند نفره نـگـهـداري       
ميشود،  وي به دليل عفونت داخلي فـک         
نــاشــي از شــکــنــجــه در بــازداشــگــاه                 
اطالعات سنندج  به رسيدگي پـزشـکـي          

نياز دارد و  تا کنون  هـيـچ اقـدامـي در                 
خـانـواده    .   اين زمينه براي او نشـده اسـت        

فرزاد  در مـالقـات  مـتـوج شـدنـد کـه                   
صورت او مـتـورم اسـت کـه ايـن تـورم                   

و .   ناشي از آسـيـب ديـدگـي فـک اوسـت               
نگراني ورود عفونت به خون او را تهـديـد      

بنا به گزارشات طي هفته هـاي        .   ميکند
اخير وکيل فرزاد کمانگر نيـز در ارتـبـاط          
با پيگيري پـرونـده وي زيـر فشـار قـرار                  

کمـپـيـن بـراي لـغـو حـکـم                .   گرفته است 

اعدام فرزاد کمـانـگـر و آزادي فـوري و                 
. بدون قيد و شرط او از زندان ادامـه داد       

 .بايد وسيعا به اين کمپين پيوست
   

 
!  معلم محکوم به اعدام آزاد بايد گردد   ،فرزاد کمانگر  
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خدمات شهري بـه دلـيـل         . آورده انددر  
اعتصاب صدها هزار نفر از کـارکـنـان          

. خدمات عمومي، متوقف شـده اسـت        
حمل و نقل شهري و ترافيـک هـوايـي و           

 و يا تقريبـا       خطوط راه آهن مسدود شده    
 . از کار افتاده است

صدهـا هـزار نـفـر از اعضـاي دو                 
ــزرگ          ــه ب ــه   GSEEاتــحــادي اتــحــادي
اتحاديه  ADEDYمرکزي کارگران و    

کارمندان با دو و نيم ميليون نفر عضـو         
 ،و اتحاديه دانشجويان و دانـش آمـوزان       
 ،اتحاديه استادان دانشگاه و آموزگاران    
. دســـت بـــه اعـــتـــصـــاب زده انـــد                  

بيمارستانهاي دولتي با حداقل پـرسـنـل        
ــنــد و مــدارس و                     ــه کــار مشــغــول ب
دانشگاهها تحت کنترل دانـش آمـوزان        

. و دانشجويان چپ قـرار گـرفـتـه اسـت             
 مـدرسـه در        ۴۰۰  ،طبق آخريـن خـبـر      

آمـوزان     سراسر يونـان در اشـغـال دانـش         
قرار دارد و دانشـگـاه آتـن هـمـچـنـان                   

 .بندي شده است سنگر
دفاتر پسـت بـکـلـي تـعـطـيـلـنـد و                 
بسياري از خـبـرنـگـاران و مـوسـسـات               

. خبري نيز به اعتصـاب پـيـوسـتـه انـد              
همين امر دستيابي به اخبـار دقـيـق در           
باره مبارزات مردم را بـعـضـا مشـکـل             

 .مي کند
شورشها و اعـتـراضـهـاي گسـتـرده           
خياباني که از پاييز امسال رو به فزونـي       

 سال اخير بيمانند بـوده      ۲٥گذارده طي   
 . است

دامنه اعتراضها به شهرهاي يونـان     
 چـنـديـن نـفـر از              ،محدود نمانده است  

مردم خشمگين و معتـرض در بـرلـيـن             
 دسامـبـر وارد سـفـارت           ۸روز دوشنبه   

يونان شدند و همزمان تـعـدادي ديـگـر             
درميدان مقابل سفارت يونان در برليـن       

آنها با پـخـش      .   دست به تظاهرات زدند   
اعالميه ضمـن دفـاع از مـبـارزات و                

 ،اعتصاب و تـظـاهـرات بـحـق مـردم                
مخالفت خود را با سرکوبهاي وحشيانه      

. پليس در شهرهاي يونان نشـان دادنـد          
تظاهرات مشابهـي نـيـز در لـنـدن در                 

 ،مقابل سفارت يـونـان بـرگـزار گـرديـد            
تظاهر کنندگان خواهان خاتمـه يـافـتـن          
خشونت پليـس در مـقـابـل مـطـالـبـات            
بحق مردم و پايـان گـرفـتـن فشـارهـاي               

 .اقتصادي دولت حاکم بودند

امسال در شـهـر آتـن در مـراسـم                 
يادبود قيام دانشجـويـان عـلـيـه دولـت              

 ١٥، بيش از   ١۹۷٣سرهنگها در سال    
 دولـت    ،هزار نفر شـرکـت کـرده بـودنـد            

 هـزار نـفـر از           ۸يونـان نـيـز بـيـش از              
نيروهاي پليس و يگان ضد شـورش را           
براي سرکوب مردم بسيج کرده بود و بـه         

 .تظاهر کنندگان وحشيانه حمله کرد
 ،بحـران اقـتـصـادي فـلـج کـنـنـده                 

 دستمزدهـاي   ،بيکارسازيهاي روز افزون  
ناچيزي که کفاف زندگي بخور و نـمـيـر            

 وضعيت بد اقتصادي    ،مردم را نميدهد  
 وضعيت نابسامان آمـوزش     ،توده مردم 

و پــرورش و خصــوصــي ســازيــهــاي                
 مردم خشمگيـن و     ،موسسات آموزشي 

نيمه گرسنه علـيـه ايـن اوضـاع را بـه                  
مــردم بــه    .   خــيــابــانــهــا کشــانــده اســت      

کمکهاي بيدريغ مالي دولت به بانکـهـا        
کارگران و کارمندان   .   بشدت معترضند 

اعتصـابـي خـواسـتـار دو بـرابـر شـدن                   
. حداقل دستمزد ماهيانه خود هسـتـنـد       

خيابانها صحنه شورانگيز همبسـتـگـي       
عمومـي مـردم عـلـيـه کـل وضـعـيـت                   

 . موجود است
کــاســتــاس کــارامـانــلــيــس    " دولـت    

Kostas Karamanlis   "    که با جلـب
آرا ناچيزي درسپتـامـبـر سـال گـذشـتـه               

 ،توانست قدرت دولتي را بدست بگيرد     
از بدو آغاز بکارش براي احيا و مقـابلـه          
با کاهش سود و جبران ضررهاي مـالـي         
موسـسـات خصـوصـي و تـخـصـيـص                
کمکهاي مالي براي سرپا نـگـهـداشـتـن          
موسسات مالي و بانکهـاي خصـوصـي        

 قصـد دارد بـا اجـراي              ،از جيب مردم  
 تـغـيـيـرات       ،طرحهاي خصوصي سازي  

اساسي در سيستم پرداخـت مسـتـمـري          
از جملـه ايـن   .   حقوق بگيران بوجود آورد   

تغييرات متوقـف کـردن بـرنـامـه هـاي             
ايـن  .   بازنشستگي پيش از موعـد اسـت   
 بـا    ،تعرض به معيشـت نـاچـيـز مـردم            

واکنش اعتراضي وسيعـي روبـرو شـده           
 . است

در مـقـابـل وضـعـيـت نـابسـامـان                
 مـردم    ،زندگي و افت بيسابقه درآمدها    

و جـوانـان نـاراضـي درتـظـاهـراتـهـا و                   
:  فـريـاد مـيـزنـنـد         ،متينگهاي خياباني 

تحصيل رايگان براي همه، نسـل جـوان         
ــه داران و                   ــانــي ســرمــاي ــبــايــد قــرب ن

 آينده آموزش و     ،هاي آنان شود    خواسته
دانــش آمــوزان را بــه دســت بــخــش                 

 مــدارك   ،خصــوصــي واگــذار نــكــنــيــد     
مؤسسات خصوصي را برابر با مـدارك      
تحصيلي مؤسسات دولتي مـحـسـوب        
نكنيد، اجازه اجراي قانون اصالحات و        
فعاليت دانشـگـاهـهـاي خصـوصـي را              
نخوهيم داد و مـدارك دانشـگـاهـهـا و               
مراكز آموزشي آزاد و بـرابـري آنـهـا بـا              
مدرك موسسات آمـوزشـي دولـتـي را            

اينها از عـمـده شـعـارهـايـي           "   لغو كنيد 
است که بر روي باندولهـا و پـالکـاردهـا            
تقريبا درتمامي تظاهراتهاي خـيـابـانـي        

 .به چشم ميخورد
شهر تسالونيك، دومين شهر بزرگ     
يونان واقع در شمال كشور نـيـز شـاهـد              

در .   تظاهرات و اعتراضات وسيع اسـت     
هاي پلـيـس بـا سـيـصـد               نيرو ،اين شهر 

ــه زدوخــورد              دانشــجــوي مــعــتــرض ب
در شــهــر تــريــكــاال نــيــز          .   پــرداخــتــنــد

تظاهـرات مـردم بـا يـورش وحشـيـانـه                
. پــلــيــس بــه خشــونــت كشــيــده شــد               

تظاهركنندگان در پنج شهر بزرگ يونان      
از جمله شهرهاي کوموتيني و يوانـيـنـا         

 پاتـراس در جـنـوب و           ،در شمال يونان 
 شـبـانـه      ،شهر کرت در درياي مديترانه    

 .روز خيابانها را در تصرف خود دارند
آلـکــسـانــدر   " بـا بـه قـتــل رسـيــدن            

 سـالـه در     ۱۵نوجـوان  "   گريگوروپولوس
محله اکسارچيا به ضـرب شـلـيـک سـه            
گلوله به سينـه اش تـوسـط مـامـوران                

هــاي     درگــيــري  ،پــلــيــس ضــد شــورش     
گسترده جوانان و مـردم خشـمـگـيـن بـا             
نيروهاي انتظامي شدت بـيـسـابـقـه اي            
گرفت و بسياري از موسسات دولتـي از    

 بانک و بيش از چهل خـودروي   ٦۰جمله  
متعلق به پليس و نيروهاي دولـتـي بـا              
پرتاب سنگ و کوکتل مـولـوتـوف بـه              

مـردم از جـنـايـت          .   آتش کشـيـده شـد        
آشکار پليس و سرکوب عنان گسيخـتـه    
آنان چنان به خشم آمده اند که بـه گـفـتـه         

 مهـار آن بـه آسـانـي           ،مسئولين دولتي 
 .امکان پذير نيست

بـراي آرام کـردن و کـاهـش خشـم                 
 در يــک اقــدام دســتــپــاچــه و                 ،مــردم

 رئيس جمهور يونان با ارسـال        ،نمايشي
 ،پيام تسليت به خانواده جـوان مـقـتـول          

همزمان پروکوپـيـس    .   اظهار تاسف کرد  
پاولوپولوس وزير کشور يونان از سـمـت        

اگر چـه اسـتـعـفـاي او        . خود استعفا داد 

هــمــچــنــيــن از ســوي      .   پــذيــرفــتــه نشــد   
مقامات قضـايـي دوتـن از نـيـروهـاي               
پليس ضد شـورش ازسـمـتـهـاي خـود                
معلق و بازداشت گرديدند و سنديـکـاي        
پليس نيز از خـانـواده داغـدار نـوجـوان              

 .کشته شده عذرخواهي کرد
با اعالم اعتصاب عمومي ازسـوي      
اتحاديه ها و سازمانهاي دانشجويـي و        
جوانان معترض درمقابل بي مـبـاالتـي        

 ،دولت و تحميـل ريـاضـت اقـتـصـادي             
مردم يونان يکپارچه درحال اعـتـصـاب         
اند و وضعـيـت درحـالـت فـوق الـعـاده                 

 .است
اعــتــراض گســتــرده مــردم اعــالم          
ــيــت                   ــرش وضــع ــدم پــذي ــي ع ــم رس

اين تصميم راسخ مردم به     .   موجوداست
جان آمده از شر سرمايه داري و نـکـبـت           
بحران اقتصادي آن است کـه زنـدگـي و          
هست و نيست آنهـا را بـه گـرو گـرفـتـه             

اين بيزاري و نفرت عميـق مـردم          .   است

از تبعيض و فرودستي است که سرمايه       
و دول سرمايه دار به آنها تحـمـيـل مـي        

مردم بـه حـق نـا آرامـنـد و بـه                   .   کنند
شــرايــط غــيــر انســانــي نــظــام حــاکــم             

 .معترضند
حتي يک يورو بـه سـرمـايـه            " شعار  

پالتفرم و پرچم چـپ     "   داران نخواهيم داد  
جامعه و نماينده اعتـراض بـحـق مـردم           

مردم دشمن خود را با ايـن      .   يونان است 
 .شعار انگشت نشان ميکنند

روزهاي سرنوشت ساز در راه اسـت       
و هر روز مردم بيش از پيـش بـه قـدرت           

تــنــگــنــاهــاي .   خــود واقــف مــيــشــونــد      
 عـرصـه    ،سرمايه داري در سراسر جهـان     

 مـبـارزاتـي مـردم بـراي کسـب               هـاي 
قدرت و بدست گرفتن سـرنـوشـتـشـان          

مبارزات بي وقفه مـردم يـونـان       .   است
يک نمونه زنده و مجـسـم در مـقـابـل               
تهاجم سرمايه به معيشت و زنـدگـي          

 .شان است

 
 ...اعتصاب سراسري 

طبق گزارش يکي از خبـرنـگـاران         
 آذر   ١٦کــانــال جــديــد، روز شــنــبــه            

 کارگر نساجـي پـارچـه سـبـالن        ٣٠٠٠
جاده اردبيل آستارا را در اعتـراض بـه           

 ماه دستمـزد پـرداخـت نشـده خـود             ٧
کارگران بدنبال مسدود کـردن       .   بستند

جاده بطرف شهر حرکت کـردنـد و بـه               
استانداري رفتند تا در آنـجـا خـواسـت         

نــيــروي .   خــود را پــيــگــيــري کــنــنــد           
انتظامي در تمام مسير حضور داشـت       

. اما نتوانست مانع حرکت آنـهـا شـود          
تاکنون پاسخي به خـواسـت کـارگـران            
داده نشده است و اعـتـراض کـارگـران             

 . ادامه دارد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از          

خواست بحق کارگران نساجي سـبـالن         
قاطعانه حمايت ميکنـد و کـارگـران و          
ــهــا                           ــه حــمــايــت از آن ــردم را ب م

حـزب کـارگـران را بـه            .   فرامـيـخـوانـد    
برگزاري مجمع عـمـومـي و تصـمـيـم               
گيري متحد و يکـپـارچـه بـراي تـداوم              

حضور همسـران و  .  مبارزه فراميخواند 
اعضاي خانواده کارگران در تجمـعـات       
اعتراضي کارگـران نـقـش مـهـمـي در              

 . موفقيت کارگران خواهد داشت
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ آذر ١٨، ٢٠٠٨ دسامبر ٨

 
  کارگر نساجي سبالن جاده را بستند ٣٠٠٠

 و دست به راهپيمائي اعتراضي زدند

١از صفحه   
 

 www.kagaran.orgسايت کارگران    
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 اشغال كارخانه در شيكاگو
در و پـنـجـره         " خبر اشغال كارخانه    

 Republic)"   ســازي ريــپـــابــلــيــك         
Windows and Doors)    در شـهـر

 دسامبر تـوسـط      ۵شيكاگو آمريكا در    
 كـارگـر بـيـكـار شـده ايـن                ٢٠٠حدود  

كارخانه؛ و در اعتراض به عدم دريـافـت    
حقوق ايام مرخصي خود و بستـه شـدن           
ناگهاني اين كارخانه، شادي و در عـيـن         

 ميليون كارگـر  ٢حال تحسين نزديك به     
 و صـدهـا        ٢٠٠٨بيكار شـده در سـال        

ميليون كارگر و انسان شريـف ديـگـري          
را در اين كشور برانگيخت كه انـتـظـار            
دارند طبقه كارگر بار ديگـر بـه مـيـدان             

" نـه " بيايد و به اجحافات سرمايه داري         
 . بگويد

جريان از اين قرار بود كـه كـارخـانـه       
سرمايه گـذار    "   بانك آمريكا " مذبور كه   

اصلي آن است و كنترل مالي آن را در             
 دسامبر بـه كـارگـران       ٣دست دارد، روز    

خود خبر داد كه ايـن كـارخـانـه از روز              
.  دسامبر بسـتـه خـواهـد شـد             ۵جمعه  

 روز قـبـل        ٣يعني به اين كارگران فقط  
از تعطيلي و بيكارسازي ها اين خبر را     
اعالم كرد؛ در حاليـكـه طـبـق قـرارداد              
بين تشكل اين كارگران و مديريت، هـر        

 ٦٠گونه بيكارسازي اي بايـد حـداقـل            
روز زودتر كتبا بـه اطـالع كـارگـران و                

 ١٠٠همان روز حـدود  . تشكلشان برسد 
تن از كارگران همراه با خانواده هايشـان        
و ديگر حمـايـت كـنـنـدگـان خـود، در                  
خياباني كه دفتر مركزي اين كـارخـانـه           
در آن قرار دارد دست به اعـتـراض زده،           
پيكت كردند و بعد از دقـايـقـي آن را                 

يكي از فعالين كارگري    .   مسدود كردند 
كه اين اعتـصـاب را سـازمـانـدهـي و                 
رهبري مي كرد گفته اسـت كـه بـانـك                
آمريكا به مديريت اين كارخانـه گـفـتـه           

كـارگـران   .   بود حقوق كارگران را نپردازد   

شـمـا   " پالكاردهائـي را بـا شـعـارهـاي              
كمك مالي تان را گرفتيد، بـه مـا هـم               

ميلياردها دالر كمك بـه     " و  "   خيانت شد 
بـا  "   بانك آمريكا، هيچـي بـه كـارگـران           

الزم بـه يـادآوري      .   خود حمل مي كردند   
است كه بانك آمريكا در ماههاي اخيـر        

 ميليارد دالر كـمـك       ٢۵دريافت كننده   
بود كـه از      billoutمالي تحت عنوان    

كيسه ماليات هميـن كـارگـران بـيـكـار            
 .شده عايدش شده بود

 دســامــبــر، روز مــوعــد             ۵روز    
تعطيلي كارخانه، كارگـران حـاضـر بـه            
ترك كارخانه نـمـي شـونـد و آن را بـه                     

اين كـارخـانـه     .   اشغال خود در مي آورند    
 دسامبـر و تـنـهـا زمـانـي كـه             ٩تا روز   

بانك آمريكا حاضر شد به اين كارخـانـه         
براي رسيدگي به مطـالـبـات كـارگـران،          

خـبـر ايـن      .   اعتبار بدهد، ادامه داشـت     
اعتراض كـارگـران سـريـعـا و وسـيـعـا                  

خبر  CNNحتي  .   پوشش خبري گرفت  
گرچه بحران  .   اين اعتراض را اعالم كرد    

 ميليون نفر را فقط در      ٢اخير نزديك به    
آمريكا بيكار ساخته اسـت، امـا ايـن              
اعتراض كه از لحاظ تـعـداد كـارگـران             
دخــيــل و حــتــي بــخــشــي كــه در آن                  
اعتصاب شده بود جايـگـاه مـهـمـي را              
ندارد، اما اهميت سيـاسـي آن بسـيـار             
بيشتر از كارخانه مذبـور، شـيـكـاگـو و            

. استان ايلنويز آمريكا فـراتـر مـي رود           
باالخره كارگران ثابـت كـردنـد كـه مـي              
شود متحدانه جلوي يكه تازي سرمـايـه     

كارگـران شـيـوه مـيـلـيـتـانـت             .   را گرفت 
مبارزه را بار ديگر بـكـار بـردنـد و در                 
برابر چشمان ناباور رسـانـه هـاي جـيـره              
خوار حمايت ميليوني از اين اعتصـاب       

يـكـي از فـعـالـيـن            .   را به ميدان آوردند 
كارهائي را مـي    " كارگري مي گويد كه    

 تا بحال نـكـرده     ١٩٣٠كنيم كه از دهه     
در  CNNسايـت ايـنـتـرنـتـي            . "   بوديم

مطلبي كه به اين موضوع اخـتـصـاص           
ايــن شــيــوه     :   " داده بــود، مــي گــويــد          

اعتراض با حال و هواي مردم آمـريـكـا         
گــرچــه ايــن    . "   خــوانــائــي كــامــل دارد       

اعتراض فعال خاتمه يافته اسـت، امـا           
اثر آن بر كارگران و افكار عمومي، و بر         
هيأت حاكمه و رسانـه هـاي دسـت بـه                

 .سينه اش غيرقابل انكار است
 

 كار ارزان و كارگر معترض
بحران اخيري كه جهان را در خود       
فرو برده است، تأثير غيرقابل انكاري      
بر زندگي و معيشـت كـارگـران چـيـن            

انـتـظـار هـم نـمـي            .   هم گذاشته است  
رفت بغير از افرادي كه شيوه زنـدگـي          
رابينسون كروز را انتخاب كـرده انـد،      
كس ديگري از تأثيـر ايـن بـحـران در              

 .  امان بماند
اعتراضـات  يكي از خبرهاي مهم     

كارگـري در سـطـح جـهـان در هـفـتـه                      
گذشته، شورش كارگران بيكار شـده در        
يكي از كـارخـانـجـات تـولـيـد كـنـنـده                  
اسباب بازي در منطقه صنعـتـي چـيـن           

واقـع   (Dongguan)در شهر دانگوان    
 نـوامـبـر      ٢۵روز   .   در جنوب چين بـود    

 تـن از كـارگـران           ۵٠٠امسال حـدود       
كــارخــانــه اي در شــهــر دانــگــوان در                
اعتراض به پائين بودن حق بازخريد كـه        

 كارگر بيكار شده در ايـن مـاه          ۵٩٦به  
. داده بودند دست به يـك شـورش زدنـد           

جريان از قول منابع دولتـي در چـيـن از             
 تـن از كـارگـران           ٨٠اين قرار بوده كه      

مهاجري كه در اين كـارخـانـه مشـغـول             
بكار بودند و هنگامي كه براي دريافـت    
حق بازخريد به مديريت مـراجـعـه مـي            
كنند، به رقمي رقت انگيز برخـورد مـي    
كنند و با سازمـان دادن بـقـيـه بـيـكـار                 

. شدگان به كارخانه حـملـه مـي كـنـنـد              
دولت محلي گفـتـه اسـت كـه در ايـن                  

 نـفـر شـركـت          ٢٠٠٠اعتراض حـدود       
 ۵٠٠داشتند كه از ايـن تـعـداد حـدود              

نفر اين اعتراض را تبـديـل بـه شـورش              
در اين اعـتـراض كـارگـران در             .   كردند

كارخانـه را شـكـسـتـنـد و وارد دفـتـر                    
كارخانه شده و وسائل و دفتر و دسـتـك           
موجود در اين دفتر را درهم شكسته و          

همـچـنـيـن كـارگـران يـك             .   نابود كردند 
دستگـاه مـاشـيـن پـلـيـس و چـنـديـن                     
موتورسيكلـت پـلـيـس را نـيـز درهـم                  

 . شكستند
در بخشي از اين خبر آمده است كه        

ــه از ديــگــر             ٧٠٠٠حــدود      كــارخــان
شهرهاي چين به اين مـنـطـقـه بـخـاطـر               
شــرايــط راحــتــي كــه دولــت آن بــراي               
سرمايه داران و سرمايه گـذاران فـراهـم           

بـنـابـر هـمـيـن         .  مي كند، كوچ كرده اند 
 هزار كـارخـانـه امسـال         ٦٧خبر حداقل   

در چين بر اثر بـحـران جـاري سـرمـايـه                 
اين بيكارسازي هـا  .   داري بسته شده اند 

همچنين به اعتراضات گسترده اي نـيـز        
هـاي     دامن زده است كه چين براي سـال       

متمادي از آن در امان بود؛ و يا حداقـل          
در مـاه   .   اخبار آن به بيرون درز نمي كرد      

 كـارگـر يـكـي از            ٧٠٠٠اكتبـر نـيـز         
كارخانه هائي كه اسـبـاب بـازي بـراي              

هاي آمريكائي توليـد مـي كـنـد         شركت
دست به اعتراض زده و در اعتراض بـه           
عدم پرداخت دستمزدهايشان به مـدت        

 ماه، كارخانه را به اشـغـال خـود در                ٣
اين كارگران همچنين راهـهـاي       .   آوردند

دور و بر اين كارخانـه را نـيـز مسـدود                 
 .كردند

اعتراضات اين چنيني در چيـن از         
اين جهت اهميـت دارنـد كـه كـارگـران              
مهاجري كه توليد عظيمي در چـيـن و            
براي بخش عظيمي از جهـان را بـعـهـده        
دارند، ديـگـر وضـعـيـت غـيـرانسـانـي                 

را سرمايه داري لجام گسيخته در چين        
قبول ندارند و اخبار به چالش كشيـدن   

يـك مشـخـصـه       .   آن هر روزه شده انـد      
اصلي طبقه كارگر چين، حـداقـل تـا          
ايــن اواخــر، كــار ارزان و كــارگــر                  

به نظر مي رسـد      .   خاموش بوده است  
كه اين معادله دارد برهم خورده است       
و كارگر چيني ديگر به وضعيت رقت       

 .بار بيش از اين تن نخواهد كرد
 

 

 

" ركـود بـزرگ    " اين بحـران را بـا        .   خواهد داشتبحران اخير سرمايه داري بحراني گسترده و عميق و بي سابقه است كه تازه شروع شده است و عوارض و عواقب بسيار وسيع و غيرقابل پيش بيني اي 
طبقـه سـرمـايـه دار       .   راه معمول حل بحران توسط سرمايه دارن و دولتهايشان قرار دادن بار بحران بر دوش كارگران است.  اما دامنه و ابعاد آن از آن هم بسيار بيشتر است.  مقايسه ميكنند٣٠دهه  

در اين گير و دار      .    رشد و سودآوري را شروع كندقرار است همانند ديگر بحرانهاي اين سيستم، با بيكارسازي و پائين آوردن هر چه بيشتر سطح معيشت كارگران خود را نجات دهد و دور ديگري از            
در يكي دو هفته گذشته چندين اعتراض ميليتانت را شاهد بوديم كه شروع فضاي ديگري در مـبـارزات كـارگـران و مـردم             .  البته كارگران بدون مقاومت به اين درمان درد بورژوازي گردن نمي نهند 

در مـيـان ايـن         .   اشغال كارخانه اي در آمريكا، شورش كارگران در چين و نبرد خيابانـي در يـونـان        .    اعتراض بطور مشخص صفحات زيادي از رسانه هاي خبري را به خود اختصاص دادند   ٣.     است
داگانه در مورد آن گزارشي در ايـن شـمـاره آمـده               اعتراضات، شايد اعتراض توده اي در يونان برجسته ترين اعتراضات باشد كه تا زمان انتشار اين شماره كارگر كمونيست همچنان ادامه دارد و ج         

 :  اينجا گزاشهايي از دو نمونه ديگر يعني اشغال كارخانه در شيكاگو و شورش كارگران يك كارخانه اسباب بازي در چين را مالحظه ميكنيد. است

   ناصر اصغري 
 مقاومت در برابر حمله به كارگران براي نجات سرمايه داري


